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คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมท้ัง
การสรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยาง
ตอเนื่อง จึงไดทําความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ และวิทยาลัยนอรทเทิรน จัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ในหัวขอ “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ อันจะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอด               
องคความรูที่ไดจากงานวิจัยและเพื่อสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆท่ีเก่ียวของ  

เอกสารการประชุมทางวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 10 จัดพิมพขึ้นเพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆใหกวางขวาง โดยมีเปาหมาย
ใหบุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของไดนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป          
คณะผูจัดทําเอกสารการประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ขอขอบคุณผูเขารวม
สัมมนาและผูนําเสนอผลงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญที่สละเวลาในการใหขอแนะนําและพัฒนา
บทความจนเปนผลงานท่ีมีความสมบูรณยิ่งขึ้น หวังวาเอกสารฉบับนี้จะอํานวยประโยชนตอผูอานและผูนําไป
ประยุกตใชตอไป 

 
 

     ประธานคณะทํางานจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย 
 





 
 

 

 
 
 
 

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 
เร่ือง “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” 

วันท่ี 4 - 5 พฤศจิกายน 2560 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวดัปทุมธานี 
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หลักการและเหตผุล 

ดวยกระแสแหงโลกาภิวัตนที่มีบทบาทในเรื่องการขับเคลื่อนโลกสูการแขงขันท่ีไรพรมแดนทั้งมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม การสื่อสาร โดยเฉพาะโลกแหงการศึกษาที่เปนตัวชวยผลักดัน ขับเคลื่อนในการสรางทุนมนุษยเพื่อใหสามารถมีองค
ความรูกาวเขาสูการนําความรูสูโลกแหงการแขงขันอยางสรางสรรคโดยหน่ึงในการสรางสรรคทางงานวิชาการคือการนํา
งานวิจัยผนวกกับนวัตกรรมเชิงสรางสรรคในการกาวเขาสู Thailand 4.0  ในการเปลี่ยนจากสนามรบเปนสนามการคาบน
โลกของการแขงขันอยางเสรี ไรพรมแดน  การใชอาวุธทางปญญาผสมผสานงานวิจัยและผนวกความเปนนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งเพราะสามารถชวยคิดคนความแตกตางหรือสรางมูลคาเพิ่มรวมท้ังการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยและสรางขีดความสามารถในการแขงขันรวมทั้งสรางองคความรูเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน 

ปจจัยสําคัญในการสงเสริมศักยภาพการแขงขันระหวางประเทศ คือ การสงเสริมการวิจัยใหสามารถนําไปใช
ประโยชนไดทั้งดานการผลิต การบริการ ตลอดจนสรางนวัตกรรมตางๆใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
และอนาคต รวมทั้งรวมคนหาและรวมสรางแสวงหา นวัตกรรมทางสังคม (Social Innivation) โดยอาศัยรากฐานภูมิปญญา
ทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการนําไปใชและกระบวนการทํางานแบบบรรณาการดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคสู
ความไดเปรียบเชิงความแขงขัน 
 ภารกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การพัฒนางานวิจัยใหสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อสนองความตองการของ
ประเทศ และเพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณคาสูสาธารณชนดวยการระดมพลังนักวิจัย รวมท้ังเปนเวทีสําหรับสังคม ชุมชน และ
หนวยงานตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหสามารถเปนแนวทาง การพัฒนาสังคมให
ยั่งยืนตอไป มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดเห็นถึงความสําคัญดังกลาว และไดทําความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรน  
จัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10  
ในหัวขอ “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยอัน
จะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน  
รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนําไปประยุกตใชและเปดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป   
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนเวทีทางวิชาการในการเผยแพรผลงานวิชาการในกลุมสาขาตางๆ ทั้งวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในวงกวางระดับประเทศ 
2. เพื่อกระตุนใหคณาจารย บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัย และเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทําใหเกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. เพ่ือรวบรวมบทความวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนางานวิจัย  ใหเกิดขึ้น

ระหวางนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  
 



 
 

 

หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
1. กลุมวิทยาศาสตร    2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
      1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร        2.1 ดานการศึกษา 
      1.2 ดานวิทยาศาสตร        2.2 ดานบริหารธุรกิจ 

  1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ        2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 
 

รูปแบบการประชุมและนําเสนอบทความวิจัย 
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์  ( Keynote Speaker ) 
 2. การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย  ( Oral Presentation ) 
 3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร  ( Poster Presentation ) 
 

ระยะเวลาการประชุม 
วันเสารและอาทิตยที ่ 4 - 5  พฤศจิกายน 2560  นําเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร 

 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย 
 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

ผูเขารวมโครงการ 
 กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย 
 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัยขอคนพบใหม ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนา ทางวิชาการ
ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0 
 2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเช่ียวชาญใน
สาขาอ่ืนๆ 
 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ 
 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อใหเกิดองคความรูที่จะนําไปใชปรับระบบ
การศึกษาตอไป 
 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 
 

กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. กําหนดการลงทะเบียน ชําระเงินและสงบทความ 

2. กําหนดการสงบทความฉบับแกไข 

๓. ประกาศรายชื่อ (ผูลงทะเบียนชําระเงินและสงบทความ) 

๔. นําเสนอบทความ 

1 - 30   กันยายน 2560 

๑ – 10 ตุลาคม  2560 

25  ตุลาคม  2560 

4 - 5 พฤศจิกายน 2560 

 



 
 

 

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุม โดยใชเวลาในการนําเสนอไม
เกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว จะไดตีพิมพ
เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 

อัตราคาลงทะเบียน  
 

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 

1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยายพิเศษ 

    โดยไมนําเสนอบทความ 

 

2. เขารวมประชุมและนําเสนอบทความวิจัย 

บุคคลภายนอก  1,000  บาท   

(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) โดยลงทะเบียนชําระ

เงินตั้งแต 1 - 30 กันยายน 2560 

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา  3,200 บาท / เรื่อง 

(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ)   

ทั้งน้ีตอง ชําระเงิน สงบทความ ต้ังแต 1 - 30 กันยายน  2560 

หมายเหตุ  
 1. เมื่อมีการชําระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
  2. อัตราคาลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ  

 

การลงทะเบียนทางเว็บไซต 
 ผูสมัครตองทําการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชําระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟลบทความ
ฉบับเต็ม upload ให เรียบรอย จากน้ันใหผูสมัครเขาไปกรอกขอมูลเพื่อลงทะเบียนรับรหัสประจําตัว ที่ 
http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลใหครบถวนแลวกดยืนยันเพื่อรับ
รหัสประจําตัว จากนั้นตรวจสอบขอมูลและกดยนืยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสมบูรณ 

 
ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการ
นําเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. การนําเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนําเสนอตองยืนประจําจุดโปสเตอรของตนเอง โดยใชเวลาในการ
นําเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว  จะได
ตีพิมพเผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 
 
การสงบทความ 

เมื่อผูสมัครทําการสมัครครบขั้นตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน 10 หนา 
จํานวน 1 ชุด ซีดีไฟลบทความฉบับเต็ม จํานวน 1 แผน (ภายในบรรจุทั้งไฟล Word และ ไฟล PDF) มาที่  

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
เลขที่ 4 หมู 11 ถ.หทัยราษฎร ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017 
หรือ E-mail address: wturesearch@gmail.com 



 
 

 

 
 
 

กําหนดการ 
การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 

เร่ือง “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” 

วันเสารและอาทิตยที ่ 4-5  พฤศจิกายน  2560 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวดัปทุมธานี 
 

������������ 
 

วันเสาร 4  พฤศจิกายน  2560 

เวลา 08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียนการเขารวมงาน 

เวลา 09.00 – 09.10 น.   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาวรายงาน 

เวลา 09.10 – 09.20 น.   ประธานกลาวตอนรับและเปดการสัมมนา  

    หัวขอ “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0 ” 

เวลา 09.20 – 09.30 น.   แนะนําองคปาฐก 

เวลา 09.30 – 10.45 น.   บรรยายทางวิชาการ หัวขอ  

 “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” 

เวลา 10.45 – 11.00 น.   พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา 11.00 – 12.00 น.   นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร 

เวลา 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.15 น.   นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 

เวลา 14.15 – 14.30 น.   พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา 14.30 – 16.00 น.   นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 

เวลา 16.00 – 17.00 น.   มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมนําเสนอผลการวิจัย 

วันอาทิตย ๕  พฤศจิกายน  2560 

เวลา 08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียนการเขารวมงาน (ท่ีคณะทันตแพทยศาสตร วัชรพล) 

เวลา 09.00 – 15.00 น.   นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนิสิตปริญญาเอก 

 

                                                                          ���������� 























ลําดบั คณะ ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 บริหารธุรกจิ นางสาวเมตตา องคะสุวรรณ Cloud Computing for SMEs: A Case Study in Linen and Laundry Service Industry

2 บริหารธุรกจิ นางสาววรินทรทิพย  กําลังแพทย การบริหารงานแบบทีมบริหารตนเองกบัความฉลาดทางอารมณของผูนาํ

3 วิศวกรรมศาสตร นายเสกสรร  ริยาพนัธ รูปแบบความรวมมือระหวางองคกรของผูประกอบธุรกจิรับเหมางานวิศวกรรม

4 วิศวกรรมศาสตร นายสุรสิทธิ์ ปาลสาร การคํานวณการเคล่ือนทีข่องจรวดภายในช้ันบรรยากาศมาตรฐาน

5 วิศวกรรมศาสตร นายวรเดช มโนสรอย การคํานวณการเคล่ือนทีข่องจรวดภายในช้ันบรรยากาศมาตรฐาน

6 วิศวกรรมศาสตร นางฐานิตา  ลอยวิรัตน เขารวมรับฟง

7 วิศวกรรมศาสตร นาย กติติศักด์ิ ฤาแรง การควบคุมการยดืหยุนของแขนกล

8 ศึกษาศาสตร ดร.สุภาภรณ  กติติรัชฎานนท การพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสในเขตพืน้ที่สูงและถิ่นทุรกนัดาร สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

9 ศึกษาศาสตร ดร.รังสรรค   มณีเล็ก รายงานการพฒันาประสิทธิภาพนักวางแผนเชงิกลยทุธ ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

10 ศึกษาศาสตร ดร.กรรณิการ ทองรักษ การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยอิงแนวคิดประสบการณการเรียนรูผานส่ือกลาง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ศึกษาศาสตร ดร.วัฒนา  ไตตอผล หลักสูตรเสริมสรางจติสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎกีารเรียนรูทางปญญาสังคมรวมกบัการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจงัหวัดอตุรดิตถ

12 ศึกษาศาสตร ดร.มงคล  หมูมาก การพฒันาหลักสูตรเสริมสรางความสามารถการทําวิจยัในชั้นเรียน สําหรับครูผูสอน สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

13 รัฐประศาสนศาสตร ผศ.ดร. สืบพงศ สุขสม มิติใหมของศาลไทยสูยคุไทยแลนด 4.0 กบัการยื่นและสงคําคูความทางระบบอเิล็กทรอนิกส

14 รัฐประศาสนศาสตร ดร. สุภัทรา สุวรรณตานนท การต้ังครรภในวัยรุน

15 พยาบาลศาสตร รอยเอกกติติพงษ  พลทิพย แนวทางพัฒนาการเตรียมจดักิจกรรมการเลนในรายวชิาปฏบิัติการพยาบาลเด็กและวยัรุนของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวทิยาลัยเวสเทิรน

16 พยาบาลศาสตร นางณัฐิกา  ราชบุตร อาการหลงผิดในผูปวยโรคจติเภท

17 พยาบาลศาสตร นายณรงคกร  ชยัวงศ ความเครียด สาเหตุความเครียด ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

18 พยาบาลศาสตร ดร. จรีุวรรณ มณีแสง รูปแบบการสรางเครือขายการเรียนรูเพือ่การจดัการความเครียดของผูสูงอาย ุในจงัหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)

อาจารย



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5883010028 นางสาวลกัษณพร ใจดี การพฒันารูปแบบการบริหารการศึกษาเพือ่พฒันาเดก็เล็กในศตวรรษที ่21

2 5583010051 นายภราดา  ศาสตรพานิช การพฒันารูปแบบภาวะผูนาํทางการศึกษาในยคุเปล่ียนแปลงสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2

3 5683010002 นางโชติกา  ปลาผล การพฒันาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2

4 5883010037 นางวรรณพทัร  ซ่ือตรง จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที ่ 21 สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสงักดัสํานักงานศึกษาธิการภาค 4

5 5783010042 นางพฒัน  มาศนิยม โรงเรียนสูความเปนองคกรแหงนวัตกรรมการศึกษา

6 5783010032 นายพชิติชยั  บุปผาโท การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวย ระดับมัธยมศึกษา สังกดัสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดลพบุรี

7 5783010031 นางสาวนภภัทร  พูลเพิม่ การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวย ระดับมัธยมศึกษา สังกดัสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดลพบุรี

8 5883010004 นายณัฐพนัธ  วรกลุ การพฒันาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน  ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา

9 5883010009 นางสาวไวริญ  พยงุเกยีรติคุณ การพฒันาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวชิาการ ดานการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ   การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

10 5883010007 นางสาววรรณภา  งอกนาวัง การพฒันารูปแบบการจัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

11 5783010045 นางสาวชติุมา  รักอาชา การพฒันารูปแบบการบริหารงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

12 5783010046 นางอัจจมิา  มาศนิยม เคร่ืองมือในการจดัการความรูเพือ่การเสริมสรางสมรรถนะการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในศตวรรษที ่21ของครู 

13 5883010010 นางสาว กญัญาณัฐ หวานฉ่าํ การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจดัการเพือ่การบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง

วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
ศึกษาศาสตรปรัชญาดษุฎบีณัฑิต

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 OU M.Ed. 001 นางสาวรตรัิตน คลองแคลว การพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตภาคตะวันออก

2 OU M.Ed. 003 นางสาวอัญญารัตน  มีเพยีร การจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธานี

3 OU M.Ed. 004 นางสาววราภรณ  ตริเทพ คติความเชื่อและพธิีกรรมในการทํานาของชาวอสีาน: กรณีศึกษาตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกว จงัหวัดยโสธร

4 OU M.Ed. 005 นาย ชินวัฒน ไตรวงศ การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรชวยสอน  เร่ืองการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง  ของนักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต

5 OU M.Ed. 006 นางสาวธัญญนิธิ  จนัทรอําไพ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบือ้งตนสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพวทิยาลัยเทคโนโลยีวฒันพฤกษาบริหารธรุกิจ 

6 OU M.Ed. 007 นางศิริกญัญา  วรวุฒิณอยธุยา การพฒันาทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีโดยใชการจดัการเรียนรูแบบอริยสัจ 4

7 5853010513 นางสาว กมลวรรณ อาจหาญ ความสัมพนัธระหวางการบริหารจดัการกับการจดัการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2

8 5853010533 นางสาวศิริประภา  เรียบรอย ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสดจ็ สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

9 5753010199 นาย สุเฮล ยาหยาหมัน คุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมุสลิมศึกษา จงัหวัดสตูล

10 5853010372 นาย วรศักด์ิ ผองใส การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือขายพฒันาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 5

11 5853010542 นางสาวนันทรัตน  ลอยโคกสูง ความพงึพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกดัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

12 5853010544 นางสาวศรารัตน  สิงหนอย การมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวทิยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 2

13 5853010494 นางสาวราตรี  ปญญาตา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดําสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

14 5853010458 วาทีร่อยตรีหญิงเพชรรัตน  อินเฉลียว การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคมสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

15 5853010243 นายเอกชลติ  ภูงามโชติสิน คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทอง สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

16 5853010531 นายสุวิจกัขณ  พลพทิักษ ความคิดเหน็ของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

17 5853010471 นางสาวจารุมาศ  ฟุมเฟอย การจดัสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

18 5853010540 นางธารารัตน  ทองลอย พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

19 5853010519 นายเมธิศ  สุบิน การใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษานอมเกลาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

20 5853010462 นางสาวนัยนา  ปองเปน ความพงึพอใจของผูปกครองนักเรียนทีม่ีตอการจดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบลบางนํ้าจดื อําเภอหลังสวน จงัหวัดชมุพร

21 5853010460 นายเอกชยั   จนัทรทอง องคประกอบของธรรมาภิบาลในโรงเรียน

22 5853010413 นางภานินี  ชอบดี การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทีจ่ดัการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครนครสวรรค

23 5853010415 นางรุงระวี  สุขแยม การศึกษาการดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน สังกดัสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค จังหวดันครสวรรค

24 5853010492 นางสาวปญชลีย  กษิณศรี ความพงึพอใจของผูปกครองตอการจดัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

25 5853010515 นาย ยรรยงค ประกอบเก้ือ ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จงัหวัดสกลนคร

26 5853010461 นางสาว จติราพร อรุณโณทัย การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอจะนะจงัหวัดสงขลา

27 5853010546 นางสาวอนุชธิดา  พ่ึงพนัธ ความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจผูบริหารกบัแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

28 5853010518 นายพษิณุ  อภัยพรม การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2

29 5853010539 นางนฤมล  เอี่ยมบัว ความพึงพอใจของครูทีม่ีตอการจดัสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวนัศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

30 5853010491 นางสาวชนุภรณ  วัฒนะกลู ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกดัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

31 5853010541 นางกฤษณพร  ชุมเพง็พนัธ ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทกัษะปฏบิติัวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหม่ี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 1

32 5853010234 นาย นาซีร มะโนรัตน การบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ในอําเภอคลองทอม จงัหวัดกระบี่

33 5853010532 นายกฤษฎิไ์กรวิชญ  จนัทรัตน สภาพปจจบุันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

34 5853010534 นาย เกยีรติศักดิ รูกจินา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวดัจงโก มิตรภาพท่ี 157  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

35 5753010445 นางสาว นอรีเลียนา สือแม ศึกษาการจดัสภาพแวดลอมของโรงเรียนตามทัศนะของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานศรีพงัน สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

36 5853010468 นายณัฐดนัย  ปากะโต การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสูสถานศึกษาสังกดักลุมโรงเรียนสระโบสถสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

37 5853010466 นายคมพรีาภัส  กนัตะ การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  

38 5853010469 นางสาวเยาวลกัษณ  ยิ่งยง ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวตัถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบรีุเขต 2

39 5853010493 นางสาว สุธิดา สถาพรพานิช ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

40 5853010255 นาง สิตา ไชยสุข คุณลักษณะที่พงึประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทศันะของครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

41 5853010558 นางสาว พรภัทริน ธรสุปรียธรรม ความสัมพนัธระหวางการบริหารงานวิชาการกบัการจดัสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษาศูนยเครือขายพฒันาการจดัการศึกษาหวยไคร–วาวี สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

42 5853010521 นางสาว ปยะนุช อนิตะวงค ความสัมพนัธระหวางบทบาทผูบริหารสถานศึกษากบัการสรางชุมแหงการเรียนรูทางวชิาชีพ ของโรงเรียนในอาํเภอฝาง สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3

43 5853010237 นาย วรเชษฐ ศรีวิจยั ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากบัการดําเนินงานกจิกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จงัหวัดเชียงใหม

44 5853010520 นางสาวณัฐชา  ญาณวงค ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จงัหวัดเชียงใหม

45 5853010470 นางสาววิภาวรรณ  นาคแวน สภาพการจดักจิกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

46 5853010465 นายยทุธนา  คเชนทรชาติดํารง คุณภาพชวีิตการทํางานของขาราชการครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

47 5853010574 นางสาวพรพรรณ  ถาวร การมีสวนรวมของผูปกครองในการเสริมสรางคุณลักษณะอนัพงึประสงคของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ

48 5853010573 นางสาวศรีประไพ  โชติประวิทย ความพงึพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถพีทุธ  โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม

49 5553010973 นางสาววรรณี  ฉมิมณี การจดัประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย เขตพืน้ที่การศึกษาเขต 3 สังกดัสํานักงานการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร

50 5853010537 นางสาวปาจรีย วายโสภา ความพงึพอใจของครูมีตอการบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

51 5853010536 นายรณชยั หวามา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวดัคีรีนาครัตนาราม สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

52 5653010497 นางสาวจนัทิมา เลิศเสนา ความคิดเหน็ของครูผูสอนตอการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต  2 กลุมเครือขายอารยธรรมบรูพา

53 5653010496 นายเอกลักษณ จรประโคน การศึกษาความพงึพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1

54 5853010457 นางสาวธรธราพร  ดนัยสิริชยัชล ภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2

55 5853010215 นายพรีณัฐ บุญทาทอง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

56 5853010216 นางมาลยั บุญแสนไชย การมีสวนรวมในการบริหารงานวชิาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลง้ิวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

57 5853010036 นางสาวรุงรัตนาภรณ  โทนออน ความพงึพอใจของครูทีม่ีตอผูบริหารโรงเรียนดานสนับสนุนการจดักจิกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอปุถมัภฯ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5882000019 นายธีระพจน ผดุงธรรม แนวทางการสรางประสิทธิภาพเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัของผูประกอบการอตุสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากโลหะ

2 5882000013 นาย เบลลนาธาเนียล จริเดชนันท รูปแบบการบริหารจดัการธุรกจิประกนัชีวิตทีม่ีประสิทธิภาพในยคุเศรษฐกจิ ดิจติอล Thailand 4.0

3 5782000045 นาย ณรงค วงศสกลุ การพฒันารูปแบบการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

4 5882000038 นางสาว สุขศรี พลูสุข บทบาทของความรับผิดชอบตอสังคมเพือ่ความยั่งยนื

5 5882000027 นางสาว วิภาดา อําไพ มหาวิทยาลัยเวสเทิรนส่ือสังคมออนไลนกบัโอกาสในการสรางธุรกจิ

6 5782000028 นาง รุงฤดี รัตนชยัศิลป แนวทางการพฒันาศักยภาพการแขงขนัของสถาบันอาชวีศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน

7 5782000029 นาง ผกาภรณ บุสบง การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่งผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาสถาบันอดุมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน

8 5882000042 นาย คณิศร อุนแสงจนัทร องคประกอบความผูกพนัของบุคลากรตอองคกรอตุสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม

9 5882000035 นาย นันทนเทพ คําสอน แนวทางการบริหารจดัการธุรกจิโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยนื

10 5782000032 นาย ณัฏฐวัฒน ภควันฉตัร รูปแบบกลยทุธการตลาดบริการทีม่ีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาตามสวนประสมทางการตลาด

11 5882000040 นาย วีระพนัธ อะนันชยัธวัช การรังสรรคเร่ืองราวผลติภัณฑ สินคาหน่ึงตําบล หนึง่ผลิตภัณฑ กลุมผา จงัหวัดเชยีงใหม

12 5882000033 นาง บังอร เท่ียงแท คุณลักษณะของผูบริหารองคกรในยคุปจจบุันท่ีสงผลตอความสําเร็จขององคกรในอนคต

13 5882000032 นาย เมธา ขําดี การจดัการปญหาอาคารชดุ

14 5882000034 นาง ทองสุข หลุง บุพปจจยัทีม่ีอทิธิพลตอการพฒันาทักษะแรงงานภาคอตุสาหกรรมการผลิตเพือ่สนับสนุนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”

ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 OU M.B.A 001 นาย สุริยา สุขใส การจดัการความรูของธุรกจิระบบผนังกระจกอาคาร

2 OU M.B.A 002 นางสาว หรูหร่ี หมา ปจจยัทีม่ีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเท่ียวชาวจนี

3 OU M.B.A 003 นางสาวเนาวรัตน  โพธิ์ขี  การตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลนของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

4 OU M.B.A 004 นางสาวอรวรรณ  ลีลาเกยีรติวณิช ปจจยัทีม่ีผลตอการบริหารความเส่ียง กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

5 OU M.B.A 005 นาย ปญญา มีโชค การลดตนทุนการกระจายสินคาในธุรกจินํ้าด่ืมบรรจขุวด กรณีศึกษา บริษัท น้ําด่ืมบรรจขุวด ABC จํากดั

6 5852000082 นางปุณยนุช ลาภศรี ประสิทธิภาพการบริหารจดัการงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชยัภูมิ

7 5852000104 นาง กนกพชิญ สงคราม ความพงึพอใจของผูใหบริการในระบบบําเหน็จบํานาญอเิล็กทรอนิกส (e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 2

8 5852000116 นางสาว จรีะนันต แจงกลาง ปจจยัสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถอืในจงัหวัดสระแกว

9 5752000279 นาย รัชชยัย วิจติรสูงเนิน ความสัมพนัธระหวางปจจยัการบริหารกบัการสรางทีมงานธุรกจิเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากดั

10 5652000300 นางสาว อไุร พะนิรัมย ความพงึพอใจตอคุณภาพชวีิตการทํางานของพนักงานบริษัท สลิค (ประเทศไทย) จํากดั จงัหวัดปทุมธานีและจงัหวัดสระบุรี

11 5952000001 นางสาว ชไมพร ซอนกล่ิน พฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนของพนักงาน บริษัท วิทยกุารบินแหงประเทศไทย จํากดั

12 5852000149 นางสาว อรทัย สาคํา ความสัมพนัธระหวาง แรงจงูใจในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอาํเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร

13 5652000008 นาย ศุภเชษฐ ธนานุรักษ ประสิทธิผลของการบริหารจดัการตามหลกัธรรมภิบาล  ของธุกจิกอสราง : กรณีศึกษาบริษัทอติาเลียนไทยดีเวลอปเมนตจํากดั (มหาชน)

14 5852000152 นาย ประจกัษ พานิชโปรยโสภา บุคลิกภาพตราสนิคาทีส่งผลตอสวนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมชาเขยีวพรอมด่ืมกรณีศึกษา ชาเขยีวโออชิิ

15 5952000012 นายเทียรไชย  เทวาเกยีรติวงศ ปจจยัทางการตลาดท่ีมีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือปูนซีเมนตในรานขายอปุกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพนั จงัหวัดเพชรบูรณ

16 5852000013 นางสาวมันทนา  ชิวปรีชา กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจงัหวัดนนทบุรี

17 5652000197 นายชูเกยีรติ  พรหมธาดา ปจจยัทีม่ีอทิธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกนัชีวิตกบับริษัทโตเกยีวมารีนประกนัชวีิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สาขาเชียงใหม

18 5952000029 นางสาว ปภัสรินทร ศรีชยันิธิวุฒิ ปจจยัทางการตลาดท่ีมีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาในรานขายอปุกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพนั  จงัหวัดเพชรบูรณ

19 5852000112 นายพนัธวัสส  วงษไพบูลย ปจจยัทีม่ีผลกระทบตอตนทุนโลจสิติกสของบริษัท สยาม แมคโคร จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

20 5852000154 นาง ขนิฐฐา ชื่นโกสุม ความพงึพอใจของประชาชนตอการบริหารจดัการขยะของ อบต.บางโปรงโดยวิธี 5R

21 5952000022 นางณัฐนวรัตน  บุญมา การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

22 5952000034 นางสาวพริญาณ  ศรีเพยีงจนัทร หลักการจดัการงานพสัดุของหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลบางหลวง

23 5652000114 นางสุภาพรรณ  แตงทอง ปจจยัทีม่ีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จงัหวัดตาก

24 5852000153 นางสาวธัญรัศม  สิทธิ์นันทสิริ ภาวะผูนาํแบบพฒันา และความสขุในการทํางาน

25 5952000042 พนัตรีหญิงวรัชญา  ปอมคาย ยุทธศาสตรมูลนิธโิรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป

26 5952000060 นางสาวประไพทิพย  ดานณรงค ความพงึพอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรทีม่ีประสิทธิภาพ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10

บรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต

บรหิารธรุกิจปรชัญาดุษฎีบัณฑิต
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5781010006 นายศักด์ิดา โชตะยากฤต บทบาทของกรมประมงในการแกปญหาการคามนุษยในแรงงานประมง

2 5881010043 พนัโท วสันต ฉมิแดง การบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต  (ศอ.บต.)

3 5781010045 เรืออากาศโท กติติ กิ่งไทร การปรับโครงสรางการบริหารของบริษัทการบินไทย จํากดั(มหาชน)ในภาวะวิกฤติ

4 5681010012 นาย ธนวิทย กลับนวม บทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดทีดิ่นดวยดาวเทียม

5 5781010019 นาย มนตรี นามจริโชติ ความขดัแยงการออกเอกสารสิทธิ์ในทีดิ่นของกรมท่ีดิน

6 5681010022 นางสาวภวริศา  ทรัพยมณีวงษ ประสิทธิผลของการบริหารแอรพอรดเรลลิงก

7 5681010025 นาย นพดล วิยาภรณ โครงการบริหารการพฒันาพืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษ ศึกษากรณี : พืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก EEC 

8 5881010041 พนัเอกพรีวัส  พรหมกลัดพะเนาว สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) ในการบริหารงานดานมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือน

9 5581010007 นางสาว นพรัตน จนัทรเกษม การทํางานของขาราชการประจําตอการเปล่ียนแปลงจากเหตุการณการบริหารภาครัฐ

10 5681010024 นาย รักพงษ รติคุณูปกร การขบัเคลื่อนการพฒันาการยางแหงประเทศไทยในการดูแลยางพารา

11 5681010005 นาย ศักด์ิดา นาสองสี องคประกอบของการเปล่ียนแปลงอยางมีแบบแผนของมหาวทิยาลัยราชภฏัไปสูการบริหารในรูปแบบมหาวทิยาลัยในกํากับของรัฐ : กรณีศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา

12 5881010022 นายสนธยา  เครือเวทย การบริหารสํานักงานอยัการสูงสุดไทยกบัความรับผิดชอบและตรวจสอบได

13 5781010041 นายเกรียงศักด์ิ  แสงสวาง ปญหาการจดัระบบบริการแท็กซ่ีโดยสารสาธารณะของกรมการขนสงทางบก

14 5681010039 นาย ไชยพงศ  อคัรกติต์ิจนิดา การเตรียมความพรอมการพฒันาทาอากาศยานอูตะเภาเชิงพาณิชย 

15 5881010016 นายเลอพงษ  ซารยดี นโยบายกองทุนประกนัสังคม ดานสิทธิประโยชนกรณีชราภาพ

16 5781010042 นางสาว อไุรวรรณ เตยีนศรี การปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตรประเทศไทย 4.0

17 5881010021 นาย อภิชาติ ศิริบุญญกาล แนวทางในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรของกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

18 5881010014 นาย ณัฐพงษ จตุรชาตสุิคนธ แนวทางพฒันาบทบาทของกรมสงเสริมอตุสาหกรรมในประเทศไทย

19 5881010008 นาย วรรณชยั สุวรรณกาญจน ปจจยัทีส่งผลตอการนาํแนวคิดธรรมาภิบาลมาประยกุตใชของภาครัฐในการสรางโรงไฟฟาถานหินในจงัหวัดกระบี่

20 5881010025 นาง เกศรินทร วิมลธาดา สถานการณการประมงพืน้บานในพืน้ทีจ่งัหวัดสงขล

21 5681010013 นาย ชาติชยั สาลีผล ธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนจงัหวัดเพชรบูรณ

22 5881010026 นาย ณัฐวัฒน คํากอง การจดัการโครงการขนาดใหญเมืองพทัยา เขตปกครองทองถิ่นรูปแบบพเิศษ

23 5881010019 พนัตรีธนัญชยั  แกนแกว สภาพความรับผิดชอบและการตรวจสอบไดขององคการสงเคราะหทหารผานศึก

24 5881010018 นายเอกศิริ  นิยมศิลป การกํากบัดูแลมาตรฐานคุณภาพสถาบันอดุมศึกษา

25 5781010002 นายไตรภพ  ประสาทแกว การบริหารหนวยงานภาครัฐในการใชจายงบประมาณแผนดินเพือ่การพฒันาบึงบอระเพด็ จงัหวัดนครสวรรค

26 5881010010 นายสุรพล  เตียวตระกลู แนวทางการปฏิรูปเทศบาลสูความเปนเลิศตามยทุธศาสตรประเทศไทย 4.0

ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 OU M.P.A. 001 นาย พชิยั กนกจรรยา ประสิทธิผลการบริหารจดัการเทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด และเทศบาลตําบลนาคําไฮ

2 OU M.P.A. 002 นางสาวมลวิภา  ชมุอาจ ผลสมัฤทธิ์การขบัเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 กลุมอตุสาหกรรมสรางสรรค

3 5851010150 นายนิรัติ ต้ังพนิิจการ การนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใชในในการปฏิบัติหนาทีข่องกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอดุรธานี จงัหวัดอดุรธานี

4 5951010037 นาวาตรีหญิง ปยะมาศ งามการ การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกนัสุขภาพในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จงัหวัดชลบุรี

5 5651010306 นางอญัชลี  คิดแสวง ประสทิธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉางจงัหวัดระยอง

6 5851010102 นางสาวภิกลูนิกาย  นารี ปจจยท่ีมีความสัมพนัธกบัความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกจิพอเพยีง

7 5651010039 นางศุภวรรณ  เทีย่งกระโทก การศึกษาความตองการในการพฒันาบุคลากรกรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จงัหวัดนครราชสีมา

8 5651010308 นายณัฐพชัร  รัตนโสภิตสกลุ ความพงึพอใจของผูสูงอายตุอการใหบริการเบีย้ยงัชพีในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จงัหวัดระยอง

9 5951010013 นางสาว บุษยา มาทา ความพงึพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ท่ีมีตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

10 5651010305 นาย คณิต กติิศักด์ิ ประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนเกี่ยวกบังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จงัหวัดระยอง

11 5851010130 นางสาว อรัญณีย จกุหอม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม  จงัหวัดมหาสารคาม

12 5651010087 นาย อคัเดช ไมอกัรี ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัในเขตองคการบริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ

13 5751010133 นางสาว วสาทิพย ดํารงคพวิัฒน ความตองการพฒันาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ เขตพืน้ที ่18

14 5651010045 รอยตํารวจเอก อนันตรัตน สุขนรินทร ปญหาการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน : ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก

15 5951010005 นางสาว บุศรา ขาวจตุัรัส บทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจงัหวัดชมุพร

16 5751010147 นายตนพงศ  คําพลงาม ความพงึพอใจของผูรับบริการนาํเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาท่ีดานกกักนัสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

17 5851010008 จาเอกณัฐวุฒิ  อดุสุข ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จงัหวดัเชียงราย

18 5651010152 นายธนา  บุตตะ ความสําเร็จของการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลจนัทบเพชร

19 5751010134 นาย วัชรศักด์ิ อิ่มอาเทศ ปจจยัทีม่ีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค จงัหวัดนครสวรรค

20 5751010134 นายกลุ  เครือวีระ การศึกษาการมีสวนรวมในการจดัทําแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลนครแมสอด จงัหวัดตาก

21 5851010144 รอยตํารวจโทองอาจ  จนิาอุ การมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบอวนิ จังหวดัชลบุรี

22 5851010116 รอยตํารวจเอกภัทรพล  ถวยทอง ปจจยัทีส่งผลตอความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตร สังกดัตํารวจภูธรจงัหวัดชลบุรี

23 5951010010 นาย สายชล เปพาทย ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จงัหวัดแมฮองสอน

24 5751010186 นายประจบ  บุญแสง ความสมัพนัธระหวางการสรางทีมงานและประสทิธิผลการดําเนินงาน ของบุคลากรองคการบริหารสวนจงัหวัดสกลนคร

25 5751010188 พนัจาเอกสุกจิ  ปรือปรัก ความพงึพอใจของประชาชนตองานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล ปรือใหญ อําเภอขขุนัธ จงัหวัดศรีสะเกษ 

26 5751010189 จาสิบตรีปรีชา ฉนุกลา ความพงึพอใจของประชาชนตองานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขขุนัธ จงัหวัดศรีสะเกษ

รฐัประศาสนศาสตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10

รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)

วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5885010008 นาง อบุลรัตน วิเชยีร (ดอนหมอ) การพฒันารูปแบบการปองกนัอบุัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอตุสาหกรรม  

2 5785010024 นางสาว นิธินันท มิลินจรูญพงษ สถานการณและรูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายใุนชมุชน

3 5885010004 นายจกัรพงศ  ปติโชคโภคินท การสงตอผูปวยฉกุเฉนิระหวางสถานพยาบาล

4 5785010012 นายพลากร  พุทธรักษ การวินิจฉยัการติดเชื้อไขเลือดออก

ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5855010072 นาง รองรัตน หนูแกว ปจจยัทีม่ีความสัมพนัธกบัความต้ังใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล    จงัหวัดอตุรดิตถ

2 5855010066 นางวรัฏฐา  มาลานนท ความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายทุีม่ารับบริการในโรงพยาบาลปลวกแดง จงัหวัดระยอง

3 5855010038 นาย สมบูรณ ดําขํา การมีสวนรวมของประชาชนในการคดัแยกขยะในเขตเทศบาลตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง จงัหวัดลพบุรี

4 5855010056 นาย ฮิลมี กอืจิ ปจจัยทีมีความสัมพันธกบัการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพ  ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อําเภอเมืองยะลา จังหวดัยะลา

5 5855010073 นาง สายธาร โคทอง ปจจยัทีม่ีความสัมพนัธกบัความผูกพนัตอองคกรของบุคลากรทีป่ฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลพชิยั จงัหวัดอตุรดิตถ

6 5855010067 นาง ขนิษฐา ใจยนิดี ปจจยัที่มีความสัมพนัธกับการมารับบริการคลินิกทันตกรรมของผูรับบริการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จงัหวดัระยอง

7 5655010160 นางสาวสพุรรษา ดาหาร บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบานในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพาราตําบลโพธิห์มากแขง อําเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพ่ือการบริหารงานประกัน

คุณภาพภายใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง เปนการวิจัยและพัฒนา มีวิธีดําเนินการ
วิจัย 3 ข้ัน ดังนี้ ข้ันที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ข้ันท่ี 2 การสรางระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ
เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขั้นท่ี 3 การทดลองใชระบบสารสนเทศดานการบริหาร
จัดการเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) เอกสารท่ีเปนตํารา บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดานการบริหารจัดการเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นภาคกลาง ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 60 เลม 2) ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และดานการประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 9 คน 3) ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หัวหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็กเล็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคกลาง จํานวน 4 ศูนย 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก 1) แบบบันทึกขอมูล 2) ชุดคําสั่ง/โครงสราง และระบบสารสนเทศดานการ
บริหารจัดการเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง 
และ 3) แบบประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการ 1) ศึกษาคนควาจากเอกสาร 2) 
การสนทนากลุม และ 3) การทดลองใช การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเนื้อหา และการวิเคราะหทางสถิติ คาสถิติที่
ใช ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง ไดพัฒนาข้ึนโดยการใชโปรแกรมตารางการทํางาน ของ 
Microsoft Office Excel ที่เปนโปรแกรมสําเร็จรูป ประกอบการทํางานบน Cloud Application ท่ีใช Google Drive 
ซึ่งเปนบริการจาก Google มีประสิทธิภาพในระดับดีมาก (Χ  = 4.80, SD = 0.25)  
   
คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การประกันคุณภาพภายใน  
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ABSTRACTS 
The purposes of this research were to development of information system 

administrative management for quality assurance on child development center under the 
department of local administration of central region 1)define conceptual farmwork for research 

2)creation development of information system administrative management for quality 
assurance in child development center 3)trial information system administrative management 
for quality assurance in child development center under the department of local administration 
of central region The samples of this research consisted of 1)document ,Norwich article and 90 
research development of information system administrative management for quality assurance 
in child development center under the department of local administration of central region 2)9
professional of information system in administration managent for quality assurance 3)

administrators and teacher working in child development center The data collection was done 
by using 1)record form 2)command set and information system administrative management for 
quality assurance in child development center under the department of local administration of 
central region 3)evaluation form of information system Mean(X)and standard 
deviation(S.D)were used to analyze the collected data

The finding indicated that the development of information system administrative 
management for quality assurance in child development center under the department of local 
administration of central region. Development by using schedule program of Microsoft Office 
Excel. The program is finished work by cloud application on Google and Drive on Google .Has 
a good level of performance (X=4.80,SD=0.25)

Keywords : information system management, child development center, quality assurance
 

บทนํา 
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง เปนสถานศึกษาที่มีการดําเนินการ
บริหารงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 47 ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ กฎกระทรวงวา
ดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อใหสถานศึกษายึดเปนกรอบในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไวมี 8 ประการ ดังนี้  1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5. จัดใหมีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6. จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา          
7. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ 8. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง (แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หนา 6) 
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 ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา จําเปนจะตองใชขอมูลและสารสนเทศท่ีสมบูรณ ครบถวน          
เปนปจจุบัน นําขอมูลมาใชไดสะดวก ตรงตามความตองการ เปนพ้ืนฐานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ยิ่งสารสนเทศท่ีไดจัดหาไวมีความเพียงพอ และสอดคลองกับความตองการของผูใชมาก
เทาใด โอกาสที่จะตัดสินใจดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพก็ยิ่งมีมากข้ึนตามลําดับ เพราะการมีระบบขอมูลที่ดี เปนผลดี
กับงานประกันคุณภาพในแงของการมีขอมูลที่โปรงใส ตรวจสอบไดไว รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะอยาง
ที่ทราบกันดีวาการประกันคุณภาพยุคนี้จะเนนตัวบงชี้ดานตางๆมากมาย ซึ่งตัวบงชี้เหลานี้ลวนแลวแตตองอาศัย
ฐานขอมูลที่มีการเก็บขอมูลสารสนเทศการบริหารตางๆอยางเปนระบบ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
2543:52-53) ตั้งแตระบบควบคุมคุณภาพการศึกษา ตองการใชขอมูลสารสนเทศมาแสดงคุณภาพ หรือความสามารถ
ของสถานศึกษาวาปจจุบันอยูในระดับใด สูงหรือต่ํากวามาตรฐาน สวนในระบบตรวจสอบ  ทบทวน และปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา จําเปนตองใชสารสนเทศ เพื่อแสดงผลสําเร็จ หรือความกาวหนาในการดําเนินการประกันคุณภาพใน
รอบปวามีคุณภาพ หรือความสามารถในการจัดการศึกษาเพียงใด จะไดปรับปรุงแกไข หรือพัฒนาใหไดผลสําเร็จตาม
มาตรฐาน สําหรับระบบประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา จําเปนตองใชสารสนเทศเพ่ือแสดงวาสถานศึกษามี
คุณภาพและมาตรฐานเพียงใด สามารถพัฒนาคุณภาพไดตามมาตรฐานการศึกษาหรือไม มีกระบวนการบริหารและ
จัดการที่จะนําไปสูคุณภาพของผูเรียนเพียงใดและสมควรไดรับการรับรองคุณภาพการศึกษาหรือไม  

หลังจากสถานศึกษาดําเนินงานประกันคุณภาพภายในไปแลวระยะหนึ่ง พบวาสถานศึกษาหลายแหงยังไม
สามารถดําเนินการตามข้ันตอนการพัฒนามาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน,2555,น.25) นอกจากนี้กระแสสังคมยังวิพากษวิจารณวาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายังไม
เขมแข็ง สถานศึกษาไมไดสรางระบบคุณภาพใหเกิดข้ึนอยางจริงจัง มุงเนนปรับปรุงเพื่อใหผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอกเทานั้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,2554ก,น.1) ถาฟงความคิดเห็นจากครู และ
อาจารย ก็สามารถหาคําตอบไดไมยากวา คุณภาพการศึกษาท่ีแทจริงหายไปกับงานเอกสาร (ชาญณรงค พรรุงโรจน , 
2556,ออนไลน) 

 ดังนั้น กระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนกลไกสําคัญที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่องเปนระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน,2554ข,น.2) และจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการจัดการขอมูล
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,2555,น.64) สอดคลองกับ ณัชพล กาฬภักดี 
(2550, ออนไลน) และศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลยชัย (2549,น.29) ท่ีกลาววาขอมูลสารสนเทศ
เปนส่ิงสําคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งตองมีขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานท่ีจะชวยสงเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคการได คือชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหการดําเนินงานมีความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว
ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพื่อสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ลดงานเอกสาร และเปน
เครื่องมือในการกํากับ ติดตาม นิเทศ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
  โดยผูวิจัยไดพบประเด็นปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตางๆ ดานการดําเนินการบริหารงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เชน การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ไดเพ่ิมภาระในการรวบรวมขอมูลและ
เอกสารหลักฐานการดําเนินงานตางๆ แกหัวหนาหนวยงานหรือผูรับผิดชอบ การประเมินคุณภาพภายในหรือการ
ประเมินคุณภาพภายนอก คณะผูประเมินจะใชขอมูลตางๆ และหลักฐานการดําเนินงาน ไดเปนภาระใหแกคณะผู
ประเมิน หัวหนาหนวยงาน เจาหนาที่งานประกันคุณภาพการศึกษา เจาหนาท่ีงานประจําหรือผูที่มีสวนเก่ียวของ เปนตัน  
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   ผูวิจัยไดกําหนดแนวคิดในการแกปญหาดานงานประกันคุณภาพภายใน โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศดาน
การบริหารจัดการ เพื่อการจัดเก็บขอมูลและแสดงผลขอมูลเพ่ือใชเปนแนวทางการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศใหมีระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพภายใน ตาม
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน โดยใชองคประกอบและมาตรฐานคุณภาพของศูนยเด็ก
เล็กแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ท่ีชวยในการวิเคราะห ประมวลผลและสรุป เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีมีรายละเอียดตางๆครบถวน
และเพียงพอ ดวยการนําระบบสารสนเทศเขามาพัฒนาการบริหารจัดการ เพ่ือสงเสริมการเขียนรายงานประเมินตนเอง 
(SAR) งานดานการประกันคุณภาพภายในเพื่อใหตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาขอมูลทางดานระบบ
สารสนเทศงานการประกันคุณภาพภายใน ที่สอดคลองกับความตองการที่ผูบริหารสามารถนําขอมูลสารสนเทศไปใชใน
การตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเกิดประสิทธิภาพตอการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดยิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของแนวคิด ท่ีนํามาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหาร
จัดการ เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง ซึ่งใน
การวิจัยคร้ังนี้ ไดแบงออกเปน 3 แนวคิดดังนี้ 

1. สารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เปนตํารา 
บทความทางวิชาการ และงานวิจัยของนักวิชาการศึกษา นักวิจัยทางการศึกษา และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก พนิดา 
พาณิชกุลและสุธี พงศาสกุลชัย (2552) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองคการมหาชน 
(2553) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) และคนอ่ืนๆ ไดนําประเด็นสาระสําคัญนําไปใชในการวิจัย

สารสนเทศดานการบรหิารจัดการ 
เพื่อการบริหารงาน 

ประกันคณุภาพภายใน 

 การพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ 

สารสนเทศดานการบรหิารจัดการ 
เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นภาคกลาง 

 

ระบบสารสนเทศดานการบรหิารจัดการ เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง 
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คร้ังนี้ ไดแก ความหมายของขอมูลและระบบสารสนเทศ คุณลักษณะของระบบสารสนเทศ ความสําคัญของระบบ
สารสนเทศ ประโยชนของระบบสารสนเทศ ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน ความสําคัญของการประกัน
คุณภาพภายใน ขอบขายของกาประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน หลักการ
บริหารงานอยางมีคุณภาพ หรือวงจร PDCA และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เปนตํารา บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ และงานวิจัยของนักวิชาการศึกษา นักวิจัยทางการศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545) ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล และวิโรจน สารรัตนะ (2550) พนิดา พาณิชกุล 
(2552) นอย สุวรรณมณี และคณะ (2552) สุมาลี อริยะสม (2552) ถวัลยวงศ ไกรโรจนานันท และโกสันต เทพสิทธิ
ทรากรณ (2553) ยอดอนงค จอมหงสพิพัฒน (2553) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2554) 
โนลส (Knowles.1980) บูน (Boone.1992) ฮูลล (Houle.1996) และคนอื่นๆ ไดนําประเด็นสาระสําคัญไปใชในการ
วิจัยครั้งนี้ ความหมายของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ความหมายของระบบสารสนเทศ แนวคิดในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ คุณสมบัติของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ขั้นตอนของการพัฒนาระบบสารสนเทศ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ Web Application และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 3. สารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารท่ีเปนตํารา บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
และงานวิจัยของนักวิชาการศึกษา นักวิจัยทางการศึกษา และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2545) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2554) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบาง
พลับ (2559) และคนอ่ืนๆ ไดนําประเด็นสาระสําคัญไปใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน บทบาทหนาท่ีและภารกิจของโครงสรางการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และขอมูลสารสนเทศดานการบริหารจัดการ ที่ใชในการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development 
and Engineering : R & D & E) วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ขั้นที่ 2 การสรางระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
  ขั้นที่ 3 การทดลองใชระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง 
 แตละขั้นมีรายละเอียดเก่ียวกับ ประชากร และกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล 
และการวิเคราะหขอมูล ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ข้ันตอนการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และผลท่ีไดรับ 
 

ขั้นตอนการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลที่ไดรบั 
ขั้นท่ี 1 การกําหนด
กรอบแนวคิดในการ
วิจัยคําถาม 
 

1. ประชากร ไดแก เอกสารท่ีเปนตํารา บทความทางวิชาการ และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหาร
จัดการ เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และกลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
จํานวน 60 เลม 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูล 
3. การเก็บรวบรวบขอมูล ใชวิธีการศึกษาคนควาจากเอกสาร  
4. การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 
   (Content Analysis) 

1.  แนว คิดและหลั กกา ร
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า
ระบบสารสนเทศดาน
การบริหารจัดการ เพื่อ
การบริหารงานประกัน
คุณ ภ าพภ าย ใ น ศู นย
พัฒนาเด็กเล็ก  

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ขั้นท่ี 2 การสราง
ระบบสารสนเทศ 
ด า น ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร  เ พื่ อ ก า ร
บริ ห าร ง าประ กัน
คุณภาพภายใน 
ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก  

1. นําขอมูลท่ีไดในขั้นท่ี 1 มาวิเคราะห และออกแบบผังชุดคําสั่ง/
โครงสราง และสรางระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ 
เพื่อการบริหารงานประกัน คุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

2. ตรวจสอบความเหมาะสมและเปนไปไดของระบบ โดยมี
วิธีดําเนินการ ดังน้ี  

1)  ระชากร ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิทางดานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการประกันคุณภาพภายใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
และกลุมตัวอยางไดมาโดยกําหนดคุณสมบัติ จํานวน 9 คน 

2) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) ผังชุดคําสั่ง/โครงสราง และ
ระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท่ีผูวิจัยออกแบบ
และสรางขึ้น 2) แบบบันทึกขอมูล 3) การเก็บรวบรวมขอมูล 
ใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) 4) การวิเคราะหขอมูล 
ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 

1. ระบบสารสนเทศ 
ดานการบริหารจัดการ 
เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
ประกันคุณภาพภายใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท่ีมี
ค ว า ม เ หม าะส ม  แล ะ
เปนไปได 

ขั้นท่ี 3 การทดลอง
ใชระบบ สารสนเทศ
ด า น ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร  เ พื่ อ ก า ร
บริหารงานประกัน
คุณภาพภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นภาคกลาง  
 
 
 

1. ประชากร ไดแก ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  หัวหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคกลาง และกลุมตัวอยาง ไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 4 ศูนย  

2. เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย คือ 1) ระบบสารสนเทศดานการ
บริหารจัดการเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง  
2) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

3. การ เ ก็บรวบรวมขอมูล  ใหผู ทดลองใช ระบบประ เ มิน
ประสิทธิภาพของระบบ โดยการตอบแบบประเมินดวยตนเอง  

4. การวิเคราะหขอมูล คาสถิติ ท่ีใช ไดแก คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. ระบบสารสนเทศดานการ
บริหารจัดการ เพื่อการ
บ ริ ห า ร ง า น ป ร ะ กั น
คุณ ภ า พ ภ า ย ใ น  ศู น ย
พัฒนา เ ด็ ก เล็ ก  สั ง กั ด
อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น
ท อ ง ถิ่ น ภ าค ก ล า ง ท่ี มี
ประสิทธิภาพ  
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ผลการวิจัย 
  การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง ไดนําเสนอผลการวิเคราะห โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
 ตอนที่ 2 ผลการสรางระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
 ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง มีรายละเอียดแตละตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสารสนเทศดานการบริหารจัดการเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
 ผลจากการศึกษาเอกสารท่ีเปนตํารา บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสารสนเทศดานการ
บริหารจัดการ เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา มี 3 ดาน 5 ตัวบงชี้ 
ตอนที่ 2 ผลการสรางระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

หลักการและแนวทางการสรางระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย 2 ขั้นตอนตอไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 สรางระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารงานประกัน คุณภาพภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ดวยการนําโครงสรางระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการท่ีประกอบดวยมาตรฐาน และตัวบงชี้ มา
ออกแบบทําบนบนผังชุดคําสั่งโปแกรมสําเร็จรูป เพื่อเปนตนแบบระบบดานการบริหารจัดการ  เพื่อการบริหารงาน
ประกัน คุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบความเหมาะสมและเปนไปไดของระบบ โดยเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการสนทนากลุม 
(Focus Group) ผลจากการจัดกลุมสนทนา (Focus group discussion) จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน เพื่อใหไดขอมูล
ที่มีความถูกตองจากผูใชขอมูลจริง และนําขอมูลที่ไดกลับมาวิเคราะห และปรับปรุงระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ 
เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหสมบูรณ และนําระบบท่ีปรับปรุงกลับไปใหผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการพัฒนาระบบ และการประกันคุณภาพภายใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 
ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน            
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง 
 จากการทดลองใชระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง จํานวน 4 ศูนย ผูทดลองใช ซึ่งประกอบไปดวย ผูบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค
กลาง จํานวน 5 คน ไดตอบแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
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สรุปผลการวิจัย 
 ขั้นที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ  เพ่ือการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง กลุมตัวอยางไดมาโดย
การเลือกแบบเจาะจง จํานวน 60 เลม ไดประเด็นสําคัญสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อ
การบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลางมีทั้งหมด 5 ตัว
บงชี้ 40 เกณฑการพิจารณา 
ขั้นที่ 2 การสรางระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
  1. นําขอมูลระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่ไดจากกรอบแนวคิดในการวิจัย ในขั้นที่ 1 มาดําเนินการวิเคราะห และออกแบบผังชุดคําสั่ง/โครงสราง และสราง
ระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารงานประกัน คุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

2. นําผลการวิเคราะหขอมูลจากที่ผูวิจัยไดนําระบบสารสนเทศไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน และตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โดยใชวิธีการสนทนากลุมยอย (Focus Group) 
 ขั้นที่ 3 การทดลองใชระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง มีรายละเอียด ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขอความอนุเคราะหในการทดลองใชระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง กับกลุมตัวอยาง ซึ่งไดแก 
ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นภาคกลาง และกลุมตัวอยาง ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 4 ศูนย 

ขั้นตอนที่ 2 อธิบายแนะนําคูมือการใชระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง กับกลุมตัวอยาง ซึ่งไดแก ผูบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค
กลาง และกลุมตัวอยาง ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 4 ศูนย 

ขั้นตอนที่ 3 นําระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง ไปทดลองใชเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศดาน
การบริหารจัดการ เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค
กลาง กับกลุมตัวอยาง ซึ่งไดแก ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง และกลุมตัวอยาง ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 4 ศูนย 

ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อ
การบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง เปน 2 ตอน แต
ละตอนประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม สรุปผลไดดังนี้ 
ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานะเปนผูบริหารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 คน มีสถานะเปนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 คน และมีสถานะเปนครูผูดูแลเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 คน สวนใหญมีอายุระหวาง 30-50 ป และมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง ซ่ึงประกอบไปดวย 
ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นภาคกลาง จํานวน 5 คน ไดตอบแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผลการวิเคราะหปรากฏดังนี้ 
 ระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง โดยรวมมีประสิทธิภาพและเปนไปไดในระดับดีมาก (Χ  = 4.80, SD = 0.25) 
ดานที่มีความเหมาะสมและเปนไปไดมากเรียงลงไปตามลําดับไดแกดานกระบวนการทํางาน (Χ  = 4. 87,SD = 0.30) 
ดานผลลัพธหรือการรายงานผลการประเมิน (Χ  = 4.83,SD = 0.19) และดานการออกแบบ (Χ  = 4.70, SD = 0.41) 

 

อภิปรายผล 
 1. จากการทดลองใชระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง แลวประเมินประสิทธิภาพ พบวา โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสม และมีความเปนไปไดในระดับดีมาก โดยเฉพาะดานกระบวนการทํางาน ดานผลลัพธ หรือการรายงานผลการ
ประเมิน และสุดทายดานการออกแบบ สอดคลองกับความคิดเห็นของ ชัยพจน รักงาม (2549) ท่ีเห็นวา การเก็บ
รวบรวมขอมูลในรูปเอกสารนั้น การนําไปใชไมสามารถสนองความตองการเฉพาะได เพราะการประมวลผลท่ีใชแรงงาน
จากคนทําไดเฉพาะเร่ือง และการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ยังไมสามารถตอบสนองความซ้ําซอนและความคาด
เคล่ือนจากตัวแปรได และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลทําใหยุงยาก จึงทําใหสารสนเทศไมสมบูรณหรือไมเปนปจจุบัน 
การพัฒนาแนวใหมเปนการสรางฐานขอมูลไวในรูปอิเลคทรอนิคส ใหชุดขอมูลที่มีความสัมพันธกันนํามาจัดเก็บไวดวยกนั
เพื่อใหสามารถใชขอมูลเหลานั้นไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการขององคไดทุกคร้ังที่
มีการเปลี่ยนแปลงภายในองคการหรือตามสภาพแวดลอม การพัฒนาระบบจึงมีความทันสมัย พรอมจะเรียกใช
ตลอดเวลา ดังนั้นการเก็บขอมูลเพื่อพัฒนาโดยระบบสารสนเทศแนวใหมจึงตองอาศัยคอมพิวเตอร  (Hardware) และ
โปรแกรม (Software) ตลอดจนเครื่องมือการส่ือสาร (Communication) เพื่อทําใหมูลดิบซึ่งประมวลผลเปนขอมูล
สารสนเทศทําไดอยางตอเนื่อง ประหยัด คุมคา และรวดเร็ว 
 2. ผลจากการจัดกลุมสนทนา (Focus group discussion) จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน เพื่อใหไดขอมูลที่
มีความถูกตองจากผูใชขอมูลจริง และนําขอมูลที่ไดกลับมาวิเคราะห และปรับปรุงระบบสารสนเทศดานการบริหาร
จัดการ เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหสมบูรณ ผลการวิเคราะหขอมูลตามคําบอกเลา 
(Content Analysis) จากทานผูทรงคุณวุฒิ พบวา มีความเห็นดวยกับ ผังชุดคําสั่ง / โครงสรางของระบบสารสนเทศ
ดานการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วามีความเหมาะสม ดานการ
ออกแบบ ดานกระบวนการทํางาน และผลลัพธหรือการรายงานผลการประเมิน มีประสิทธิภาพ ครบถวน ถูกตอง 
สะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบัน สามารถปอนขอมูลไดสะดวก ชวยลดขั้นตอนการทํางานและความซ้ําซอน ในการ
จัดทํารายงานขอมูล รายการแตละรายการมีรายละเอียดและรูปแบบที่งายตอการทําความเขาใจ ทําใหคนหาขอมูลได
อยางรวดเร็วและทันตอความตองการใชงาน มีเอกสารคูมือเพ่ือใหผูใชสามารถปฏิบัติไดสะดวก การออกแบบหนาจอ
คอมพิวเตอรเพื่อปอนขอมูลมีรูปแบบและมีลักษณะเหมาะแกการใชงาน ความสามารถในการพิมพขอมูลเพื่ อการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รายงานจากระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนตรงกับความตองการที่จะนําไปใช ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ ชัยพจน รักงาม (2549) กัญญา ปุโรทกานนท (2544) ท่ีพบวา ระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนมีความ
สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ผูใชระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศในภาพรวม
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และรายดาน ทั้งดานการนําเขาขอมูล การประมวลผล และการสรุปรายงาน ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนามีคุณภาพตรง
ตามความตองการของผูใช ใหขอมูลเปนปจจุบันครอบคลุมตัวบงชี้ในแตละดาน  สอดคลองภารกิจของหนวยงาน 
สามารถสืบคนรองรอยหลักฐาน ในการตัดสินผลการประเมินระดับตัวบงชี้ และระดับรายดานไดสะดวก รวดเร็ว และ
สามารถรายงานสรุปผลการประเมินตามรายดาน และตัวบงชี้ไดอยางถูกตอง นาเชื่อถือ ครบถวน สะดวก รวดเร็ว และ
เปนปจจุบัน 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้ เพ่ือสนับสนุนดานการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพ

ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และยังสามารถนําไป
ประยุกตใชกับระบบเอกสารอื่น ๆ ภายศูนยพัฒนาเด็กเล็กได แตอาจตองมีการศึกษาในกระบวนการทํางานเพ่ิมเติม
เพื่อใหระบบสามารถตอบสนองตรงกับความตองการของผูใชบริการไดเปนอยางดี และเพ่ือใหระบบมีความสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น ควรนําระบบสารสนเทศนี้ไปประยุกตใชรวมกับการบริหารงานสวนอ่ืนๆ ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จะชวยใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

2. การนําระบบสารสนเทศนี้ไปใช เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรมีความพรอมใน
ดานบุคลากร ดานคอมพิวเตอร (Hardware) ดานโปรแกรม (Software) และเครื่องมือการสื่อสาร (Communication) 
เพื่อทําใหขอมูลดิบซ่ึงประมวลผลเปนขอมูลสารสนเทศทําไดอยางตอเนื่อง ครบถวน ถูกตอง สะดวก รวดเร็ว และเปน
ปจจุบันมากข้ึน 

3. ผูบริหารควรใหความสําคัญและสนับสนุน สงเสริมดานการพัฒนาบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
จัดทําระบบสารสนเทศในทุกกลุมงานเพ่ือใหเปนระบบ และงายตอการบริหารจัดการในงานตางครอบคลุมทุกภารกิจ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4. ผูบริหารควรติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง และนําขอมูลนี้ไปใชใน
การวางแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในดานท่ี 
2 และ 3 ตอไป เพื่อความสะดวกในการนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการบริหารและการตัดสินใจของผูบริหารไดรวดเร็ว 
ถูกตอง ตอไป 
  2. ควรมีการวางแผนการถึงความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากยิ่ งข้ึน ไดแก รุนของ
คอมพิวเตอร หรือรูปแบบ 
  3. ควรมีการเพ่ิม Specification ของ Application Program ใหเหมาะสมกับการใชงานของคอมพิวเตอรใน
รุนตอไป 
  4. ควรมีการปรับปรุงใหรองรับเกณฑ มาตรฐาน ตัวบงชี้ ของงานประกันคุณภาพภายในท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ในวาระตอไป 
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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย 4ข้ันตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1) 
การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นที่ 2) การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 ขั้นที่ 3) การสรางรูปแบบการบริหารงานเพื่อพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ขั้นที่ 4) การประเมินรูปแบบการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัย ไดแก 1) เอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนารูปแบบการจัดการความรูในโรงเรียน 2) โรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีจํานวน 29 โรงเรียน กลุมประชากร จํานวน 87 คน โรงเรียนจากผูบริหารและ
ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 3) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษา และผูทรงคุณวุฒิดานงานประกัน
คุณภาพภายใน จํานวน 9 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม แบบบันทึกขอมูลการ 
Focus Group และแบบประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือคาความถี่คา
รอยละคาเฉล่ียสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล 
ผลการวิจัยพบวา 
  1. ผลการสรางพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 พบวา การการพัฒนารูปแบบเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่มีประสิทธิภาพ 1) ขั้นตอนการสรางความรู (Appreciation : A) 
อยูในระดับดีมาก (� = 4.89,S.D. = 0.163) 2) ข้ันตอนการสรางแนวทางการพัฒนา (Influence : I) อยูในระดับดี
มาก (� = 4.91,S.D. = 0.19) 3) ขั้นตอนการสรางแนวทางปฏิบตัิ (Control : C)) อยูในระดับดีมาก (� = 4.90, S.D. = 0.12) 

  2. ผลการการพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ลักษณะรูปแบบเปน Flowchart โดยการใชกระบวนการ A-L-C ดังนี้ การสราง
ความรู (Appreciation : A) ขั้นตอนการสรางแนวทางการพัฒนา (Influence : I) ขั้นตอนการสรางแนวทางปฏิบัติ 
(Control : C) และมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ มาตรฐานท่ี  1 คุณภาพ
ของผูเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
 

คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบการบริหาร / กระบวนการ A-L-C / งานประกันคุณภาพภายใน 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 โลกหมุนเวียนผลัดเปล่ียนตลอดเวลาเชนเดียวกับทิศทางพัฒนาการศึกษาไทยที่ตองปรับเพ่ือพัฒนาผลิต
เด็กไทยอนาคตของชาติใหเทาทันพรอมตอการแขงขันกับนานาประเทศและคงไมใชหนาท่ีของกลุมใดกลุมหนึ่งแต
เปนเร่ืองของภาคประชาชนสังคมที่ตองรวมดวยชวยกันดําเนินการอยางตอเนื่องดังนั้นทิศทางการศึกษาของประเทศ
ไทยป 2559 “ปฏิรูปการศึกษาไทย” ก็ยังคงเปนประเด็นสําคัญที่สังคมกําลงัจับตามองเพราะหากยอนดูบทเรียนจาก
อดีตจนถึงปจจุบันครั้งนี้ไมใชครั้งแรกและปฏิรูปการศึกษาไมใชเรื่องใหม  แตอาจเรียกวาเปนเรื่องเหลาเกาในขวด
ใหมไดผูบริหารในแวดวงการศึกษามักหยิบยกสานตอเรื่องเหลานี้มาโดยตลอดบางยุคนําเร่ืองเกามาปดฝุนเปลี่ยนชื่อ
ใหมหรือจัดทําเร่ืองใหมและประกาศเปนนโยบาย http://www.komchadluek.net/news/edu-health/219591 
ยุครัฐบาลปจจุบัน “พลเอกประยุทธจันทรโอชานายกรัฐมนตรี” ซ่ึงมี“พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณเปนรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ”ปฏิรูปการศึกษาเชนกันโดยไดเตรียมเรื่องโครงสรางปรับหลักสูตรนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่ ม
เวลารูซึ่งเหตุทุกเรื่องตองใชเวลา จากการแถลงนโยบายดานการศึกษาของพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ ไดสรุป 
"นโยบายดานการศึกษาของพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ"พรอมดวยพลเอกสุรเชษฐ ชัยวงศ รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ผูบริหารฝายการเมืองรวมแถลงนโยบายดานการศึกษาผานระบบ Video Conference จาก
หองประชุมชั้น 9 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2558 
:http://www.kroobannok. com/76215 ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พรอมท้ังเชื่อมสัญญาณ
ถายทอดสดไปยังอินเทอรเน็ตและหองประชุมตางๆ ภายในกระทรวงศึกษาธิการพรอมกันกลาววาขอปวารณาตัวท่ี
จะทํางานรวมกันกับทุกทานในกระทรวงศึกษาธิการโดยขอเชิญชวนผูบริหารทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคหลับตา
นึกยอนอดีตเหตุการณที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราจนเปนเหตุใหรัฐบาลชุดนี้เขามาทํางานถือวาเปนการเขามาใน
สภาวการณที่ไมปกติเพื่อมายุติความขัดแยงและปฏิรูปประเทศไทยซ่ึงในสวนของการศึกษานั้น  ถือวาเปนพ้ืนฐาน
ของการปฏิรูปในทุกเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 การแถลงนโยบายดานการศึกษา 

  เริ่มจากการปฏิรูป 11 ดานของคณะรักษาความสงบแหงชาติ เพราะการปฏิรูปการศึกษาจะเปนพ้ืนฐาน
ของความย่ังยืนในการปฏิรูปประเทศซ่ึงตองใชเวลานานและมีแผนงาน ท้ังในระยะเรงดวน ระยะปานกลาง ระยะ
ยาว งานของกระทรวงศึกษาธิการจึงตองมีแผนปฏิรูปทั้ง 3 ระยะ ใหทุกคนตระหนักวาหวงเวลานี้ไมใชหวงเวลาปกติ
ที่ทุกคนจะทํางานแบบปกติ แตตองทํางานแขงกับเวลาเพื่อปฏิรูปงานดานการศึกษา อันจะสงผลใหลูกหลานของเรา
มีชีวิตที่สดใสและสามารถแขงขันกับนานาประเทศไดตอจากนี้ อาจจะตองรบกวนเวลาทุกคนมากข้ึน เพราะมีงาน
เรงดวนที่จะตองทํา มีงานที่ตองการผลลัพธมากขึ้นและเร็วข้ึน โดยภายหลังรับฟงนโยบายแลว ขอใหหัวหนาสวน
ราชการแปลงนโยบายไปสูแผนงานในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง จุดเนนและแนวทางในการขับเคลื่อน
นโยบายดานการศึกษา ประกอบดวย 2 สวน  
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  1. กระแสพระราชดํารัสเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ใหครู รักเด็กและ
เด็กรักครู” “ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจตอเพื่อน ไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับตัวเอง ใหเด็กที่เรียนเกงกวา ชวยสอน
เพื่อนที่เรียนชากวา” “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพ่ือใหเห็นคุณคา ของความสามัคคี”  
  2. นโยบายนายกรัฐมนตรี  
  2.1 ทําใหเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ใหมากที่สุดที่เหลือสงตอใหรัฐบาลตอ 
  2.2 ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศไดคนมีคุณภาพ  
  2.3 ปรับ ลดภาระงานท่ีไมจําเปนของกระทรวงศึกษาธิการลง  
  2.4 เรงปรับหลักสูตร/ตําราแตละกลุมใหเหมาะสม การพิมพตําราตองคุมราคา  
  2.5 ผลิตคนใหทันกับความตองการของประเทศ จบแลวตองมีงานทํา เขาทํางาน AEC ใหทันปนี้ 
ชวยแกไขปญหาวางงาน และปญหาสังคมได  
  2.6 ปรับหลักสูตร ทําใหเด็ก ครู ผูปกครองมีความสุข  
  2.7 ใชสื่อการสอน กระตุนผูเรียนเพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรูกับเด็ก  
  2.8 ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาใหทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ  
  2.9 นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมและกวางขวาง  
  2.10 เรียนไมใชเพื่อสอบ แตเรียนใหไดทักษะชีวิต อยูในยุคโลกไรพรมแดน  

3. นโยบายดานการศึกษา  
1. การจัดทําแผนงานโครงการเริ่มใหมตองเขาใจจุดหมายวาทําเพื่ออะไรตองวาดภาพงานลงใน

รายละเอียดใหเห็นวา อะไรคืองานหลัก แลวมีงานรองอะไรบางท่ีตองทําเพ่ือใหบรรลุงานหลัก อะไรท่ีตองทํากอน 
อะไรที่ตองทาํที่หลัง - ตองมีฐานขอมูลที่แนน เชน จะผลิตนักศึกษาอาชีวะ ตองรูวาตลาดตองการสาขาอะไรบาง แต
ละสาขา ตองการกี่คน ฐานขอมูลที่ดีจะทําใหการวิเคราะหแมนยํา  

2. การปรับปรุงแผนงาน/ โครงการเดิมที่ไมสัมฤทธิ์ผล หาปญหาท่ีผานมาทําไมทําไมสําเร็จ         
เชน ปญหาอยูที่อายุของนักเรียน ปญหาอยูที่ครู ปญหาอยูที่พอแมปญหาอยูที่สภาวะแวดลอมเพราะบางครั้งไม
สามารถแกไดดวยวิธีใดวิธีเดียว  

3. แผนงาน /โครงการพระราชดําริ โครงการอะไรบางท่ีกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของหรือ
รับผิดชอบโดยตรง โครงการไหน เปนดําริของพระองคใด ทําแลว และกระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนอยางไร  

4. งบประมาณ - โดยเฉพาะงบลงทุน ใหวางแผนโครงการในงบลงทุนในไตรมาสแรกมาเลยการ
เสนองบกลางใหเฉพาะท่ีจําเปนเทานั้นแบงเปน 2 สวนคือการทําแผนงานโครงการบางอยางไมตองใชงบประมาณใช
งบปกติที่ไดรับและการปรับแผนงานที่ไมไดผลสัมฤทธ์ิโปรงใสตรวจสอบไดในงานบางโครงการตองมีการบูรณา
การงบประมาณขามแทงกอนไปบูรณาการกับสํานักงบประมาณ  

5. เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร จัดใหมีชองทางการส่ือสารอยางเปนระบบ นํา
เทคโนโลยีเขามาชวย (การประชุมทางไกล โปรแกรมไลนฯลฯ) เพ่ือใชในการสรางความเขาใจในองคกร สามารถ
ถายทอดคําสั่งไปยังหนวยรองไดอยางถูกตองและรวดเร็ว สามารถรายงานเหตุการณไดอยางรวดเร็ว - ทุกหนวยตอง
จัดใหมีแผนการประชาสัมพันธ ทั้งเสมาสนเทศ และประชาสนเทศ  

6. อํานวยการเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉินเชน การเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน/นอกโรงเรียน, ผูบริหาร
ถูกกลาวหา, การรวมตัวกันตอตานผูอํานวยการโรงเรียน นักเรียนปวดทองอาเจียนยกชั้น โรงเรียนถูกขูวางระเบิด 
เกิดวาตภัย ฯลฯ ใหทุกหนวยไปกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ (อาจจะมีอยูแลวใหไปปรับปรุงหรือทําการซักซอม) อยาง
นอยตองมีรายละเอียดใครตอง Take Action การแกปญหาเฉพาะหนา ระยะส้ัน และระยะยาวทําอยางไรการ
รายงานดวนฯลฯ  
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7. การรวมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมใหครบวงจร 
เชน เขามารวมกําหนดหลักสูตรการรับนักเรียนเขาไปทํางานขณะที่ยังศึกษาอยู การรับนักเรียนเมื่อจบการศึกษา 

8. จะใหความสาํคัญกับการบรหิารงานสวนภูมิภาคและเขตพื้นที่ตางๆ ของแตละแทงเขาทาํงาน 
ทบทวนบทบาทหนาที่ สิ่งใดที่ตองรู และยังไมรู สิ่งอาํนวยความสะดวกพอเพียงหรือไม  

9. โครงการจัดอบรมสัมมนา ตองตอบโจทยที่ตั้งไว ใครควรเขารวมการสัมมนา ผลลัพธที่ตองการ 
เนื้อหาตองสัมพันธกับเวลา  

10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร  
11. ใหมีการนํา ICT เขามาใชในการบริหารงานในกระทรวงอยางกวางขวาง ปจจุบันได

ดําเนินการศูนยศึกษาทางไกล (DL Thailand) ใหบูรณาการเขากับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
(ETV) และเครือขายของอุดมศึกษาโดยใชเปนชองทางในการสื่อสาร เพ่ือใชในการจัดการศึกษา การเสมาสนเทศ 
และการประชาสนเทศ  

12. ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อ  
13. ใหความสําคัญกับบรรยากาศในการทํางานใหความสําคัญกับการประดับธงประจําพระองค

ของพระราชวงศไทย และธงชาติไทยในหนวยงานและสถานศึกษาตางๆความสะอาดในพ้ืนที่รับผิดชอบทุกระดับใน
เขตพ้ืนที่การรักษาความปลอดภัย แผนเผชิญเหตุ  

14. ใหลดภาระงานท่ีไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู เพ่ือใหครูมีเวลาทุมเทใหกับการเรียน
การสอนของนักเรียนอยางจริงจัง  

15. การประเมินเพื่อความกาวหนาตองสอดคลองกับผลการพัฒนาผูเรียน ท้ังความรูและ
คุณลักษณะและทักษะชีวิต  

16. การแกไขปญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต อาทิ โครงการเรงรัดการขับเคลื่อน
ตามแผนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะโครงการสานฝนการกีฬาสูจังหวัดชายแดนภาคใต  

17. ใหลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอน การนําเด็กนักเรียน ครู ออกนอกหองเรียน
สามารถดําเนินการไดหากเปนการทัศนศึกษาหรือเสริมสรางประสบการณ เชนรําอวยพร การแสดง ไมมีนโยบายให
ครู นักเรียน ตองออกไปยืนตอนรับผูบริหาร  
นโยบายดานการอาชีวศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)  

1. การเปลี่ยนคานิยมอาชีวะของผูปกครองและนักเรียนใหหันมาเขาสูระบบอาชีวะมากยิ่งขึ้นทวิศึกษา 
เปนการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมกับสํานักงาฯคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จบแลวไดวุฒิการศึกษา 2 
ใบ สามารถออกไปประกอบอาชีพไดความรวมมือกับสถานประกอบการ เปนการจัดการศึกษาระหวางสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา โดยมุงเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงและเมื่อจบการศึกษาแลว สามารถประกอบ
อาชีพไดทันที การลดเรื่องการทะเลาะวิวาท เพื่อสรางความปลอดภัย ใหความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอยางท่ัวถึง
ใหโอกาสนักศึกษาเขาฝกงานในสถานประกอบการ เพื่อเปนการสรางนิสัยในการรักการประกอบอาชีพ การตรงตอ
เวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตขางหนา  

2. การทําใหวิทยาลัยอาชีวะมีความเปนเลิศเฉพาะดาน ใหมีการจัดการศึกษาทางดานเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร การจัดการศึกษาดานปโตรเคมี การทองเที่ยว โรงแรมอาหาร มัคคุเทศก การจัดหลักสูตรเพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศดานสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ  

3. จัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากล การจัดการอาชีวศึกษาอาเซียนรวมมือกับกลุมประเทศอาเซียน 
รวมทั้งจีน ญี่ปุน เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ไดแก อังกฤษ เดนมารก เยอรมัน  
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นโยบายดานการอุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  
  1. กําหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาใหชัดเจน ตามความถนัดและความเปนเลิศของแตละสถาบัน เพ่ือลด
ความซ้ําซอน  
  2. Outcome ท่ีสถาบันอุดมศึกษาควรมี เชน การวิจัยพัฒนาจนเกิดเปนนวัตกรรมที่เกิดจากทรัพยากร
ทองถิ่น เพิ่มมูลคาการสงออกของประเทศ  
  3. สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหแกโรงเรียนในการพัฒนาทองถิ่น 
นโยบายดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  
  1. การแกไขปญหาเด็กประถม อานไมออก เขียนไมได - ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์
ชัดเจน เชน การสอนแบบแจกลูกสะกดคําโดยใชแนวการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการสมอง  (BBL) 
กําหนดเปาหมายใหนักเรียนชั้น ป.1 ตองอานออกเขียนได ชั้น ป.2 ขึ้นไปตองอานคลองเขียนคลอง เปนตน  
  2. การดูแลเด็กออกกลางคัน การดูแลเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาภาคบังคับ เชน ตองมีฐานขอมูล
เรื่องนี้ หากเด็กจบออกไปตองมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปทํางานท่ีใด ตองสนับสนุนใหเรียนตอใน
สถานศึกษาของ กศน.  
  3. ปรับปรุงหลักสูตร - การลดเวลาเรียน ลดการบานนักเรียนใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข แตไมใช
เวลาเหลือแลวไปจัดกิจกรรมที่เพิ่มภาระหรือเพิ่มการบานใหนักเรียนอีก ไมใชการเรียนเพื่อมาสอบอยางเดียว ตอง
สรางภูมิตานทานใหกับเด็กยุคโลกไรพรมแดน ใหนักเรียนคิด / ปฏิบัติมากกวาทองจํา 
  4. การแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็ก การแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไมครบชั้นเรียน ใช
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLIT) อยางจริงจังเต็มรูปแบบ สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลใหเปนโรงเรียน
ตนทางที่มีคุณภาพ 
 5. การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใชโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผาน ICT 
ดวย DLIT  
  6. การประเมินครู / นักเรียน/โรงเรียน การประเมินครู /นักเรียน / โรงเรียน หาความสมดุล ระหวางการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ตองเพิ่มข้ึน ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผูบริหาร การประเมิน
วิทยฐานะใหเหมาะสม อาจจัดโมบายทีมจากสวนกลาง เพื่อลดภาระครูหรือนําเทคโนโลยีเขามาชวย  
  7. การดูแลรักษาส่ิงกอสรางและครุภัณฑในหนวยงานและสถานศึกษาควรจัดใหมีระบบในการดูแลรักษา
สิ่งของทั้งหมดอยางแนนหนา ไมวาจะเปนอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑตางๆ ประกอบดวย  
   1) ระบบการจัดหา-แจกจาย โดยจะตองมีตรรกะ-มีเหตุมีผลในการแจกจาย ไมใชแจกจายตาม
ความเสนหา จะทําใหเกิดการเลียแขงเลียขากัน เปนเร่ืองที่ไมดี  
   2) ระบบการซอมบํารุง ควรต้ังทีมเฉพาะข้ึนมาเพื่อบํารุงดูแลรักษาอยางตอเนื่องทุกวงรอบการใช
งาน พรอมทั้งมีการรายงานผลการตรวจดวย โดยเฉพาะยานพาหนะจะตองมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือใหการ
บํารุงรักษามีความตอเนื่อง  
   3) การจาํหนาย เพื่อที่จะไดจัดซื้อทดแทน  
  8. การดูแลเร่ืองสวัสดิการ ใหความสําคัญกับการบรรจุ โยกยาย เลื่อนตําแหนง วิทยฐานะ การแกไขปญหา
หนี้สินครูจํานวนกวาลานลานบาท ขณะนี้ไดมีการวางแนวทางและจัดระบบแกไขปญหาเร่ืองนี้รวมกับธนาคารออม
สินแลว จึงขอฝากใหครูใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต รูจักใช รูจักเก็บ ไมแกงแยงแขงขันกัน 
ขอใหครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันก็ตองสรางจิตสํานึกในการใชจายใหกับลูกหลานของตัวเองดวย  
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  9. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา ปลูกฝงการคัดแยกขยะและท้ิงขยะใหถูกท่ีแกนักเรียน นิสิต
นักศึกษาในทุกระดับการศึกษาและทุกสังกัด ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 38,000 แหงท่ัว
ประเทศ โดยมอบ สพฐ.ศึกษารายละเอียดเพื่อหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะใหครบทุกโรงเรียนภายในป 2558 
นโยบายดานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย)  
  1.การจัดการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา และสงเสริมใหประชาชนท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษา
ในระบบโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  2. เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษาโดยจัดโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของสํานักงาน กศน. เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน  
  3. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู–เพื่อใหคนทุกชวงวัยไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 4. ดําเนินการปลูกฝงและสรางอุดมการณใหนักศึกษา กศน.และประชาชน มีความตระหนักในความเปน
ชาติ กระตุนใหเกิดความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  
  5. กําหนดให กศน.ตําบลเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมประสานระหวางบานวัด โรงเรียน  
  6. พัฒนาคนทุกชวงวัย - โดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหสามารถมีความรูและทักษะใหมที่
สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต แนวทางการทํางาน Hit the Point 
Dynamic Lively ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางการทํางาน 3 ลักษณะ เพื่อขับเคลื่อน
งานดานการศึกษาขางตนทั้งหมด ไดแก  
 ทํางานแบบ Hit the Point กลาวคือ งานทุกงานตองฉีกปญหาใหขาด ตีโจทยใหแตก ตลอดจนหากิจ
เฉพาะและกิจแฝงใหเจอ เพ่ือที่จะไดแกไขปญหาไดตรงจุด 
 ทํางานแบบ Dynamic หมายถึงการขับเคลื่อนงานตลอดเวลาหยุดไมไดเม่ือมีการสั่งงานไปแลว จะไมหยุด
นิ่งอยางแนนอน จะขับเคลื่อนงาน ดูแล และชวยแกปญหา หากงานนั้นตองขามแทง ก็จะตองขาม อยาไปหยุดและ
จะไมมีหยุด  
 ทํางานแบบ Lively คือการทํางานแบบมีชีวิตจิตใจ ซ่ึงการจะทํางานแบบนี้ได ผูรวมงานตองมีความเขาใจ
เนื้องานตรงกับเรา จึงพยายามที่จะสรางใหทุกทานเขาใจเนื้องานท่ีจะทํา สรางใหเห็นประโยชนรวมกันกับสิ่งท่ีกําลัง
ทํา เมื่อเขาใจตรงกันและเห็นประโยชนรวมกัน เราก็จะมีความสุขที่จะทํา เพราะใจเราจะไมตอตาน ถึงแมจะเหนื่อย
แตก็มีความสุข และจะมีชีวิตจิตใจในการทํางาน ท้ังนี้ ตองการใหเกิดการขับเคลื่อนรวมกันทุกระดับชั้น ต้ังแต
ผูบริหารองคกรหลัก ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จนถึงผูอํานวยการสถานศึกษา
ตางๆ ท่ีจะตองขับเคลื่อนตามกันไปท้ังหมด http://www.kroobannok.com/76215 

 
https://obecplan.wordpress.com/2016/03/21/6 
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  จากจุดเนน 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแกปญหาเรงดวนในขอ 3 เร่ืองการประเมินและการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาดังนี้ 
 1. การประเมินครู 
 2. การประเมินสถานศึกษา 
 3. ระบบการศึกษาตอในแตละระดับ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

ในขอท่ี 2 การประเมินสถานศึกษา เร่ืองการประกันคุณภาพภายในไดมีการแกไขปรับเกณฑใหมและให
ปฏิบัติตามนโยบายทันทีที่มีประกาศเรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกาศ ณ วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/dlm_uploads/2016/10/Ministry-of-education-
Announcement-11_10_2016-1.pdf 
 กําหนดใหใชกับสถานศึกษาที่เปดสอนระกับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด 
 1. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอกของทุกระดับ กอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ไดเสนอใหชะลอการประเมินทั้งภายในและภายนอก เพ่ือใหผูที่มีสวนเกี่ยวของมีความเขาใจและทราบแนวทางการ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น สพฐ. ไดดําเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานดังกลาวโดยสอดคลองตามนโยบาย
ของรัฐ จุดเนนของการปฏิรูปการศึกษาและสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีแนวคิดวามาตรฐานท่ีกําหนดตอง
สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุได ประเมินไดอยางเปนรูปธรรม กระชับสามารถสะทอนคุณภาพการศึกษาไดอยาง
แทจริง เนนการประเมินสภาพจริง ไมยุงยาก สรางมาตรฐานระบบการประเมินเพ่ือลดภาระการจัดเก็บขอมูล ลด
การจัดทําเอกสารที่ใชในการประเมิน 
 2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี 11 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 โดยทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาวพงษรัตนสุวรรณ) ไดมีการลงนามในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีจํานวน 4 มาตรฐาน คือ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน (1.ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน และ 2.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของผูเรียน) 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
 3. ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้ เพื่อเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา หนวยงาน
ตนสังกัด และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน 
กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ใหใชกับสถานศึกษาที่เปดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกสังกัด 
 4. สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ฉบับลงวันท่ี 11 
ตุลาคม พ.ศ.2559 เปนกรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตั้งแตการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําปที่มุงสูมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา โดยดําเนินการวิเคราะหความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับใหม และปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือมุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใตกรอบ 4 มาตรฐานท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการ ไดประกาศใช 
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 5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับนี้ มีความสอดคลองกับมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ ที่สมศ.จะนําไปใชเปนกรอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ที่จะเกิดขึ้นตอไป 
  6. ประกาศใชมาตรฐานฯ ออก ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 และมีผลนับจากวันประกาศ คือ เริ่ม 12 
ตุลาคม 2559 เปนตนไป  
  ดังนั้นโรงเรียนสามารถปรับเปล่ียนแผนฯระหวางภาคการศึกษาไดภายใตกรอบมาตรฐานนี้ รวมทั้งสามารถ
เขียน SAR ของปการศึกษา 2559 นี้ ตามกรอบมาตรฐาน 4 มาตรฐาน 
  จากจุดเนน 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแกปญหาเรงดวนในขอ 3 เร่ืองการประเมินและการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาทําใหผูวิจัยไดกําหนดแนวคิดในการพัฒนาดานงานประกันคุณภาพ โดยการพัฒนารูป
แบบจําลองการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจํานวน 4 มาตรฐาน  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน (1.ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียนและ2.คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน) 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  
 โดยใชองคประกอบและมาตรฐานคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ท่ีชวยในการวิเคราะห ประมวลผลและสรุปเปน
กรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตั้งแตการ 
 1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปที่มุงสู
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 3. รวมถึงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

โดยดําเนินการวิเคราะหความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับใหม และปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําปเพื่อมุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใตกรอบ 4 มาตรฐานที่กระทรวงฯ ไดประกาศใช  

ดังนั้นการการบริหารงานประกันคุณภาพภายในเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการกับการปกครองประเทศจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.)สอดคลองกับกระบวนการที่
ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําวิธีการบริหารงานประกันคุณภาพภายในเพ่ือการพัฒนา ใหเกิดประสิทธิภาพได
อยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดยิ่งขึ้นตอไป 
คําถามการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่มีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 8 
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

1.1การบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจํานวน 4 มาตรฐาน  
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน  

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน  
  1.2 คุณลักษณะที่พงึประสงคของผูเรียน 

    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ  
    มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธผิล  

การประกันคุณภาพภายใน แนวทางการดาํเนินงานการประกันคณุภาพภายใน และหลักการบริหารงาน
อยางมีคุณภาพหรือวงจร PDCA 
  1.2 การพัฒนาโปรแกรม ประกอบดวย ความหมายของโปรแกรม แนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม และการพัฒนาโปรแกรม Web Application 
  1.3 งานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 
ประกอบ หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
บทบาทหนาที่และภารกิจของสถานศึกษา โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใชในการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

2.1 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ประชากร ไดแก เอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

2.2 การศึกษาการบริหารการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประชากร ไดแก จํานวน
ผูบริหารโรงเรียน และผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ดานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  

2.3 การทดลองใชรูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ผูรับผิดชอบ หัวหนางาน
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครูผูสอน ในโรงเรียนสังกัดสํานัก งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต8 
3. ขอบเขตดานระยะเวลา 
  ปการศึกษา 2558 – 2559 
 

3. การใชรูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนในสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 

2. การพัฒนารูปแบบ
การบริหาร 

1. การบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน 

 

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภาย 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
1. ไดรูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท่ีสงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมีขอมูลครบถวน ความถูกตอง สามารถ
นํามาใชไดสะดวกจากขอมูลICT และรวดเร็ว  

2. ชวยสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารสําหรับการสรางและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
 
นิยามศัพท 

1. รูปแบบจําลองการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน หมายถึง การบริหารงานการประกัน
คุณภาพที่ไดระดับตามตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นและรักษาระดับข้ันสูงใหคงสภาพอยูในระดับที่สูงสุดของ
มาตรฐานการศึกษา โดยขอมูลจากSARของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ผานการประเมินอยูในระดับดีถึงดีมากเร่ือง
ประกันคุณภาภายในโรงเรียน ทําใหผูบริหารมีเคร่ืองมือและการตัดสินใจนําไปใชและปรับใหเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนซึ่งการประกันคุณภาพทางการศึกษา แบงออกเปน 4 มาตรฐาน  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  

2. โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1-6 ของจังหวัดราชบุรีและ
จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 55 โรงเรียน 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 2559  
2. มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. คําอธิบายของมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน 
5. รายละเอียดของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
6. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 7 บทบาทของผูบริหารตอการประกันคุณภาพการศึกษา 8 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวมในการทํางาน 9 เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (กระบวนการ 
A-I-C) 10 การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 11 งานวิจัยที่เก่ียวของ  

อดิศร โควเนื่องศร(2558).ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการประกันคุณภาพภายใน ของคณะ 
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 
ขั้นตอนการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลที่ไดรบั 

ข้ันที่ 1 การกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 

1. ประชากร ไดแกเอกสารตําราบทความและงานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนา
ระบบระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และกลุม
ตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 30 เลม 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบบันทึกขอมูล 
3.การเก็บรวบขอมูลใชวิธีการศึกษาคนควาหลักการแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ

การระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในจากเอกสารตําราบทความ
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

4. การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

1. แนวคิดและทฤษฎีเ ก่ียวกับระบบระบบการ
บริหารงาน 

2. การบริหารงานประกันคุณภาพภายในบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
และกลุมตัวอยาง 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ข้ันที่ 2 การศึกษาความ
จําเปน/ตองการ
เกี่ยวกับขอมูลการ
บริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน 

 

1. ประชากรไดแกผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ครูผูรับผิดชอบในการประเมินดานระบบการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในและกลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 9 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกแบบบันทึกขอมูลการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน 

3. การรวบรวมขอมูลโดยการใชการจัดกลุมสนทนา (Focus group 
discussion) 

4. การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อคาสถิติที่ใชไดแกความถ่ี 

ขอมูลการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน 
 

ข้ันที่ 3 การใชระบบการ
บริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 และ
กลุมตัวอยางไดมาโดย
การเลือก 

      นําขอมูลที่ไดในข้ันที่ 2 มาวิเคราะหและออกแบบโครงสรางการทํางาน
ของระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในและตรวจสอบความเหมาะสม
และเปนไปได ดังน้ี 
1. ประชากรไดแกผูเชี่ยวชาญทางดาน ระบบการบริหารงานประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และกลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
เลือกกลุมตัวอยางจํานวน9 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก1) โครงสรางระบบการบริหารงานประกัน 
คุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8  
 2) แบบประเมินความเหมาะสมและเปนไปไดของระบบการบริหารงานประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  

3. นําขอมูลที่ไดกลับมาวิเคราะหและปรับปรุงระบบระบบการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใหสมบูรณและนําวิธีการบริหารระบบงาน
ประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่ปรับปรุงกลับไปใหผูเชี่ยวชาญดานการ
พัฒนาระบบระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และการ
ประเมินตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

1. ชุดโครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน 
2. ระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน

บริหารงานประ กันคุณภาพภายในโรง เรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 

ข้ันที่ 4 การทดลองใชระบบ
การบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8  

1. ประชากรไดแกผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ครูผูรับผิดชอบในการประเมินคุณภาพภายในและกลุมตัวอยางเลือกมาโดย
ใชการเลือกแบบเจาะจงจํานวน3 โรงเรียนจํานวน 9 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 
           1) ระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
         2) แบบประเมินผลการใชระบบการบริหารงานประกันคุณภาภายใน 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  
3. การรวบรวมขอมูลนําระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ไปใหกลุม
ตัวอยางทดลองใชเปนเวลา1 สัปดาหและใหตอบแบบประเมินผลการใชระบบ
สารสนเทศ 

4. การวิเคราะหขอมูลคาสถิติที่ใชไดแกคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  
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การทดลองใชระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ซ่ึงในแตละขั้นมีสาระสําคัญเก่ียวกับวิธีดําเนินการ
วิจัยและผลลัพธที่ตองการโดยสังเขป ดังตอไปนี้ 
ขั้นที 1 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

1) ประชากร ไดแก เอกสาร ตํารา บทความและงานวจิัยที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประเมินดานการปฏบิัติงานของครูผูชวย และกลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 เลม 

2) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูล 
3) การเก็บรวบขอมูล ใชวิธีการศึกษาคนควาหลักการแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยจากเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
4) การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

ขั้นที่ 2 การศึกษาความจําเปน/ตองการเก่ียวกับขอมูลระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  

1) ประชากรไดแก ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผูรับผิดชอบในดานการ
ประกันคุณภาพภายใน และกลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 9 คน 

2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแบบบันทึกขอมูล การบริหารงานประกันคุณภาพภายในบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  

3) การรวบรวมขอมูล โดยการใชการจัดกลุมสนทนา (Focus group discussion) ไดแก การรวบรวม
ขอมูลโดยการจัดกลุมสนทนาเพื่อใหไดคําตอบการวิจัยท่ีจะทําใหเกิดความกระจางในประเด็นที่ศึกษา โดยการวิจัย
ในครั้งนี้ผูวิจัยไดจัดกลุมสนทนาข้ึน 1 ครั้ง คือ กลุมผูบริหารโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู
ผูรับผิดชอบในการประเมินดานการประกันคุณภาพภายใน 

4) นําขอมูลที่ไดกลับมาวิเคราะหและปรับปรุงระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาเขต 8  
ขั้นที่ 3 การใชระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

การดําเนินการในขั้นนี้ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดในขั้นที่ 2 มาวิเคราะหและออกแบบโครงสรางการทํางานของ
ระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา และตรวจสอบ
ความเหมาะสมและเปนไปไดของระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

1) ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 9 คน 

2) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
 1) โครงสรางการทํางานของระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
2) แบบประเมินความเหมาะสมและเปนไปไดของระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
3) นําขอมูลที่ไดกลับมาวิเคราะหและปรับปรุงระบบ การบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใหสมบูรณและนําระบบการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ปรับปรุงกลับไปใหผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง 
 ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
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ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใชกระบวนการวิเคราะหเนื้อหา 
2. นําผลการวิเคราะหมาเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางแบบประเมินการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูประเมิน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวน 5 ขอ 
ตอนที่ 2 ผลการใชระบบ การบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีลักษณะเปนแบบประเมินคา แบงเปน 5 ระดับ ไดแก 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช และปรับปรุง ในประเด็น 3 ประเด็น ไดแก ดานการออกแบบ ดานกระบวนการทํางาน 
และดานผลลัพธ 
 ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงและแกไขระบบ การบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ลักษณะเปนแบบ
ปลายเปดใหผูประเมินไดแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุง และแกไขอยางอิสระ 

3. นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อการประเมินดานการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพภายในดานการวัดและประเมินผลและการวิจัยจํานวน9 ทานตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินดานความตรง
ทางเนื้อหาและความตรงตามโครงสราง/ขั้นตอนของกระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศเปนรายขอ โดยมี
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
  +1 เม่ือแนใจวาคําถามนั้นตรงกับเนื้อหาและโครงสราง 
  -1 เม่ือแนใจวาคําถามนั้นไมตรงกับเนื้อหาและโครงสราง 
 4. นําคะแนนท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 9 ทาน มาวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)เปนรายขอ (เกณฑ
การยอมรับวาใชได คือ คา IOC ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป) ขอที่มีคะแนนตํ่ากวา 0.50 แสดงวาไมผานเกณฑ ก็ปรับปรุง
รายการนั้นๆตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
ขั้นที่ 4 การทดลองใชระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

1) ประชากรไดแก ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และครูผูรับผิดชอบในงาน
ประกันคุณภาพภายในบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  กลุม
ตัวอยางไดแกผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และครูผูรับผิดชอบในงานประกันคุณภาพ
ภายในบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กลุมตัวอยางไดแกผูบริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาเลือกมาโดยใชการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 3 โรงเรียน จํานวน 9 ทาน 

2) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ ระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และแบบประเมินผลการใชระบบการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

3) การรวบรวมขอมูล นําระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไปใหผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร ดานระบบสารสนเทศ และการประเมินดานการปฏิบัติงานของงานประกันคุณภาพภายใน 
จํานวน 9 ทาน ทดลองใช เปนเวลา 1 สัปดาห (บันทึกขอมูล เรียกดูขอมูล และประเมินผล) และใหตอบแบบ
ประเมิน ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใหตอบแบบประเมินการใชระบบสารสนเทศ และจัดเก็บขอมูล
ดวยตนเอง จนครบถวนตามจํานวนท่ีกําหนด 
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4) การวิเคราะหขอมูล คาสถิติที่ใช ไดแก คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกณฑการใหคะแนนและแปล
ผลการวิเคราะหความเหมาะสมและความเปนไปได และมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
บริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
 แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
  5 หมายถึง มีความเหมาะสมและเปนไปได/มีประสิทธิภาพดีมาก 
  4 หมายถึง มีความเหมาะสมและเปนไปได/มีประสิทธิภาพดี 
  3 หมายถึง มีความเหมาะสมและเปนไปได/มีประสิทธิภาพปานกลาง 
  2 หมายถึง มีความเหมาะสมและเปนไปได/มีประสิทธิภาพพอใช 
  1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

เกณฑในการแปลผลคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ 
  4.51 – 5.00 หมายถึงมีความเหมาะสมและเปนไปได/มีประสิทธิภาพดีมาก 
  3.51 – 4.50 หมายถึงมีความเหมาะสมและเปนไปได/มีประสิทธิภาพดี 
  2.51 – 3.50 หมายถึงมีความเหมาะสมและเปนไปได/มีประสิทธิภาพปานกลาง 
  1.51 – 2.50 หมายถึงมีความเหมาะสมและเปนไปได/มีประสิทธิภาพพอใช 
  1.00 – 1.50 หมายถึงควรปรับปรุง 
สิ่งที่คาดหวังในงานวิจัย 
 1) ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหบุคคลผูรวมปฏิบัติงานในองคกรไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมรับผิดชอบ
และรวมมือในการพัฒนาองคกรที่ปฏิบัติอยูดวยความเต็มใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติ และยอมรับความคิดเห็น
ตามหลักประชาธิปไตย 

2) ผูบริหารควรกรกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินใจใหผูมีสวนเกี่ยวของกับงาน  มีสวนรวม
รับผิดชอบในการดําเนินการดวย ระบบการปรึกษาหารือนี้เหมาะสมสมหรับใชกับบุคคลผูบริหาร ระดับตนข้ึนไป โดย
การมอบหมายใหทําหนาที่เปนหัวหนาคณะทํางาน ประธานโครงการ ประธานคณะ กรรมการหรือกรรมการ เปนตน  

3) ผูบริหารควรใหความสําคัญและสนับสนุน สงเสริมดานการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนและจัดทํา
โปรแกรมสารสนเทศในทุกกลุมงานเพื่อใหเปนระบบ และงายตอการบริหารจัดการในงานตาง ๆ ท่ีครอบคลุมทุก
ภารกิจของโรงเรียน 
 4) ผูบริหารควรติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ และตอเนื่อง และนําขอมูลนี้ไปใช
ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวิธีดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นท่ี 1 
การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยกับ ประชากร ไดแก เอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนา
โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุมตัวอยางเลือกแบบเจาะจง จํานวน 75 เลม 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการศึกษา คนควา หลักการแนวคิด และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากเอกสาร ตํารา 
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ขั้นท่ี 2 การออกแบบ สราง และ
พัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดวยการสังเคราะหระหวาง โครงสรางของงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับผังชุดคําสั่ง 4 โปรแกรมคอมพิวเตอรไดแก การรวบรวมขอมูล การประมวลผล 
การแสดงผล และการจัดเก็บขอมูล โดยใชภาษา PHP และระบบจัดการฐานขอมูล My SQL จากนั้นจึงนําไปประเมิน
ความเหมาะสมและความเปนไปไดของโปรแกรมสารสนเทศกับประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ไดแก 1) ผังชุดคําสั่ง/โครงสรางของโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) แบบ
ประเมินความเหมาะสมและเปนไปไดของโปรแกรม การเก็บรวบรวมขอมูล นําแบบประเมินให – เก็บกลับคืน นําขอมูล
กลับมาวิเคราะห และปรับปรุงโปรแกรม การวิเคราะหขอมูล คาสถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ขั้นที่ 3 การหาประสิทธิภาพโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับ ประชากร ซ่ึงเปน
ผูทรงคุณวุฒิทางดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุมตัวอยางเลือก
แบบเจาะจง จํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย คือ 1) โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 2) แบบประเมินประสิทธิภาพการทดสอบโปรแกรม การรวบรวมขอมูล โดยการนําโปรแกรมสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหทดสอบ และตอบแบบประเมินประสิทธิภาพการทดสอบโปรแกรม การ
วิเคราะหขอมูล คาสถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้ันท่ี 4 การทดลองใชโปรแกรมสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประชากร 
กับผูบริหาร ครูผูรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูประจําชั้น และครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และกลุมตัวอยางเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 โรงเรียน 
จํานวน 55 คน เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย คือ 1) โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 2) แบบประเมินประสิทธิภาพการทดลองใชโปรแกรม     
การรวบรวมขอมูล นําโปรแกรมสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหกลุมตัวอยางทดลองใช และ
ตอบแบบประเมินผลการใชโปรแกรมสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

�


การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



ผลการวิจัยพบวา 
ขั้นที่ 1 ผลจากการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา จําแนกเปน 5 ดาน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบงชี้ 
ขั้นที่ 2 ผลการออกแบบ สราง และพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ไดนํามาตรฐานและตัวบงชี้ รวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยนําผังชุดคําสั่ง สังเคราะหกับโครงสรางโปรแกรม 4 
ขั้นตอน ซึ่งประกอบดวย การรวบรวมขอมูล การประมวลผล การแสดงผล และการจัดเก็บขอมูล จึงไดเปน
โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา มีความเหมาะสมและเปนไปได
อยูในระดับดีมาก (� = 4.64, S.D.= 0.46) ความเหมาะสมและเปนไปไดรายดานเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก 
ดานการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม (� =4.80, S.D.= 0.45) การทํางานของโปรแกรม (� = 4.65, S.D.= 0.41) 
และดานการใชงานโปรแกรม (� = 4.56, S.D.= 0.49)  

ขั้นที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพการทดสอบโปรแกรมโดยผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดใหขอเสนอแนะ ดังเชน การ
เพิ่มรายละเอียดของความนาสนใจหนาเว็บเพจ การออกแบบหนาจอเพื่อปอนขอมูลแตละรายการมีรูปแบบและ
ลักษณะเหมาะแกการใชงานของผูใชโปรแกรม ขนาดตัวอักษร ใหเพิ่มขนาดตัวอักษร 

ขั้นที่ 4 ผลการหาประสิทธิภาพโดยการทดลองใชโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบวา  มีประสิทธิภาพอยูในระดับดี
มาก ( � = 4.79, S.D.= 0.40) ประสิทธิภาพรายดานเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการทํางานของ
โปรแกรม (� = 4.85, S.D.= 0.36) ดานการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม (� =4.81, S.D.= 0.39) และดาน
การใชงานโปรแกรม (� = 4.75, S.D.= 0.42) 
 
คําสําคัญ : การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ / การประกันคุณภาพภายใน 

 
ABSTRACTS 

The purpose of this study was to develop an information program for internal 
quality assurance in education Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 2. This
research and development had four phases. First phase - conceptual framework, population 

consist of textbooks, articles and research related to the development of information 
programs for quality assurance in educational institutions, 75 specimens were selected. The 
research’s tools are record forms, data collections, research concepts, used study method, 
research, principle concept and the development of information programs for quality 
assurance in educational institution theories from texts, articles and related researches. Used 

content analysis method. Second phase - design, create and develop an information program 
for internal quality assurance in education by synthesis between structure of internal quality 
assurance with 4 computer programs include: data collection, processing, display and 
database using PHP language and My SQL database management system, then evaluate the 
suitability and feasibility of an information program, population database consists of 5 
specialists from computer program development and internal quality assurance. The 
research tools are 1) diagram/ structure of information programs for internal quality 
assurance in educational institutions. 2)the program suitability and feasibility evaluate 
forms, data collections to analyze and improve the application, used mean and standard 
deviation as statistic’s tools. Third phase –find the efficiency of an information program for 
internal quality assurance in educational institute, population consist of 9 experts in 
computer program development and internal quality assurance educational institute. The 
research tools are 1) the information program for internal quality assurance in education 

��

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



institute. 2) program performance evaluator datasheets gathering by using the information 
program for quality assurance educational institute to try and answer program performance 
evaluator datasheets, used mean and standard deviation as statistic’s tools. Fourth phase - 
trial the development of an information program for internal quality assurance in education 
Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 2, population consist of 
Administrators, Teachers in charge of internal quality assurance, Master of class and 
Teacher total 55 persons on 5 schools. The research tools are 1) information program for 
internal quality assurance in education Phitsanulok Primary Educational Service Area 
Office 2. 2) program performance evaluator datasheets gathering by using the information 
program for quality assurance educational institute to try and answer program performance 
evaluator datasheets, used mean and standard deviation as statistic’s tools.

The result was found:
First phase: the standard and indicator of quality assurance educational institute 

research framework results are 5 aspects 15 standards 65 indicators
Second phase: The results of designing, creating and development of information 

program for internal quality assurance educational institute have adopted standards and 
indicators combined with 4 computer programs include: data collection, processing, display 
and database to create an information program for internal quality assurance educational 
institute. This research found that the suitability and feasibility was very good level                       
(Χ = 4.64, S.D. = 0.46). The suitability and feasibility by descending order was program 
security (Χ = 4.80, S.D. = 0.45), then program performance (Χ = 4.65, S.D. = 0.41),
program utilization (Χ = 4.56, S.D. = 0.49) 

Third phase: the program performance test results by 9 experts, such as adding 
details of interest to the webpage. The screen design for each entry is formatted, tailored to 
the user's applications and increases the font size.

Fourth phase: the efficiency results by using an information program for internal 
quality assurance in education Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 2, the 
efficiency of the program was very good level (Χ = 4.79, SD = 0.40). The descending order 
evaluated results was program performance (Χ = 4.85, SD = 0.36), then program security           
(Χ = 4.81, SD = 0.39), program utilization (Χ =4.75, S.D.=0.42).

Keywords : development of information program/ internal quality assurance
 

บทนํา 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) มุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี

คุณภาพ โดยมีเปาหมายหลัก 3 ประการ คือ เรื่องคุณภาพการศึกษา โอกาสทางการศึกษาและการมีสวนรวม       
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญไปสูคุณภาพของผูเรียน สงผลใหผูเรียนมีความรูเกง มีคุณธรรม มีรากเหงาของความเปนไทย 
ขณะเดียวกันจะใหทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เปดโอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาและผลักดัน
การศึกษา การเรียนรูไปจนตลอดชีวิต ซึ่งจะสงผลถึงความสามารถในการแขงขันของประชาชนในประเทศใหเพิ่มขึ้นดวย 
โดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูปใน 4 ดาน คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม การพัฒนาครูยุคใหม การพัฒนา
สถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหมและการพัฒนาการบริหารจัดการใหม  จากเปาหมายและกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานขางตน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงไดแก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา ตองตระหนักถึงการ
จัดระบบบริหารที่เปนเชิงระบบ สอดรับกับการจัดการศึกษาที่สงผลถึงคุณภาพผูเรียนใหมากที่สุด นอกจากนี้ การ
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จัดเตรียมความพรอมในระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาและการนําขอมูลไปใชตองเปนหัวใจของการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาตองดําเนินการวางระบบบริหารจัดการ  

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหมีขอมูล
ที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สอดคลองภารกิจของงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มีความสะดวก รวดเร็วชวยลดขั้นตอนการทํางาน ตรวจสอบขอมูลไดทันที รายงานสรุปผลการประเมินตาม
มาตรฐานและตัวบงชี้ไดอยางถูกตอง นาเชื่อถือ และเปนปจจุบัน ผูบริหารสามารถใชสารสนเทศเพ่ือการประเมิน 
ตรวจสอบ บริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ขั้นที่ 2 การออกแบบ สราง และพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
ขั้นที่ 3 การหาประสิทธิภาพโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
ขั้นที่ 4 การทดลองใชโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 
 
 

 

 
สารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 

การพัฒนาโปรแกรม 

 

การใชสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 

โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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ผลการวิจัย 
ขั้นที่ 1 ผลจากการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผลจากการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ 
และงานวิจัยที่เก่ียวของกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 5 ดาน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบงชี้ 

ขั้นที่ 2 ผลการออกแบบ สราง และพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

การดําเนินการออกแบบ สราง และพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยใชโปรแกรม คือ Web Appication พัฒนาโดยใชภาษา PHP และระบบจัดการฐานขอมูล My SQL แบงการ
ทํางานออกเปน 2 สวนหลัก ประกอบดวย สวนของผูดูแล คือ ครูผูดูแลงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา และ 
สวนของผูใช คือ ครูประจําชั้น ครูผูสอน และผูบริหาร ผลการวิเคราะหความเหมาะสมและเปนไปไดของโปรแกรม
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2 อยูในระดับดีมาก (� = 4.64) 

ขั้นที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

การหาประสิทธิภาพโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ขอเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรม ไดแก การเพ่ิมรายละเอียดของ
ความนาสนใจหนาเว็บเพจ การออกแบบหนาจอเพื่อปอนขอมูลแตละรายการมีรูปแบบและลักษณะเหมาะแกการใช
งานของผูใชโปรแกรม ขนาดตัวอักษร ใหเพิ่มขนาดตัวอักษร  

ขั้นที่ 4 ผลการทดลองใชโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

ผลการทดลองใชโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยกลุมตัวอยาง 5 โรงเรียน จํานวน 55 คน พบวาโปรแกรมสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
โดยรวมผลการทดลองใชโปรแกรมมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก (� = 4.79) 

 

อภิปรายผล 
1. ขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่จําเปนและตองการใชประกอบดวย

ขอมูล 4 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน ตอนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา ตอนที่ 3 ผลการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5 ดาน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบงชี้ และตอนท่ี 4 สรุปผลการพัฒนา
และการนําไปไปใช  

2. โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนาโดยใชโปรแกรม คือ           
Web Appication ใชภาษา PHP และระบบจัดการฐานขอมูล My SQL แบงการทํางานออกเปน 2 สวนหลัก 
ประกอบดวย สวนของผูดูแล คือ ครูผูดูแลงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา และ สวนของผูใช คือ ครูประจําชั้น 
ครูผูสอน และผูบริหาร เปนเครื่องมือใหผูใชสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถใชงานไดงาย            
ในกระบวนการทํางานของโปรแกรมน้ี สามารถทําการบันทึกขอมูล การคนหา เพิ่ม และแกไขขอมูล การตรวจสอบ
ขอมูล รวมไปถึงการสรุปรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดรวดเร็วและถูกตอง  
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3.  การประเมินความเหมาะสมและเปนไปไดโดยผูเชี่ยวชาญพบวา ผังชุดคําสั่ง/โครงสรางของประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อยูในระดับดีมาก และผลการทดลองใชโปรแกรม พบวา โปรแกรมมีประสิทธิภาพใน
ระดับดีมาก ผลการประเมินโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถปอนขอมูลไดสะดวก ชวยลดขั้นตอนการทํางานและความ
ซ้ําซอน ในการจัดทํารายงานขอมูล รายการแตละรายการมีรายละเอียดและรูปแบบท่ีงายตอการทําความเขาใจ มี
เอกสารคูมือเพื่อใหผูใชสามารถปฏิบัติไดสะดวก การออกแบบหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือปอนขอมูลมีรูปแบบและมี
ลักษณะเหมาะแกการใชงาน ความสามารถในการพิมพขอมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รายงานจากระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตรงกับความตองการที่จะนําไปใช  
 

ขอเสนอแนะ 
1. โปรแกรมสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรนําผลการประเมินไปวิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนา ผูเรียนและสถานศึกษาตอไป 
2. ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ อยางสมํ่าเสมอ 
3. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในระดับปฐมวัย  
4. ควรมีการปรับปรุงเพื่อรองรับ มาตรฐาน ตัวบงชี้  เกณฑการประเมินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 4 มาตรฐาน ใหมตอไป 
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  ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน 
ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครสงขลา เปนการวิจัยและพัฒนา มีวิธีดําเนินการวิจัย 4 ข้ัน ดังนี้ ข้ันที่  1 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ประชากร ไดแก เอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา กลุมตัวอยางเลือกแบบเจาะจง จํานวน 50 เลม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบ
บันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ข้ันที่ 2 การสรางโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา โดยการ สังเคราะหและสรางโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากร และสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษากับผังชุดคําส่ังโปรแกรม สารสนเทศ ขั้นที่ 3 การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได
ของโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริม
สนับสนุนใหเปนสังคม แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญดาน
การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศและผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่
สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคม แหงการเรียนรูของสถานศึกษา เลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 9 คน เครื่องมือ ท่ีใชใน
การวิจัย ไดแก 1) ผังชุดคําสั่ง/โครงสรางของโปรแกรมสารสนเทศ 2) โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา 3) แบบประเมินความเหมาะสมและเปนไปไดของโปรแกรมสารสนเทศ การ
เก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการสนทนากลุม นําขอมูลกลับมาวิเคราะห และปรับปรุงโปรแกรมสารสนเทศ การ

วิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ขั้นที่ 4 การทดลองใชโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปน สังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลนครสงขลา ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ดาน
ทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปน สังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา และกลุมตัวอยาง
เลือกมาโดยใชการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 3 โรงเรียน จํานวน 9 คน เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย คือ 1) โปรแกรม
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเปน
สังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเปน
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สังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา การรวบรวมขอมูล นําโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ใหกลุมตัวอยางทดลองใช และตอบแบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมสารสนเทศ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   
คําสําคัญ : โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน/ ทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่

สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to develop an Information Program for the Internal 
Quality Assurance Management on Resource and Environment to Support the Learning 
Society of Educational Institutions under Songkhla Municipality. There are 4 steps in 
processing research. 1) To specify the conceptual Framework of population research which 
included; documents, text books, article and the research about the Development of 
Information Program for Internal Educational Quality Assurance. This sample was selected 
for 50 books. The instruments used for this research were: The Recorded Form and used 
content Analysis for Data Analysis.  2) Creating an Information Program for the Internal 
Quality Assurance Management on Resource and Environment to Support the Learning 
Society of Educational Institutions under Songkhla Municipality by synthetic and created 
with a command set of the Information program. 3) Asses the suitability of the Information 
Program for the Internal Quality Assurance Management on Resource and Environment to 
Support the Learning Society of Educational Institutions under Songkhla Municipality. The 
population which included; the professional of Information Program for the Internal Quality 
Assurance Management on Resource and Environment to support the Learning Society of 
Educational Institutions, nine people were selected from this sample. The instruments used 
for this research were: 1) A command set of the structure Information Program. 2) 
Information Program for the Internal Quality Assurance Management on Resource and 
Environment to Support the Learning Society of Educational Institutions under Songkhla 
Municipality. 3) The suitability and feasibility of the Information Program. Data collection 
focused on group analysis and improvements for Information Program by using the content 
analysis. 4) Experimental Information Program for the Internal Quality Assurance 
Management on Resource and Environment to Support the Learning Society of Educational 
Institutions under Songkhla Municipality. The population which included; the school 
Director and the Internal Quality Assurance of Resource and Environment to Support the 
Learning Society of Educational Institutions responsibility. For this, nine people were 
selected from three schools. The instruments used for this research were: 1) Information 
Program for the Internal Quality Assurance Management on Resource and Environment to 
Support the Learning Society of Educational Institutions under Songkhla Municipality. 2) 
The performance Evaluation of this program.

Keywords : The Information Program for the Internal Quality Assurance Management 
/ Resource and Environment to Support the Learning Society
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บทนํา    
 การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางคน สรางสังคม และสรางชาติ เปนกลไกหลักในการพัฒนา
กําลังคนใหมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่นในสงัคมไดอยางเปนสุข ในกระแสการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 เน่ืองจากการศึกษามีบทบาทสําคัญในการสราง ความไดเปรียบของประเทศ เพ่ือการ
แขงขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใตระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปนพลวัต ประเทศตางๆ ท่ัวโลกจึงใหความสําคัญ
และทุมเทกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของตนใหสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคูกับการธํารงรักษาอัตลักษณของประเทศ ในสวนของ
ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและ ขีดความสามารถของคนไทยใหมีทักษะ 
ความรูความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใตแรง
กดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน และแรงกดดันภายในประเทศที่เปนปญหาวิกฤตที่ประเทศตองเผชิญ เพ่ือให
คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมไทยเปนสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถกาวขามกับดักประเทศที่มี
รายไดปานกลางไปสูประเทศที่พัฒนาแลว รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญและสงผลกระทบตอ ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : 1)  จะเห็นไดวาสังคมคาดหวังเกี่ยวกับการศึกษาวามีสวนชวยพัฒนาคนในสังคม
ใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา ทําใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตองเขามามีสวนรวมในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)           
พ.ศ. 2545 หมวด 5 สวนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มาตรา 41 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอมความ
เหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น มาตรา 42 ใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความ
พรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและมีหนาท่ีในการประสานและสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2546 : 15) จากน้ันไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป เนนการกระจาย
อํานาจสูสถานศึกษาใหมากที่สุด เพื่อใหเกิดความเขมแข็งและความคลองตัว (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. 2550 : 29) 
 กระทรวงมหาดไทยไดประกาศใช มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเปาหมายการพิจารณาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาของชาติและเพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จึงไดกําหนดเกณฑ มาตรฐานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และตัวบงชี้เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ใชเปนเปาหมายในการจัดการศึกษาตอไป 
(กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น. 2557 : 4) ซ่ึงสอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560 : 93) 
ไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เพ่ือวางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของ
ประเทศ โดยมุงจัดการศึกษา ใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
พัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ และไดกําหนดยุทธศาสตรวัตถุประสงคเปาหมาย ตัวชี้วัด และ
แนวทางการพัฒนา ภายใต 6 ยุทธศาสตรหลัก โดยในยุทธศาสตรที่ 6 ไดกลาวถึง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนระบบท่ีไมยุงยากตอการปฏิบัติและไมเปนภาระของ
ผูสอน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาแตละระดับ และเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสงเสริมการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวาง
แผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม เพื่อการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน
การศกึษา นกจากนี้ยังกลาวถึงปจจัยและเง่ือนไขความสําเร็จ (Key Success Factors) ไววา การสรางระบบขอมูล
และสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายในและ การประเมินคุณภาพภายนอก
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงาน ตอสาธารณชนจะเปนกลไกในการสรางการรับรูของผูจัดการ
ศึกษาและผูเรียน เพื่อการปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบตอผูเรียน ผานระบบการ
กํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : 136,180)   
 ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดาน
ทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
สงขลา ที่สอดคลองภารกิจของงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีความสะดวก รวดเร็ว ชวยลดขั้นตอน
การทํางาน ตรวจสอบขอมูลไดทันที รายงานสรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ไดอยางถูกตอง นาเชื่อถือ และเปน
ปจจุบัน ผูบริหารสามารถใชสารสนเทศเพ่ือการประเมิน ตรวจสอบ บริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
  เพื่อพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน  ดานทรัพยากรและ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา 
 

กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย  
 
  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สารสนเทศเพื่อการ
บรหิารงานประกันคุณภาพ
ภายใน ดานทรัพยากรและ
สภาพแวดลอมทีส่งเสริม

สนับสนนุใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา 

2. การพัฒนาโปรแกรม สารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานประกนัคุณภาพ

ภายใน ดานทรัพยากรและ
สภาพแวดลอมท่ีสงเสริมสนบัสนุน
ใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษา 

3. สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน ดาน

ทรัพยากร และสภาพแวดลอมที่
สงเสริมสนบัสนุน ใหเปนสังคมแหง
การเรียนรูของสถานศึกษา สังกดั

เทศบาลนครสงขลา 

การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกนัคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมท่ี
สงเสริมสนบัสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

สังกัดเทศบาลนครสงขลา 
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 จากภาพแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของแนวคิดที่นํามาใชในการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแบงออกเปน 3 แนวคิด ดังนี้   
 1. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และ
งานวิจัยที่เก่ียวของ ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ (2554) รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2550) มาตรฐานการจัดการศึกษา
ทองถ่ิน (2548) คูมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (2557) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2554) เพชราภรณ อาจศิริ 
(2553) พิกุล เงินทอง (2550) และคนอื่นๆ ไดนําประเด็นสาระสําคัญนําไปใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สารสนเทศวา 
หมายถึงขอมูลที่ไดการประมวลผลแลวดวยวิธีการตางๆ เปนความรูที่ตองการสําหรับ ใชทําประโยชนเปนสวน
ผลลัพธของการประมวลผลขอมูล เปนสิ่งที่สื่อความหมายใหผูรับเขาใจและสามารถนําไปใชประโยชนกระทํา
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยเฉพาะไดหรือเปนการย้ําความเขาใจที่มีอยูแลวใหมากยิ่งขึ้น และเปนผลลัพธของระบบ
สารสนเทศเพ่ือนําไปใชในการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน       
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน  ดาน
ทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร 
ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2554) 
ธนวัฒน พินนอก และปรีชา วิหคโต (2559) สิยาพัฐ รักปา และปรีชา วิหคโต (2550) โชติกา ปลาผล และปรีชา 
วิหคโต (2559) ชัยพจน รักงาม (2549) นอย สุวรรณมณี และคณะ (2552) โนลส (Knowles. 1980) บูน 
(Boone.1992) ฮูลล (Houle:1996) เดวิส และโอลสัน (Davis & Olson, 1984) และคนอ่ืนๆ ไดนําประเด็น
สาระสําคัญไปใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมความหมายของโปรแกรม การสราง
ตนแบบ (Prototyping) แนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรม และการเผยแพร
นวัตกรรม (Diffusion of Innovation)       
 3. ขอมูลการใชสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมท่ี
สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา จํานวน 5 โรงเรียน ผูวิจัย
ไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2554) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 มาตรฐาน 7) ตัวบงชี้ เพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (2557) รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครสงขลา (2557) และคนอ่ืนๆ ไดนํา
ประเด็นสาระสําคัญไปใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน บทบาทหนาที่และภารกิจของสถานศึกษาโครงสรางการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคม
แหงการเรียนรูที่ใชในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประกอบดวยตัวบงชี้ ดังนี้ 1) สถานศึกษามี
อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู วัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ อยูในสภาพ
ใชการไดดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 2) สถานศึกษามีการบริหารความเส่ียงมีมาตรการปองกันการบาดเจ็บ
และสรางเสริมความปลอดภัย 3) สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาและพัฒนา
บุคลากร และ 4) สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษา ซึ่ง
สารสนเทศดังกลาวใชเปนฐานขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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ขอบเขตของการวิจัย          
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากร
และสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา ผูวิจัย
ไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้         
1. ขอบเขตดานเนื้อหา           
 1.1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  ประกอบดวย ความหมายและ
ความสําคัญของสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริม
สนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและหลักการบริหารงานอยางมีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ PDCA     
 1.2 การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  ประกอบดวย ความหมายของ
โปรแกรม แนวคิดในการพัฒนา ระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การสรางตนแบบ (Prototyping) 
การเผยแพรนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) และการพัฒนาโปรแกรม Web Application   
 1.3 การใชสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมท่ี
สงเสริมสนับสนุน ใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา ประกอบดวย หลักการ
และแนวคิดในการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน บทบาทหนาท่ีและ
ภารกิจของสถานศึกษา โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และขอมูลดานทรัพยากรและ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูที่ใชในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง       
 2.1 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ประชากร ไดแก เอกสาร ตํารา บทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน      
 2.2 การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดเทศบาลนครสงขลา ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศและผูรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา 
 2.3 การทดลองใชโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา ประชากร 
ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และผูรับผิดชอบดานการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ และดานงานประกันคุณภาพภายใน 
ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครสงขลา 
3. ขอบเขตดานระยะเวลา          
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ           
 ในการวิจัยเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากร
และสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา ในครั้ง
นี้เพื่อ           
 1. ไดโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมท่ี
สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ท่ีสงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทํางานมีความ
ถูกตอง สะดวกและรวดเร็ว         
 2. สารสนเทศตางๆ จัดเก็บอยูในระบบไมเสื่อมสลาย คนหาไดงาย     
 3. ชวยสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารสําหรับการสรางและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  
นิยามศัพท             
 เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูอานรายงานการวิจัย ผูวิจัยจึงไดใหคํานิยามศัพท ใชเฉพาะการ
วิจัยคร้ังนี้ดังนี้            

1. สารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริม
สนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา หมายถึง การรวบรวมขอมูลดานทรัพยากรและสภาพแวดลอม
ที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพ่ือใหผูบริหารนําสารสนเทศมาประกอบการตัดสินใจ รวมท้ังจัดทํานโยบายและวางแผนบริหาร
จัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพ        

2. การพัฒนาโปรแกรม หมายถึง กระบวนการพัฒนาโปรแกรมตามขั้นตอนการพัฒนา 4 ขั้นตอน ไดแก 
ขั้นที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นที่ 2 การสรางโปรแกรมสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุน ใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
ขั้นที่ 3 การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได  ของโปรแกรมสารสนเทศ และข้ันท่ี 4 การทดลองใช
โปรแกรมสารสนเทศเพื่อใหเปนสารสนเทศประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ   
 3. โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่
สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา หมายถึง ชุดคําสั่งที่เขียนข้ึนมาเรียงกันเปนลําดับ
ขั้นตอนเพื่อสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานตามคําสั่ง (Collection Analysis Interpreter Presentation : CAIP) ในการ
กําหนด รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูล ประมวลผลขอมูลเพ่ือสรางสารสนเทศในการตัดสินใจ การวางแผน การ
บริหาร การควบคุม การวิเคราะหและติดตามผลการดําเนินงาน โดยขอมูลท่ีผานการประมวลผลใหอยูในรูป
สารสนเทศที่เปนประโยชนมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ สามารถนําไปใชสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ ท้ัง
ในระดับผูปฏิบัติและระดับผูบริหารได ซึ่งมีขอกําหนดเก่ียวกับขอบขาย ภารกิจ คุณลักษณะคุณภาพท่ีพึงประสงค
และมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหงและเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม
และกํากับ ดูแลการตรวจสอบ การประเมินผลการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  ประกอบดวย ตัวบงชี้ ดังนี้ 1) สถานศึกษามีอาคาร
เรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู วัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ อยูในสภาพใชการ
ไดดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 2) สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการปองกันการบาดเจ็บและ
สรางเสริมความปลอดภัย 3) สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาและพัฒนา
บุคลากร 4) สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมตอการจัดการศึกษา  
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 4. ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงานดานตางๆ ใหสําเร็จลุลวงตาม จุดมุงหมายท่ีวางไว
โดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด โดยวัดไดจากแบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา โดยประเมินประสิทธิภาพ จํานวน 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานการออกแบบการ
สรางฐานขอมูล 2) ดานความยากงายตอการใชโปรแกรมสารสนเทศ 3) ดานผลลัพธหรือการรายงานผลการประเมิน 
 5. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครสงขลา เปนสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน กระทรวงมหาไทย มี 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก โรงเรียนเทศบาล 2 ออนอุทิศ 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง โรงเรียนเทศบาล 4 บานแหลมทราย และโรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากร

และสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา เปน
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) วิธีดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 4 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ขั้นที่ 2 การสรางโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากร และสภาพแวดลอม
ที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา   

ขั้นที่ 3 การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา 
 ขั้นที่ 4 การทดลองใชโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา 
 
ตารางที่ 1 ข้ันการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัยและผลที่ไดรับ 

ขั้นการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลที่ไดรบั 
ข้ันที่ 1 การกําหนด กรอบแนวคิดใน 

การวิจัย 
1. ประชากร ไดแก เอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับ

โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพภายในดาน
ทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา และกลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
จํานวน 50 เลม 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูล 
3. การเก็บรวบขอมูล ใชวิธีการศึกษา คนควา หลักการ แนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนให
เปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา จากเอกสาร ตํารา บทความ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

4. การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

1. สารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกัน
คุณภาพภาย ใน  ด านท รั พย ากร แล ะ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปน
สังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลนครสงขลา 

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

ข้ันที่ 2 การสรางโปรแกรมสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายใน ดานทรัพยากร
และสภาพแวดลอมที่สงเสริม
สนับสนุนใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลนครสงขลา 

 

1. วิเคราะหสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดาน
ทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาท่ีไดในข้ันที่ 1  

2. ออกแบบโครงสรางการทํางานของโปรแกรมสารสนเทศสังเคราะหและ
สรางโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดาน
ทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา 

1. ชุดโครงสรางการทํางานของโปรแกรม 
สารสนเทศ 

2. โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปน
สังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลนครสงขลา 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

ขั้นการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลที่ไดรบั 
ข้ันที่ 3 การประเมินความเหมาะสม

และความ เปน ไปได ขอ ง
โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือ
กา ร บ ริ หา ร ง านป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น  ด า น
ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ ส ภ า พ 
แวดลอมที่สงเสริมสนับสนุน
ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
ข อ ง ส ถ าน ศึ กษ า  สั ง กั ด
เทศบาลนครสงขลา 

ประเมินความเหมาะสมและเปนไปไดของโปรแกรมสารสนเทศ ดังนี้ 
1. ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศและ

ผู รั บผิ ดชอบงานประกันคุณภาพภายใน  ด านทรัพยากรและ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา เลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 9 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
   2.1 ชุดโครงสรางการทํางานของโปรแกรมสารสนเทศ 
   2.2 โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดาน

ทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครสงขลา  
   2.3 แบบประเมินความเหมาะสมและเปนไปไดของโปรแกรมสารสนเทศ 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการสนทนากลุม  
4. การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 

โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น  ด า น ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคม
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครสงขลา ที่มีความเหมาะสมและมีความ
เปนไปได 
 

ข้ันที่ 4 การทดลองใชโปรแกรม
ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร
บริหารงานประกันคุณภาพ
ภายใน ดานทรัพยากรและ
สภาพแวดลอมที่สงเสริม
สนับสนุนใหเปนสังคมแหง
การเรียนรูของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครสงขลา 

1. ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ภายในดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปน
สังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษาและกลุมตัวอยางเลือกมาโดยใช
การเลือกแบบเจาะจง จํานวน 3 โรงเรียน จํานวน 9 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  
      2.1 โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน 

ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครสงขลา  
      2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่
สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
3. การรวบรวมขอมูล นําโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกัน

คุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุน
ใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษาไปใหกลุมตัวอยางทดลองใช 
เปนเวลา 1 สัปดาห และใหตอบแบบประสิทธิภาพของโปรแกรม
สารสนเทศ 

4. การวิเคราะหขอมูล คาสถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น  ด า น ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคม
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครสงขลา ที่มีประสิทธิภาพ 
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อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา  วิหคโต 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติตนของครู

ผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย 3 ข้ันตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 
การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นที่ 2 การออกแบบ และสรางระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการ
ปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และข้ันท่ี 3 การทดลองใช
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 1) เอกสารที่เปนตํารา บทความทางวิชาการ และ
งานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวดัลพบุรี ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 50 เลม 2) ผูเชี่ยวชาญดานการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ผูบริหารโรงเรียน และครูผูรับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติตนของครูผูชวย 
จํานวน 9 คน และ 3) ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผูรับผิดชอบในการประเมินผล
การปฏิบัติตน และครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยกลุมตัวอยางไดมา
จากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 3 โรงเรียน ตามขนาดโรงเรียน ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง 
และโรงเรียนขนาดใหญ รวมจํานวน 12 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ผัง โครงสรางของระบบสารสนเทศ 
และระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี แบบบันทึกขอมูล และแบบประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ การวิเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหเนื้อหา และการวิเคราะหทางสถิติ คาสถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ใชโปรแกรม Google Sites ซ่ึงเปนโปรแกรมออนไลนที่ใหบริการสราง
เว็บไซตฟรี สามารถสรางเว็บไซตไดงาย ปรับแตงรูปลักษณไดอยางอิสระ และสามารถรวบรวมความหลากหลาย
ของขอมูลไวในที่เดียวในระบบฐานขอมูลของ Google Drive ซ่ึงเปนแหลงเก็บขอมูลออนไลน และใชโปรแกรม 
Spreadsheets เปนเครื่องมือการทํางานออนไลน ในการบันทึกขอมูล และประเมินผลขอมูล ระบบสารสนเทศนี้
ไดแบงการทํางานออกเปน 2 สวนหลัก ประกอบดวย 1) สวนของผูประเมิน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผูรับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติตน 2) สวนของผูรับการ
ประเมิน ไดแก ครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวย
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ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ท่ีพัฒนานี้ สามารถทําการบันทึกขอมูล รวบรวม
ขอมูล ประเมินผลขอมูล และรายงานสรุปผลการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ผลการประเมินประสิทธิภาพ พบวามีประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับดี           
( = 4.45) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีประสิทธิภาพดีมาก ไดแก ดานการออกแบบ ( = 4.52) 
และดานที่มีประสิทธิภาพดี เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานผลลัพธหรือการรายงานผลการประเมิน 
( = 4.45) และดานกระบวนการทํางาน ( = 4.38)  
 
คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศ การประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวย 
 
Abstract 

The purposes of this research and development were to develop an information 
system for evaluation conduct of assistant teachers in secondary school under Lopburi 
Provincial Education Office. The research procedure consisted of 3 stages as follows 
stage 1 : determining conceptual framework of the research, stage 2 : designing and 
constructing the information system for evaluation conduct of assistant teachers in 
secondary school under Lopburi Provincial Education Office, and stage 3 : trial the 
information system for evaluation conduct of assistant teachers in secondary school under 
Lopburi Provincial Education Office. The study sample were 1) documents, textbooks, 
academic articles and research on development of information system for evaluation the 
performance of secondary school assistant teachers under Lopburi Provincial Education 
Office, selected by using purposive sampling, totaling 50 copies 2) specialists in 
information system development, school administrators and personnel in charge of 
evaluation conduct of assistant teachers totaling 9 persons and 3) school administrators, 
basic school commission, personnel in charge of evaluation the conduct and secondary 
school assistant teachers under Lopburi Provincial Education Office, selected by using 
purposive sampling, totaling 3 schools By size, schools include small schools, medium 
schools and large schools, totaling 12 person. The instrument used for collecting the data 
included a form for structure of the information system and information system for 
evaluation conduct of assistant teachers in secondary school under Lopburi Provincial 
Education Office, recording data and an evaluation form for assessing the efficiency of 
the information system evaluation conduct of assistant teachers in secondary school 
under Lopburi Provincial Education Office. The statistics used for analyzing the collected 
data included mean and standard deviation.
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The study results revealed that the information system for evaluation conduct of 
assistant teachers in secondary school under Lopburi Provincial Education Office used 
Google Sites program this is an online program that offers free website builder services. 
Can easily create a website. Customize the look freely and it can gather a variety of 
information in one place in the Google Drive database. This is an online store and uses 
Spreadsheets as an online work tool to record and evaluate the data. This information 
system is divided into 2 main parts ; 1) the evaluators are the school administrators, basic 
School Commission and the teacher responsible for evaluating the conduct, 2) the part of 
the assesse is the secondary school assistant teachers information system for evaluation 
conduct of assistant teachers in secondary school under Lopburi Provincial Education 
Office can record data, gather data, evaluate data and summary report evaluation conduct 
of assistant teachers in secondary school under Lopburi Provincial Education Office. The 
effectiveness of inputs of the information system was good (  = 4.45), design (  = 4.52), 
outcomes or report of evaluation ( = 4.45) and work process ( = 4.38).
 
Keywords : Information System, Evaluation conduct of assistant teachers 
 

บทนํา
ในปจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งเพราะประเทศในปจจุบัน

ตองการผูมีความรูความสามารถมาพัฒนาประเทศ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดประสิทธิภาพนั้นตองมี
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพกอน และเนื่องดวยในปจจุบันมีครูที่บรรจุเขารับราชการใหม
คอนขางมากซึ่งสวนใหญยังมีการปฏิบัติตนไมคอยถูกตอง เหมาะสม เพื่อใหการปฏิบัติตนของครูผูชวยมี
ประสิทธิภาพ เกิดความถูกตอง เหมาะสม สะดวกจึงตองมีการประเมินคุณภาพในทุก ๆ 3 เดือน เปนระยะเวลา 
2 ป ตามพระราชบัญญัติระเบียบระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สําหรับผูไดรับ
การบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงครูผูช วยกอนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงครู บรรลุตามความมุงหมายในการเพิ่มพูนความรู ทักษะ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพทั้งการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู ก.ค.ศ. จึงมีมติกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขม ปจจุบันเทคโนโลยีนับวาเขามามีบทบาทสําคัญในการอํานวยความสะดวกตอมนุษย
เปนอยางมาก ไมวาจะใชในการติดตอสื่อสาร การสั่งซื้อสินคา การโอนเงิน ดานการแพทย รวมถึงการศึกษา
เทคโนโลยีก็เขามามีบทบาทเปนอยางมากในการจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน เชน มีระบบการเรียนการสอน
ทางไกล คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 65 ใหมีการพัฒนา
บุคลากรท้ังดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรู  ความสามารถ และทักษะในการผลิต 
รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
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เนื่องจากการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี ไมมีความเปนปจจุบัน ลาชาและเกิดขอผิดพลาด สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร หากนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล จะทํา
ใหการบริหารงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว มีระบบ และเกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุด การมีระบบ
สารสนเทศที่ดีจะทําใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ผูวิจัยจึงไดศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ที่ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) วินัย คุณธรรม จริยธรรม
สําหรับขาราชการครู 2) มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 3) เจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู 4) การพัฒนาตนเอง 5) 
การพัฒนาบุคลิกภาพ 6) การดํารงชีวิตที่เหมาะสม เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวยใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
จากภาพแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของแนวคิดที่นํามาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

ประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ซึ่งในการวิจัย
คร้ังนี้ไดแบงออกเปน 3 แนวคิด ดังนี้ 

 
 
 

สารสนเทศเพื่อการประเมิน
ดานการปฏิบัติตนของครู
ผูชวยระดบัมัธยมศึกษา 

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 

สารสนเทศเพื่อการประเมินดานการ
ปฏิบัติตนของครูผูชวย ระดบั
มัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 

ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบตัิตนของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา  

สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี
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1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติตนของครู
ผูชวยระดับมัธยมศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ ไดแก อิศลักขณ เจนเขวา (2550) 
รัศมี ถิ่นขาม (2551) จตุรงค อินทรรุง (2552) บัช สเตรเตอร (Burch Strater. 1983) ยาลท (Wyalt. 1990) 
และคนอ่ืน ๆ ไดนําประเด็นสาระสําคัญไปใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ความหมายของระบบสารสนเทศ 
ความสําคัญของระบบสารสนเทศ แหลงท่ีมาของระบบสารสนเทศ คุณสมบัติของระบบสารสนเทศ ประเภทของ
ระบบสารสนเทศ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติตน และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติตน 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และ
งานวิจัยที่เก่ียวของ ไดแก วิโรจน สารรัตนะ (2550) นอย สุวรรณมณี และคณะ (2552) สุมาลี อริยะสม (2552) 
สถาบันการสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2554) ชัชพลวานิช เพชรดง และปรีชา วิหคโต (2556) สิยาพัฐ 
รักปา และปรีชา วิหคโต (2556) ธนวัฒน พินนอก และปรีชา วิหคโต (2559) เซน (senn. 1978) โนลส 
(Knowles. 1980) ปารคเกอร (Parker. 1989) บูน (Boone. 1992) โอเบรน (O’Brien. 1993) ฮูลล (Houle. 
1996) ลูคัส (Lucas. 1997) และคนอ่ืน ๆ ไดนําประเด็นสาระสําคัญไปใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แนวคิดในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เครื่องมือที่ใชในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ และทฤษฎีที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3)          
พ.ศ. 2553 นิตยา กัณณิกาภรณ (2553) มาสโลว (Maslow. 1954) เฮอรเบิรก (Herzberg. 1959) แม็คเกรเกอร 
(McGregor. 1960) มัวรเรย (Murray. 1964) บาติสตา (Batista. 1976) และคนอ่ืน ๆ ไดนําประเด็นสาระสําคัญ
ไปใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษา หลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมของครูผูชวย หลักสูตรการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมของ ครูผูชวย การประเมิน
การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมของครูผูชวย และและทฤษฎีที่เก่ียวกับการปฏิบัติตน 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development 
: R & D) วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ขั้นที่ 2 การออกแบบ และสรางระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวดัลพบุรี 
ขั้นที่ 3 การทดลองใชระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
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ขั้นตอนการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลที่ไดรบั 
ขั้นที่ 1 การกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย  

1. ประชากร ไดแก เอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการ
ปฏิบัติตนของครูผูชวย และกลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง จํานวน 50 เลม 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูล 
3. การเก็บรวบขอมูล ใชวิธีการศึกษาคนควาหลักการแนวคิด 
และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน
ดานการปฏิบัติตนของครูผูชวย จากเอกสาร ตํารา บทความ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
4. การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis)  

1. กรอบแนวคิด 
ในการวิจัย 
2. ขอมูลสารสนเทศ ที่ใช
เพื่อการประเมินดานการ
ปฏิบัติตนของครูผูชวย 
 

ขั้นที่ 2 การออกแบบ และ
สรางระบบสารสนเทศเพื่อ 
การประเมินดาน 
การปฏิบัติตน 
ของครูผูชวยระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานกังาน
ศึกษาธกิารจังหวัดลพบุร ี
 

1. ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ผูบริหารโรงเรียน และครูผูรับผิดชอบในการประเมินผลการ
ปฏิบัติตนของครูผูชวย โดยกลุมตัวอยางไดมาจากการเลือกแบบ
เจาะจง จํานวน 9 คน 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  
 1) ผังโครงสรางของระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
 2) แบบบันทึกขอมูล 
3. การรวบรวมขอมูล โดยการใชเทคนิคการจัดกลุมสนทนา 
(Focus group discussion) 
4. นําขอมูลที่ไดกลับมาวิเคราะหและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวย ตามขอเสนอแนะ 
ของผูเชี่ยวชาญ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ประเมินดานการปฏิบัติตน
ของครูผูชวยระดับ
มัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุร ี 
ที่เหมาะสม 
และเปนไปได 

ขั้นที่ 3 การทดลองใชระบบ
สารสนเทศเพ่ือการประเมิน
ดานการปฏิบัติตนของครู
ผูชวยระดับมธัยมศึกษา
สังกัด สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุร ี
 

1. ประชากรไดแก ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครูผูรับผิดชอบในการประเมนิผลการปฏิบัติตนและ
ครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลพบุร ีโดยกลุมตัวอยางไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 
3 โรงเรียน ตามขนาดโรงเรียน ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ รวมจํานวน 12 คน 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  
 1) ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติตน ของครู
ผูชวยระดับมธัยมศึกษา สังกัดสํานกังานศึกษาธกิารจังหวัด
ลพบุร ี 
 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
3. การรวบรวมขอมูล นาํระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินดาน
การปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัดลพบุร ีไปใหกลุมตัวอยางทดลองใชและให
ตอบแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
4. การวิเคราะหขอมูล คาสถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ประเมินดานการปฏิบัติตน
ของครูผูชวยระดับ
มัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุร ี 
ที่มีประสิทธิภาพ 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พัฒนาขึ้นโดยใชโปรแกรม Google Sites ซ่ึงเปนโปรแกรมออนไลนที่ใหบริการสราง
เว็บไซตฟรี สามารถสรางเว็บไซตไดงาย ปรับแตงรูปลักษณไดอยางอิสระ และสามารถรวบรวมความหลากหลาย
ของขอมูลไวในที่เดียวในระบบฐานขอมูลของ Google Drive ซ่ึงเปนแหลงเก็บขอมูลออนไลน และใชโปรแกรม 
Spreadsheets เปนเครื่องมือการทํางานออนไลน ในการบันทึกขอมูล และประเมินผลขอมูล ระบบสารสนเทศนี้
ไดแบงการทํางานออกเปน 2 สวนหลัก ประกอบดวย 1) สวนของผูประเมิน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผูรับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติตน 2) สวนของผูรับการ
ประเมิน ไดแก ครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา ซึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวย
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ท่ีพัฒนานี้ สามารถทําการบันทึกขอมูล รวบรวม
ขอมูล ประเมินผลขอมูล และรายงานสรุปผลการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา 

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พบวามีประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมี
ประสิทธิภาพดีมาก ไดแก ดานการออกแบบ และดานท่ีมีประสิทธิภาพดี เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย 
ไดแก ดานผลลัพธหรือการรายงานผลการประเมิน และดานกระบวนการทํางาน 
 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัย พบวา  

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ใชโปรแกรม Google Sites ซ่ึงเปนโปรแกรมออนไลนที่ใหบริการสรางเว็บไซตฟรี 
สามารถสรางเว็บไซตไดงาย ปรับแตงรูปลักษณไดอยางอิสระ และสามารถรวบรวมความหลากหลายของขอมูลไว
ในที่เดียวในระบบฐานขอมูลของ Google Drive ซ่ึงเปนแหลงเก็บขอมูลออนไลน และใชโปรแกรม Spreadsheets 
เปนเครื่องมือการทํางานออนไลน ในการบันทึกขอมูล รวบรวมขอมูล ประเมินผลขอมูล และรายงานสรุปผล ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธนวัฒน พินนอก และปรีชา วิหคโต (2559) ที่พบวา การใชโปรแกรมตารางการ
ทํางาน (Spread Sheet) ซ่ึงเปนโปรแกรมตารางทํางาน นี้ไดถูกออกแบบใหใชสําหรับการคิดคํานวณข้ึนมา
โดยเฉพาะใหมีการพัฒนาโปรแกรมตารางทํางานเชื่อมไมโครซอฟต Excel โดยโปรแกรมที่พัฒนาคร้ังนี้ไดใช 
Google Drive เปนบริการจาก Google ท่ีทําใหเราสามารถนําไฟลตาง ๆ ไปฝากไวกับ Google ซึ่งทําใหเรา
สามารถใชไฟลเหลานั้นที่ไหนก็ได ไมเพียงแคฝากไฟลไดเทานั้น แตยังสามารถแบงปนไฟลกับคนท่ีตองการ และ
สามารถแกไขรวมกันไดจากอุปกรณหลายประเภท เชน อุปกรณมือถือ อุปกรณแท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร  

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พบวามีประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมี
ประสิทธิภาพดีมาก ไดแก ดานการออกแบบ และดานท่ีมีประสิทธิภาพดี เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย 
ไดแก ดานผลลัพธหรือการรายงานผลการประเมิน และดานกระบวนการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ ชัชพลวานิช เพชรดง และปรีชา วิหคโต (2556) ที่พบวา โปรแกรมสารสนเทศดานการประกันคุณภาพ
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ภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายที่พัฒนาไดใชภาษา PHP 
(Professional Home Page) เปนซอฟตแวรในการพัฒนาหลังจากปอนขอมูลที่ตองการแลว โปรแกรมจะนําไป
เก็บไวในระบบฐานขอมูล MySQL โปรแกรมนี้ไดแบงการทํางานออกเปน 4 สวนหลัก ประกอบดวย สวนของ
ผูใชงานท่ีเปน ผูบริหาร ผูรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครูผูสอน และผูดูแลระบบ จากผล
การประเมินของผูเชี่ยวชาญพบวา โปรแกรมท่ีสรางข้ึน โดยรวมมีความเหมาะสมและเปนไปไดในระดับดีมาก           
( = 4.80) ดานท่ีมีความเหมาะสมและเปนไปไดมากเรียงลงไปตามลําดับ ไดแก ดานผลลัพธหรือการรายงานผล
การประเมิน ( = 4.87) ดานการออกแบบ (  = 4.83) และ ดานกระบวนการทํางาน ( = 4.70) และ
โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนี้ มีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของผูใช 
โดยรวมมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก ( = 4.90) ดานท่ีมีประสิทธิภาพดีมาก เรียงลงไปตามลําดับไดแก         
ดานการออกแบบ ( = 4.91) ดานกระบวนการทางาน ( = 4.90) และผลลัพธหรือการรายงานผลการประเมิน  
( = 4.89) 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
1. ผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญและสนับสนุน สงเสริมดานการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน และ

จัดทําระบบสารสนเทศในทุกกลุมงานใหเปนระบบ เพื่อเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการประเมินการ
ปฏิบัติตนของครูผูชวย 

2. ผูบริหารโรงเรียนควรติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และนําขอมูลนี้ไปใชใน
การวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตนของครูผูชวยตอไป 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการทดลองใช และเปรียบเทียบผลการใชระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติตน
ของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ของโรงเรียนทุกระดับ 

2. ควรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินด านการปฏิบัติตนของครูผูชวยระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ใหรองรับมาตรฐาน และตัวบงชี้ของการประเมินผลการ
ปฏิบัติตนของครูผูชวยที่มีการเปลี่ยนแปลงในวาระตอไป 
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โรงเรียนสูความเปนองคกรแหงนวัตกรรมการศึกษา 
 
School towards the Concept of Educational Innovative Organization
 
ผูวิจัย   พัฒน  มาศนิยม  

สาขาวิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดน  ชะเนติยัง 
 

บทคัดยอ  
การปฏิรูปการศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 ดวยการพัฒนาโรงเรียนสู

องคกรแหงนวัตกรรมการศึกษา องคประกอบขององคกรแหงนวัตกรรมการศึกษามีความสอดคลองกับองคประกอบ
ขององคกรแหงนวัตกรรม 7 ดาน คือ 1) ผูบริหารมีภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม 2) โครงสรางองคกรรองรับการเปน
องคกรแหงนวัตกรรม 3) ประสิทธิภาพในการสื่อสาร 4) การบริหารทรัพยากรมนุษยใหมุงเนนการสรางและพัฒนา
นวัตกรรม 5) วัฒนธรรมองคกรแหงนวัตกรรม 6) ระบบการจัดการความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ        
7) เครือขาย ผูบริหารโรงเรียนเปนตัวแปรสําคัญในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนไปสูการเปนองคกรแหงนวัตกรรม
การศึกษา  
 
คําสําคัญ : โรงเรียน, องคกรแหงนวัตกรรม, องคกรแหงนวัตกรรมการศึกษา 
 
Abstract 

Educational reform is the heart of the driven model Thailand 4.0. Schools should be 
developed into an educational innovative organization. The elements of educational 
innovative organization which correspond to the elements of innovative organization as             
1) administrators have innovative leadership, 2) organizational structure supports innovative 
organization, 3) effective communication, 4) human resource management focuses on creating 
and developing innovation, 5) culture of innovative organization, 6) knowledge management 
system and information technology system, and 7) network. School administrators are key 
variable in transforming a school into an educational innovative organization.

Key words : school, innovative organization, educational innovative organization
 

บทนํา 
 การขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 เพื่อใหสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามในศตวรรษที่ 21 
ประเทศไทยมียุทธศาสตรสําคัญเนนในเรื่องการพัฒนาสู “ความมั่นคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” ตองดําเนินการปฏิรูป 3 
เร่ืองไปพรอมกันคือ การปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจจากเดิมเปนการการผลิตโดยใชแรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากร
ตองเปลี่ยนเปนการผลิตบนฐานความรูและเทคโนโลยี การพัฒนาภาคบริการ ตองมีการปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา 
และการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการเปล่ียนแปลงและเปลี่ยนผานไปสูประเทศไทย 
4.0 จากการวิเคราะหสาเหตุที่มาของปญหาซ่ึงสงผลใหประเทศไทยตองประสบสภาวะวิกฤตในชวงทศวรรษท่ีผาน
มา สาเหตุสําคัญประการหนึ่งมาจาก “คุณภาพของคน” ปจจุบันประเทศไทยมีประชากรจํานวนมากท่ีอยูในระบบ
ของประเทศไทย 1.0 2.0 และ 3.0 ในสวนของโครงสรางกําลังคนและคุณภาพของทุนมนุษยที่ออนดอยซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญที่จะบงชี้ขีดความสามารถในการแขงขันระยะยาวของประเทศ คุณภาพของคนเปนผลจา กระบบ
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การศึกษาของประเทศและการจัดการศึกษาเปนสําคัญ ดังนั้นการพัฒนาสูประเทศไทย 4.0 ปจจัยสําคัญอยางยิ่งท่ีมี
อิทธิพลตอความสําเร็จคือ การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ดังนั้นการบริหารการศึกษาตองเปนไปเพ่ือรวมสราง
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งหมายถึง สถานศึกษาตองพัฒนาเปนสถานศึกษา 4.0 ในทุกระดับท่ีจัดการศึกษา ผูบริหาร
การศึกษาตองมีความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันและสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาโรงเรียนสู
องคกรแหงการเรียนรู สังคมแหงการเรียนรูและตอยอดสูองคกรแหงนวัตกรรมการศึกษา ดังนั้นการพัฒนาโรงเรียนสู
การเปนองคกรแหงนวัตกรรมการศึกษาจึงเปนสิ่งที่ตองดําเนินการอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได  สําหรับการ
ขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559: 8-22) (สุวิทย เมษินท
รีย, 2559: 1-26) 

องคกรแหงนวัตกรรม (innovative organization) เปนคําที่ใชอยางแพรหลายในวงการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม การเปนผูคิดคนและสรางนวัตกรรม นํามาซึ่งความไดเปรียบในการแขงขันสําหรับโลกธุรกิจ องคกร
แหงนวัตกรรมถูกกลาวถึงและใหความหมายในหลากหลายมุมมอง อาทิ องคกรแหงนวัตกรรมเปนองคกรที่
สรางสรรคบรรยากาศภายในองคกรใหเอื้อตอการสรางสรรคแนวคิดใหม สงผลตอการคิดสรางสรรคนวัตกรรมใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ บริการหรือกระบวนการทํางานใหดีขึ้น เพื่อเอื้อใหองคกรสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
และตอบสนองความตองการของลูกคา และองคประกอบโดยภาพรวมภายในองคกรมีการปรับเปลี่ยนไปสูการ
บริหารจัดการรูปแบบใหม (นรวัฒน ชุติวงศ และณัฐสิทธิ์ เกิดศรี, 2554: 48) องคกรแหงนวัตกรรมเปนองคกรท่ีมี
การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงทางดานกระบวนการทางความคิดเพ่ือกอใหเกิดสิ่งใหมที่แตกตางและเปนประโยชน
ขึ้นมา (McKeown, 2008) มีการคิดสรางสรรคโดยการนําเอาทรัพยสินและทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดมาปรับปรุง
และพัฒนาเพื่อใหเกิดผลผลิตและผลตอบแทนท่ีเพิ่มมากขึ้น (Robert, 1995: 6) มีความสามารถในการบริหาร
จัดการระบบและทรัพยากรในองคกรใหสงเสริมและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่สรางมูลคาและความไดเปรียบ
ทางการแขงขันใหองคกรอยางตอเนื่องและย่ังยืน (วุฒิพงษ ภักดีเหลา, 2554: 17) องคกรแหงนวัตกรรมไดนิยาม
นวัตกรรมไว 6 ประการ ดังนี้ 1) กระบวนการเปล่ียนแปลงจากสิ่งท่ีรูจักกันดีแลวโดยแนะนําสิ่งใหม 2) การแนะนํา
สิ่งใหมและสิ่งที่เพิ่งไดรับการแนะนํา 3) การแนะนําสิ่งใหม 4) ความคิด วิธีการ หรือเครื่องมือใหม 5) ความสําเร็จใน
การแสวงหาแนวคิดใหม และ 6) การเปล่ียนแปลงที่สรางมิติใหมของประสิทธิภาพ องคกรเนนการเปลี่ยนแปลงดวย
กระบวนการ วิธีการ เคร่ืองมือใหมที่มีประสิทธิภาพสําหรับการพัฒนานวัตกรรมตามนิยามที่กลาวไว (อัปสร เสถียร
ทิพย, 2554: 7) กลาวโดยสรุปไดวาองคกรแหงนวัตกรรม หมายถึง องคกรที่มุงเนนการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ
องคกรหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขององคกร เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน สามารถอยูรอดไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตอบสนองตอบริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒนที่มีความรูและนวัตกรรม
เปนปจจัยหลักในการเพ่ิมคุณคาและมูลคา เปนองคกรท่ีมุงเนนใหบุคลากรทุกระดับและทุกงานภายในองคกรคิด
สรางสรรคสิ่งใหม ๆอยูเสมอ ทั้งสิ่งใหมที่เปนวิธีการทํางานและผลงาน เนนการเปลี่ยนแปลงดวยกระบวนการ 
วิธีการและเครื่องมือใหม ๆที่มีประสิทธิภาพและใชประโยชนจากการเชื่อมโยงและใชขอมูลความรูดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งภายในองคกรและเครื่องขายภายนอกองคกร  

จากความรูและความเขาใจเกี่ยวกับองคกรแหงนวัตกรรมสงผลตอการพัฒนาความรูและความเขาใจตอ
องคกรแหงนวัตกรรมการศึกษา ความเขาใจพื้นฐานนวัตกรรมการศึกษา หมายถึง สิ่งใหม ๆ อาทิ แนวคิด รูปแบบ 
วิธีการ กระบวนการ ส่ือตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ที่สรางขึ้นมาเพื่อชวยแกปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนหรือเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ (สุคนธ สินธพานนท, 2553: 8) อีกความหมายหนึ่ง 
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การนําเอาความคิดหรือวิธีปฏิบัติทางการศึกษาใหม ๆมาใชกับการศึกษา (วร วิทย 
นิเทศศิลป, 2551: 2) นิยามของนวัตกรรมการศึกษาไดขยายความไดเขาใจมากย่ิงขึ้น เปนการนําเอาสิ่งใหมซึ่ง
อาจจะอยูในรูปของความคิดหรือการกระทํา รวมทั้งสิ่งประดิษฐเขามาใชในระบบการศึกษา เพ่ือมุงหวังที่จะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูเดิมใหระบบการจัดการศึกษามีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น ทําใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยาง
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รวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และชวยใหประหยัดเวลาในการเรียน อาทิ การสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
การใชวีดีทัศนเชิงโตตอบ สื่อหลายมิติ และอินเตอรเน็ต เปนตน ในมุมมองของการเกิดนวัตกรรมม นวัต กรรม
การศึกษา คือ การประยุกตความคิดใหม วิธีการใหม รูปแบบใหม เทคนิคใหม แนวทางใหม ที่สรางสรรคและพัฒนา
ทั้งจากการตอยอดภูมิปญญาเดิม หรือจากการคิดคนข้ึนมาใหม ใหเกิดสิ่งที่เปนประโยชนตอการศึกษาและการ
เรียนรูของผูเรียน (สมจิตร ย้ิมสุด, 2555: 1) กลาวโดยรวมไดวา นวัตกรรมการศึกษา การนําสิ่งใหม ๆ อาทิ 
ความคิด วิธีการ การกระทํา สิ่งประดิษฐ ทั้งสวนที่ไมเคยมีมากอนหรือเปนการปรับปรุง พัฒนา และดัดแปลงจากสิ่ง
ที่มีอยูเดิมใหดีขึ้น โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี ที่ไดผานการทดลองวิจัยท่ีเชื่อถือได นํามาใชใหบั งเกิดผลเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพตอการเรียนรู  
 นวัตกรรมการศึกษาเปนสิ่งสําคัญในยุคโลกาภิวัฒนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรอบดาน สงผล
ใหเกิดปญหาทางดานการศึกษาที่ไมมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ลดต่ําลง อันเนื่องมาจากหลักสูตรท่ีลาสมัย ระบบ
การบริหารจัดการดานการศึกษาที่ไมตอบสนองหรือไมเอ้ือตอการจัดการเรียนรู การใชทรัพยากรดานการศึกษาที่ไม
คุมคาและไมเหมาะสม ดังนั้นการสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือเขามาชวยแกปญหา พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหทันสมัย
และเทาทันการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง นวัตกรรมการศึกษาสามารถสรางสรรคใหเกิดขึ้นได 
จากสาเหตุดังนี้ 1) การเพิ่มปริมาณของผูเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปนไปอยางรวดเร็ว จํานวน
นักเรียนมากข้ึนสงผลใหตองคิดคนนวัตกรรมท่ีจะทําใหสามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนจํานวนมากพรอมกันในเวลา
เดียวกัน 2) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วสงผลใหผูเรียนไดรับการกระตุนเราความสนใจ
ตลอดเวลา ดังนั้นสถานศึกษาตองคิดคนนวัตกรรมท่ีสามารถเราความสนใจของผูเรียน สามารถเรียนรูไดเร็วและมาก
ในระยะเวลาท่ีจํากัด 3) การเรียนรูของผูเรียนมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูการเรียนรูดวยตนเองมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
นวัตกรรมการศึกษาสามารถชวยตอบสนองการเรียนรูดวยตัวเองโดยไมจํากัดสถานท่ี เวลา ความสามารถรายบุคคล
แตละคน รวมถึงความสนใจของแตละคนที่แตกตางกัน อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อออนไลน การ
เรียนรูแบบศูนยการเรียน เปนตน 4) ความกาวหนาของเทคโนโลยี สารสนเทศและคมนาคม มีสวนผลักดันใหมี
นวัตกรรมการศึกษามากขึ้น เชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทําใหคอมพิวเตอรมีขนาดเล็กลงมากแตมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นมาก เครือขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตทําใหเกิดการสื่อสารไรพรมแดน ดังนั้นจึงมี การคิดคนและ
พัฒนาการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรเปนฐานในการเรียนรู web-based learning ผูเรียนที่สามารถเขาถึง
อินเตอรเน็ตสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลาและสําหรับทุกคน (สิทธิศักดิ์ โสลุน, 2555: 2) นวัตกรรมการศึกษา      
แบงออกไดเปน 5 ประเภท คือ  

1. นวัตกรรมดานสื่อการสอน นักการศึกษานําความกาวหนาของเทคโนโลยีมาใชในการผลิตสื่อการเรียน
การสอนใหม ๆ จํานวนมากทั้งเพื่อใหสามารถเรียนดวยตนเองได เรียนเปนกลุมและการเรียนแบบมวลชน ตลอดจน
สื่อที่ใชเพื่อการสนับสนุนการฝกอบรมผานเครือขายคอมพิวเตอร 

2. นวัตกรรมดานวิธีการจัดการเรียนการสอน เปนการใชวิธีการเชิงระบบในการปรับปรุงและคิดคนพัฒนา
วิธีการสอนแบบใหม ๆที่สามารถตอบสนองการเรียนรายบุคคล การสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง การเรียนแบบมี
สวนรวม การเรียนรูแบบแกปญหา การพัฒนาวิธีการสอนจําเปนตองอาศัยวิธีการและเทคโนโลยี ใหม ๆ เขามา
จัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน อาทิ การสอนแบบรวมมือ การสอนแบบอภิปราย วิธีสอนแบบบทบาท
สมมติ การสอนดวยรูปแบบการเรียนรูเปนคู เปนตน 

3. นวัตกรรมดานหลักสูตร เปนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในทองถิ่นดวยวิธีการ
ใหม ๆ หลักสูตรนําไปสูการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการพัฒนาตนเองของบุคคลแตละคนมากข้ึน 
หลักสูตรตองมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอเพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม
ระดับประเทศและระดับโลก นวัตกรรมดานหลักสูตร อาทิ การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรายบุ คคล 
หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ และหลักสูตรทองถิ่น เปนตน  
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4. นวัตกรรมดานการวัดและประเมินผล เปนการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมาสนับสนุนการวัด
และประเมินผล ทั้งการวัดและประเมินผล สถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากรสนับสนุนและนักเรียน ดวยการสราง
เครื่องมือ การสรางแบบวัด ที่ทําใหสามารถวัดและประเมินผล แสดงผลไดอยางรวดเร็ว เพื่อการนําสูการปรับปรุง
และพัฒนาในประเด็นที่ไดวัดและประเมิน รวมทั้งการวิจัยทางการศึกษา  

5. นวัตกรรมดานการบริหารจัดการ เปนการนําเอานวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ชวยในการบริหารจัดการ เพื่อใหการตัดสินใจของผูบริหารการศึกษามีความถูกตอง แมนยําและรวดเร็ว ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงและเหตุการณ นวัตกรรมดานการบริหารจัดการเนนความสําคัญในเรื่องการจัดการฐานขอมูล การ
จัดการความรู การจัดการดานทรัพยากรของสถานศึกษา 

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ตองอาศัยองคความรู (knowledge base society) และเพื่อให
สามารถอยูรอดไดทามกลางความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลก การดําเนินการสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษา
เพียงครั้งคราวไมสามารถกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนได ดังนั้นกระบวนการบริหารการศึกษาจึงตองปรับเปลี่ยน
และพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพการณซึ่งผูบริหารตองสนใจใฝรู และพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลา เพื่อใหการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอยูรอดและบรรลุตามวัตถุประสงค ประสบความสําเร็จตามเปาหมายและหวงเวลาท่ี
กําหนดไว ซึ่งขึ้นอยูกับความคิดสรางสรรค การคนพบส่ิงใหม ๆ และการสรางนวัตกรรมจากการบริหารสถานศึกษา
แบบด้ังเดิมดวยการมีผูบังคับบัญชาเปนผูควบคุมและส่ังการ วางแผนการทํางานท้ังหมด ตองปรับเปลี่ยนเปน
ลักษณะองคกรไปสูการเปนองคกรแหงนัวตกรรมการศึกษา องคกรแหงนวัตกรรมการศึกษา หมายถึง องคกรหรือ
สถาบันการศึกษาที่มีการกระทําใหม การสรางสิ่งใหม หรือการพัฒนาดัดแปลงจากส่ิงใด ๆแลวทําใหการศึกษาหรือ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีขึ้นกวาเดิม ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนเปลี่ยนแปลงการเรียนรู เกิด
การเรียนรูอยางรวดเร็ว มีแรงจูงใจในการเรียน ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับผูเรียน (มนสิช สิทธิ
สมบูรณ, 2552: 2) การเปนองคกรแหงนวัตกรรมการศึกษา สถานศึกษาตองมีความสามารถคิดคนทําสิ่งใหม ๆเพ่ือ
การพัฒนากระบวนการทํางานและการผลิตผลงาน ท้ังในรูปแบบของการบริหารจัดการ หลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนและการสรางสื่อและการวัดและประเมินผล เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ มี
สมรรถนะพรอมในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งมีทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ประกอบอาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมสวนรวม (องคอร ประจันเขตต, 2557: 46-47) องคประกอบ
และตัวชี้วัดสําคัญขององคกรแหงนวัตกรรมในโลกของธุรกิจสังเคราะหไดและสามารถนํามาปรับใชกับองคกรแหง
นวัตกรรมการศึกษา ดังนี้  

1. ผูบริหารมีภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม มีความสําคัญเปนลําดับแรกสําหรับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองคกรสู
การเปนองคกรแหงนวัตกรรม มีตัวชี้วัดสําคัญสําหรับการมีภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมดังนี้ ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน
และวัตถุประสงคในการสรางนวัตกรรมท่ีชัดเจน ผูบริหารกําหนดจุดมุงหมาย นโยบาย และกลยุทธดานนวัตกรรมที่
ชัดเจน ผูบริหารกําหนดเปาหมายในการสรางนวัตกรรมอยางชัดเจนในทุกระดับขององคกร ผูบริหารสื่อสารเพื่อ
ถายทอดวิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ ไปสูบุคลากรทั่วท้ังองคกร ผูบริหารใหเวลา รูจักการรอคอย การ
ชวยเหลือและสนับสนุนสําหรับสรางสรรคความคิดใหม ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
leadership) ผูบริหารเปนผูนําเชิงกลยุทธที่มีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการ ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรในองคกร
สรางสรรคนวัตกรรม ผูบริหารเปนผูฝกสอนงานมุงการพัฒนาบุคคลากรในระยะยาว เพิ่มระดับของการชี้แนะ มีการ
มอบอํานาจ มีสวนรวมและมีทีมงาน 

2. โครงสรางองคกรรองรับการเปนองคกรแหงนวัตกรรม มีความสําคัญตอการปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการองคกรสูองคกรนวัตกรรม โครงสรางองคกรที่เอื้อตอการเปล่ียนแปลงสงผลใหสามารถขับเคลื่อนไดอยาง
รวดเร็วรูเทาทันสถานการณปจจุบัน มีลักษณะโครงสรางองคกรดังนี้ จัดโครงสรางองคกรใหกะทัดรัด มีที มงานท่ีมี
ทักษะหลากหลาย มีทีมงานเฉพาะกิจที่มีความเปนเอกลักษณของทีมงานสูงเพ่ือความคลองตัว ทีมงานสามารถ
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ทํางานขามสายงานได โครงสรางองคกรใหมีความยืดหยุนแบบส่ิงมีชีวิต โครงสรางองคกรเอ้ือใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดสอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธดานนวัตกรรมองคกร 

3. ประสิทธิภาพในการส่ือสาร การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในการทํางานเปนองคกรแหง
นวัตกรรม ประกอบดวย จัดสิ่งแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู พัฒนาบรรยากาศการทํางานใน
องคกรใหเปนแบบเปด จัดเวลาใหบุคลากรไดสะทอนความคิดสําหรับการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค สงเสริมการ
สื่อสารในระดับเดียวกันเนนการพูดคุยมากกวาการใชลายลักษณอักษรเพ่ือการไหลเวียนขอมูล พัฒนากระบวนการ
ทํางานท่ีเนนการใหอิสระในการคิดตางและการคิดสรางสรรคซึ่งกอใหเกิดการคิดนอกกรอบนําไปสูเปาหมายของ
องคกร 

4. การบริหารทรัพยากรมนุษยใหมุงเนนการสรางและพัฒนานวัตกรรม  ประกอบดวย มีกิจกรรม
พัฒนาการคิดสรางสรรคและทักษะเชิงนวัตกรรมของบุคลากร สนับสนุนการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
บุคลากรตองทําความเขาใจเปาหมายของงานใหชัดเจนเมื่อไดรับมอบหมายงานใหทํา ประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ใชเกณฑที่เก่ียวของกับการสรางนวัตกรรม ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการจัดการความสามารถ
และทักษะของบุคลากรนวัตกรรม สรางแรงจูงใจในการทํางาน จัดสวัสดิการและใหรางวัลท่ีหลากหลาย 

5. วัฒนธรรมองคกรแหงนวัตกรรม มีความสําคัญตอการสราง พัฒนา และความยั่งยืนของการเปนองคกร
แหงนวัตกรรม ประกอบดวย มีระเบียบวิธีการปฏิบัติงานท่ีสงเสริมการเปนองคกรแหงนวัตกรรม ใหความสําคัญและ
การยอมรับบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรคและสรางนวัตกรรม สงเสริมการทํางานอยางอิสระในบรรยากาศแบบ
เปด พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงและรูเทาทันสถานการณ พัฒนาวิธีคิดเก่ียวกับนวัตกรรมเขาสู
วิถีการทํางานปกติในแตละวัน 

6. ระบบการจัดการความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  พื้นฐานของการพัฒนาสูองคกรแหง
นวัตกรรมสรางและพัฒนาจากการพัฒนาองคกรสูองคกรแหงการเรียนรูเปนฐาน และจัดใหมีการจัดการความรูที่
ชัดเจนพอกพูนและสั่งสมในสวนขององคกรและสวนของบุคลากร ประกอบดวย ระบบการจัดการขอมูลที่ดีทันสมัย 
สามารถเผยแพรและแบงปนใหกับหนวยงานอ่ืนได  

7. เครือขาย มีความสําคัญตอการพัฒนาองคกรแหงนวัตกรรมใหมีความงอกงามและยั่งยืน เครือขาย
กอใหเกิดการรวมมือ การใชทรัพยากรรวมในทุกรูปแบบ ประกอบดวย สรางเครือขายกับองคกรภายนอกเพื่อชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และการเปดรับมุมมองจากผูมีสวนไดสวนเสีย  

ความหมายขององคกรแหงนวัตกรรมการศึกษาซึ่งพัฒนาจากความรูและความเขาใจองคกรแหงนวัตกรรม
ในภาคสวนธุรกิจซึ่งไดดําเนินการมากอนหนา สามารถสรุปไดวา องคกรแหงนวัตกรรมการศึกษา หมายถึง 
สถานศึกษาที่มุงเนนการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขององคกร ใหตอบสนองตอบริบทการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒนที่มีความรูและนวัตกรรมเปนปจจัยหลักในการเพิ่มคุณคาและมูลคา โดยมุงเนนให
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและทุกงานคิดสรางสรรคสิ่งใหมอยูเสมอ สรางความเปลี่ยนแปลง
ดานกระบวนการ วิธีการและเคร่ืองมือใหม ๆ ชวยใหการจัดการการเรียนรูมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ โดยการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงใชขอมูลความรูดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งภายในองคกรและเครือขายภายนอกองคกร  
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สวนสรุป 
 การพัฒนาคุณภาพคนเปนเปาหมายสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาและเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยสูโมเดลประเทศไทย 4.0 โรงเรียนคุณภาพ 4.0 ตองพัฒนาสูความเปนองคกรแหงนวัตกรรมการศึกษามี
เสนทางสําคัญ คือ การพัฒนางโรงเรียนสูองคกรแหงการเรียนรู สังคมแหงการเรียนรู และตอยอดสูองคกรแหง
นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ 7 ดาน คือ ผูบริหารมีภาวะผูนเชิงนวัตกรรม โครงสรางองคกรรองรับ
การเปนองคกรแหงนวัตกรรม ประสิทธิภาพในการส่ือสาร การบริหารทรัพยากรมนุษยใหมุงเนนการสรางและ
พัฒนานวัตกรรม วัฒนธรรมองคกรแหงนวัตกรรม ระบบการจัดการความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เครือขาย การพัฒนาโรงเรียนสูองคกรแหงนวัตกรรมการศึกษาตองมีองคประกอบทั้ง 7 ดานเปนพื้นฐานสําคัญและ
ตัวแปรสําคัญสําหรับการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสูความเปนองคกรแหงนวัตกรรมการศึกษาคือผูบริหารโรงเรียน ดวย
การเร่ิมตนจากการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนใหเปนผูบริหารที่มีภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมการศึกษา  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความฉบับนี้สํ า เร็จลุล วงไดดวยดีด วยความกรุณา การชี้แนะ และ แนะนําชวยเหลือจาก                 
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มา ขอบคุณผูบริหาร ครูและนักเรียนที่เปนแรงบันดาลใหขาพเจาใฝเรียนรูและใฝพัฒนาการศึกษาไทยใหเอื้อตอการ
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวย ระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
 
THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM FOR EVALUATION THE 
PERFORMANCE OF SECONDARY SCHOOL ASSISTANT TEACHERS UNDER 
LOPBURI PROVINCIAL EDUCATION OFFICE
 
ผูวิจัย    พิชิตชัย  บุปผาโท 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา  วิหคโต 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวย

ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นที่ 2 การออกแบบ และสรางระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติงานของครู
ผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และข้ันท่ี 3 การทดลองใชระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 1) เอกสารที่เปนตํารา บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 50 เลม 2) ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูบริหารโรงเรียน และ
ครูผูรับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูชวย จํานวน 9 คน และ 3) ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผูรับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยกลุมตัวอยางไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 3 โรงเรียน ตามขนาดโรงเรียน ไดแก 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ รวมจํานวน 12 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ผัง
โครงสรางของระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี แบบบันทึกขอมูล แบบประเมินความเหมาะสมและเปนไป และแบบประเมิน
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา และการวิเคราะหทางสถิติ คาสถิติที่ใช ไดแก 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ใชโปรแกรม Google Sites ซ่ึงเปนโปรแกรมออนไลนที่ใหบริการสรางเว็บไซตฟรี 
สามารถสรางเว็บไซตไดงาย ปรับแตงรูปลักษณไดอยางอิสระ และสามารถรวบรวมความหลากหลายของขอมูลไวในที่
เดียวในระบบฐานขอมูลของ Google Drive ซ่ึงเปนแหลงเก็บขอมูลออนไลน และใช โปรแกรม Spreadsheets เปน
เคร่ืองมือการทํางานออนไลน ในการบันทึกขอมูล และประเมินผลขอมูล ระบบสารสนเทศนี้ไดแบงการทํางานออกเปน 
2 สวนหลัก ประกอบดวย 1) สวนของผูประเมิน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และครู
ผูรับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2) สวนของผูรับการประเมิน ไดแก ครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา ซึ่งระบบ
สารสนเทศเพ่ือการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
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ที่พัฒนานี้ สามารถทําการบันทึกขอมูล รวบรวมขอมูล ประเมินผลขอมูล และรายงานสรุปผลการประเมินดานการ
ปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ผลการประเมินประสิทธิภาพ พบวา
มีประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับดี (  = 4.43) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีประสิทธิภาพดีมาก ไดแก 
ดานผลลัพธหรือการรายงานผลการประเมิน (  = 4.58) และดานท่ีมีประสิทธิภาพดี เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย 
ไดแก ดานการออกแบบ (  = 4.40) และดานกระบวนการทํางาน (  = 4.32) 
 
คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศ, การประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวย 
 
Abstract 

The purposes of this research and development were to develop an information system 
for evaluation the performance of secondary school assistant teachers under Lopburi Provincial 
Education Office. The research procedure consisted of 3 stages as follows stage 1 : determining 
conceptual framework of the research, stage 2 : designing and constructing the information 
system for evaluation the performance of secondary school assistant teachers under Lopburi 
Provincial Education Office, and stage 3 : trial the information system for evaluation the 
performance of secondary school assistant teachers under Lopburi Provincial Education Office. 
The study sample were 1) documents, textbooks, academic articles and research on 
development of information system for for evaluation the performance of secondary school 
assistant teachers under Lopburi Provincial Education Office, selected by using purposive 
sampling, totaling 50 copies 2) specialists in information system development, school 
administrators and personnel in charge of evaluation the performance of assistant teachers 
totaling 9 persons and 3) school administrators, basic school commission, personnel in charge 
of evaluation the performance and secondary school assistant teachers under Lopburi 
Provincial Education Office, selected by using purposive sampling, totaling 3 schools By size, 
schools include small schools, medium schools and large schools, totaling 12 person. The 
instrument used for collecting the data included a form for structure of the information system 
and information system for evaluation the performance of secondary school assistant teachers 
under Lopburi Provincial Education Office, recording data, an evaluation form for assessing 
suitability and feasibility and an evaluation form for assessing the efficiency of the information 
system evaluation the performance of secondary school assistant teachers under Lopburi 
Provincial Education Office. The statistics used for analyzing the collected data included mean 
and standard deviation. 

The study results revealed that the information system for evaluation the performance 
of secondary school assistant teachers under Lopburi Provincial Education Office used Google 
Sites program this is an online program that offers free website builder services. Can easily 
create a website. Customize the look freely and it can gather a variety of information in one 
place in the Google Drive database. This is an online store and uses Spreadsheets as an online 
work tool to record and evaluate the data. This information system is divided into 2 main parts 
; 1) the evaluators are the school administrators, basic School Commission and the teacher 
responsible for evaluating the performance, 2) the part of the assessee is the secondary school 
assistant teachers information system for evaluation the performance of secondary school 
assistant teachers under Lopburi Provincial Education Office can record data, gather data, 
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evaluate data and summary report evaluation the performance of secondary school assistant 
teachers under Lopburi Provincial Education Office. The effectiveness of inputs of the 
information system was good ( = 4.43), outcomes or report of evaluation (  = 4.58), design      
( = 4.40) and work process ( = 4.32).

Key Word (s) : Information System, Evaluation the performance of assistant teachers
 

บทนํา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นจําเปนตองพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน จึงตองมี

การประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีความถูกตอง เหมาะสม และรวดเร็ว เพ่ือใชเปนแนวทางในวางแผนและการพัฒนา
บุคลากรตอไป ปญหาของการวิจัยคร้ังนี้ คือ ความตองการระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติงานของครู
ผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ซ่ึงมีความเปนมาและความสําคัญดังนี้ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
หมวด 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52 ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิต การ
พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชัน้สงู โดยการ
กํากับและประสานใหสถาบัน ที่ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอม
และมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเนื่อง ปจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศไดมีบทบาทสําคัญในการเปนเครื่องมือที่ชวยอํานวยความสะดวกใหงานหลาย ๆ ดานดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งเกิดขึ้นกับทุก ๆ สายงาน ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหกระแสโลก
เชื่อมโยงกันทั้งทางดานขอมูล ขาวสาร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะทางดานการศึกษาซ่ึงจะตองอาศัย
ความกาวหนาของเทคโนโลยีมาเปนสวนสําคัญในกระบวนการเรียนรู 

เนื่องจากการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลพบุรี ไมมีความเปนปจจุบัน การรวบรวมขอมูล การรายงานขอมูลยังไมเปนระบบ การประเมินผลการปฏิบัติงานลาชา 
และเกิดความผิดพลาด สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ปจจุบันความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดเขามามีบทบาทเปนอยางมากตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะทําใหการบริหารงานเปนไปดวยความสะดวก 
รวดเร็ว มีระบบ และเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด การมีระบบสารสนเทศที่ดีจะทําใหการบริหารงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ที่ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) การจัดการเรียนรู 2) การพัฒนา
ผูเรียน 3) การพัฒนาทางวิชาการ 4) การพัฒนาสถานศึกษา และ5) ความสัมพันธกับชุมชุน เพ่ือนําผลการศึกษาไปเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จากภาพแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของแนวคิดที่นํามาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินดาน
การปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ไดแบง
ออกเปน 3 แนวคิด ดังนี้ 

1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับ
มัธยมศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ ไดแก สมศักดิ์ ชื่นขํา (2547) อมรรัตน ทิพยจันทร 
(2547) อาภรณ เชื้อพรหม (2548) พรศิริ บัวผอง (2548) วาสนา จันทรแสงสวาง (2548) วิชัย ทศพรทรงชัย (2549) 
มานะ ไชยโชติ (2550) อิศลักขณ เจนเขวา (2550) จตุรงค อินทรรุง (2552) ธัชญา แสงศรี (2556) เฮอรเบิรท 
(Herbert. 1983) ดักลาส (Douglas. 1985) วิลเลี่ยม (William. 1990) โอเบรน (O’ Brien, 1994) และคนอ่ืน ๆ ไดนํา
ประเด็นสาระสําคัญไปใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ความหมายของระบบสารสนเทศ ความสําคัญของระบบสารสนเทศ 
แหลงที่มาของระบบสารสนเทศ คุณสมบัติของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ความหมายของการ
ประเมินดานการปฏิบัติงาน ความสําคัญของการประเมินดานการปฏิบัติงาน และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และ
งานวิจัยที่เก่ียวของ ไดแก ธีระวัฒน ทองใส (2546) ธํารง วิชาญ (2546) ประมูล แสวงผล (2547) สาคร แสงผ้ึง (2547) 
สมเกียรติ สมคิด (2547) สิทธิชัย ดีลน (2548) ประเสริฐ วรสาร (2549) หวัด ปตุรงคพิทักษ (2549) ศรีไพร ศักดิ์รุง
พงศากุล และคณะ (2549) ประเสริฐ วรสาร (2549) โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2549) ปาริชาติ การกระสัง (2550) รุงราวร
รณ มากคะมุด (2550) วิโรจน สารรัตนะ (2550) สุมาลี อริยะสม (2552) สมหมาย หลาบหนองแสง (2551) นอย 
สุวรรณมณี และคณะ (2552) สถาบันการสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2554) ชัชพลวานิช เพชรคง และปรีชา 
วิหคโต (2556) สิยาพัฐ รักปา และปรีชา วิหคโต (2556) ธนวัฒน พินนอก และปรีชา วิหคโต (2559) โนลส (Knowles. 
1980) โอเบรน (O’Brien. 1993) คัสชิ่ง และโรมมี่ (Cushing and Romney. 1994) ฮูลล (Houle. 1996) วู (Wu. 
2004) และคนอื่น ๆ ไดนําประเด็นสาระสําคัญไปใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
ทฤษฎีที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

สารสนเทศเพ่ือการประเมิน

ดานการปฏิบัติงานของครู

ผูชวยระดับมัธยมศึกษา 

การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

สารสนเทศเพ่ือการประเมินดานการ

ปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 

ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบตัิงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา  

สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุร ี
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3. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก  สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2548) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 สอาด จุลทัศน (2550) เชน หม่ันเขตรกิจ 
(2551) ยงยุทธ ยะบุญธง (2552) วิภาดา สายประเสริฐ (2552) สุพจนีย พัดจาด (2553) จันเพชร ดายังหยุด (2556) 
พยัพ อนันนิล (2557) อัญชุลี อุดรกิจ (2557) วีแมน และเดเนสเซน (Veeman and Denessen. 2001) ซูซาน 
(Susan, 2003) มาราเบิล และเรมอนดิ (Marable & Raimondi. 2007) วอทสกี (Watzke. 2007) และคนอ่ืน ๆ ไดนํา
ประเด็นสาระสําคัญไปใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษา หลักเกณฑและวิธีการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมของครูผูชวย หลักสูตรการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมของครูผูชวย การ
ประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมของครูผูชวย และทฤษฎีที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) 
วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ขั้นที่ 2 การออกแบบ และสรางระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
ขั้นที่ 3 การทดลองใชระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
 

ขั้นตอนการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลที่ไดรบั 
ข้ันที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิด

ในการวิจัย  
1. ประชากร ไดแก เอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการประเมินดานการปฏิบัติ งานของครูผูชวย และกลุมตัวอยาง
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 50 เลม 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูล 
3. การเก็บรวบขอมูล ใชวิธีการศึกษาคนควาหลักการแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวย 
จากเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

4. การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  

1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
2. ขอมูลสารสนเทศ ที่ใชเพื่อการประเมินดานการ

ปฏิบัติงานของครูผูชวย 
 

ข้ันที่ 2 การออกแบบ และสราง
ระบบสารสนเทศเพื่อ 

          การประเมินดาน 
          การปฏิบัติงาน 
          ของครูผูชวยระดับ

มัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี 

 

1. ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูบริหารโรงเรียน 
และครูผูรับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูชวย โดยกลุม
ตัวอยางไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 9 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  
   1) ผังโครงสรางของระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดาน
การปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลพบุรี 
   2) แบบบันทึกขอมูล 
3. การรวบรวมขอมูล โดยการใชเทคนิคการจัดกลุมสนทนา  
   (Focus group discussion) 
4. นําขอมูลที่ไดกลับมาวิเคราะหและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดาน   

การปฏิบัติงานของครูผูชวย ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

ระบบสารสนเทศเ พ่ือการประเมินดานการ
ปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ที่เหมาะสม
และเปนไปได 
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ขั้นตอนการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลที่ไดรบั 
ข้ันที่  3 การทดลองใชระบบ

ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ด า น ก า ร
ปฏิบัติงานของครูผูชวย
ระดับมัธยมศึกษาสังกัด 
สํ านั กงานศึกษาธิ กา ร
จังหวัดลพบุรี 

 

1. ประชากรไดแก ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
    ครูผูรับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยกลุมตัวอยางไดมาจากการเลือก
แบบเจาะจง จํานวน 3 โรงเรียน ตามขนาดโรงเรียน ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ รวมจํานวน 12 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  
    1) ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการ  ปฏิบัติงาน ของครูผูชวยระดับ  
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  
    2) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
3. การรวบรวมขอมูล นําระบบสารสนเทศ เพ่ือการประเมินดานการปฏิบัติงานของ

ครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  ไปใหกลุม
ตัวอยางทดลองใช และใหตอบแบบประเมินประสิทธิภาพ ของระบบสารสนเทศ 

4. การวิเคราะหขอมูล คาสถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระบบสารสนเทศเ พ่ือการประเมินดานการ
ปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํ า นั ก ง า น ศึ กษ า ธิ ก า ร จั ง หวั ด ล พบุ รี  ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ใชโปรแกรม Google Sites ซ่ึงเปนโปรแกรมออนไลนที่ใหบริการสรางเว็บไซตฟรี สามารถ
สรางเว็บไซตไดงาย ปรับแตงรูปลักษณไดอยางอิสระ และสามารถรวบรวมความหลากหลายของขอมูลไวในที่เดียวใน
ระบบฐานขอมูลของ Google Drive ซ่ึงเปนแหลงเก็บขอมูลออนไลน และใชโปรแกรม Spreadsheets เปนเครื่องมือ
การทํางานออนไลน ในการบันทึกขอมูล และประเมินผลขอมูล ระบบสารสนเทศ นี้ไดแบงการทํางานออกเปน 2 สวน
หลัก ประกอบดวย 1) สวนของผูประเมิน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และครู
ผูรับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2) สวนของผูรับการประเมิน ไดแก ครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา ซึ่งระบบ
สารสนเทศเพ่ือการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
ที่พัฒนานี้ สามารถทําการบันทึกขอมูล รวบรวมขอมูล ประเมินผลขอมูล และรายงานสรุปผลการประเมินดานการ
ปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา 

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พบวามีประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับดี  เม่ือพิจารณา เปนรายดาน พบวา ดานที่มี
ประสิทธิภาพดีมาก ไดแก ดานผลลัพธหรือการรายงานผลการประเมิน และดานท่ีมีประสิทธิภาพดี เรียงตามลําดับจาก
มากไปหานอย ไดแก ดานการออกแบบ และดานกระบวนการทํางาน 
 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัย พบวา  

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ใชโปรแกรม Google Sites ซ่ึงเปนโปรแกรมออนไลนที่ใหบริการสรางเว็บไซตฟรี สามารถ
สรางเว็บไซตไดงาย ปรับแตงรูปลักษณไดอยางอิสระ และสามารถรวบรวมความหลากหลายของขอมูลไวในที่เดียวใน
ระบบฐานขอมูลของ Google Drive ซ่ึงเปนแหลงเก็บขอมูลออนไลน และใช โปรแกรม Spreadsheets เปนเครื่องมือ
การทํางานออนไลน ในการบันทึกขอมูล และประเมินผลขอมูล ระบบสารสนเทศนี้ไดแบงการทํางานออกเปน 2 สวน
หลัก ประกอบดวย 1) สวนของผูประเมิน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และครู
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ผูรับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2) สวนของผูรับการประเมิน ไดแก ครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา ซึ่งระบบ
สารสนเทศเพ่ือการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  
ที่พัฒนานี้ สามารถทําการบันทึกขอมูล รวบรวมขอมูล ประเมินผลขอมูล และรายงานสรุปผลการประเมินดานการ
ปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ธนวัฒน พินนอก (2559) ท่ีพบวา การใช
โปรแกรมตารางการทํางาน (Spread Sheet) ซึ่งเปนโปรแกรมตารางทํางาน นี้ไดถูกออกแบบใหใชสําหรับการคิด
คํานวณขึ้นมาโดยเฉพาะใหมีการพัฒนาโปรแกรมตารางทํางานเชื่อมไมโครซอฟต Excel โปรแกรมท่ีพัฒนาใชภาษา 
PHP เปน Open Source ท่ีทํางานไดรวดเร็ว โดยการพัฒนาผานโปรแกรม Cloud Application ท่ีพัฒนาคร้ังนี้ไดใช 
Google Drive เปนบริการจาก Google ที่ทําใหเราสามารถนําไฟลตาง ๆ ไปฝากไวกับ Google ซึ่งทําใหเราสามารถใช
ไฟลเหลานั้นที่ไหนก็ได ไมเพียงแคฝากไฟลไดเทานั้น แตยังสามารถแบงปนไฟลกับคนท่ีตองการ และสามารถแกไข
รวมกันไดจากอุปกรณหลายประเภท เชน อุปกรณมือถือ อุปกรณแท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร  

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พบวามีประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มี
ประสิทธิภาพดีมาก ไดแก ดานผลลัพธหรือการรายงานผลการประเมิน และดานท่ีมีประสิทธิภาพดี เรียงตามลําดับจาก
มากไปหานอย ไดแก ดานการออกแบบ และดานกระบวนการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ สิยาพัฐ รักปา 
(2556) ท่ีพบวา โปรแกรมสารสนเทศดานการนิเทศภายในโรงเรียนระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ใชภาษา PHP(Professional Home Page) และระบบฐานขอมูล MySQL โดยโปรแกรม
นี้ไดแบงการทํางานออกเปน 3 สวนหลัก ประกอบดวย สวนของผูใชงานท่ีเปนผูบริหาร ครูผูสอนระดับปฐมวัย และ
ผูรบัผิดชอบงานดานการนิเทศภายในโรงเรียนระดับปฐมวัยซึ่งโปรแกรมสารสนเทศดานการนิเทศภายในโรงเรียนระดับ
ปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ท่ีพัฒนานี้ สามารถทาการบันทึกขอมูล การ
คนหา เพิ่ม และแกไขขอมูล การตรวจสอบขอมูล และรายงานผลการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินพบวา โปรแกรมสารสนเทศดานการนิเทศภายในโรงเรียนระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นี้โดยรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมและเปนไปไดในระดับดีมาก 
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานผลลัพธหรือการรายงานผลการประเมิน ดานกระบวนการทางาน และดาน
การออกแบบ และโปรแกรมโดยรวมและรายดานทุกดาน มีประสิทธิภาพในระดับดีมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก ดานกระบวนการทํางาน ดานผลลัพธหรือการรายงานผลการประเมิน และดานการออกแบบ 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้เพื่อสนับสนุนการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวยระดับมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และยังสามารถนําไปประยุกตใชกับระบบเอกสารอื่น 
ๆ ภายในโรงเรียนได แตอาจตองมีการศึกษาในกระบวนการทํางานเพิ่มเติมเพื่อใหระบบสามารถตอบสนองตรงกับความ
ตองการของผูใชบริการไดเปนอยางดี และเพ่ือใหระบบมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ควรนําระบบสารสนเทศนี้ไป
ประยุกตใชรวมกับการบริหารงานสวนอื่น ๆ ภายในโรงเรียนจะชวยใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. ผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญและสนับสนุน สงเสริมดานการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน และจัดทํา
ระบบสารสนเทศในทุกกลุมงานใหเปนระบบ เพื่อเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของครูผูชวย  

3. ผูบริหารโรงเรียนควรติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และนําขอมูลนี้ไปใชในการ
วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูผูชวยตอไป 

��
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บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาในยุคเปลี่ยนแปลงของ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เปนการวิจัยและพัฒนา มีวิธีดําเนินการวิจัยจําแนกเปน 4 
ขั้นตอนดังนี้ 1) การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการเกี่ยวกับ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาในยุคเปล่ียนแปลง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
3) การสรางรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาในยุคเปล่ียนแปลงของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 และ 4) การประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาในยุคเปล่ียนแปลงสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาในยุคเปล่ียนแปลงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประกอบดวย 6 องคประกอบหลัก มี 30 องคประกอบยอยหรือตัวบงชี้วัด ผลการพัฒนา
ภาวะผูนําทางการศึกษายุคเปล่ียนแปลงอยูในระดับสูง 

 
คําสําคัญ : รูปแบบ , การพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาในยุคเปลี่ยนแปลง  
 
Abstract  

The purposes of this research were to develop leadership development education in the 
changing stage in Chanthaburi service area office 2 Chanthaburi district primary educational
research and development. Were there a way to conduct research into 4 steps: 1) to determine 
the factors of education leadership model on changing stage for Chanthaburi primary 
edutational service area office 2 ; 2) to develop the factors of educational leadership model on 
changing stage of Chanthaburi educational service area office 2; 3) construction the model of 
new modern leadership development education on changing stage of Chantaburi primary 
educational service area office 2 ; 4) To assess the development of educational leadership on
changing stage chanthaburi primary educational service area office 2. The research 
methodology consisted of four steps. 1) Analysis and synthesis the documents on educational 
leadership in order to establish conceptual framework,2) To develop the factors of educational 
leadership with Delphi Technique; 3) sought the advice and feedback from eight experts on 
school administration by focus group discussion technique and 4)evaluated the opinions of 100 
school administrators. The analysis of the data was accomplished by computation of 
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percentage, mean, standard deviation , The median and interquartile range was also computed 
to test each of the consensus postulated in the study. 
The research findings were as follows ; 

The research found that the pattern of development of educational leadership on the 
changing stage primary educational, Chanthaburi service area office 2 consists of 5 main 
elements or sub-elements are 30 metrics 

1. The group of experts representing the 6 factors ; 1) Mission for 5 indicators,                     
2) commitment of success for 5 indicators , 3) Good governance for 5 indicators,                                   
4) Communication intellectual skills for 5 indicators, 5) Problem Solving for 5 indicators ,                  
6) Self confidential skills for 5 indicators 

2. The result for development of educational leadership on 30 indicators of new modern 
leadership for primary educational of Chanthaburi are evaluated of possibility in high level. 

Keywords : Model, educational leadership development, Changing stage leadership
 

บทนํา 
ปจจุบันองคกรที่มีการจัดการที่ดีทั้งหลายตางตองการบุคลากรท่ีมีภาระผูนําท่ีเกงและมีประสิทธิภาพมีความ

มุงมั่นในการทํางาน มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภายในองคกรและระหวางองคกรซึ่งขณะเดียวกันก็ตองสามารถ
สรางความสัมพันธใหเกิดขึ้นจากการทํางานรวมกันอยางเต็มใจ (Participation Cooperation) เปนการนําองคกรไปสู
ความกาวหนาและลดปญหาความขัดแยงในการประสานงานกับบุคคลรอบขางได ดั งนั้น ผูนําสมัยใหมจะประสบ
ความสําเร็จไดตองหมั่นศึกษาหาความรูใหทันตอสภาวะของการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่รุมเราอยู
ตลอดเวลา ผูนําที่มีประสิทธิภาพตองสามารถทําใหผูรวมงานทํางานไดอยางมีคุณภาพและเต็มความสามารถในโลกของ
การเปลี่ยนแปลงผูบริหารจะตองเปนผูนําที่สามารถแกปญหาอันอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยการกระตุนใหบุคคลอื่น
เชื่อถือและยอมรับวิธีการทํางานของตน (ธงชัย สันติวงษ. 2550 : 156) อีกท้ังผูบริหารควรทํา-หนาท่ีประสานการทํางาน
ของสมาชิกในกลุมใหประสบความสําเร็จชวยเหลือผูรวมงานขจัดปญหาและอุปสรรคตางๆ ประสานการทํางานเพ่ือการ
บรรลุเปาหมายโดยทําใหวัตถุประสงคขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดวยการใชพลังอํานาจท่ีไดรับการยอมรับลู
สเซียร อาร เอน และ แอคฮูล (Lussier, R. N. and Achua, C. F. 2009 : 260) สรางแรงจูงใจตอผูปฏิบัติงานใหทํางาน
จนประสบความสําเร็จซึ่งการกระทํานี้จะเกิดขึ้นไดเมื่อผูนํามีภาวะผูนาํ ดวยเหตุนี้ ผูนํากับภาวะผูนาํจึงมีความสมัพันธกนั
เบอรแมน เอ (Bryman, A. 2007 : 380) ภาวะผูนําสามารถเรียนรูฝกฝนและสรางข้ึนได (Eden, D. and Shani, A. B. 
2004 : 7) อีกทั้งเปนหัวใจของความสําเร็จในทุกองคกร  

ภาวะผูนําถือไดวาเปนคุณสมบัติภายในของตนหรือเรียกไดวามีบุคลิกภาพพิเศษหลายอยางสามารถท่ีจะบังคับ
บัญชาผูอืน่ไดโดยอาศัยอํานาจหนาท่ี (Authority) จากตําแหนงและอํานาจบารมี (Power) ท่ีไดจากตัวของเขาเองอีกทั้ง
เปนเครื่องมือที่สามารถสรางอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาใหมีความเชื่อถือยอมรวมมือหรือยอมรับในตัวของเขาไดไมวาจะ
เปนบุคลิกภาพลักษณะของความเปนผูนําทางความรู ความสามารถ ความคิดริเริ่มสรางสรรค การตัดสินใจ ฯลฯ เพื่อให
บรรลุถึงจุดมุงหมายของกลุมหรือขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสอดคลองกับ พิเชษฐ วงศเกียรติ
ขจร (2553 : 40) ที่อธิบายความหมายของภาวะผูนําวาเปนศิลปะที่จําเปนและสําคัญยิ่งตอนักบริหารที่จะนําพาองคกร
ไปสูความสําเร็จ เปนผูตัดสินใจ กําหนดปญหา วางแผนและรับผิดชอบตอความอยูรอดหรือการพัฒนาองคกรใหเปน

��

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



กระบวนการที่มีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนโดยกระตุนใหผูรวมงานรวมมือหรือปฏิบัติงานตามผูนํานั้นดวยความศรัทธาและดวย
ความเต็มใจอยางประสานสัมพันธกันจนงานนั้นสําเร็จบรรลุเปาหมายของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิง 
 ดังนั้นผูนําองคกรหรือผูนําหนวยงานจะตองมีพฤติกรรมและคุณลักษณะที่จะชักนํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุ
เปาหมายรวมกัน (Shared Goal) ซึ่งมีผลเกิดเปนลูกโซโดยผูนํา (Causal chain of effects by leader) การปฏิบัติงาน
จะตองมี วิสัยทัศนที่ชัดเจน (Articulate Appealing Vision) มีความคิดริเริ่มท่ีเหมาะสม มีเปาหมายในลักษณะ
กวางขวางและความตองการในอนาคตอยางไรนั้นผูนําตองมีวิสัยทัศนที่แสดงออกมาอยางชัดเจนและเหมาะสม ควรเพิ่ม
ความผูกพันใหกับผูตาม (Increase Follower Commitment) โดยสามารถสรางความผูกพันใหกับผูตามทําใหผูตาม
หรือผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมปฏิบัติภารกิจและมีความเคารพนับถือในตัวผูนํา เพิ่มความพยายามของผูตาม (Increase 
Follower Effort) โดยมีการจูงใจสรางขวัญและกําลังใจดวยการสงเสริมใหผูตามหรือผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาท่ีให
ไดผลดีมากขึ้นซึ่งจะทําใหเกิดประสิทธิผลในการทํางาน สภาวการณปจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ดานอยา ง
รวดเร็ว ภาวะผูนําจะตองถูกปรับเปล่ียนไปดวย ความเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ทาทายการทํางานของผูนําในการที่จะนําพา
องคกรไปสูเปาหมายไดสําเร็จ กระบวนทัศนในการมองภาวะผูนําในลักษณะบุคคลหรือกระบวนการนั้นไมกวางและลึก
พอที่จะพัฒนาผูนําในทันตอการเปล่ียนแปลงดังที่อโวลิโอ (Avolio, 1994 : 4) เสนอวาเราตองเริ่มตนคิดใหมวาภาวะ
ผูนํานั้นมีลักษณะท่ีระบบ (as a system) ซ่ึงจะทําใหมองภาวะผูนําไดกวางและลึกพอที่เราจะสามารถพัฒนาภาวะผูนํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งผูนําที่ดีควรมีภาวะผูนําแบบมีวิสัยทัศน มีความคิดริเ ริ่มสรางสรรคดีพัฒนา
ตนเองใหเปนที่เลื่อมใสศรัทธาของผูตามกระตุนใหผูตามแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ ท่ีชาญฉลาดใหความสําคัญกับผู
ตามอยางทั่วถึง พัฒนาผูนําและผูตามในทุกสวนขององคกรได 

ภาวะผูนําเปนศิลปะที่จําเปนและสําคัญตอนักบริหารที่จะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จเปนผูตัดสินใจกําหนด
ปญหา การวางแผนและรับผิดชอบตอความอยูรอดหรือการพัฒนาขององคกรเปนกระบวนการในการใชอิทธิพลตอ
บุคคลอื่น ในการสรางสรรคหรือปลูกฝงศรัทธา ความกลมเกลียว ความรวมมือรวมใจใหเกิดขึ้นในระหวางผูรวมงานหรือ
ผูใตบังคับบัญชาทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางท่ีผูนําหรือผูบริหารตองการ อันเปนวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกรหรือกลุมนั่นเอง ดังนั้นภาวะผูนําจึงมีความสําคัญตอสถาบันอุดมศึกษาเชนเดียวกับสถานประเภท
อื่นๆ เมื่อมีการกลาวถึงความสําเร็จและความกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ การ
ริเริ่มส่ิงใหมๆ การบุกเบิกความรูใหมก็จะพบวาปจจัยหนึ่งท่ีอยูเบื้องหลังความสําเร็จ คือ บทบาทภาวะผูนําและ
ความสามารถในการจัดการของผูบริหารระดับสูงของสถาบันนั้น สถาบันอุดมศึกษาถือเปนแหลงกําเนิดความกาวหนา
ทางวิชาการและเปนแหลงผลิตบุคลากรที่เปนผูนําสาขาตางๆ ที่มีสวนสําคัญตอการพัฒนาประเทศ สถาบันอุดมศึกษาจึง
เปนแหลงสราง รวบรวม รักษา เผยแพร ถายทอดความรู ท่ีคนพบจากการศึกษาวิจัยในสาขาตางๆ จากรุนสูรุน การ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาจึงจําเปนตองไดผูบริหารที่มีวิสัยทัศนกวางไกล เขาใจบทบาทที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
ตอสังคมและมวลมนุษยชาติมีความรู มีทักษะในการส่ือสารและการบริหารโดยเฉพาะ การสรางแรงจูงใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและความสัมพันธที่ดีกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผูนําทางการศึกษาในยุคเปลี่ยนแปลง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 2 
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ขอบเขตการศึกษาวิจัย  
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบภาวะผูนําทางการศึกษาในยุคเปลี่ยนแปลง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานภาวะผูนํา ซึ่งเลือกมาโดยบอกตอ (Snow Ball Technique) 
 ขอบเขตกลุมประชากร  
 ผูเชี่ยยวชาญดานภาวะผูนํา ผูวิจัยไดคัดเลือกโดยวิธีบอกตอ  
ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยเร่ืองนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาในเร่ือง ดังตอไปนี้  
 1. การมีวิสัยทัศน 
  1.1 เปนคนที่คิดนอกกรอบ 
  1.2 เปนคนคิดฝนอยางมีเหตุผล  
  1.3 เปนคนที่ทําอะไรอยางที่แผน 
  1.4 เปนคนที่มีความสนใจในส่ิงรอบตัว 
  1.5 เปนคนที่คิดการณไกล 
 2. ความมุงมั่นตอความสําเร็จ 
  2.1 มีแผนการทํางานแนนอน 
  2.2 พัฒนาวิธีทํางานอยูเสมอ  
  2.3 มีความตั้งใจสูง  
  2.4 ไมแสดงอาการทอแทเม่ือพบอุปสรรค 
  2.5 ใหกําลังใจเพื่อนรวมงาน 
 3. ธรรมาภิบาล 
  3.1 มีความยุติธรรม  
  3.2 ใหความเสมอภาคแกทุกคน  
  3.3 มีน้ําใจเอ้ืออาทร  
  3.4 ปกครองลูกนองเสมือนพอปกครองลูก 
  3.5 รับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย 
 4. ความสามารถในการสื่อสาร 
  4.1 มีปยวาจา  
  4.2 ยอมรับในความแตกตางจากความคิด 
  4.3 รูจักฟงและเขาใจคนอื่น  
  4.4 เปนคนมองโลกในแงดี 
  4.5 มีมนุษยสัมพันธดี 
 5. ความสามารถในการแกปญหา 
  5.1 รูจักวิธีประนีประนอม  
  5.2 รูจักแกปญหาเฉพาะหนา  
  5.3 เขาใจวิธีแกปญหาแบบ win-win 
  5.4 มีความเด็ดขาดในสิ่งที่ถูกตอง 
  5.5 ไมลังเลใจที่จะตัดสินใจ 
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 6. ความเชื่อมั่นในตนเอง 
  6.1 ไมคิดพึ่งคนอ่ืนโดยไมจําเปน 
  6.2 กลารับความผิดพลาดของตน  
  6.3 ชอบทําในสิ่งที่ทาทาย  
  6.4 เรียนรูจากความผิดพลาดไดรวดเร็ว 
  6.5 มีความคิดเชิงเหตุผล 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมีวิสัยทัศน 
1. เปนคนท่ีคิดนอกกรอบ 
2. เปนคนคิดฝนอยางมีเหตุผล  
3. เปนคนท่ีทําอะไรอยางท่ีแผน 
4. เปนคนท่ีมีความสนใจในสิ่งรอบตัว 
5. เปนคนท่ีคิดการณไกล 

มีธรรมาภิบาล 

1. มีความยตุิธรรม  
2. ใหความเสมอภาคแกทุกคน  
3. มีน้ําใจเอื้ออาทร  
4. ปกครองลูกนองเสมือนพอ   

ปกครองลูก 
5. รับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย 
 

มีความสามารถในการส่ือสาร 

1. มีปยวาจา  
2. ยอมรับในความแตกตางจากความคิด 
3. รูจักฟงและเขาใจคนอ่ืน  
4. เปนคนมองโลกในแงด ี
5. มีมนุษยสัมพันธด ี
 

การพัฒนารูปแบบภาวะ

ผูนําทางการศึกษาในยุค

เปลี่ยนแปลง 

มีความมุงมั่นตอความสําเร็จ 

1. มีแผนการทํางานแนนอน 
2. พัฒนาวิธีทํางานอยูเสมอ  
3. มีความตั้งใจสูง  
4. ไมแสดงอาการทอแทเมื่อพบอุปสรรค 
5. ใหกําลังใจเพ่ือนรวมงาน 

มีความสามารถในการแกปญหา 

1. รูจักวิธีประนีประนอม  
2. รูจักแกปญหาเฉพาะหนา  
3. เขาใจวิธีแกปญหาแบบ win-win 

4. มีความเด็ดขาดในสิ่งที่ถูกตอง 
5. ไมลังเลใจท่ีจะตดัสินใจ 

มีความเช่ือมั่นในตนเอง 

1. ไมคิดพ่ึงคนอ่ืนโดยไมจําเปน 
2. กลารับความผดิพลาดของตน  
3. ชอบทําในส่ิงท่ีทาทาย  
4. เรียนรูจากความผิดพลาดไดรวดเร็ว 
5. มีความคิดเชิงเหตุผล  
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ระเบียบวิธีการวิจัย  
การวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบภาวะผูนําทางการศึกษาในยุคเปล่ียนแปลงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
ตอนที่ 1 กระบวนการเดลฟาย (Delphi Technique) 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตัวชี้วัดภาวะผูนําทางการศึกษาในยุคเปล่ียนแปลง 
เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยจะไดทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญตอไปดวยเทคนิคเดลฟาย 
ตอนที่ 2 การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 

ผูวิจัยทําการแสวงหาขอเสนอแนะเพ่ิมเติมการพัฒนาตัวชี้วัดภาวะผูนําทางการศึกษาในยุคเปล่ียนแปลง  โดย
การสนทนากลุม (Focus Group Discussion ) ไดเชิญผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร จํานวน 8 คน มาสนทนาเพื่อเสริม
รูปแบบตัวชี้วัดภาวะผูนําทางการศึกษาในยุคเปล่ียนแปลง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 
2 ใหมีความเหมาะสมและสมบูรณยิ่งขึ้น  
ตอนที่ 3 การประเมินความคิดเห็น(Evaluation) 

ผูวิจัยไดนํารูปแบบตัวชี้วัดภาวะผูนําทางการศึกษาในยุคเปล่ียนแปลงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 100 คน ประเมินความเหมาะสมและสามารถนําไปใชตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลเชิงคุณภาพ หาคามัธยฐาน (Media) คาฐานนิยม (Mode) และคาพิสัยควอไทล (Inter quartile Range) 
ของแตละขอคําถามที่ไดจากกลุมผูเชี่ยวชาญและของผูเชี่ยวชาญแตละคน สงแบบสอบถามรอบที่ 2 พรอมทั้งรายงานให
ผูเชี่ยวชาญทราบเก่ียวกับคามัธยฐาน คาฐานนิยม และคาพิกัดควอไทลของแตละขอคําถามที่วิเคราะหไดจากคําตอบของ
กลุมผูเชี่ยวชาญและท่ีวิเคราะหได จากผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 21 คน ตอการพัฒนาตัวชี้วัด
องคประกอบการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําทางการศึกษาในยุคเปล่ียนแปลงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ดานการมีวิสัยทัศน ดานการมุงมั่นตอความสําเร็จ ดาน ธรรมาภิบาล ดานความสามารถในการส่ือสาร 
ดานความสามารถในการแกปญหา และดานความเชื่อมั่นในตนเอง มีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ขึ้นไป และมีคาพิสัย
ระหวางควอไทล ตั้งแต 1.50 ลงมา แสดงใหเห็นวารูปแบบที่สรางข้ึนเชื่อถือได 
 

สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําทางการศึกษาในยุคเปล่ียนแปลงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําทางการศึกษาในยุคเปล่ียนแปลงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 พบวา องคประกอบที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานธรรมาภิบาล ดาน
วิสัยทัศน ดานความสามารถในการส่ือสาร ดานความมุงมั่นตอความสําเร็จ ดานความสามามารถในการแกปญหา และ
ดานความเชื่อมั่นในตนเอง ความสําคัญที่สุด คือดานธรรมาภิบาล ดานการมีวิสัยทัศน และดานความมุงมั่นตอ
ความสําเร็จ ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ เดน ชะเนติยัง. (2557). การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1.วารสารวิชาการ
คุณภาพชีวิตกับกฎหมายมหาวิทยาลัยมหิดล. ปที่ 10 ฉบับท่ี 3 ตุลาคม-ธันวาคม 2557. เลมท่ี 1 ฉบับท่ี 1 หนา 79. 
550-558 
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2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาในยุคเปล่ียนแปลงของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 2 มีรูปแบบท่ีผูวิจัยไดสังเคราะหโดยผานกระบวนการเทคนิคเดลฟาย และการสนทนากลุม ไดรูปแบบท่ีนํามาใชใน
สถานศึกษา มี 6 องคประกอบ 30 ตัวชี้วัดหรือตัวบงชี้ เมื่อนําไปสอบถามผูบริหารโรงเรียนถึงความเหมาะสมและเปนไป
ไดของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําในยุคเปล่ียนแปลงของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวา ภาวะ
ผูนําทางการศึกษาบุคลากรในสถานศึกษาตางเห็นวารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษายุคเปล่ียนแปลง ดานการ
ระบุวิสัยทัศนอยางชัดเจน การกําหนดวิสัยทัศนจะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย เขากับบริบทของโรงเรียน 
ผูบริหารจะตองทุมเทและเสียสละเวลา ความรูความคิด เพ่ือพัฒนาองคกร รูจักนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ
อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนสอดคลองกับซ่ึงสอดคลองกับ นิษฐวดี 
จิรโรจนภิญโญ(2560) ที่พบวา ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับธรรมาภิบาลของผูบริหารใน
สถานศึกษาเปนองคประกอบท่ีเกี่ยวของกันในกระบวนการบริหารการจัดการสถานศึกษา  สงเสริมใหบุคลากรมีการ
พัฒนาตนเอง กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใตบังคับบัญชาตามความรูความสามารถ การเสริมแรงใหบุคลากรรูจัก
สรางวิธีการและแนวทางใหมๆ  

ตรวจสอบความเหมาะสมและเปนไปไดของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําในยุคเปล่ียนแปลง เกิดการเรียนรูที่ 
ผูนําที่มีวิสัยทัศน มีการพัฒนาตนเอง แนวทางการวิจัยไดพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมและเปนไปไดที่จะนําไปพัฒนา
สถานศึกษาตอไป 

3. ความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการศึกษาการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาในยุคการ
เปลี่ยนแปลงที่ไดรับจากการสนทนากลุมของผูทรงคุณวุฒิพบวา ตามลําดับคิดตามเปอรเซ็นตั้งแต 71.43, 61.90,76.19 
, 66.67และ60.25 

3.1 ธรรมาภิบาล 
3.2 การมีวิสัยทัศน 
3.3 ความสามารถในการสื่อสาร  
3.4 ความมุงมั่นตอความสําเร็จ 
3.5 ความสามารถในการแกปญหา 
3.6 ความเชื่อมั่นในตนเอง 

 

การอภิปรายผล 
การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษายุคเปล่ียนแปลงของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 2 สามารถสรุปไดวา รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 มีองคประกอบ 6 ดานคือ ดานธรรมาภิบาล ดานวิสัยทัศน ดานความสามารถในการสื่อสาร ดานมุงมั่น
ตอความสําเร็จ ดานความสามารถในการแกปญหา และดานความเชื่อมั่นในตนเอง  จะเปนสวนสนับสนุนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอการพัฒนาภาวะผูนํารุนใหมยุคการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมตอไป 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบภาวะผูนําทางการศึกษาในยุคเปลี่ยนแปลงเขตนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
ขอเสอนแนะจากการศึกษาวิจัยมีสิ่งที่ตองตระหนักและแกไขปรับปรุงดังนี้  

1.1 เพ่ือนําผลการวิจัยดังกลาวไปใชกําหนดเปนเกณฑมาตรฐานในการกําหนดคุณสมบัติการคัดเลือกผูบริหาร
สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.2 เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาทั่วไปไดทราบถึงองคประกอบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในยุคการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อจะไดพัฒนาตนเองใหมีภาะผูนําเชิงวิสัยทัศน ผูนํายุคการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม  

1.3 เพ่ือนําเสนอรูปแบบภาวะผูนํายุคการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบภาวะผูนําในยุคการเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมและทันตอภาวะการเปลี่ยนแปลง 
2.2 เพื่อนําไปพัฒนาหาแนวทางและรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีจะใชในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาทั่วไปใหมี

คุณสมบัติตามลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําสถานศึกษาตามมาตรผูนํายุคการเปลี่ยนแปลงไปสูมาตรฐานสากล  
2.3 ควรศึกษารูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาตางๆเพ่ือเปนประโยชนใน

การพัฒนาภาวะผูนํายุคการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนตอไป 
2.4 ควรมีการศึกษาปญหาภาวะผูนําในยุคการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูผูสอน 
2.5 ควรศึกษาภาวะผูนําและปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูตาม ที่มีอิทธิพลในยุคการศึกษาประเทศไทย 4.0 
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การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ 21 
 
The Development of Educational Administrative Model for Childhood Development 
in 21st Century
 
ผูวิจัย   ลักษณพร ใจดี. 
   บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ชุติมา มุสิกานนท 
   หลักสูตรการบริหารการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การบริหารการศึกษาควรใชหลัก POSDCORB โดยผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญคือ การกําหนด
นโยบายการศึกษา(Policy) ประสานความรวมมือ (Coordination) กับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน/ผูปกครอง และ
การบริหารบุคคล(Staffing) เนนดานการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนพี่เลี้ยงเด็กบุคลากรทางการศึกษาทั้งนี้เปนผลมา
จากบริบทการศึกษาไทยที่มีลักษณะการเรียนการสอนแบบทองจํา ครูบรรยายเนื้อหา ทฤษฎี เด็กไมมีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติ ดังนั้น การบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ 21 จึงควรพัฒนาใน 3 ดาน ไดแก การพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู และการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู โดยปรับเปลี่ยนลักษณะการเรียนรูสูสังคมแหง
ฐานความรู (Knowledge Based Society) ในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ควรออกแบบให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ผานการเลน เรียนผานการจัดประสบการณแบบเปนจริง เพ่ือสงเสริมทักษะความรูแหงยุค
ทักษะศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรลักษณะเปนแบบบูรณาการจากสาระเรียนรูที่หลากหลายวิชาเขาไวดวยกัน สวน
กระบวนการเรียนรู ควรพัฒนาสูผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ เปนไปตามความตองการของเด็กเล็กอยางมีอิสระ โดย
ผูสอนบรรยายเนื้อหานอยลงเด็กเรียนรูมากขึ้น ลักษณะการเรียนแบบโครงงาน Project-Base Learning (PBL) ให
เด็กไดทดลอง สรางสรรคผลงาน (ศิลปะ หัตถกรรม) เพ่ือใหเด็กสามารถนําเสนอความรู แสดงเหตุและผลเรียนรู
รวมกับเพื่อน รวมท้ังการใชสื่อและเทคโนโลยีชวยในกระบวนการเรียนรู ในขณะที่การประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 
ควรใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย โดยครูผูสอนประเมินจากทักษะที่เด็กทําได ทําเปน ใหความรวมมือในการ
เรียนรู อารมณ สังคม การชวยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเพื่อน หรือประเมินผลงานสะสม(Portfolios) ท้ังนี้ผล
การประเมินตองจัดทําเปนสารสนเทศสําหรรับเด็กแตละคนดวย 
 
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบ เด็กเล็ก การบริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
 
ABSTRACT 

The educational administrative in 21st Century must take POSDCORB principal by 
the high administrator of Childhood school as must be role players in Policy formulation 
(P) and Coordination (Co) with all Government and Private Organization, including 
Staffing (S) by enhance competency of teacher, babysitting and Educational Personnel. 
Those Thai educational context teaching memorization styles with lectures emphasize 
theories without children practice. Therefore, the education administration for childhood 
development in 21st Century was Three aspects; curriculum development, Learning process 
and evaluated learning achievement by concerned the 21st century skills. The curriculum 
model was integrated with several of subjects. The Learning process are develop to Child 
Center as well as learning on needs with freely by less content and children learn more, 
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such as Project-Base Learning (PBL), act on test, Creativity (arts and crafts), lead to present 
knowledge, reasonable, learning together, use media and technology supported learning. 
The part of evaluated learning achievement take various method, such as, evaluate from the 
skills, child can do, cooperate, help or exchange with friends in learning, association, 
emotions expression, along with Portfolios. The assessment got use to information resume 
for each child. 

Keywords : Model Development Childhood Education administration in 21st Century
 

บทนํา 
 การพัฒนาเด็กเล็กมีสถานศึกษาแรกเริ่ม ตามบัญญัติของกฎหมายคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่อายุระหวาง 
๒-๖ ป เด็กเล็กวัยนี้ มีความเคล่ือนไหวตลอดเวลา สติปญญาและมีความคิดเปนอิสระแปรเปลี่ยนตามสิ่งแวดลอมท่ี
พบเห็นใกลตัว ชอบลอกเลียนแบบตามความนึกคิดของตนจําเปนอยางยิ่ง ท่ีตองไดรับการดูแลอยางใกลชิด            
(กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, ๒๕๕๑: ๑๒) การเตรียมความพรอมจึงเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาเด็กในวัยนี้
ในสวนการจัดการศึกษาเด็กเล็ก พัฒนาการและเตรียมผูเรียนกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําคูมือ
หลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนระดับอนุบาลท้ังหมด ๖ กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเลนตามมุม กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมการเลนกลางแจง กิจกรรมเกม
การศึกษา (สํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๒) แมวากิจกรรมเหลานี้มุงเนนการสงเสริม
การศึกษาเด็กเล็กโดยตรงก็ตาม แตในเชิงปฏิบัติผลสัมฤทธิ์ยังไมเดนชัดเทาท่ีควร ทั้งนี้อาจมีปจจัยใดปจจัยหนึ่งที่
เปนปญหาอุปสรรค หากมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาทางแกไขเพื่อการพัฒนารากฐานการพัฒนาประเทศชาติใหเกิดความ
เจริญกาวหนาสามารถแขงขันไดกับนานาประเทศ โดยรัฐบาลไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) กําหนดใหหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการพัฒนา โดยเฉพาะ
การพัฒนาคน ดังกําหนดในแผนใหยึด คนเปนศูนยกลางการพัฒนามุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสาหรับคน
ไทยพัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณมีวินัยใฝรูมีความรูมีทักษะมีความคิดสรางสรรคมีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบตอ
สังคมมีจริยธรรมและคุณธรรมพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางมีคุณภาพรวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับ
สิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูลอนุรักษฟนฟูใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม  (ราชกิจจา
นุเบกษา, ๒๕๕๙: ๔) จึงเปนที่แนชัดวา การพัฒนาซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคามากท่ีสุด หากประชากรในประเทศที่มี
คุณภาพมากยอมสรางความเจริญทั้งดานสังคมเศรษฐกิจสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมประเพณีฯลฯ อยางไรก็ตาม 
กระบวนการทําใหประชากรมีคุณภาพ คือ การศึกษาท่ีมีการบริหารอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดย
วางรากฐานต้ังแตชวงวัยเด็กท่ีสําคัญ ดวยการจัดรูปแบบการบริหารการศึกษาที่เหมาะสม  
 การสรางรูปแบบการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมตอการพัฒนาเด็กเล็ก ดังนั้นการสรางรูปแบบการบริหาร
การศึกษา จึงตองสอดคลองรองรับกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) ซึ่งถือเปน
แผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ เพราะกลาวไดวา การพัฒนา
การศึกษาและเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ตองมีจุดมุงหมายที่สําคัญตามแผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติ ดังมีหลักการสําคัญ คือ สถานศึกษาตองบริหารจัดการที่แสดงความรับผิดชอบ (Accountability) 
ตอคุณภาพและมาตรฐานของบริการการศึกษาที่ใหแกผูเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิง หลักสูตร กระบวนการเรียนรู 
สนองตอบความตองการของผูเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๙: ๑๕-๑๖) กําหนดยุทธศาสตรดังนี้ (๑)
ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล  (๒) ยุทธศาสตร
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  (๓) ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนา
กําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมรองรับความตองการของตลาดงาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
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ประเทศ (๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล (๕) ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพคน
ทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู (๖).ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาของทุกภาคสวน 
 ความจําเปนทางการศึกษา ยังถูกกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒           
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๗๔) รวมถึงกฎหมายวาดวย
การศึกษา คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพราะตางตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพคนดวยการศึกษาซึ่งเนน ท่ีจุดมุงหมายหลักการสิทธิการศึกษามาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาครู
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษารวมถึงการนําเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
มาพัฒนารูปแบบการศึกษา ตลอดจน จุดมุงหมายดานการพัฒนาสภาพแวดลอม และความปลอดภัยในสถานศึกษา 
เปนการสนับสนุนการรบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ อยางไรก็ตาม ยังมีคําถามวา ลักษณะ
อยางไรจึงกลาวไดวา การศึกษามีคุณภาพ โดยเฉพาะในศตวรรษท่ี ๒๑ หลายภาคสวนมีการกําหนดแนวทางการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพ ซึ่งมีหลักเกณฑ การตรวจสอบ ตัวแบบการประเมิน การวิจัยผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในชั้น
เรียน ตลอดจนมีการสํารวจความพึงพอใจท้ังของผูเรียน และผูปกครอง เปนตน  
 การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็กใหมี คุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค           
มีจุดมุงหมายเพ่ือผลิตทรัพยากรมนุษย โดยผูเรียนสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณในศตวรรษที่ ๒๑ ไดอยาง
สมบูรณ ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ดังนั้นบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก จึงเปนท่ีมาและความสําคัญของ
ปญหาในเร่ือง กระบวนการศึกษา หลักสูตร/เนื้อหาสาระกิจกรรมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัด
สภาพแวดลอม ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมถึงปจจัยที่มีสวนสนับสนุนการศึกษาของเด็กเล็ก เพ่ือให
การศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนผูใหญที่มีคุณภาพ สามารถมีสวนรวมพัฒนา
ประเทศชาติอยางยั่งยืนตอไปจึงเปนนาสนใจวา องคประกอบในการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเปนชวง
วันที่มีการพัฒนาสูงสุดของชีวิต ใหเปนคนที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม เปนฐานรากของการพัฒนา
ประเทศไดเมื่อเปนผูใหญ มีความสามารถในเชิงวิชาชีพ ปรับตัวใหเขากับสังคมในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้นในการ
สรางรูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก นอกจากเปาหมายการพัฒนา ปจจัยรางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม ควรมีองคประกอบทั้งในดานหลักสูตร/เนื้อหาสาระกิจกรรมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัด
สภาพแวดลอม ความปลอดภัย ของสถานศึกษา ควรมีลักษณะของรูปแบบเปนอยางไร ที่ สามารถผาน
กระบวนการพัฒนาดวยการตรวจสอบ ประเมินผล นํามาใชดําเนินการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพมาตรฐาน  
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงประสงคทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก
เล็กในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยคามดหวังวา รูปแบบท่ีสรางมีความเหมาะสมกับชวงวัยเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
เด็กเล็กอยางแทจริง สอดคลองกับรองรับกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย การสนองตอบตอแผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ และตอบสนองยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ  
 
คําถามการวิจัย 
 ๑. องคประกอบของรูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ ๒๑ มีปจจัยอะไรบาง 
 ๒. รูปแบบบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ ๒๑ ท่ีเหมาะสมควรเปนอยางไร 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาองคประกอบรูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒. เพ่ือนําเสนอรูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ ๒๑ 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ๑. ขอบเขตดานเนื้อหา มุงศึกษาการสรางและพัฒนารูปแบบบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก และ
รายงานผลวิเคราะห การตรวจสอบ การประเมินผลรูปแบบการศึกษา ตลอดจนนําเสนอรูปแบบการบริหาร
การศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒. ขอบเขตประชากรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย (๑) ผูบริหารสถานศึกษาของเด็กเล็ก (๒) ครูผูสอน 
และบุคลากรทางการศึกษา (๓) ผูปกครองเด็กเล็ก 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 การวิจัยเพือ่ การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ 21ใชวิจัยดวยวิธีการ
วิจัยแบบพหุวิธี (Mix Method) คือ ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคูกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) แบงเปน 6 ข้ันตอน โดยแตละขั้นตอนมีวิธีดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี ๑ รวบรวมขอมูลบริบทการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก 
การดําเนินวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ประชากรสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ 
 1. เอกสารที่มีชื่อเรื่องเก่ียวกับการบริหารการศึกษาในระดับเด็กเล็ก 
 2. ตําราที่กลาวถึงแนวคิด ทฤษฎีการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยเก่ียวกับ 

 

ทฤษฎีจิตวิทยาท่ีมีผลตอพัฒนาการของเด็กเล็ก 
แนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
แนวคิดการกําหนดกิจกรรมสําหรับพัฒนาเด็กเล็ก 

แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน 

การบริหารการศึกษา 

 

รูปแบบการบูรณาการและการจัดหลักสูตร 
การบริหารการจัดการการศึกษา 

การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน 
การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเด็กเล็ก 

 

การพัฒนารูปแบบการบริหาร
การศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก 

ในศตวรรษที่ 21 

สิ่งแวดลอม/ความปลอดภัย 
� การจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน 
� มุมกิจกรรม/สนามเด็กเลน 
� ดานโภชนาการ 

� มาตรฐานความปลอดภัย 

การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 
� รูปแบบการประเมินผล 
� วิธีการ/เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผล 
� แนวทางการพัฒนาการประเมินผลสัมฤทธ์ิใน  

ศตวรรษท่ี 21 

หลักสูตร 
� พัฒนาการดานรางกาย 
� พัฒนาการดานจิตใจ 
� พัฒนาการดานอารมณ 
� พัฒนาการดานสังคม 

การจัดการเรียนการสอน 
� ครูผูสอน  
� รูปแบบ/ระบบการเรียน 
� การพัฒนาการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 
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 3. บทความที่นําเสนอเนื้อหาที่เก่ียวของกับการพัฒนาเด็กเล็ก 
 4. งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก 
 เครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัยคือแบบบันทึกขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ สรางข้ึนจากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนํามาออกแบบ และสรางแบบบันทึกขอมูล และทดลองนําไปใช แกไขจนเสร็จ
สมบูรณ  
วิเคราะหผลขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Context Analysis) 
 การวิจัยเชิงปริมาณ ใชประเภทการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรเปาหมายสําหรับการ
วิจัยเชิงปริมาณ คือ ผูบริหารสถานศึกษาเด็กเล็กครูผูสอน/บุคลากรทางการศึกษา สุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)ผูตอบสอบถามตองเปนผูที่ดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงของศูนยเด็กเล็กหรือศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก หรือศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกชื่ออยางอื่นในเขตเมืองหลวง คือ 
กรุงเทพมหานคร และในเขตตางจังหวัดใชตัวแทนคือ จังหวัดปริมณฑลท้ัง ๕ จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร) โดยสุมสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน ๑๐ แหง และในจังหวัดปริมณฑล 
จังหวัดละ ๑๐ แหง รวมทั้งหมด ๖๐ แหงและประชากรอีกกลุมหนึ่งคือ ครูผูสอนหรือผูเกี่ยวของกับงานวิชาการ 
และงานจัดการสถานศึกษาของศูนยเด็กเล็กหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ หรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยางอื่นในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑลทั้ง ๕ จังหวัดในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน ๑๐ แหง และในจังหวัดปริมณฑล ๕ จังหวัด จังหวัดละ ๑๐แหง รวม ๖๐ แหง แหงละ ๒ คน รวมจํานวน
ตัวอยาง ๑๒๐ คนจํานวนตัวอยางผูบริหารและครูผูสอน มีจํานวนตัวอยางท้ังสิ้น ๑๘๐ คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบ
สะดวก (Convenience Sampling)  
 เครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามเพื่อใชศึกษาบริบท สภาพการณทั่วไปของ
สถานศึกษาในระดับเด็กเล็ก รวมทั้งรวบรวมขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก
เล็กในศตวรรษท่ี ๒๑ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผูทรงคุณวุฒิ ๓ คน ดวยการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) โดยไดรับคะแนนสูง จึงใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูลได  แลวจึงผลนําคะแนนท่ีได
จากแบบสอบมาวิเคราะหหาคาความถี่ (Frequency) และคาอัตราสวนรอย(%) แปลความหมายตามอัตราสวนรอย
ละ มีเกณฑวัดผลดังนี้ 
 รอยละ ๘๐-๑๐๐หมายถึง มีความรูความเขาใจระดับดีมาก 
 รอยละ ๗๐-๗๙ หมายถึง มีความรูความเขาใจระดับดี 
 รอยละ ๖๐-๖๙ หมายถึง มีความรูความเขาใจระดับปานกลาง 
 รอยละ ๕๐-๕๙ หมายถึง มีความรูความเขาใจระดับพอใช 
 รอยละ ๐ -๔๙ หมายถึง มีความรูความเขาใจระดับควรปรับปรุง 
ขั้นตอนท่ี ๒ รวบรวมขอมูลจากแหลงปฐมภูมิดวยการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญ 
 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญ วิเคราะหผล
ดวย การวิเคราะหเนื้อหา (Context Analysis) 
ขัน้ตอนท่ี ๓ สรางรูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ ๒๑ 
 เปนขั้นตอนการจัดทํารางโครงสรางรูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ ๒๑ 
ขั้นตอนท่ี ๔ ประเมินรูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ ๒๑ 
 เปนขั้นตอนการประเมินรูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ ๒๑ โดยจัดทํา
แบบสอบถามนําสงผูเชี่ยวชาญที่มีความเก่ียวของกับการบริหารศึกษา จํานวน ๑๘ คน ดวยเทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) วิเคราะหผลดวยสถิติเชิงพรรณนา นําเสนอขอมูลดวยสถิติ คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Med Q.D. และ IRQ (Q3-Q1) 
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 ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบประสิทธิภาพการใชรูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ 
๒๑ โดยครูผูสอนในสถานศึกษาเด็กเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน ๑๒๐ คน วิเคราะหผลดวย
สถิติเชิงพรรณนา นําเสนอขอมูลดวยสถิติ คะแนนเฉลี่ย 
 ขั้นตอนที่ ๖ พัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ ๒๑ 
 เมื่อประมวลผลท้ัง ๖ ขั้นตอนแลว จึงนําขอมูลและขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของมาพัฒนาเปนรูปแบบท่ี
เหมาะสมตอการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. บทบาทผูบริหารสถานศึกษาเด็กเล็กในศตวรรษที่ ๒๑ ตองเปนผูที่มีบทบาทในการระดมสมองโดย
ประสานความรวมมือกับทุกฝาย (Coordination)เพื่อกําหนดนโยบายการศึกษา(Policy) และ การบริหารบุคคล
(Staffing) โดยทําหนาที่พัฒนาศักยภาพครูผูสอนฝกอบรมพ่ีเลี้ยงเด็กพัฒนาการใชเทคโนโลยีแกบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อเปนปจจัยสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  
 2. การหลักสูตร ควรมีรูปแบบการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ ผานการเลน ผานการจัดประสบการณหรือ
ประสบการณจริงเพื่อสงเสริมทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ คือ ทําเปน ปฏิบัติได อยูในสังคมไดการพัฒนาหลักสูตรเด็ก
เล็กดวยการบูรณาการระหวางสาระเรียนรูจําเปนและท่ีเหมาะสม 
 3. จัดกระบวนการเรียนรู ควรจัดใหเปนไปตามความตองการ โดยใหเด็กเล็กมีอิสระในการเรียนรูอยาง
เต็มที่ไมจํากัดเวลา ผูสอนบรรยายเนื้อหาใหนอย เปดโอกาสใหเด็กเล็กเรียนรู คนหาความรู นําเสนอความรู ได
เรียนรูรวมกับเพื่อน สามารถแสดงเหตุและผลเปนการเรียนการสอนโดยใชวิธีเรียนรูแบบโครงงาน Project-Base 
Learning (PBL) เชน ใหเด็กเล็กทดลอง สรางสรรคผลงาน (ศิลปะ หัตถกรรม) รวมท้ังการใชสื่อและเทคโนโลยีชวย
ในกระบวนการเรียนรู 
 4. การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ครูผูสอนใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย มีการจดบันทึกสามารถใช
เปนสารสนเทศสําหรับในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น การประเมินจากทักษะที่เด็กเล็ก ทําได ทําเปน ใหความรวมมือใน
การเรียน อารมณ สังคม การชวยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเพื่อนการประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูจากผลงาน 
Portfolios 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาโดยใชแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาลักษณะกายภาพศูนยเด็กปฐมวัย (จัดตั้งอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (จัดตั้งในโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัด/อําเภอและโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ) พบวา สวนใหญมีองคประกอบอยูในระดับเหมาะสมตามเกณฑ ศูนยเด็ก
ปฐมวัยมีหนวยงานรับผิดชอบ ๓ หนวยงานไดแกสํานักอนามัยสํานักพัฒนาชุมชนและสํานักสวัสดิการสังคมสวน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติจงึมีความพรอมดานอาคารสถานทีบุ่คลากรงบประมาณวัสดุ
และการจัดการผูบริหารศูนยปฐมวัยหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนใหญไดรับขอมูลขาวสารการศึกษาในศตวรรษที่ 
๒๑ ระดับมากที่สุด ในขณะที่ผูเกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษท่ี ๒๑ อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ             
ปุณฑริกา นอยนนท (๒๕๕๙) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่  ๒๑ สําหรับ
สาระวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวาครูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินการ
เรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ในระดับปานกลาง ขอคนพบท่ีเปนเชนนี้ เม่ือพิจารณาเห็นวา ผูเกี่ยวของกับการบริหาร
การศึกษาระดับเด็กเล็ก ยังมีความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ คลาดเคลื่อนอยูหลายประการ ดัง
สรุปผลการประชุมกลุมยอยหัวขอ“ทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ : นิยามและการประยุกตใชแนวคิดหลักสูตรสื่อการ
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เรียนรูและการประเมินผล” ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย, 
๒๕๕๖) ในการศึกษาเร่ืองเดียวกัน ยังพบวา ผูที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก มีทัศนคติตอ
การบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการเรียนรูเด็กเล็กในศตวรรษที่  ๒๑ ในระดับมากท่ีสุด ท่ีเปนเชนนี้เพราะการ
บริการการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูเด็กเล็กในศตวรรษท่ี ๒๑ (สัมภาษณเชิงลึก, ๒๕๖๐) เปนการปรับปรุง
การศึกษาทําใหการเรียนเทาทันสถานการณเกิดประโยชนตอผูเรียน ทําใหการเชื่อมโยงการเรียนการสอนเขากับชีวิต
จริงคิดวิเคราะห สังเคราะหได เพราะเนนทักษะตามสภาพจริงมากกวาศึกษาแบบทองจํา ทําใหเกิดทักษะกับผูเรียน
ไดตามยุคสมัยทําใหรูจุดเดนจุดดอย ซ่ึงนําไปพัฒนาผูสอนและผูเรียนเปนการปรับกระบวนการเรียนการสอนให
สอดคลองกับยุคแหงทักษะความรูเปนการบริหารการศึกษาที่มุง พัฒนาผูเรียนใหตรงกับศักยภาพของเด็กอยาง
แทจริง การใหขอคิดเห็นเพิ่มจากผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยาง เสนอแนะวา ผูบ ริหารควรใชหลัก 
Staffing ในการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนพี่เลี้ยงเด็กและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชหลักบริหารครูของ ชุติมา มุสิ
กานนท (๒๕๕๙) ผูบริหารสถานศึกษาควรใชหลักพรหมวิหารธรรมในการบริหารงานสถานศึกษา ดานเมตตาโดย
มอบหมายงานใหตรงกับความสามารถผูใตบังคับบัญชาและสนับสนุนบุคลากรใหไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถของแตละคนดานกรุณา ผูบริหารสถานศึกษาและครูรวมแกไขปญหาและขอบกพรองในการทํางาน
รวมกันดานมุทิตา ผูบริหารสถานศึกษาควรยกยองชมเชยแกผูใตบังคับบัญชาดวยความจริงใจ ดานอุเบกขา 
ผูบริหารสถานศึกษาควรแบงงานผูใตบังคับบัญชาอยางชัดเจน เหมาะสมตามความรูความสามารถ 
 2. การพัฒนาหลักสูตร จากการศึกษาเทคนิค Delphi Technique และการประเมินประสิทธิภาพ
รูปแบบพบวา หลักสูตรควรมีรูปแบบการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ ผานการเลน ผานการจัดประสบการณ หรือ
ประสบการณจริงหลักสูตรที่สงเสริมทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ คือ ทําเปน ปฏิบัติได อยูในสังคมไดการพัฒนา
หลักสูตรเด็กเล็กดวยการบูรณาการระหวางสาระเรียนรูจําเปนและท่ีเหมาะสม ขอคนพบสอดคลองกับการวิจัยของ 
ณัฐกาญจน อางทอง (๒๕๕๐) จัดทํารายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบและชุดปฏิบัติการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสรางผลสัมฤทธิ์และเจตคติในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาของผูเรียนสูงขึ้น หลังใชรูปแบบและชุดปฏิบัติการสอน โดยบูรณาการกับเพลง เกม 
และกิจกรรมหลากหลาย และเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ไมยึดหนังสือแบบเรียนเปนหลัก ตองเขาใจหลักการสอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถบูรณาการทักษะภาษา และเนื้อหาวิชาใหสอดคลองเหมาะสมเพื่อการสื่อสารดวย
ภาษาธรรมชาติ และการสอนภาษาอังกฤษดวยการปฏิบัติงาน การใชกระบวนการกลุมสัมพันธในหองเรียน จึง
สงเสริมใหระดับความรูความสามารถของผูเรียนมีระดับสูงข้ึน เห็นวาหลักสูตรการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ตองดวย
บูรณาการสาระวิชาที่หลากหลายเขาดวยกันไดอยางเหมาะสม 
 นอกจากนี้ยังอภิปรายเพิ่มเติมไดวา จากผลการวิจัยท่ีพบวา ผูบริหารสวนใหญมีความรูความเขาใจ และมี
ทัศนคติตอการพัฒนาหลักสูตรใหสงเสริมการเด็กเล็กไดรับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ตองพัฒนาหลักสูตร
ใหมี ๓ ลักษณะคือ (สัมภาษณเชิงลึก, ๒๕๖๐) เนนในเร่ืองดังตอไปนี้ (๑) การบริหารการศึกษาพิจารณาปรับ
หลักสูตรใหมีลักษณะกระชับ ภายใตบริบทวา สอนใหนอยลง เรียนรูใหมากขึ้น โดยเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูอยาง
อิสระตามที่เด็กสนใจปรับหลักสูตรใหมีความยืดหยุน นําไปใชสอนดวยวิธีที่หลากหลาย โดยเฉพาะ การเรียนรูผาน
โครงงานแบบ Project-Based Learning (PBL) (๒) การบริหารการศึกษาตองสรางหลักสูตรในลักษณะเด็กชางคิด 
หลักสูตรแบบเดิมใหความสําคัญเนื้อหาเปนหลักสงผลใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอนแบบครูเปนศูนยกลาง มี
บทบาทหนาที่ปอนขอมูลใหนักเรียนขณะท่ีหลักสูตรแบบใหมมุงเนนการพัฒนาทักษะควบคูไปกับกลุมสาระความรู
และสนับสนุนใหใชนวัตกรรมการสอนยึดนักเรียนเปนศูนยกลางใหอิสระในการเรียนรูดวยตนเองอาทิเชนการเรียนรู
จากปญหาการเรียนรูผานโครงงานการเรียนรูผานประสบการณฯลฯ การออกแบบกิจกรรมการเรียนจึงควรเนนการ
พัฒนาทักษะมากกวาเนื้อหาและสรางสถานการณใหมีการแกปญหา สรางเสริมประสบการณจริง (๓) การบริหาร
การศึกษาตองใหความสําคัญตอการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ หรือการบูรณาการวิชา(Integrated by 
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subjects)เปนการบูรณาการระดับที่ใหญที่สุด เพราะมีผลกระทบตอการจัดโครงสรางหลักสูตรและการบริหาร
จัดการวิชาที่มีการบูรณาการกันบอยมาก ตัวอยางเชน วิชาสังคมศึกษากับวิชาวิทยาศาสตร เพราะเปนวิชาท่ี
เกี่ยวกับชีวิตและนักเรียนสามารถสัมผัสพบเห็นไดในชีวิตประจําวัน สวนการบูรณาการวิชาอื่นๆ ที่พบได เชนวิชา
วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร วิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรกับภาษาไทย การบูรณาการเฉพาะบางชวงชั้น หรือ
ตลอดทุกชวงชั้นก็ได ดังที่ วิไลลักษณ ภูภักดี(๒๕๕๙)เสนอไวในผลการวิจัยวา ทุกโรงเรียนดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนอาเซียนภาษาอังกฤษเทคโนโลยีพหุวัฒนธรรม และภาษาเพื่อนบานมีการจัดตั้งศูนย
อาเซียนศึกษาจัดกิจกรรมเผยแพรความรูดานอาเซียนในขณะที่ ผลการวิจัยของ ปรารีดไชยพันธ การบริหาร
กิจกรรมหลักสูตรทองถิ่น ๙ กิจกรรมยอยคือกําหนดนโยบายวัตถุประสงคเปาหมายกิจกรรมและวิธีการบริหารการ
จัดการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทองถิ่นและครูผูสอนจัดทํา โครงการ
จัดการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียนท่ีสอดคลองและสัมพันธกับผลการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความ
ตองการของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทองถิ่นครูผูสอนและชุมชนกําหนดวิธีการเคร่ืองมืออุปกรณและสถานท่ี
การบริหารการจัดการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียนใหเหมาะสมกับสภาพปญหาและความพรอมของครูผูสอน
และชุมชนกําหนดเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหารการจัดการหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียนที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของชุมชนจัดสรรงบประมาณประจําปเพื่อการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการบริหาร
การจัดการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียนจัดทําปฏิทินปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่นใน
โรงเรียนในแตละภาคการเรียนใหสอดคลองกับชุมชน เปนตน 
 ๓. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนจากการวิจัยพบวา การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
สรางทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ (Partnership For 21st Century Skills) เปนการกําหนดกระบวนการ
จัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนใหเกิดทักษะ ความรู ความชําชาญและสมรรถนะท่ี นําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคม
แหงความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยผสมผสานองคความรู ทักษะเฉพาะดาน ความชํานาญการและความรูเทาทัน
กับยุคสมัย สอดคลองกับผลการศึกษาของ Price และ Light ( ๒๐๑๑) ทําการวิจัยเรื่องการประเมินในหองเรียน
เพื่อสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ในประเทศตลาดเกิดใหมผานโครงการการประเมินและการเรียนการสอน
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (ATC21S) ผลการวิจัยสรุปไดวาการอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา และให
ความสําคัญอยางมากกับบทบาทกลยุทธการประเมินที่ใชหองเรียนเปนฐานในการสงเสริมการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางการวิจัยทั้งหมดที่อางถึง ยืนยันไดอยางแนนอนวาเคร่ืองมือในการประเมินและกลยุทธเหลานี้มีผลเชิงบวก
เปนจํานวนมากในขอบเขตที่เปนกุญแจสําคัญที่รูไดวาเปนดานท่ีสําคัญตอการปฏิรูปการศึกษาไดแกความสัมพันธ
ระหวางนักเรียนกับครู ความสามารถครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ การมี
สวนรวมของนักเรียนและการคิดของนักเรียน วิธีการเหลานี้เปนเรื่องปกติในประเทศพัฒนาแลวแตมีงานวิจัยนอย
เกี่ยวกับวิธีการปรับวิธีการเหลานี้ใหเขากับบริบทโรงเรียนในหลายประเทศท่ีเกิดขึ้นใหมในตลาดซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่
ตองเขาถึงทรัพยากรการพัฒนาวิชาชีพ อยางไรก็ตาม ขอมูลจากสถาบันการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (๒๕๕๖) 
เสนอวา เทคโนโลยีสมัยใหมที่มีการเก็บและเขาถึงเนื้อหาทําไดกวางไกลมากข้ึนและราคาถูกลงตัวอยางเชนองคกร
ดานการศึกษาของรัฐหรือเอกชนสามารถนําเนื้อหาแบบเรียนและขอสอบเก็บไวในฐานขอมูลออนไลนและ
สถานศึกษาทั่วประเทศสามารถเขาถึงและดึงขอมูลจากแหลงเหลานัน้มาใชไดสะดวกและงายดายอีกทั้งเทคโนโลยใีน
การเก็บบันทึกและดึงขอมูลยังทําใหการเขาถึงเนื้อหามีลักษณะไมยึดติดกับเวลาและสถานท่ี (time-shifting) ซ่ึง
ชวยสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองนอกหองเรียนนอกจากนั้นเทคโนโลยียังอนุญาตใหปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหทันสมัย
เชนการใชตัวอยางท่ีสัมพันธกับเหตุการณปจจุบันหรือการอางถึงงานวิจัยชิ้นใหมลาสุดรวมถึงเนื้อหา เหลานั้นยัง
สามารถปรับใหเขากับระดับการเรียนรูของแตละบุคคลไดดวยอยางไรก็ดี การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับแนวคิด
การพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ ในการวิจัยคร้ังนี้นําเสนอรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู เนนในเรื่อง ยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลางครูตองปรับบทบาทเปนผูใหการสนับสนุน (facilitator) และสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูดวย
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ตนเอง (active learners) ตามแนวคิด สอนใหนอยเรียนรูใหมาก ซึ่งรูปแบบกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายเชน
กระบวนการสรางความรูกระบวนการคิดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการกระบวนการเรียนรูการเรี ยนรูดวย
ตนเองกระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริงฯลฯอยางไรก็ตามการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาตองจัดการ
เรียนการสอนโดยตอบสนองตอมาตรฐานและตัวชี้วัดการจัดกระบวนการเรียนรู ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซ่ึงให
ความสําคัญกับการเรียนรูเนื้อหาตามกลุมสาระวิชามากกวาการพัฒนาทักษะการประยุกตใชแนวคิดตามหลักการ
จัดการเรียนรูที่ดีปรับเปล่ียนสวนอื่นใหสอดคลองกับแนวคิดดานการจัดการเรียนรูในหลักสูตรโดยเฉพาะในสวนของ
เปาหมายหลักมาตรฐานและตัวชี้วัดการจัดโครงสรางเวลาเรียนตองสอดคลองกับแนวคิดทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑  
 ผลการวิจัยนี้ยังสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กําหนดใหเดก็ปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยโดยมุงเนนใหพอแมผูปกครองครูผูดูแลเด็กและผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยมีความรูความ
เขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการเลี้ยงดูการสรางประสบการณการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยเกิด
การเรียนรูและพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพท่ีไดกําหนดกระบวนการเรียนรู ในรูปแบบการจัดประสบการณใหแกเด็ก
ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ ๒๑ คือ (๑ ) เล้ียงดูเด็กใหมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย (๒) จัด
ประสบการณการเรียนรูใหสอดคลองกับธรรมชาติความตองการและพัฒนาการของเด็ก (๓) จัดสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยเอื้อตอการเรียนรูตามวัยของเด็ก (๔) ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอยางตอเนื่อง และ (๕) 
ประสานความรวมมือระหวางครอบครัวชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก นอกจากนี้ขอเสนอในหัวขอการ
จัดการเรียนรูสอดคลองกับแนวคิดทักษะแหงศตวรรษที่  ๒๑ เนื่องจากเสนอใหมีการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญพรอมสนับสนุนใหใชวิธีการสอนที่หลากหลาย การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม
ประเด็นสําคัญเรงดวนคือ การพัฒนาทักษะครูมีขอเสนอแนะดังนี้ (สัมภาษณเชิงลึก, ๒๕๖๐) ผูบริหารการศึกษา
ตองดําเนินการทางการบริหารในดานการพัฒนาบุคคล โดยเนนครูผูสอน พี่เลี้ยงเด็ก บุคลากรทางการศึกษา โดยหา
แนวทางการพัฒนาทักษะและคุณภาพการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่  ๒๑ รวมท้ังแนวคิดการใชผลสัมฤทธ์ิ
การเรียนรูของเล็ก มาใชประเมินผลครูผูสอนอยางเปนธรรม เพ่ือจูงใจ กระตุนใหครูผูสอนเกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพการสอนดวย 
 ๔. การบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนารูปแบบการประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูในศตวรรษที่  ๒๑ ท้ัง
เพราะวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนผลสะทอนถึงความสําเร็จในการ
พัฒนาหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนการสอน ดังท่ี Moss, Brookhartและ Long (๒๐๑๑ : ๖๖) และ 
Bellamy, Provenzanoและ O'Rourke (๒๐๑๓ ) การประเมินผลยังขอมูลสารสนเทศสําหรับนําไปพัฒนาผูเรียน
ปรับปรุงการเรียนการสอนและวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ในขณะที่การทดสอบเปนหลัก
ขอสอบสวนใหญมีลักษณะทองจําและมุงเนนเนื้อหา ไมสงเสริมการคิดวิเคราะหซึ่งไมสามารถใชเปนสารสนเทศ
สําหรับเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ได นอกจากนี้การทดสอบมาตรฐานระดับประเทศยังไมมีการออกแบบระบบการ
จัดเก็บและเปดเผยขอมูลการสอบ เชน คะแนนสอบ และขอมูลพื้นฐานอ่ืนๆ ทําใหเสียโอกาสในการจัดเก็บขอมูลที่
จําเปนสําหรับการสรางความรับผิดชอบและการวางแผนเชิงนโยบายจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยน และพัฒนารูปแบบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู โดยการระเมินโดยการบูรณาการทักษะท่ีตองการวัด เชน บูรณาการความรูกับ
ทักษะอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางที่สอดคลองกัน บูรณาการทักษะกับคานิยม เปนตนและประเมินจากกลุมท่ี
เก่ียวของ เชน ครู นักเรียนประเมินตนเอง เพื่อน สอดคลองกับศึกษาของ Shute และคณะ (2008) ทําการวิจัยเร่ือง 
การสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ : ประโยชนของ Blinking โดยไดเสนอแนะวิธีการประเมินที่ใชในการวิจัย
คร้ังนี้คือการออกแบบโดยใชหลักฐานเปนศูนยกลาง (Evidence Centered Design : ECD) และการประเมินแบบ
ซอนเรน (Stealth Assessment) สําหรับการออกแบบโดยใชหลักฐานเปนศูนยกลางหรือ ECD เปนกระบวนการ
ออกแบบทดสอบอยางเปนระบบและการปฏิบัติโดยรวบรวมหลักฐานความสามารถท่ีขอสอบสามารถวัดได
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ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ ๓ ประการคือ (1) การนิยามขอเรียกรองที่ทําเกี่ยวกับความสามารถของนักเรียน 
(Competency Model : CM) (2) การสรางสิ่งที่ถือวาเปนหลักฐานท่ีถูกตองของการเรียกรอง (Evidence Model 
: EM) และ (3) การกําหนดลักษณะและรูปแบบของภาระงานท่ีนําหลักฐาน (Task Model : TM) ซ่ึงวิธี ECD ให
กรอบการพัฒนาการประเมินวามีการเชื่อมโยงกับความสามารถของนักเรียนอยางชดัเจนผานรูปแบบหวงโซหลักฐาน
กลาวไดวา การประเมินผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการเกิดขึ้นควบคูกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและ
การประเมินโดยการใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง แลวประเมินชิ้นงาน/ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคขณะกําลังปฏิบัติ ความรูที่ไดจากการนําเสนอผลงาน ตอบคําถามไดชัดเจนมีขอมูลและเหตุผลสนับสนุน
หลักฐานท่ีถูกตองชัดเจนตามการศึกษาของ Shute และคณะ (2008) ท่ีสอดคลองกับระบบการศึกษาไทยคือ แฟม
สะสมงาน Portfolio ดังนั้นการวิจัยนี้ จึงนําเสนอรูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ดวย องคประกอบสําคัญ ๓ 
ประการเชนกัน คือ การแสดงผลงานที่เด็กเล็กสรางสรรค อาทิ ผลงานการวาดรูป การตัดกระดาษ การประดิษฐ
สิ่งของจากวัสดุเหลือใช เรียกโดยรวมวาประเมินผลจากทักษะ (Competence) โดยอิงการปฏิบัติ 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. จากการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาเด็กเล็กเปนผูบริหารสูงสุดในสถานศึกษานั้น แตมีบทบาท
แตกตางกันเนื่องจากมีบริบทแตกตาง คือ มีองคกรภาครัฐเปนตนสังกัด อาทิ กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กองทัพบก และองคกรภาคเอกชน ทําใหผูบริหารยังไมมีความเปนอิสระในการ
บริหารจัดการอยางเต็มความสามารถ ดังนั้นเพื่อใหการบริหารการศึกษา จึงควรมอบอํานาจ และกระจายอํานาจสู
ผูบริหารของสถานศึกษาเด็กเล็กทุกแหงมีอํานาจหนาท่ี ในการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ 21 
ใกลเคียงกัน  
 2. ดานการพัฒนาหลักสูตร เปนปจจัยที่สําคัญมาก ที่ชวยใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ และ
สามารถเสริมสรางแรงจูงใจ ความสนใจใหเกิดการเรียนรู.ใหผูเรียนเกิดทักษะจากการเรียนรูไดเปนอยางดีดังนั้น
ครูผูสอนจึงควรปรับเปล่ียนเทคนิควิธีการสอน โดยเนนการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ สรางสถานการณ
การสอนใหเด็กคิดวิเคราะหเปน ทําเปน สามารถเขาสูสังคมแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ อยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 3. กระบวนการเรียนรู สถานศึกษาควรมีนโยบายการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ คือ ใหผูเรียนไดเรียนตาม
ความตองการอยางมีอิสระสื่อเทคโนโลยีชวยในการเรียนรู คิดวิเคราะหเปนในรูปแบบ Project-Based Learning 
หรือบรรยายใหนอย ผูเรียนรวมกันคนหาความรู หรือเหตุและผล 
 4. การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู สถานศึกษาควรจัดซ้ือจัดจาง จัดทํามุมการเรียนรู เพ่ือใหเด็กไดทํา
ผลงานโดยใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ที่ชวยใหเกิดทักษะความรูและสรางผลงาน จัดทําแฟมผล 
(Portfolio) รวมท้ังครูผูสอนตองมีความรูดานสื่อและเทคโนโลยีดวย อีกท้ังปรับเปล่ียนหรือใชวิธีการประเมินผล
สัมฤทธ์ิการเรียนรู ที่หลากหลายสอดคลองกับสาระวิชาและทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑  
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อาจารยที่ปรึกษา  ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาองคประกอบของจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตท่ี 21 

และ 2) นําเสนอรูปแบบจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่  21 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methodology) โดยขั้นแรกเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และขั้นสุดทายเปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรมผูบริหาร
สถานศึกษาจํานวน 21 คน ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 4 และหัวหนางานหรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรูหรือครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 4 รวมทั้งสิ้นเปน 232 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน                    
(Krejcie and Morgan) ไดจํานวน 148 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรงและ
แบบสอบถามเกี่ยวกับจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษา สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาความถี่ คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการประชุมอางอิงผูทรงคุณวุฒิ มาจากโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและเปน
ผูบริหารสถานศึกาที่มีคุณวุฒิระดับดุษฎีบัณฑิต จํานวน 9 คน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. องคประกอบของจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตท่ี 21 ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก จริยธรรม
ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 สําหรับตนเอง, จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตท่ี 21ตอการปฏิบัติหนาท่ี
, จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 ตอผูรับบริการและ จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 
สําหรับสังคม 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research were to find 1) the components of the ethics for school 
administrators in a new era in the 21st century and 2) to build a model of ethics for school 
administrators in a new era in the 21st century. The population of the qualitative research was 
21 experts who worked in the regional education office area no 4. The population of the 
quantitative research was 232 persons worked as the directors and teachers in the secondary 
schools in the regional education office area no 4. The sample of the research was 148 
administrators and teachers in the secondary school in the regional education office area no 4. 
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The research instruments were the unstructured interview and questionnaire regarding 
ethics for school administrators in a new era in the 21st century. The statistics used for 
analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation. To 
confirm the ethics for school administrators in a new era in the 21st century by 9 experts who 
graduated in Ph.D. and as the secondary school administrators in the regional education office 
area no 4.
The findings of the research were as following: 

1) The components of the ethics for school administrators in a new era in the 21st

century consisted of 4 components: self-ethics, professional ethics, service-user ethics and 
social ethics 

2) The ethics for school administrators in a new era in the 21st century were founded 
possible, accurate, appropriate and practical in compliance. 
 

บทนํา 
 ประเทศไทยใหความสําคัญกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกระดับ ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. : 1) ประชาชน จําเปนตองใชการปฏิรูปการศึกษาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม สวนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542และท่ี
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 23 กลาววา การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยตองเนนความสําคัญทั้งความรูและคุณธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 กําหนดไวในยุทธศาสตรที่ 1 วาประชากรอายุ 13 ปขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะทอนการมีคุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและลูกจาง สํานักงานขาราชการครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) กําหนดถึงเรื่องการยึดมั่นในระบบคุณธรรม จึงเห็นไดวาผูบริหาร ตองรวมรับผิดชอบใน
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและเปนแบบอยางที่ดีแกคนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมไดอาทิเชน  รุง แกวแดง (2546 : 25) 
กลาววา ผูบริหารโรงเรียนเปนกลไกสําคัญและมีอิทธิพลสูงสุดตอคุณภาพของผลลัพทธที่ไดจากระบบการศึกษา 
ประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลของสถานศึกษา จึงสามารถกลาวไดวา ผูบริหารเปนคนที่
อิทธิพลสูงสุดในระบบการศึกษาเพื่อนําพาสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ เมื่อผูบริหาร เปนตัวแทนคุณธรรมก็จะ
สงผลตอการพัฒนาโรงเรียน  

โดยสรุปจึงกลาวไดวา ผูบริหารเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการจัดการศึกษา คุณธรรมจริยธรรมผูบริหาร
สถานศึกษาเปนคุณลักษณะของการจัดการศึกษาในยุคใหมในศตวรรษที่ 21 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตองการศึกษาเกี่ยวกับ
จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในยุคใหมศตวรรษที่  21 ในฐานะที่ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญในการจัด
การศึกษา โดยเปนผูกําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินการ เปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญชาท่ีปฏิบัติงานรวมกัน  
 

วิธีการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ  

ตอนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ  
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
รอบท่ี 1 นําแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางไปสมัภาษณผูเชี่ยวชาญ 21 ทาน เก่ียวกับองคประกอบจริยธรรม

ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตท่ี 21 รวมกับการศึกษาเอกสาร งานวิจัยเพื่อใหไดเปนรายการใชในแบบสอบถามความ
คิดเห็น 

รอบที่ 2 นํารายการที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ มาสรางแบบสอบถามความคิดเห็นแบบประเมินคา 
(Rating Scale Questionnaire) แลวสงใหกลุมตัวอยาง 148 คน ท่ีเปนผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
สาํนักงานศึกษาธิการภาค 4 เปนผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 

รอบที่ 3 นําขอมูลที่ไดเรื่องจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 เพ่ือยืนยันจริยธรรมผูบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 โดยการจัดประชุมอิงผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จากผูทรงคุณวุฒิที่ดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงจบการศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต การบริหารการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 4 จํานวน 9 ทาน 
 

ผลการวิจัย  
สรุปไดดังนี้ 

1) องคประกอบของจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 ประกอบดวยจริยธรรม 4 ดาน คือ           
1) จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตท่ี 21 สําหรับตนเอง 2) จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21         
เพื่อการปฏิบัติหนาที่ 3) จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 เพ่ือการบริการและ 4) จริยธรรมผูบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 สําหรับสังคม  

2) รูปแบบของจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 มีความเปนไปได ถูกตอง เหมาะสมและสามารถ
นําไปใชได 

 
การอภิปรายผล 

1. องคประกอบของจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 รวม 4 ดาน ไดแก 1) จริยธรรมผูบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 สําหรับตนเอง 2) จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตท่ี 21 เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ี         
3) จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 เพื่อการบริการและ 4) จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 
สําหรับสังคม ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูตอจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตท่ี 21 อยู
ในระดับมากทุกดาน ( x = 4.37, S.D.=0.37) และดานที่ 1 คือ จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 สําหรับ
ตนเอง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดอาจเปนเพราะเหตุผลดังนี้  

1) ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูตอจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 
อยูในระดับมากทุกดาน อาจเปนเพราะวา การบริหารสถานศึกษาเปนภาระกิจที่สําคัญอยางยิ่งของผูบริหารสถานศึกษา
ในทุกระดับโดยเฉพาะในยุคของการเปล่ียนแปลงของโลกและสภาวะการแขงขันปจจุบัน ประกอบกับผูคนมีจริยธรรม
ลดลง ไมเห็นความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม ไมยึดมั่นในคุณธรรม ไมประพฤติตามจริยธรรม จึงสงผลกระทบตอการ
บริหารบุคลากร หนวยงาน จึงมีความจําเปนที่ตองมีผูบริหารและผูนําทางการศึกษาท่ีมีความเขาใจตระหนักถึงภาวะผูนํา
และมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ซ่ึงสงผลกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับความเห็น
ของชัยยนต เพาพาน (2559: 301-313) พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตท่ี 21 ตองมีคุณลักษณะโดดเดน
เหมาะสม มีความรูเชิงทฤษฎี ทักษะ บทบาทหนาที่ คุณธรรมและประสบการณทางการบริหารสถานศึกษายุคใหม เพ่ือ
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นําพาสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ สามารถตอบสนองตอการแขงขันและทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก และสมร ปาโท (2553:99) ศึกษาพบวา รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสูความเปนมืออาชีพ
นั้น ตองมีคุณลักษณะทางวิชาชีพและมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพดวย รวมท้ังชุติมา รักษบางแหลม (2559: 168) 
กลาววา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม เปนหนทางสูการขับเคลื่อนภาวะผูนําในสถาบันการศึกษา และสุรัตน ไชยชมภู 
(2559:1) กลาววาพฤติกรรมผูนําเชิงจริยธรรมในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารยอมสงผลตอคุณภาพของครูและ
คุณภาพผูเรียน  

2) เมื่อพิจารณารายดานของความคิดเห็นท่ีผูบริหารสถานศึกษาและครูมีตอจริยธรรมผูบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 นั้นพบวา ดานที่มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ จริยธรรมดานท่ี 1 จริยธรรมผูบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 สําหรับตนเอง เปนเพราะวา จริยธรรมสําหรับตนเองเปนเรื่องใกลตัวท่ีสามารถพัฒนาได
กอน จริยธรรมเปนพฤติกรรมของการมีคุณธรรม แสดงวาปจจัยที่สงผลตอจริยธรรมก็คือการฝกฝน คุณธรรมของแตละ
คน หากแตละคนมีความรูเรื่องจรรณยาบรรณในวิชาชีพก็จะสงผลใหเกิดความตระหนักในความรักอาชีพ และประพฤติ
ปฏิบัติอยางมีสติ ระมัดระวังในการกระทําตาง ๆ อยางเชนปรากฏการกระทําผิดวินัยของขาราชการพบวามีปจจัยสวน
บุคคลในภาพรวมสงผลดวย ( ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค, 2559: ง) สอดคลองกับสลิลทิพย ชูชาติ (2556: 2) พบวาครูผูสอน
มีความเห็นตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก จําแนกรายดาน
แลวพบวา ดานการครองตนตามหลักฆาราวาส ภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการครองคน ตามหลักพรหมวิหารธรรม
ภาพรวมอยูในระดับมาก และดานการครองงาน ตามหลักอิทธิบาทธรรม ภาพรวมอยูในระดับมาก เชนกัน และสุทธิพงษ 
นาสูงเนิน (2559: 11) พบวา ครูมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมจริยธรรม ของผูบริหารสถานศึกษาวา สําหรับจรรยาบรรณ
ตอตนเอง ผูบริหารสถานศึกษาควรใหมีการพัฒนาความรูในวิชาชีพเพื่อตนเองและองคการ รวมทั้งไมควรประพฤติผิด
ทางชูสาวหรือมีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ นอกจากนี้ ที่กลาวถึงปจจัยเก่ียวกับตนเองในการปลูกฝงจริยธรรมแลวยังมี
ปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการมีจริยธรรม และริชารด ดราฟท (Richard draft, 2001: 212-215) ไดกลาวเพิ่มเติมวา 
ผูบริหารยุคใหม ควรใหบริการและชวยเหลือผูใตบังคับบัญชามากกวาการใชอํานาจซึ่งผูนําควรสงเสริมและสนับสนุนใหมี
สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ และสงเสริมใหคนในองคการเกิดภาวะผูนําได ซึ่งเขาเสนอคุณธรรมสําหรับผูนําไว 8 ประการ 
คือ 1)สงเสริมผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการนําเสนอ 2) ใหการยอมรับผูใตบังคับบัญชา 3) กระจายอํานาจ 4) สราง
ทีมประสิทธิภาพ 5) ไมนําเรื่องสวนตัวมาปะปนกับงาน 6) รับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะของบุคคลอื่น 7) ประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนที่นาศรัทธราและ 8) เปนผูใหการชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนบุคลากรในทีมงานใหมีการกาวหนา
และพัฒนาอยางตอเนื่อง  

1.1 เมื่อแยกรายดานที่ 1 จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตท่ี 21 สําหรับตนเอง 
พบวา ระดับความคิดเห็นตอจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 สําหรับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สํานักงานศึกษาธิการภาค 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.39, S.D.= 0.40) ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ
ไดแก การเปนกัลยาณมิตร การมีหลักนิติธรรมในการทํางาน และการพัฒนาตนเองในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการองคการ ซึ่งเปนองคประกอบของจริยธรรมสําหรับตนเองและสําคัญดังเชนประคอง รัศมีแกว (2551: 
ง) พบวาองคประกอบคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 1) ความ
ฉลาดทางอารมณของผูบริหาร 2) การครองตนของผูบริหาร3) ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบริหาร                 
4) บุคลิกภาพของผูบริหาร และท่ีการเปนกัลยาณมิตรมีความสําคัญท่ีสุด อาจเนื่องมาจาก คุณธรรมเรื่องกัลยาณมิตร
เปนคุณสมบัติของการเปนผูนําไมวาจะเปนระดับใด สถาบันใด เหมาสมไดรับการพัฒนาสงเสริมใหมีใน  ผูบริหาร
สถานศึกษาทุกคน จึงสงผลตอความสําเร็จของงานได ดังท่ีมาดโมฬี จิตวิริยธรรม (2552:ง) ศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรมท่ี
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สงเสริมคุณสมบัติความเปนกัลยาณมิตรของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประกอบดวย เทวธรรม 2 พรหมวิหาร 4 
สังคหวัตถุ 4 พละ 5 อริยวัฑฒิ 5 การไมมีอคติ 4 สัปปุริสธรรม 7 ศีล สุตตะ ขันติ โสรัจจะ รวมถึงหลักการพูดและ
วิธีการสอนที่ดี โดยคุณธรรมแตละตัวสงเสริมคุณสมบัติความเปนกัลยาณมิตรไดทุกขอ และคุณธรรมท่ีกลาวมาท้ังหมด
จําเปนตองมาพรอมกันจึงจะเกิดผลอยางสมบูรณ 

1.2 ดานที่ 2 จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ี พบวา 
ระดับความคิดเห็นตอจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 สําหรับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.32, S.D.= 0.42) ประกอบดวยองคประกอบสําคัญไดแก การ
เปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากรในโรงเรียน, ความซื่อสัตยตอหนาท่ีโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตน และการมอบหมาย
งานแกบุคคลอยางเหมาะสมตรงตามความสามารถ นั่นแสดงใหเห็นวา คุณธรรมเหลานี้จะชวยสงเสริมการปฏิบัติงาน
สําเร็จลงไดอยางที่เคลลี่ (Kelli, 1991:52-12A) ศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอบรรยากาศในโรงเรียน คือ คุณธรรมเก่ียวกับ
การบริหาร กฏเกณฑและทีมงาน การมอบหมายงานใหครูตามเปาหมายของโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของมัทนา  
วังถนอมศักดิ์ (2550:ง) พบวา องคประกอบหลัก ในแรงจูงใจในการปฏิบัติงานครูคือ ผูบังคับบัญชาและแนวทางการ
บริหารจัดการ และประทีป มากมิตร (2550:ง) เสนอแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมของผูบริหารระดับหัวหนาวา มี 8 
แนวทางใหญ ไดแก การเปนแบบอยางที่ดี, การสนับสนุนนโยบาย, การจัดอบรมจริยธรรม, การจัดทําประมวลจริยธรรม
หรือจริยธรรมวิชาชีพในองคกร, การตรวจสอบจริยธรรม, การนําจริยธรรมเขาเปนสวนหนึ่งในการบริหารทรัพยากร
บุคคล,มีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาดานจริยธรรม และองคประกอบการจูงใจ 

1.3 ดานที่ 3 จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 เพ่ือการบริการ พบวา ระดับ
ความคิดเห็นตอจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 สําหรับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.35, S.D.= 0.36) ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ ไดแก 
สามารถทํางานเปนหมูคณะได, ใหความเปนธรรมกับการปฏิบัติงานของบุคลากรและมีความเห็นเปนกลางอยาง
สม่ําเสมอ เห็นไดวา จริยธรรมตอผูรวมงานเปนเร่ืองจําเปน สอดคลองกับนักวิชาการที่คิดเห็นเปนแนวทางประทีบ มาก
มิตร (2550:ง) ท่ีกลาววา การทํางานเปนหมูคณะสงผลตอความสําเร็จ และสุรัตน ไชยชมภู (2557:1) พบวา พฤติกรรม
ผูนําเชิงจริยธรรมในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารยอมสงผลตอคุณภาพของครูและคุณภาพผูเรียนอยางหลีกเลี่ยง
ไมได สวนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 ของกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูหัวหนางานหรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรูอยูในระดับมาก และใหความสําคัญกับการทํางานเปน
หมูคณะมากท่ีสุด นั่นเพราะวา การรวมมือกันทําจะนํามาซึ่งความสําเร็ จและความภาคภูมิใจอยางมาก ดังท่ี              
นิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ (2552:) ไดศึกษาองคประกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสตรี และเสนอ
แนวทางในการพัฒนาและสงเสริมใหผูบริหารสตรีเกิดพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค ควรนําการบริหาร
แบบมีสวนรวมมาใช เชน มีการนิเทศ รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร ติดตอกับหนวยงานภายนอก บํารุงขวัญ 
ตรวจสอบกฏระเบียบ ยึดประโยชนองคการเปนหลัก และตองรับผิดชอบตอการตัดสินใจของตนเอง 

1.4 ดานที่ 4 จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 สําหรับสังคม พบวา ระดับ
ความคิดเห็นตอจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 สําหรับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.37, S.D.= 0.34) องคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก เห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาสวนตน, ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของสังคมในดานศีลธรรม วัฒนธรรม กิจนิสัย สุขนิสัยและ
อุปนิสัย และ ใหความชวยเหลือแกบุคคลทั่วไป แสดงวาในความคิดเห็นของกลุมตัวอยางคือผูบริหารสถานศึกษาและครู
หัวหนางานหรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมองวาโรงเรียนเปนสถานศึกษาของชุมชน การที่โรงเรียนจะมีคุณภาพ 
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บริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอผูเรียนอยางแทจริงตองมีการสนัยสนุนจากชุมชนดวย จากนั้นชุมชนจึงจะเห็น
ความสําคัญของโรงเรียนและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาไปพรอม ๆ กัน การเห็นแกประโยชนสวนรวมจึงเปน
เร่ืองจําเปน ซึ่งนิโคไล (Nicoli, 1971: 23-33) กลาววา การท่ีผูบริหารใหการชวยเหลือ จะทําใหการเรียนการสอนดีขึ้น 
สอดคลองกับวิจัยของสถาพร สังขขาวสุทธิรักษ (2550:ง) ศึกษาพบวา ปจจัยที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาประกอบดวย 5 องคประกอบคือ 1) องคประกอบดานผูบริหาร 2) องคประกอบดานครู 3) องคประกอบดาน
บริบทโรงเรียน 4) องคประกอบดานความรวมมือของชุมชน 5) องคประกอบดานกระบวนการบริหาร และปจจัยดาน
ผูบริหาร ดานครู ดานบริบทโรงเรียน ดานความรวมมือของชุมชนและกระบวนการบริหารสามารถจําแนกการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2. รูปแบบของจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 มีความเปนไปได ถูกตอง เหมาะสมและสามารถ
นําไปใชประโยชนได  

 2) จากการประชุมอางอิงผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือยืนยันจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษา โดยผูบริหาร
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 4 และมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิต จํานวน 9 คน ซึ่งไดพิจารณาดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และการใชประโยชน พบวา 
องคประกอบจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตท่ี 21 ตามความเห็นของกลุมตัวอยางประกอบดวยจริยธรรม
ผูบริหารสถานศึกษา 4 ดานคือ 1) จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 สําหรับตนเอง 2) จริยธรรมผูบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 เพื่อการปฏิบัติหนาที่ 3) จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 เพ่ือการบริการ
และ 4) จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 สําหรับสังคม และผูทรงคุณวุฒิไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่ควรยึดถือโดยมักจะปรากฏอยูในหลักศาสนา ระเบียบ กฏหมาย คําสั่ง 
จรรยาบรรณและวินัยขาราชการครู ซ่ึงตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิทุกทานสอดคลองกับการศึกษาของประภาศรี สีอําไพ 
(2543: ง) ที่อธิบายวาจริยธรรมเปนเคร่ืองมือกําหนดหลักปฏิบัติในการดํารงชีวิต เปนแนวทางในการดํารงชีวิตอยูอยาง
สงบเรียบรอยเชนเดียวกับ สฎายุ ธีระวนิชตระกูล (2553:1) จรรยาบรรณวิชาชีพที่กําหนดไวอยางเครงครัด ยอมทําให
คนมีบารมีเปนที่นาเลื่อมใส  

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. การบริหารการศึกษาโดยใชหลักจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตท่ี 21 ผูบริหารตองมีจริยธรรม
สําหรับตนเอง ตอการปฏิบัติหนาที่ ตอการบริการและสําหรับสังคม เพื่อเปนแบบอยางในการทํา ใหผูอื่นทํางานตาม
หนาท่ี ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ผูบริหารควรพัฒนาแผนงานการสงเสริมจริยธรรมในสถานศึกษาเพื่อใหมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชจริง
ในชีวติประจําวัน 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 เพ่ิมเติมสวนอ่ืน ๆ  
2. ผูบริหารควรพัฒนาแผนงานการสงเสริมจริยธรรมในสถานศึกษาเพื่อใหมีประสิทธิภาพ 

 
 
 


	

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2). 

กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ. 
ชัยยนต เพาพาน. (2559). แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานการเปนผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21. 

วารสารบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
ชุติมา รักษบางแหลม. (2529). ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม : หนทางสูการขับเคลื่อนภาวะผูนําใน สถาบันการศึกษา 

Ethical Leadership : The Power Driven Force to Leadership in Educational Institute. 
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร.  

ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค. (2556). การบริหารจัดการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต. ปริญญาดุษฎีนิพนธ 
คณะศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

นิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ. (2556). พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสตรี. ปริญญาดุษฎีนิพนธคณะ
ศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ประทีป มากมิตร. (2550). จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.  ดุษฎีนิพนธ ปริญญา
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ประภาศรี สีหอําไพ. (2540). พ้ืนฐานการศึกษาศาสนาและจริยธรรม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

มัทนา วังถนอมศักดิ์. (2550). รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู. ปริญญาดุษฎีนิพนธ คณะศึกษาศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

มาศโมฬี จิตวิริยธรรม. (2552). คุณธรรมที่สงเสริมการเปนกัลยาณมิตรของผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. 
ปริญญาดุษฎีนิพนธ คณะศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 

รุง แกวแดง. (2546). การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพขาวฟาง 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. (2560). สํานักงาน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ 

: สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 
สถาพร สังขขาวสุทธิรักษ. 2550. ปจจัยที่จําแนกการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 

ปริญญาดุษฎีนิพนธ คณะศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 

สฎายุ ธีระวณิชตระกูล. (2553). การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : เก็ทกูดครเีอชั่น.� 
สมร ปาโท. (2555). รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสูความเปนมืออาชีพ สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน. วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร : มหาวิทยาลัยอิสเทิรน เอเชีย. 
สลิลทิพย ชูชาติ. (2556). พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2. วิทยานิพนธ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

สุทธิพงษ นาสูงเนิน. (2559). การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี. 





การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



สุรัตน ไชยชมภู. (2558). ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมในการบริหารการศึกษา. วารสารบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564. วันที่คนขอมูล 1 มีนาคม 2560 , เขาถึงไดจาก http:// www. 
nesdb.go.th/Default.axpx?tabid91. 

Kelly, K.T. An Investigation of school morale and perception of school Climate among 
minority at risk student (at risk, minority students), dissertation abstracts international, 
61 (2), (August 1991): 52-12A. 

Nicoli Dante. (1971). The Administrative Behavior of the Superintendent of School as Deceived By 
High School Principals. Dissertation Abstracts International. 33 (7); 321-A : January. 

Richard. G. (2001). Eventful Cities : Cultural Management. London: Rutledge. 
 
 

���

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

   
The Development of the Knowledge Management Model for Academic Administration 
Research on Educational Quality Development for Secondary School in the Office of 
Secondary Education Service Area 8 
 
ผูวิจัย    วรรณภา  งอกนาวัง 

สาขาวิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา  วิหคโต 

วิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนารูปแบบวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู

ในการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันที่ 1 การกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการเกี่ยวกับการจัดการความรูในการ
บริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ขั้นตอนที่ 3 การสรางรูปแบบการจัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ขั้นตอนที่ 
4 การประเมินรูปแบบการจัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก            
1) เอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนารูปแบบการจัดการความรูในบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 
29 โรงเรียน กลุมประชากรจํานวน 290 คน 3) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการวิจัย จํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม แบบ
บันทึกขอมูลการ focus group และแบบประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทล 
ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันและความตองการเกี่ยวกับการจัดการความรู ในการบริหารงานวิชาการ 
ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา พบวาจากขอมูลพื้นฐานในหนวยงานสถานศึกษาแบงความ
รับผิดชอบเปนกลุมสาระท่ีมีหนาที่ดานการจัดการความรูจัดการรับผิดชอบเปนระบบภายในจากโครงสรางตาม
ขนาดของโรงเรียนระดับผูบริหารระดับสูง (ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ) ระดับกลาง (หัวหนากลุมสาระ หัวหนา
กลุมงาน) และระดับลาง (หัวหนาเวรตามมอบหมาย) ยังไมมีการจัดระบบการจัดการความรูดานงานวิจัยเปนเพียง
การนํางานดานการจัดการความรูเชน การเก็บขอมูลไวตามงานตางๆ เชน งานประกันคุณภาพคุณภาพ งานกิจการ
พัฒนาผูเรียน งานนโยบายและแผน และงานวิจัยและพัฒนาคิดเปนถึงรอยละ 79.01 นอกจากนี้ผูรับผิดชอบงาน
ดานการจัดการความรูสวนใหญเปนบุคลากรที่มีอายุอยูสูงกวา 45 ปคิดเปนรอยละ 44.41 และมีประสบการณ
ทํางานดานการจัดการความรูมาเพียง 1-3 ปคิดเปนรอยละ 51.85 ซ่ึงตําแหนงในปจจุบันเปนผูปฏิบัติงานการสอน
คิดเปนรอยละ 39.51 และเปนผูบริหารระดับกลางคิดเปนรอยละ 34.57 ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกัน 
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2. ผลการสรางรูปแบบการจัดการความรูในในการบริหารงานวิชาการดานการวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มึ 7 ข้ันตอนไดแก 

1. การคนหา/บงชี้ความรู (Knowledge Identification) 
2. การสรางและการแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition)  
3. การจัดการความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization)  

   4. การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement)  
  5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 
  6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)  

  7. การเรียนรู (Learning) 
 
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู / การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ความเปลี่ยนแปลงที่ผกผันของประเทศไทย ที่มีความขัดแยงดานการเมือง ความเห็นตางจนเกิดคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาลปจจุบันไดเขามาบริหารประเทศ สะทอนปญหาสังคม สงผลกระทบอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการปรับเปลี่ยนระบบภายในโดยการใช ม.44 ท่ีเปนท้ังจุดเร่ิมตนและยุติในบาง
หนวยงาน ดวยเหตุนี้เอง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในรัชกาลที่ 9 จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ประกาศ
แตงตั้งรัฐมนตรี ตามประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยแตงตั้งให พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณเปนรัฐมนตรี         
วาการกระทรวงศึกษาธิการและนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยพล
เอกสุรเชษฐชัยวงศ ยังคงความเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการตามประกาศ ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2558 
 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมอบนโยบายแก ผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ ผูบริหารสวนภูมิภาคและขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท่ัวประเทศ เพื่อเปนแนวทาง
ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสูการปฏิบัติ ใหเกิดประสิทธิผลตอเด็ก 
เยาวชน ประชาชนและการพัฒนาประเทศโดยรวม สวนการศึกษาถือวาเปนพ้ืนฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง จึงตองมี
แผนปฏิรูป ระยะเรงดวน ระยะปานกลางและระยะยาวจึงจัดทําเปนแผน 6 ยุทธศาสตร 
 การบริหารงานวิชาการเปนงานท่ีสําคัญสําหรับผูบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนงานท่ีจะตอง
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษาและเปนเครื่องชี้ความสําเร็จ           
และความสามารถของผูบริหาร 
 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา หรือโรงเรียนเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะเปนหนาท่ีของสถานศึกษาทุกแหง คือ 
การใหความรูทางดานวิชาการแกผูเรียน 
 งานวิชาการเปนหัวใจของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สวนงานดานอื่นๆ เปนองคประกอบที่จะทําให
สถาบันดําเนินไปดวยความราบรื่นเทานั้น ผูบริหารการศึกษาทุกคนควรจะรับผิดชอบเปนผูนําของครูในดานวิชาการ
เปนอันดับแรก เพราะหนาที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกแหง คือ การใหความรูแกนักเรียนในดานวิชาการ 
โดยการทํางานรวมกับครู กระตุนเตือนครูใหคําแนะนําครูและประสานงานใหครูทุกคนทํางานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพในการสอน งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด 
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับ
หลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเปนหัวใจของสถานศึกษาซึ่งอาจจะเกี่ยวของ
ทางตรงหรือทางออม ก็อยูที่ลักษณะของงานนั้น 
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 ดังนั้นอาจสรุปไดวา งานวิชาการถือวาเปนหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุงหมายของ
สถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ซ่ึงขึ้นอยูกับงานวิชาการท้ังสิ้น งานวิชาการเปนกิจกรรมการจัดการ
เกี่ยวกับงานดานหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช แบบเรียน งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งาน
วัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษาและงานประชุมอบรมทางวิชาการ 
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 งานวิชาการมีขอบขายครอบคลุมเกี่ยวกับงานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแตการวางแผน
เกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดําเนินงาน เกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดบริการ การสอน ตลอดจนการวัด และ
ประเมินผล รวมท้ังติดตามผล และส่ือการสอนรวมไปถึงการพัฒนาผูสอนตลอดจนการดําเนินกิจการของโรงเรียน
จะตองเปนไปตามหลักสูตรและระเบียบพิธีการของการเรียนการสอน จําเปนท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของสังคมทุกระยะ ดวยการจัดเนื้อหาวิชาใหทันสมัย บางครั้งก็มีการเพ่ิมวิชาใหมๆ เขา
ไปดวย ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอยางแทจริงนั้น เกิดจากการเรียนการสอน ดังนั้น เมื่อหลักสูตรเปลี่ยนก็จําเปนตอง
อบรมครูตามไปดวย เพราะการใชหลักสูตรในโรงเรียนจะมีสวนเก่ียวโยงไปถึงการจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน วิธี
สอน การใชอุปกรณการสอนและการประเมินผลดวย ถามองในดานของงานสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ 
ไดแกงานควบคุมดูแลหลักสูตร การสอน อุปกรณการสอน การจัดการเรียน คูมือครู การจัดชั้นเรียน การจัดครูเขา
สอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝกอบรมครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพรงานวิชาการ การวัดผล
การศึกษา การศึกษาวิจัย การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพสถานศึกษาจะ
เห็นไดวา งานวิชาการเปนงานท่ีมีขอบขายครอบคลุมหลายดาน  อันจะกอใหเกิดประโยชนสงเสริมใหเกิด
ประสิทธิภาพแกผูเรียน ทุกดาน  
 ในการบริหารงานวิชาการจะตองมีหลักการและวิธีการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหาร 
ดังนั้นในหลักการเบื้องตนของการบริหารจึงตองมีขอความชัดเจนในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 
  3.1 ยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐานและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง  โดยมีครู 
ผูบริหาร ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม 
  3.2 มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
 3.3 มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูรวมท้ัง
เปนเครือขายและแหลงการเรียนรู 
 3.4 มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดใหมีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไดทุกชวงชั้นทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
  3.5 มุงสงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขาย เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา: https://www.gotoknow.org/posts/344746 
  การบริหารจัดการในสถานศึกษาท้ัง 4 ดาน ใชกรอบการบริหารของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 
โดยนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปวา “ธรรมาภิบาล” ไดแก หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคามาบูรณา
การในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะที่เปน นิติบุคคลดวย โดยนํา
หลักธรรมาภิบาลดังกลาวมาบูรณราการเขากับการดําเนินงานดานตางๆ ของสถานศึกษาซึ่งไดแก การดําเนินงานด
านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไปและเปาหมายในการจัดการศึกษาคือทําใหผูเรียนเปนคน
ดี เกงและมีความสุข 
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 งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมาก
ที่สุด ดวยเจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผู
เรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่นและการมีสวนรวม จากผูมี สวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําให
สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจน
การวัดผลประเมินผล รวมทั้งการ วัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
 หัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูป การเรียนรูและผูมีบทบาทสําคัญที่สุด ท่ีจะเปนพลัง
ขับเคลื่อนใหการปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จมากท่ีสุด คือ“ครู”หนาท่ีโดยตรงของครู คือการจัดการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแตละคน ดังนั้น ครูจะตองใชความพยายามอยูตลอดเวลากับการคนหา
วิธีการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดีที่สุด ดวยวิธีการที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองซึ่งเปนท่ี
ยอมรับกันวา การวิจัยเปนกระบวนการคนหาความรูและแกปญหาอยางเปนระบบเชื่อถือได  ดังนั้น ถาครูไดนํา
หลักการสําคัญการวิจัยมาใชในการคนหาวิธีการจัดการเรียนรู  ท่ีเหมาะสมกับผูเรียนจะชวยหาคําตอบหรือตอบ
คําถามที่ตองการได ความสําคัญในการกระบวนการวิจัยมาใชเปน แนวทางในการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูของครู
ดวยตนเองซึ่งการวิจัยเปนกระบวนการที่ตองมีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต การปฏิบัติจริงของครูมิใชแยก
สวนจากการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น การวิจัยและพัฒนา การเรียนการสอนจึงเกิดขึ้นพรอมกันในการปฏิบัติงาน
การเรียนการสอนตามปกติของครู 
 การจัดการความรู หรือ KM ซึ่งที่ยอมาจากคําวา “Knowledge Management”  
 Knowledge Management หรือที่เรียกสั้นๆ วา KM นั้นก็คือแนวทางการบริหารแนวทางการทํางาน
ภายในองคกรเพื่อทําใหเกิดการนิยาม ความรูขององคกรขึ้นและทําการรวบรวม, สรางและกระจายความรูของ
องคกร ไปใหทั่วทั้งองคกรเพ่ือใหเกิดการตอยอดของความรู , นําความรูไปใชใหเกิดประโยชน รวมถึงกอใหเกิด
วัฒนธรรมแหงการเรียนรูภายในองคกรข้ึน คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยู ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือ
เอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู นําความรู
ที่ไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลความรู คืออะไร  
 ความรู คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมท้ังความสามารถเชิง
ปฏิบัติและทักษะความเขาใจหรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ สิ่งท่ีไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง การคิด
หรือการปฏิบัติ องควิชาในแตละสาขา (ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 
 รูปแบบของความรู 
  รูปแบบของความรู มี 2 ประเภท คือ 
  1. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผาน
วิธีการตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ เอกสาร กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อ
ตางๆ เชน VCD DVD Internet เทป เปนตน และบางครั้งเรียกวา ความรูแบบรูปธรรม 
 2. ความรูที่ฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรค
หรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ ประสบการณ แนวความคิด บางครั้งจึง
เรียกวา ความรูแบบนามธรรม ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัย  เห็นความสําคัญถึงการจัดการความรูในการ
บริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ใหเกิด
ประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาจึงวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



 
 

คําถามการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ ดาน

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 
 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประกอบดวย ความหมายงานวิชาการดานการวิจัย ความสําคัญของงานวิจัยเพื่อการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา แนวทางการดําเนินงานการเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาและหลักการบริหารงาน
อยางมีคุณภาพ 
 2. การศึกษาความจําเปนและความตองการเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูในการบริหารงาน
วิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียน 
ผูรับผิดชอบ งานดานงานวิชาการดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

3. ขอบเขตดานระยะเวลา        
   ปการศึกษา 2559 – 2560 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ไดรูปแบบการจัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 
 2. ชวยสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารสําหรับการสรางและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

1. บริหารงานวิชาการดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. การจัดการความรูในการบริหารงาน
วิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

2. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู
ในการบริหารงานวิชาการดานการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



 
 

นิยามศัพท 
 1. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูหมายถึง การจัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 
 2. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจังหวัด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 55 โรงเรียน 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  1. แนวคิดเกีย่วกับการจัดการความรู   
  2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการวิจัย 
  4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร.นางทิพวรรณ นิลทยา.ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.2557 

การรวบรวมความรูที่มีอยูในตัวบุคคล และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา เรื่องการจัดทํา
แผนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ.กลุมงานวิจัย.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี.2555 

การศึกษาวิจัย เร่ือง“การจัดการความรูในหนวยงานของมหาวิทยาลัย.คณะผูวิจัย.กองพัฒนาคุณภาพ.
มหาวิทยาลัยมหิดล. 2552 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ขั้นตอนการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลที่ไดรบั 

ข้ันท่ี 1  
การกําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย 

1. ประชากร ไดแก เอกสาร ตํารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การ
พัฒนารูปแบบการจัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง จํานวน 30 เลม 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูล 
3. การเก็บรวบขอมูล ใชวิธีการศึกษาคนควาหลักการแนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ 
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากเอกสาร ตําราบทความ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

4. การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ 
    การจัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ ดาน

ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า คุณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
สถานศึกษา  

2. การจัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ ดาน
ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า คุณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา  

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ข้ันท่ี 2  
การศึกษาความจําเปน/ตองการ
เกี่ยวกับขอมูล 
การพัฒนารูปแบบการ จัดการ
ความรูในการบริหารงานวิชาการ 
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1. ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานและครูผูรับผิดชอบในการประเมินดานการปฏิบัติงานของครู
ผูชวย และกลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 9 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูลการพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

3. การรวบรวมขอมูล โดยการใชการจัดกลุมสนทนา (Focus group 
discussion) 

4. การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเนื้อคาสถิติที่ใช ไดแก ความถ่ี 

ขอมูลการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูในการ
บริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีจําเปนและตองการ 
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การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



 
 

ข้ันท่ี 3  
การสรางระบบ 
การพัฒนาการจัดการความรู 
ในการบริหารงานการวิ จัยเพื่อ
พั ฒน า คุณภ าพก า รศึ ก ษ า ใ น
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 8 

นําขอมูลที่ไดในข้ันที่ 2 มาวิเคราะหการวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู ในการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8และตรวจสอบความเหมาะสมและเปนไป
ไดของการพัฒนารูปแบบดังน้ี 
1. ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดาน การบริหารงานวิชาการ ดานการ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เลือกกลุม
ตัวอยาง จํานวน 9 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  
    1) การูปแบบการจัดการความรูการบริหารงานวิชาการดานการวิจัยเพ่ือ 

1. การ พัฒนารูปแบบการ จัดการความรู ในการ
บริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
     2) แบบประเมินความเหมาะสมและเปนไปไดของการบริหารงาน
วิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้น 
ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
3. นําขอมูลที่ไดกลับมาวิเคราะหและการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใหสมบูรณและ
ปรับปรุงกลับไปใหผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบการบริหารงาน
วิชาการ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 ตรวจสอบความ ถูกตองอีกครั้ง 

 

ข้ันท่ี 4  
การบริหารงานวิชาการ ดานการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า  โ ร ง เ รี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ใหสมบูรณ 

1. ประชากรไดแก ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
และครูผูรับผิดชอบในการประเมินดานการบริหารงานวิชาการดานการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และกลุมตัวอยาง
เลือกมาโดยใชการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 3 โรงเรียน จํานวน 9 คน  

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  
1) การพัฒนาระบบ การบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน 

รูปแบบการจัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ 
ด านการวิ จั ย เพื่ อพัฒนาคุณภาพการศึ กษา ใน
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
2) แบบประเมินผลการการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
3. การรวบรวมขอมูล การบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไปใหกลุมตัวอยางทดลองใช เปน
เวลา 1 สัปดาห และใหตอบแบบประเมินผลการการบริหารงานวิชาการ 

4. การวิเคราะหขอมูล คาสถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นขั้นตอนการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขั้นที่ 2 การศึกษาความจําเปน/ตองการเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ข้ันที่ 3 การบริหารงาน
วิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ขั้นที่ 4 การพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ซ่ึง ในแตละข้ันมี
สาระสําคัญเก่ียวกับวิธีดําเนินการวิจัยและผลลัพธที่ตองการโดยสังเขป ดังตอไปนี้ 
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ขั้นที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
1) ประชากร ไดแก เอกสาร ตํารา บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ดาน

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 และกลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 เลม 

2) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูล 
3) การเก็บรวบขอมูล ใชวิธีการศึกษาคนควาหลักการแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จากเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

4) การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
ขั้นที่ 2 การศึกษาความจําเปน/ตองการเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินดานการบริหารงาน

วิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา  
1) ประชากรไดแก ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและครูผูรับผิดชอบในการ

บริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และกลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 9 คน 

2) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูลบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

3) การรวบรวมขอมูล โดยการใชการจัดกลุมสนทนา (Focus group discussion) ไดแก การรวบรวม
ขอมูลโดยการจัดกลุมสนทนาเพื่อใหไดคําตอบการวิจัยที่จะทําใหเกิดความกระจาง ในประเด็นที่ศึกษา โดยการวิจัย
ในครั้งนี้ผูวิจัยไดจัดกลุมสนทนาข้ึน 1 ครั้ง คือ กลุมผูบริหารโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู
ผูรับผิดชอบในการประเมินดานการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
โรงเรยีนมัธยมศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

4) นําขอมูลที่ไดกลับมาวิเคราะหและปรับปรุงขอมูลการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

ขั้นที่ 3 การศึกษาการพัฒนารูปแบบบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

การดําเนินการในขั้นนี้ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดใน ขั้นท่ี 2 มาวิเคราะหและรูปแบบการบริหารงานวิชาการ ดาน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดังนี้ 

1 ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 9 คน 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  

1) โครงสรางการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

2) แบบประเมินการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

3) นําขอมูลที่ไดกลับมาวิเคราะหและปรับปรุงระบบการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

และนําผลท่ีปรับปรุงกลับไปใหผูเชี่ยวชาญดานการการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง 
ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใชกระบวนการวิเคราะหเนื้อหา 
2. นําผลการวิเคราะหมาเปนขอมูลพื้นฐานในการการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา  
แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูประเมิน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวน 5 ขอ 
ตอนท่ี 2 ผลการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีลักษณะเปนแบบประเมินคา แบงเปน 5 ระดับ 

ไดแก ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช และปรับปรุง ในประเด็น 3 ประเด็น ไดแก ดานการออกแบบ ดานกระบวนการ
ทํางาน และดานผลลัพธ 

ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงและแกไขระบบการบริหารงานวิชาการ        
ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
มีลักษณะเปนแบบปลายเปดใหผูประเมินไดแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุง อยางอิสระ 

3. นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญดานการการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานการวัดและประเมินผล
และการวิจัยจํานวน 9 ทาน ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินดานความตรงทางเนื้อหาและความตรงตามโครงสราง/
ขั้นตอนของกระบวนการการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษา มีลักษณะเปนแบบปลายเปดใหผูประเมินไดแสดงขอคิดเห็นและปฏิบัติงานของครูผูชวย เปนรายขอ 
โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
  +1 เม่ือแนใจวาคําถามนั้นตรงกับเนื้อหาและโครงสราง 
  -1 เม่ือแนใจวาคําถามนั้นไมตรงกับเนื้อหาและโครงสราง 
 4. นําคะแนนท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 9 ทาน มาวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เปนรายขอ (เกณฑ
การยอมรับวาใชได คือ คา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป) ขอที่มีคะแนนตํ่ากวา 0.50 แสดงวาไมผานเกณฑ ก็ปรับปรุง
รายการนั้นๆ ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

ขั้นที่ 4 ผลการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีลักษณะเปนแบบปลายเปดใหผูประเมินไดแสดงขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะ 

1) ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และครูผูรับผิดชอบในการ
บริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีลักษณะเปนแบบปลายเปดใหผูประเมินไดแสดงขอคิดเห็นและกลุมตัวอยาง ไดแก 
ผูบรหิารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผูรับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีลักษณะ
เปนแบบปลายเปดใหผูประเมินไดแสดงขอคิดเห็นและเลือกมาโดยใชการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 3 โรงเรียน 
จํานวน 9 ทาน  

2) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ ระบบการประเมินดานการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และแบบ
ประเมินผลการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
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3) การรวบรวมขอมูลผล การบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไปใหผูเชี่ยวชาญดานการบริหารงานวิชาการ ดานการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 
9 ทาน ทดลองใช เปนเวลา 1 สัปดาห (บันทึกขอมูล เรียกดูขอมูลและประเมินผล) และใหตอบแบบประเมิน ผูวิจัย
ไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใหตอบแบบประเมินการใชการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และจัดเก็บขอมูลดวย
ตนเอง จนครบถวนตามจํานวนท่ีกําหนด 

4) การวิเคราะหขอมูล คาสถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 เกณฑการใหคะแนนและแปลผลการวิเคราะหความเหมาะสมและความเปนไปได และมีประสิทธิภาพของ
การบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
  5 หมายถึง มีความเหมาะสมและเปนไปได/มีประสิทธิภาพดีมาก 
  4 หมายถึง มีความเหมาะสมและเปนไปได/มีประสิทธิภาพดี 
  3 หมายถึง มีความเหมาะสมและเปนไปได/มีประสิทธิภาพปานกลาง 
  2 หมายถึง มีความเหมาะสมและเปนไปได/มีประสิทธิภาพพอใช 
  1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

เกณฑในการแปลผลคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ 
  4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมและเปนไปได/มีประสิทธิภาพดีมาก 
  3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมและเปนไปได/มีประสิทธิภาพดี 
  2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมและเปนไปได/มีประสิทธิภาพปานกลาง 
  1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมและเปนไปได/มีประสิทธิภาพพอใช 
  1.00 – 1.50 หมายถึง ควรปรับปรุง 
สิ่งที่คาดหวังในงานวิจัย 

รูปแบบการจัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่นําเสนอเปนขั้นตอนของการดําเนินงานการ
จัดการความรูในโรงเรียนทีละขั้นตอนตามลําดับอยางชัดเจนเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชในโรงเรียนจริงๆตอไปโดย
แสดงใหเห็นความสัมพันธทั้งระบบของกระบวนการจัดการความรูในโรงเรียนดังนั้นเม่ือโรงเรียนนําไปใชจึงตองศึกษา
ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการความรูในโรงเรียนโดยละเอียดในแตละขั้นตอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

เพื่อใหงายตอการนํารูปแบบการจัดการความรูในโรงเรียนไปใชจึงควรมีการจัดทําคูมือหรือModuleโดย
ขยายรายละเอียดของแตละขั้นตอนในรูปแบบการจัดการความรูในโรงเรียนเพื่อใหชัดเจนและมีแนวปฏิบัติครบถวน
ปฏิบัติไดงายเหมาะกับการที่โรงเรียนสามารถนําไปใชในการดําเนินการไดผลสําเร็จรวดเร็วขึ้น 
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ผูวิจัย     ไวริญ  พยุงเกียรติคุณ 
    สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา  วิหคโต 
  ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัย เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เปนการวิจัยและ
พัฒนา มีวิธีดําเนินการวิจัย 4 ข้ัน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ประชากร ไดแก เอกสาร ตํารา 
บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา กลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 80 เลม เคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ข้ันที่ 2 การสรางโปรแกรมสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานัก งานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยการสังเคราะหและสรางโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดาน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 กับผัง
ชุดคําสั่งโปรแกรมสารสนเทศ ข้ันที่ 3 การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของโปรแกรมสารสนเทศ 
ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศและผูรับผิดชอบงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 9 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก                     
1) ผังชุดคําสั่งโปรแกรมสารสนเทศ 2) โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 3) แบบประเมินความ
เหมาะสมและเปนไปไดของโปรแกรมสารสนเทศ การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการสนทนากลุม นําขอมูลกลับมา
วิเคราะห และปรับปรุงโปรแกรมสารสนเทศ การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ข้ันที่ 4 การทดลองใช
โปรแกรมสารสนเทศ ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและผูรับผิดชอบงานวิชาการ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และกลุมตัวอยางเลือกแบบเจาะจง จํานวน 3 โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย คือ 1) โปรแกรม
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
วิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การรวบรวมขอมูล โดยวิธีการนําโปรแกรม
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไปใหกลุมตัวอยาง
ทดลองใช และตอบแบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมสารสนเทศ การวิเคราะหขอมูล ใชคาสถิติ ไดแก 
คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
คําสําคัญ : โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ /การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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Abstract
 The purpose of this study was to develop the information program for the academic 
affairs administration on educational quality development research of a school under the 
Secondary Education Service Area Office 16. This research and development was four 
phases. First phase - conceptual framework determination, the population consisted of 
textbooks, articles, and research related to the development of the information program for 
the academic affairs administration on educational quality development research. 80 
subjects were specifically selected as samples. The research tools were record forms, data 
collections, and research concepts using data analysis method. Second phase – to design 
and create the development of the information program for the academic affairs 
administration on educational quality development research of the school under the 
Secondary Education Service Area Office 16 by synthesizing and creating the information 
program with the construction set. Third phase – to evaluate the suitability and feasibility of 
the information program, the population consisted of 9 specialists and officials in the field 
of computer program development and the academic affairs administration on educational 
quality development research of the school. The research tools were 1) the construction 
set’s diagram of the information program 2) the information program for the academic 
affairs administration on educational quality development research of the school under the 
Secondary Education Service Area Office 16, and 3) the program’s suitability and 

feasibility evaluation forms. Data collection was conducted using group discussion and then 
the data was analyzed to improve the information program. Data analysis was carried out 
using content analysis. Forth phase – to try a trial of the information program, the 
population consisted of school directors and officials of the academic affairs administration 
on educational quality development research of the school. The samples were specifically 
selected from 3 schools. The research tools were 1) the information program 2) the 
program’s performance evaluation forms. Data collection was conducted by giving the 
information program trial to the samples for a try and let the samples answer questions in 
the program’s performance evaluation forms. Data analysis was carried out using the mean 

and standard deviation as statistic tools. 

Keywords : the Information Program for the Academic Affairs Administration /
Educational Quality Development Research

 

บทนํา  
 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานวิชาการที่สําคัญ ตอกระบวนการ
เรียนการสอน เนื่องจากเปนรากฐานในการสรางองคความรูใหม รวมท้ังนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ที่ทันสมัย เพ่ือ
นําไปสูการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ การวิจัยเปนกระบวนการที่ใชในการแสวงหาความรูหรือ ขอคนพบในการ
แกปญหาและพัฒนางานไดอยางเปนระบบ มีความนาเชื่อถือ ครูซึ่งเปนวิชาชีพชั้นสูงที่ตองการผลงานท่ีมีความ
นาเชื่อถือ ถาครูใชการวิจัยมาพัฒนาหรือแกปญหาการเรียนรูของผูเรียน จะแสดงใหเห็นถึงการทํางานของครู  ที่
เชื่อมั่นไดและเปนการประกันคุณภาพการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง การพัฒนาครูใหเปนครูนักวิจัย ถือเปนบทบาทหนึ่ง
ของครูยุคใหม กลาวคือทั้งเปนผูกระตุนปลูกฝงการเรียนรูกระบวนการวิจัยใหกับนักเรียน  หรือ ครูเองไดเรียนรู
เก่ียวกับกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตน ซ่ึงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนับวาเปนการ
วิจัยที่ครูสามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนไดเปนอยางดี  
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 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560 : 39) ในฐานะหนวยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดทํายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครู 
(พ.ศ.2558 - 2572) ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรคือ 1) การปฏิรูประบบและรูปแบบการผลิตครู 2) การปฏิรูประบบ
และรูปแบบการพัฒนาครู 3) การปฏิรูประบบการใชครูและระบบบริหารงานบุคคลของครู 4) การปฏิรูประบบการ
วิจัยของสถาบันผลิตและพัฒนาครู และ 5) การสรางกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร และไดมีการกําหนด
ยุทธศาสตรและวางเปาหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาเพ่ือรองรับการเขาสูยุค ไทยแลนด 4.0 ภายใต
วิสัยทัศน “มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู คูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ของแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 3 
ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตร
พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา จะเห็นไดวาบทบาทของครูกับ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความชัดเจนมากข้ึน    
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดสงขลา จํานวน 41 โรงเรียน 
และจังหวัดสตูล จํานวน 12 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 53 โรงเรียน โดยไดกําหนดใหการทําวิจัยเปน นโยบายเฉพาะท่ี
ตองเรงดําเนินการใหเห็นผลใน 1 ป (สํานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต16. 2559 : 2) ท้ังนี้ไดกําหนดนโยบาย
ใหครูในโรงเรียนดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาการจัดการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายใหครูทําวิจัยอยาง
นอยปการศึกษาละ 1 เรื่อง แตสภาพการณปจจุบันเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษายังประสบปญหา
เนื่องจากการสงงานวิจัยพบวา โดยท่ัวไปโรงเรียนมัธยมศึกษาไดดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศ ดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรายงานใหกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสําหรับ
ใชเปนพื้นฐาน แตสวนใหญยังขาดการวิเคราะหเพื่อการวางแผน รวบรวมและจัดกลุม นอกจากนี้ผูวิจัยไดพบ
ประเด็นปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตางๆ ดังนี้ 1) ขอมูลงานวิจัยของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 มีปริมาณมากทําใหยุงยากตอการจัดเก็บและคนหา 2) ผลงานวิจัยเกิดการเสียหาย
และชํารุดเนื่องจากถูกเก็บแบบรูปเลมและไมไดอยูในรูปแบบของการจัดเก็บแฟมอิเล็กทรอนิกส  (Electronic File) 
3) มีความยุงยากและไมสะดวกที่จะตองนําขอมูลงานวิจัยปจจุบันหรือขอมูลงานวิจัยยอนหลังของแตละภาคเรียน
หรือรอบปการศึกษามาเพ่ือเปรียบเทียบถึงการปรับปรุงแกไข การดําเนินงานของหนวยงานได 4) ยังไมมีระบบนํา
ผลงานวิจัยของครูไปเผยแพรเพื่อใชไปสื่อในการหาความรูเพิ่มเติมตลอดจนใชในการตอยอดการวิจัยในคร้ังตอไป 
 ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ท่ีสอดคลอง กับภารกิจ
ของการบริหารงานวิชาการ ใหมีความสะดวก รวดเร็ว ชวยลดขั้นตอนการทํางาน ตรวจสอบขอมูลไดทันที รายงาน
สรุปผลการดําเนินงานวิจัยอยางถูกตอง นาเช่ือถือ และเปนปจจุบัน ผูบริหารสามารถใชสารสนเทศเพ่ือการประเมิน 
ตรวจสอบ บริหารงานงานวิจัยในสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  
  เพื่อพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย  
 
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 

 จากภาพแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของแนวคิดที่นํามาใชในการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยวเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแบงออกเปน 3 แนวคิด ดังนี้     
 1. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ไดศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของ ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ (2554) สุทธิวรรณ ตันติรจนา
วงศ และคนอื่นๆ (2546) ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2550) รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2550) ซาเรซวิค และวูด (Saracevic 
and Wood : 1981 อางถึงใน รสสุคนธ ศุนาลัย. 2555) พิกุล เงินทอง (2550) เคอรลิงเจอร (Kerlinger. 1995) 
และคนอื่นๆ ไดนําประเด็นสาระสําคัญนําไปใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ดาน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง ขอมูลตางๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของ
ครู บุคลากรในสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมาจัดกระทํา ประมวลผล หรือวิเคราะหดวยวิธีการตางๆ อยางเปน
ระบบ และนําผลไดหลายรูปแบบ สามารถใชเปนพื้นฐานในการคาดการณลวงหนาหรือประกอบการตัดสินใจ 
วินิจฉัย สั่งการทางการบริหารไดทันที   
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545) สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2554) สิยาพัฐ รักปา และปรีชา วิหคโต (2550). ธนวัฒน พินนอกและปรีชา วิหค
โต (2559) โชติกา ปลาผล และปรีชา วิหคโต (2559) ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล และคณะ (2549) โกสันต เทพสิทธิ
ทรากรณ และถวัลยวงศ ไกรโรจนานันท (2547) ชัยพจน รักงาม (2549) โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2549) นอย สุวรรณ
มณี และคณะ (2552) กิตติศักด์ิ เจริญโภคานนท (2546) บูน (Boone.1992) เดวิส และโอลสัน (Davis & Olson. 
1984) ฮูลล (Houle:1996) เลาดอนและเลาดอน (Laudon & Laudon. 2004) และคนอ่ืนๆ ไดนําประเด็น
สาระสําคัญไปใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม ความหมายของโปรแกรม การสราง
ตนแบบ (Prototyping) แนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม การพัฒนา
โปรแกรม Web Application และการเผยแพรนวัตกรรม (Diffusion of Innovation)   

1. สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวชิาการ  

ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

2. การพัฒนาโปรแกรม
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน

วิชาการ ดานการวิจยัเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

3. สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
วิชาการดานการวิจยัเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 16 

โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
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 3. สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จํานวน 53 โรงเรียน ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และ
งานวิจัยที่เก่ียวของ ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2546) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (2559) และคนอื่นๆ ไดนําประเด็นสาระสําคัญไปใชในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ขอบขายและภารกิจของงานบริหารวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักการและ
แนวคิดในการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขอมูลสารสนเทศการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
ขอบเขตของการวิจัย          
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการ
วิจัยไว ดังนี้       
1. ขอบเขตดานเนื้อหา          
 1.1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประกอบดวย ขอมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศ ความหมายของขอมูลสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศ ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ แหลงที่มาของขอมูลสารสนเทศ คุณสมบัติของสารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ องคประกอบของระบบสารสนเทศ การบริหารงานวิชาการ ความหมายของการ
บริหารงานวิชาการ ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ แนวทางการ
ดําเนินการและหลักการบริหารงานงานวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ความหมาย
ของการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ลักษณะของการทําวิจัยในชั้นเรียน ความสําคัญของการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ขอบขายของการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา บทบาทของผูบริหารกับการวิจัย        
 1.2 การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประกอบดวย ความหมายของโปรแกรม การสรางตนแบบ (Prototyping) แนวคิดในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมWeb Application และการเผยแพรนวัตกรรม 
(Diffusion of Innovation)          
 1.3 สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประกอบดวย ขอบขายและภารกิจของการบริหารงาน
วิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขอมูลสารสนเทศ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ใชในการบริหารงานวิชาการ         
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง        
 2.1 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ประชากร ไดแก เอกสาร ตํารา บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวกบั
การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา            
 2.2 การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 
ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศและผูรับผิดชอบงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา        
                                                                                                                         

���

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



  
 2.3 การทดลองใชโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียน 
ผูรับผิดชอบงานดานสารสนเทศดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
3. ขอบเขตดานระยะเวลา          
 ป 2560  
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ           
 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัย เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในคร้ังนี้เพื่อ  
 1. ไดโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของ
สถานศึกษาที่สงเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน ใหครบถวน ถูกตอง สะดวกและรวดเร็ว   
 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานสารสนเทศ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยสารสนเทศตางๆ จัดเก็บอยูในระบบไม
เสื่อมสลาย คนหาไดงาย         
 3. เปนขอสนเทศการจัดโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สําหรับหนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ 
และสนใจนําไปประยุกตใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองคกร      
 4. ผลการวิจัยคร้ังนี้เปนขอสนเทศสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูมีสวนเก่ียวของ เพื่อนําไปใชในการ
วางแผนดําเนินงาน ปรับปรุงแกไข พัฒนา ระบบสารสนเทศของงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
นิยามศัพท            
 ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ผูวิจัยไดให คํานิยาม
ศัพทที่ใชเฉพาะการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูอานรายงานการวิจัย ดังนี้   
 1. สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัด
กระทําขอมูลดานการวิจัยตามขอบขายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่จําเปนและตองการใชประกอบดวย 
7 องคประกอบ ไดแก 1) ดานขอมูลอาจารย 2) ดานความรูเกี่ยวกับการทําวิจัย 3) ดานการสนับสนุนของผูบริหาร 
4) ดานงานวิจัย 5) ดานประสิทธิผลจากงานวิจยัของงานวิจัย 6) ดานการเผยแพรงานวิจัย และ 7) ดานรายงาน มา
ประมวลผลคํานวณ วิเคราะห เปนสารสนเทศที่สามารถนํามาใชประโยชนไดและเพ่ือใหผูบริหารนําสารสนเทศมา
ประกอบการตัดสินใจ รวมท้ังจัดทํานโยบายและวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพ  
 2. การพัฒนาโปรแกรมสนเทศ หมายถึง กระบวนการพัฒนาโปรแกรมในการศึกษาวิเคราะหออกแบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ตาม
ขั้นตอนการพัฒนา 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ข้ันท่ี 2 การสรางโปรแกรม
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ข้ันท่ี 3 การ
ประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของโปรแกรมสารสนเทศ  และข้ันท่ี 4 การทดลองใชโปรแกรม
สารสนเทศเพื่อใหเปนสารสนเทศประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ    
 3. โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
ชุดคําสั่งที่เขียนขึ้นมาเรียงกันเปนลําดับขั้นตอนเพื่อสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานตามคําสั่ง (CAIP : Collection 
Analysis Interpreter Presentation) ในการกําหนดรวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูล ประมวลผลขอมูล เพ่ือสราง
สารสนเทศในการตัดสินใจการวางแผนการบริหาร การควบคุม การวิเคราะห และติดตามผลการดําเนินงาน โดย
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ขอมูลที่ผานการประมวลผลใหอยูในรูปสารสนเทศที่เปนประโยชน มีการจัดเก็บอยางเปนระบบ สามารถนําไปใช
สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ ทั้งในระดับผูปฏิบัติและระดับผูบริหารได ซ่ึงมีขอกําหนดเกี่ยวกับขอบขาย
ภารกิจคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค และมาตรฐานท่ีตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพ่ือใชเปน
หลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแลการตรวจสอบ การประเมินผลการบริหารงานวิชาการ ดาน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยภารกิจยอย ดังนี้ 1) ศึกษาและสรางความตระหนักเกี่ยวกับ
การศึกษาวิเคราะหวิจัยและการนําผลวิจัยมาใชในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของ
สถานศึกษา 2) ศึกษาวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 3) ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูและใช
เปนแนวทางการแกปญหาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน 4) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับขอมูล และผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในความรับผิดชอบ 5) สรางเครือขายในการศึกษา
วิเคราะหวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูทั้งภายในโรงเรียนระหวางโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสวนกลาง 6) 
วิจัยประเมินผลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา     
 4. ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงานดานตางๆ ใหสําเร็จลุลวง ตามจุดมุงหมายท่ีวาง
ไว โดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด โดยวัดไดจาก แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 โดยประเมินประสิทธิภาพ จํานวน 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานการออกแบบการ
สรางฐาน ขอมูล 2) ดานความยากงายตอการใชโปรแกรมสารสนเทศ 3) ดานผลลัพธ หรือการรายงานผลการ
ประเมิน   
 5. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- 6 ในจังหวัดสงขลาและ
จังหวัดสตูล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จํานวน 53 โรงเรียน 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เปนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R & D) วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 4 ข้ัน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ขั้นที่ 2 การสรางโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
ขั้นที่ 3 การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ 

ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
ขั้นที่ 4 การทดลองใชโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 
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ตารางที่ 1 ข้ันการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัยและผลที่ไดรับ 

ขั้นการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลที่ไดรบั 
ข้ันท่ี 1 การกําหนด กรอบแนวคิดใน 
การวิจัย 

1. ประชากร ไดแก เอกสาร ตํารา บทความและงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ เพื่อการบริหารงาน
วิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และกลุมตัวอยางไดมา โดยการเลือกแบบ
เจาะจง จํานวน 80 เลม 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูล 
3. การเก็บรวบขอมูล  ใชวิธีการศึกษาคนควาหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จากเอกสาร ตํารา บทความ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 4. การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 

1. เพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ข้ันท่ี 2 การสรางโปรแกรมสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัย
เพื่ อพั ฒนาคุณภาพกา รศึ กษ าขอ ง
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

1.  วิเคราะหสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่ไดในข้ันที่ 1  
2. ออกแบบโครงสรางการทํางานของโปรแกรมสารสนเทศ 
3. สังเคราะหและสรางโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิชาการดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1. ชุดโครงสรางการทํางานของโปรแกรมสารสนเทศ 
2. โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการดาน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  

 

ข้ันท่ี 3 การประเมิน ความเหมาะสม
และความเป น ไปได ของ โปรแกรม
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ
ด า น ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศึ กษ า สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 16 
 

ประเ มินความเหมาะสมและเปนไปไดของ โปรแกรม
สารสนเทศ ดังน้ี 
1. ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาโปรแกรม
สารสนเทศและผูรับผิดชอบงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 9 คน 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
   2.1 ชุดโครงสรางการทํางานของโปรแกรมสารสนเทศ 
   2.2 โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดาน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
   2.3 แบบประเมินความเหมาะสมและเปนไปไดของ
โปรแกรมสารสนเทศ 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการสนทนากลุม  
4. การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 

โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ดาน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 ที่มคีวามเหมาะสมและมีความเปนไปได 
 

ข้ันท่ี  4 การทดลองใช โปรแกรม
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ
ด า น ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศึ กษ า สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 
 

1. ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและผูรับผิดชอบงาน
วิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกลุม
ตัวอยางเลือกมาโดยใชการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 3 
โรงเรียน  
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 
   2.1 โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดาน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
   2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมสารสนเทศ 
 

โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ดานการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

3. การรวบรวมขอมูล โดยวิธีการนําโปรแกรมสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาไปใหกลุมตัวอยางทดลองใช เปน
เวลา 1 สัปดาห และใหผูใชโปรแกรมตอบแบบประเมิน
ประสิทธิภาพ  

4. การวิเคราะหขอมูลและใชคาสถิติ ไดแก คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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เคร่ืองมือในการจัดการความรูเพ่ือการเสริมสรางสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษ
ที ่21 ของครู  
 
Knowledge management tools for capacity building The use of information technology 
in the 21st century teacher 
 
ผูวิจัย   อัจจิมา  มาศนิยม 

สาขาวิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดน  ชะเนติยัง 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา ซ่ึงรูปแบบการจัดการความรูเพ่ือ
เสริมสรางสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลามีลักษณะ
เปน Deployment flowchart ใน Deployment flowchart แสดงผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม เคร่ืองมือ 
เทคโนโลยีที่จะชวยสนับสนุน ประกอบดวย 6 ขั้นตอน 47 กิจกรรม ไดแก การสรางและแสวงหาความรู 
(Knowledge Creation and Acquisition) มี 6 กิจกรรม การเขาถึงความรู (Knowledge Access) มี 9 กิจกรรม 
การแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) มี 10 กิจกรรม การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge 
Codification and Refinement) มี 5 กิจกรรม การจัดเก็บความรู (Knowledge Organization มี 7 กิจกรรม 
การนําความรูไปใช (Knowledge Adoption) มี 10 กิจกรรม เครื่องมือที่ใชในการจัดการความรู ประกอบดวย
เครื่องมือที่เปนเทคโนโลยีและเครื่องมือทั่วไป 

 
คําสําคัญ : เคร่ืองมือการจัดการความรู ,การเสริมสรางสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 

 
ABSTRACT 

This research aims to develop a model for knowledge management to enhance the 
use of information technology in the 21st Century private School Teachers Songkhla 
province, which is a form of knowledge management to enhance the use of information 
technology in the last century. 21 school teachers Songkhla is a Deployment flowchart in 
Deployment flowchart showing the person responsible for each activity, technology tools to 
help support consists of 6 stages 47 events, including the creation and acquisition of 
knowledge (Knowledge Creation and Acquisition) has 6 activities, access to knowledge 
(Knowledge. Access) with nine events to exchange knowledge (knowledge sharing) with 10 

processors and screen activities, knowledge (knowledge Codification and Refinement) are 5 

things to store knowledge (knowledge Org. anization with 7 events knowledge to use 
(Knowledge Adoption) with 10 events. Tools used in knowledge management. The tool 
consists of a general technology and tools.

Keyword : Knowledge management tools, capacity building The use of information 
technology in the 21st century 
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บทนํา 
การศึกษาปจจุบันเปนยุคที่โลกมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีเพ่ือ

เชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21 
สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง มีการแขงขันที่สูงข้ึนในทุก ๆ ดาน เพื่อเตรียมความพรอมของ
ทรัพยากรมนุษยสูThailand 4.0 ครูผูสอนจะตองพัฒนาทักษะที่จําเปนเพ่ือการพัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมายดังกลาว 
ทั้ง 4 ดาน ไดแก เกงคิด ไดแก การคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค เกงงาน คือการคิดใหเกิดผลผลิต เกงคน คือการคิด
อยางรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เพื่อใหเกิดทักษะดังกลาวปจจัยทีสําคัญคือครูผูสอนซึ่งจึงตองมีความตื่นตัวและ
เตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 โดยทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญที่สุด คือ ทักษะการ
เรียนรู (Learning Skill) สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู 
ความสามารถ และทักษะจําเปน สําหรับครูเปนโอกาสท่ีจะทํางานรวมกันมากขึ้นและขยายการเรียนรูจากใน
หองเรียนสูนอกหองเรียน ตลอดจนการสรางชุมชนการเรียนรูรอบโลก การเขาถึงสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีที่เปน
ทรัพยากรและเค ร่ืองมือในการสรางจัดการและประเมินคุณภาพอันกอให เกิดประโยชนของผู เรียน 
(US.DEPARTMENT OF EDUCATION.2016 : 29) การปรากฏตัวของเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีการเติบโตใน
หองเรียน เด็กรุนใหมพรอมที่จะทํางานรวมกับเทคโนโลยีใหม ๆ เหลานี้ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูของเด็กและ
การแสวงหาความรูองคความรูตาง ๆ เพ่ือใหเทคโนโลยีการศึกษาจะตองรวมอยูในหลักสูตรในอนาคต การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีการศึกษาจะชวยเพ่ิมทักษะและความรูความเขาใจ พรอมการจุดประกายของการเรียนรู และ
ไดรับขอมูลใหม ๆ ตางๆ ที่เปนปจจัยสนับสนุนที่จะทําใหเกิดการเรียนรูดังกลาวจากงานวิจัยเรื่องสภาพปญหาและ
ความตองการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา (อมรรัตน เหล็กกลา.2554:163) พบวา ครูผูสอนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมีปญหาเก่ียวกับวิธีการการใช
สื่อเทคโนโลยีเนื่องจากครูผูสอนขาดประสบการณ ความสามารถ ความชํานาญในการใชเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียน
การสอน สอดคลองกับการรายงานการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพสู
มาตรฐานสากล ซึ่งมีขอเสนอแนะวาโรงเรียนควรสงเสริมสนับสนุนครูในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) ใน
การจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนโดยการจัดอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) และมีการกํากับติดตามการใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครูทั้งดานการผลิตแลการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน.2558 : 38 - 40)  
 จากสภาพปญหาดังกลาวหากเราตองเตรียมและสรางความพรอมในการเรียนรูและจัดการองค ความรู 
(บดินทร วิจารณ.2550 : 70) ตองอาศัยยุทธศาสตรการจัดการความรูในการเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความรู 
การแบงปนหรือการแลกเปล่ียนเรียนรูและการนําความรูไปสูการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความเปน เลิศในการบรรลุ
ภารกิจหลัก อันจะนําไปสู การพัฒนาสมรรถนะของครูดานการใชเทคโนโลยีและสนับสนุนการเรียนรูดวยเทคโนโลยี
ที่สามารถทํางานรวมกับการใชประโยชนของเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรูอันจะสงผลตอประสิทธิภาพผูเรียน
ตอไป ครูตองมีทักษะในการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะกระตุนความสน ใจ
ใหกับนักเรียน (ภาสกร เรืองรอง. 2014 : 199) จากเหตุผลที่กลาวมาทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะของครูผูสอนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21             
ซึ่งผลการวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดแนวทางในการพัฒนาการดา
เนินงานดานพัฒนาบุคลากร โรงเรียนเอกชนใหประสบผลสําเร็จ สามารถอยูรวมกันดวยความพรอมและสมบูรณ 
ชวยสรางสรรคสังคมและพัฒนาประเทศชาติตอไป 
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การจัดการความรูคือ วิธีการหรือกระบวนการที่จะชวยใหมีการสราง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร ถายโอน
แลกเปลี่ยนความรูที่มีอยูในตัวบุคคลและองคกรเพ่ือการนาไปใชประโยชนใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู 
และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใชระบบสารสนเทศเปนเครื่องมือ
ชวยใหการจัดการความรูเพื่อความสะดวก รวดเร็วขึ้น สําหรับประโยชนของการจัดการความรู (สุประภาดา โชติมณี. 
2554 : 11) ทําใหองคกรไดทบทวนความรูขององคกร วาจริง ๆ แลว องคกรมีความรูเรื่องไหนและความรูนั้น
สามารถแขงกับคนอื่นไดหรือไม สามารถกําหนดจุดขายไดชัดเจนขึ้น เชน เมื่อรูวาองคกรมีความรูดานใด ก็นํามา
กําหนดเปนผลิตภัณฑ หรือบริการหลักขององคกร ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจ เพราะมีขอมูลสารสนเทศ 
ความรูที่ถูกตอง อีกทั้งยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานเพราะมีคลังความรูในการสามารถ
แกปญหา ทํางานใหประสบผลสําเร็จและรวดเร็วขึ้นสงผลทําใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ทั้งในผลิตภัณฑ บริการ 
กระบวนการ สวน(Anantatmula, 2004) ไดจัดกลุมประโยชนของการจัดการความรูออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

1) ดานการสรางความรู (Create knowledge) ไดแกการแบงปนถายทอดแนวปฏิบัติที่ดีและไดวิธีการใหม
หรือชวยใหการทางานดีขึ้นกวาเดิม 

2) ดานการใชประโยชนจากความรู (Exploit knowledge) ไดแก ชวยในการตัดสินใจที่ดีขึ้น พัฒนาทักษะ
การทางาน เพ่ิมผลผลิต เพิ่มนวัตกรรม และสงเสริมความสามารถในการเรียนรูและการประยุกตใช 

3) ดานการพัฒนาบุคลากร (Employee development) ไดแก การสงเสริมความ สามารถในการเรียนรู
และการประยุกตใช พัฒนาทักษะการทํางาน เพิ่มอํานาจในการตัดสินใจใหแกผูปฏิบัติงาน 

4) ดานความพึงพอใจของลูกคา (Customer satisfaction) ไดแกชวยใหการจัดการและใหบริการลูกคาดี
ขึ้น เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ เพิ่มคุณภาพของบริการ และสรางคุณคาท่ีเพิ่มขึ้นใหแกลูกคา 

5) ดานความสําเร็จในการดําเนินงาน (Succeed commercially) ไดแก เพิ่มสวนแบงทางการตลาด 
สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพิ่มขนาดของธุรกิจ ชวยใหองคกรสามารถแขงขันได และสรางโอกาสใหมในการ
ทางธุรกิจ 
สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของครู 

การพัฒนาแบบสมรรรถนะเปนฐาน (Competency-base development) (ถนอมพร เลาหจรัสแสง อาง
ในภาสกร เรืองรอง. 2014 :199) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทําสิ่งใดก็ตาม ซึ่งผลลัพธของการทํานั้นแสดงออกใน
ลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีสามารถวัดและประเมินได ดังนั้น สมรรถนะครูดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จึง
หมายถึง การที่ครูสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาทางานทางการศึกษา และผลลัพธของการทํางานแสดงออกใน
ลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีสามารถวัดและประเมินได ทุกคนสามารถประเมินสมรรถนะของตนเองได เพ่ือใหทราบถึง
ความสามารถของตนเองดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยInternational Society for technology in 
Education (ISTE) ไดกําหนดสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของครู ไวดังนี้ 
1. สมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน  

1.1) มีทักษะพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.2) พัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูเสมอ 

2. สมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสภาพแวดลอมและประสบการณการเรียนใหมีประสิทธิภาพ  
2.1) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงกลยุทธการเรียนการสอน เพื่อรองรับความตองการท่ีหลากหลาย

ของผูเรียน 
2.2) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบและจัดสภาพแวดลอมการเรียนการสอน 
2.3) คนหาทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน  
2.4) วางแผนการจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามบริบทของกิจกรรมการเรียนรู 
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3. สมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุด  
3.1) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง 
3.2) อํานวยความสะดวกแกผูเรียนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู 
3.3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะและความคิดสรางสรรคของผูเรียนการจัดการความรู 
 

ตาราง 1 วิเคราะหสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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จากตารางสรุปได วาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของครูในศตวรรษที่ 21 เนนเพ่ือ
นํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานท้ังในดานการพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีความรูความสามารถในการ
นําไปใชงานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การนําไปใชในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนทั้ง
ในสวนของการกระตุน การวางแผนการจัดกิจกรรม การสรางสื่อ นวัตกรรมไปใชเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจ 
ตลอดจน การใชพัฒนาเพ่ือใหเกิดงานวิจัยและนวัตกรรมใหมๆสอดคลองกับยุคไทยแลนด 4.0 ดังนั้นเราตองเตรียม
และสรางความพรอมในการเรียนรูและจัดการองคความรู  (บดินทร วิจารณ.2550 : 70) ตองอาศัยยุทธศาสตรการ
จัดการความรูในการเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความรู การแบงปนหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการนํา
ความรูไปสูการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความเปนเลิศในการบรรลุภารกิจหลัก อันจะนําไปสู การพัฒนาสมรรถนะของ
ครูดานการใชเทคโนโลยีและสนับสนุนการเรียนรูดวยเทคโนโลยีที่สามารถทํางานรวมกับการใชประโยชนของ
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรูอันจะสงผลตอประสิทธิภาพผูเรียนตอไป  
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เครื่องมือในการจัดการความรูเพ่ือการเสริมสรางสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 
1. เครื่องมือในการจัดการความรูที่ไมใชเทคโนโลยี 

การจัดการความรู ความรูชัดแจงสามารถจะนํามาถายโอนแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดเก็บไดงายกวาความรู
ฝงลึก เมื่อเราไดทําการศึกษาแนวคิด แนวทางดําเนินงานจากองคกรดานการจัดการความรูแลว จะพบสิ่งท่ีมีความ
สอดคลองกัน ในการนําเครื่องมือที่คลายคลึงกันมาประยุกตใชในการจัดการความรู (รายงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกรทางการศึกษาดวยการจัดการความรู.2551 : 48) เคร่ืองมือเหลานี้ไดแก 

1.1) เรื่องเลาเราพลัง (storytelling) เร่ืองเลาเปนเครื่องมือที่ใชมากในการจัดการความรู นอกจากจะใช
กระตุนความสนใจ และนําไปสูความรูแลว ยังสามารถชวยใหบุคคลากรใหบุคคลากรในองคกรเห็นภาพอนาคตที่เกิด
จาการเปลี่ยนแปลง ทําใหเร่ืองยุงยากซับซอนเปลี่ยนใหเปนเร่ืองที่เขาใจงาย  

1.2) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community ofPractice : CoP) เปนวิธีการท่ีใชสกัดความรูจากกลุมคนท่ีมีการ
ปฏิบัติ มีความรู และมีความสนใจในเร่ืองเดียวกัน มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู มีความรู และมีความสนใจในเรื่อง
เดียวกัน มารวมแลกเปล่ียนรู และแบงปนเทคนิค ประสบการณในเรื่องท่ีสนใจรวมกัน เพ่ือใหไดขุมความรู 
(Knowledge Assrt) ในการนําไปปฏิบัติในหมูสมาชิก และมีการนําผลที่ไดจากการนําความรูไปปฏิบัติจริง มา
แลกเปลี่ยนระหวางสมาชิก ซึ่งทําใหเกิดการยกระดับองคความรูที่ไดเพราะมีการประยุกต และปรับใชใหเหมาะสม
กับสภาวการณมากข้ึน เพื่อเปาหมายคือทํางานใหบรรลุ  

1.3) การทบทวนหลังการปฏิบัติการ (AAR: After Action Review) เคร่ืองมือชนิดนี้เหมาะสมสําหรับการ
ใชประโยชนจากการดําเนินงานโดยการเปดใจและเรียนรู โดยการทบทวนหลังปฏิบัติการ โดยเปนการคิดยอนหลัง
และพูดคุยกันถึงกิจกรรมที่ชวยใหแตละคนเรียนรูดวยตนเองวาเกิดอะไรขึ้น ทําไมสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้น อะไรเปนสิ่งท่ีดี 
อะไรที่ตองปรับปรุง และไดรับบทเรียนอะไรจากประสบการณ  

1.4) การปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) เคร่ืองมือนี้ใชชวยในการนําการปฏิบัติที่ดีมาตอยอด โดยไม
ตองเสียเวลาคิดใหมตัง้แตเริ่มแรก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งเปนไปอยางรวดเร็ว ใชในการคิดตอจากสิ่งท่ี
ดีที่ผูอื่นไดตั้งตนไวแลว การปฏิบัติที่เปนเลิศเปนการคนหากระบวนการหรือแนวทางการทํางานที่ใหผลดีตอการ
ปฏิบัติงาน หรือเปนการปฏิบัติตามยุทธศาสตรที่ทําใหเกิดผลดี  

1.5) การเสวนา (dialogue) เปนวิธีสกัดความรูดวยการใหสื่อสารพูดคุยกันอยางอิสระ เปดใจกวาง พูดคุย 
และฟงกนัและกันอยางตั้งใจไมดวนสรุปตัดสินผูอื่นวาผิดหรือถก ไมมีการโตเถียง หักลาง หรือเอาชนะ มีการซักถาม
อยางเหมาะสม เพื่อทําความเขาใจ และใหไดองคความรู ซึ่งการเสวนาตองอาศัยความตั้งใจจริง ความตอเนื่อง และ
ความอดทน จึงจะไดองคความรูที่ดีออกมา 

1.6) การถอดบทเรียน (Best Practices) เคร่ืองมือที่แนวคิดมาจากการที่บุคคลไดเรียนรูจากสิ่งท่ีผิดและ
ถูก เม่ือการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการไดสิ้นสุดลง หลังจากนั้นไดมีการจัดประชุมโดยผูที่ มีสวนรวมจะมารวมกัน
พิจารณาการทํางานไดแคไหน ผลเปนอยางไร มีอะไรบางท่ีทําไดถูกตอง และถาจะทําคราวตอไปจะทําใหดีขึ้นได
อยางไร โดยการดําเนินการควรจัดอยางเปนทางการ และใหความสําคัญของกระบวนการการทํางานมากกวาการ
ทํางานของรายบุคคล และการใหคําแนะนําในเชิงบวก โดยจะทําใหสมาชิกในกลุมงานไดเรียนรูวิธีการทํางานท่ี
ไดผลดี เพื่อจะนํามาปรับปรุงและไดประโยชนตอการทํางานคร้ังตอไป  

1.7) เพื่อนชวยเพื่อน (Peer Assist) เปนวิธีการสกัดความรูจากผูที่มีความรูหรือมีประสบการณในการ
ปฏิบัติ ซึ่งอาจเปนเพื่อนรวมงานในหนวยงานเดียวกัน หรือหนวยงานอ่ืน หรือแมแตองคกรอื่นที่มีความเปนเลิศ มา
ชวยในการเรียนรูขององคกรผานวิธีการที่หลากหลาย เชน การไปดูการ การสอบถาม การเชิญมาเปนวิทยากร 

1.8) การประเมินตนเอง (Self-assessment) เคร่ืองมือชนิดนี้ชวยใหองคกรรูจักตนเองตั้งแตระยะเริ่มตน
ของการพัฒนาเนื่องจากทําใหรูจุดออนจุดแข็งของตนเอง การประเมินแบงออกได 2 แบบ ไดแก การรูวาตัวเองอยูที่
ใด และตองการไปอยู ณ ที่ใดในอนาคตในระยะเวลาที่ทํากําหนด แผนภูมิแมน้ําและบันใดการเรียนรู จะเปนสิ่งที่
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ชวยใหองคกรเห็นภาพระดับความสามารถของตนเองในปจจุบันและอนาคตไดอยางชัดเจน และเม่ือนํามา
เปรียบเทียบระหวางองคกร หรือระหวางบุคคล จะทําใหเห็นทั้งจุดแข็งและจุดออน หรือจะกลาวไดอีกอยางวา ทุก
คนมีสิ่งที่ตองเรียนรูเพิ่มและมีสิ่งที่สามารถถายทอดใหผูอื่นได เคร่ืองมือนี้สามารถสะทอนใหเห็นศักยภาพของ
องคกรและบุคคลไดดี และสามารถนําผลการประเมินไปวางแผนยุทธศาสตรองคกร หรือการเปรียบเทียบ 
(Benchmarking) กับองคกรอ่ืน 

1.9) การใชที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Mentoring System) เปนวิธีการสกัดความรูโดยมีผูเชียวชาญ ผูที่ผาน
ประสบการณมามากกวา (ที่ปรึกษา/รุนพี่) ซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญในดานนั้น สอนถายทอด ฝกปฏิบัติไปดวยกับ
รุนนอง หรือผูที่มาใหมยังไมมีความรู หรือประสบการณเพียงพอ ที่จะสามารถทํางานนั้นไดบรรลุตามเปาหมาย 

1.10) การสัมมนาความรูเรื่องตาง ๆ (Knowledge Forum) เปนวิธีการสกัดความรูโดยการจัดการประชุม 
หรือ สัมมนาความรูในเร่ืองตาง ๆ หรือ การนําเสนอผลงานวิจัย การทดลอง 

1.11) เวที ถาม-ตอบ (Forum) เปนอีกหนึ่งเวทีที่เราสามารถโยนคําถามเขาไป เพื่อใหผูรูที่อยูรวมใน 
Forum ชวยกันตอบคําถามหรือสงใหผู เชี่ยวชาญอื่นชวยตอบ หากองคกรมีการจัดตั้ง ชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice : CoP) หรือมีการกําหนดแหลงผูรูในองคกร (Center of Excellence : CoE) แลว 
คําถามท่ีเกิดข้ึนสามารถสง/ยิงเขาไปใน Forum ซึ่งอยูใน CoP หรือ CoE เพื่อหาคําตอบในลักษณะ               
“Pull Information” 

1.12) ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC ) คือ การรวมกันเรียนรู แลกเปล่ียน แบงปน สะทอนผลรวมกัน
อยางตอเนื่องในการทํางานและพัฒนาวิชาชีพ ของครูผูสอน ผูบริหาร รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตร 
โดยอาศัยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสูคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนความสําเร็จหรือประสิทธิผลของผูเรียนเปน
สําคัญและความสุขของการทํางานรวมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู 

1.13) การศึกษาดูงาน (Study tour) คือ การเรียนลัดจากประสบการณของผูอื่นโดยเขาไปดูสถานที่จริง 
การปฏิบัติจริง เพื่อใหเห็นตัวอยางที่เปนรูปธรรม สามารถนํามาประยุกตใชงานได 

1.14) แฟมงานเพื่อการพัฒนา (Portfolio) คือ การบันทึกผลงานดีๆ นวัตกรรมในการทํางาน คําชื่นชม
ความภาคภูมิใจทั้งระดับบุคคล ระดับแผนกหรือระดับองคการ เรียกอีกอยางวาบัญชีความสุข 

1.15) เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum) คือ การจัดการประชุมหรือกิจกรรมอยาง
เปนกิจจะลักษณะอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปดพื้นที่ใหบุคลากรในองคกรมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน เปนอีกวิธีหนึ่งซึ่ง
สามารถกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันได ซ่ึงอาจทําไดในหลายลักษณะ เชน การสัมมนาและการ
ประชุมทางวิชาการที่จัดอยางสมํ่าเสมอ 

1.16) การสอนงาน (Coaching) คือ การถายทอดจากผูที่มีประสบการณมากกวาหรือรุนพี่ที่มีผลงานดี มา
แนะนํา สอนใหคนที่มาใหมหรือคนที่ตองการเรียนรูไดปรับปรุงวิธีการทํางาน 

1.17) วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) คือ การเรียนรูจากวิธีการทํางานท่ีดีที่สุดในเรื่องนั้นๆ เพื่อ
ใชเปนตนแบบเพื่อนําไปประยุกตใชในการทํางาน ซ่ึงอาจจะเปนระบบบริหารเทคนิควิธีการตางๆ ที่ทําใหผลงาน
บรรลุเปาหมายระดับสูงสุด 

1.18) ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert system) คือ การเชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆมาถายทอด ใหคําแนะนํา
เทคนิค วิธีการทํางาน โดยตรงแกบุคลากร หากผูเชี่ยวชาญไมสามารถมาไดอาจใชวิธีใหผูที่มีขอสงสัยในการททํางาน
สามารถ Post คําถามไวในระบบผูเชี่ยวชาญในแตละหมวดหมูจะไดรับอีเมล แจงใหเขามาตอบ ถาผูเชี่ยวชาญท่ี
ไดรับแจงไมสะดวกที่จะตอบ ก็อาจจะสงตอใหผูเชี่ยวชาญทานอื่นตอบคําถามนั้นได 
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2. เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของและมีบทบาทในการจัดการความรู 
2.1) เทคโนโลยีการส่ือสาร (communication technology) ชวยใหบุคลากร สามารถเขาถึง ความรูตาง 

ๆ ไดงายข้ึนสะดวกข้ึนรวมทั้ง สามารถติดตอสื่อสารกับผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ คนหาขอมูลสารสนเทศและ
ความรูที่ตองการไดผานทาง เครือขายอินทราเน็ตหรืออินเทอรเน็ต เชน Blog คือการบันทึกบทความของตนเอง 
(Personal Journal) ลงบนเว็บไซต ใน blog นั้นจะมีเนื้อหาเปนเร่ืองใดก็ได เชน การเขียนเร่ืองราวของตนเอง การ
เขียนวิจารณเร่ืองราวหรือหัวขอหรือสิ่งที่ตนเองสนใจตางๆ เปนตน 

2.2) เทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานรวมกัน (collaboration technology) ชวยใหสามารถประสานการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพลด อุปสรรคในเรื่องของระยะทางตัวอยางเชน โปรแกรมกลุม groupware ตาง ๆ 
หรือระบบ Screen Sharing เปนตน 

2.3) เทคโนโลยีในการจัดเก็บ (storage technology) ชวยในการจัดเก็บและจัดการความรูตาง ๆ จะเห็น
ไดวาเทคโนโลยีที่ นํามาใชในการจัดการความรูขององคกรนั้น ประกอบดวยเทคโนโลยีที่สามารถจัดการและจัดเก็บ 
ความรูใหไดมากที่สุดเทาที่เปนไปได 

2.4) สังคมเครือขาย (social networking) ปจจุบันเครื่องมือดานเทคโนโลยีไดมีการพัฒนา อยางรวดเร็ว
และมีการปรับ เปลี่ยนพัฒนาตามพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปของผูบริโภคปจจุบัน ระบบสังคมเครือขายบนโลกออนไลน
กําลังเปนที่นิยมอยางสูง เนื่องจากเปนการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตท่ีตอบสนองตรงตอความตองการของผูบริโภค 
เชน Line ,facebook,Instragram, Yahoo 
 
ตาราง2 สรุปการใชเครื่องมือการจัดการความรู 
 

ขั้นตอน เครื่องมือที่ไมใชเทคโนโลย ี เครื่องมือท่ีใชเทคโนโลยี 
1. การสรางและแสวงหาความรู 1. Brain stroming 

2. Best practice 
3. Expert system 
4. PLC 
5. CoP 
6. Cross-Functional team 
7. Peer Assist 

1. สังคมเครือขายเชน E – mail ,Line 
,facebook, InstragramSlide 
share,Google, Yahoo Blog , e-book 

2. เทคโนโลยีในการสือสาร เชนVideo 
Sharing,Youtube Vimeo ,training 
Online SkillLane  

3. เทคโนโลยสีนับสนุนการทํางานรวมกัน เชน
google drive E-Learning Document 
sharing Drop box ,Discussion board 
Screen sharing) 

2. การเขาถึงความรู 1. AAR 
2. Peer assist 
3. Study tour 
4. Action learning 
5. Lesson study 
6. PLC 
7. Coaching 
 

1. เทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลsearch 
engine Encycopedia Google Goto 
Know CDS/ISISprogram Innopac 
program Training online Education 
website 

2. เทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานรวมกัน 
- Discussion board 
- Screen sharing   VDOconference   
Skype  
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3. การแลกเปล่ียนความรู 1. group discussion 
2. AAR 
3. PLC 
4. Meeting 
5. Storytelling 
6. CoP 
7. lesson learned 
8. Knowledge Forum 

1. เทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานรวมกัน 
Online discussion group 
- VDO conference 
- knowledge forum 
- web board communication Tool  
- Social media 

4. การจัดเก็บความรู 1. Knowledge mapping 
 

1. เทคโนโลยีในการจัดเก็บความรู 
- Drop box  
- Google drive 
- cloud storage 
- website  
- server 

5. การนําความรูไปใช 1. portfolio 
2. Best practice 
3. lesson plan 
4. Action research 

1. สังคมเครือขายออนไลนเชน  
E – mail Line ,facebook, Instragram, 
Slideshare,Google,Yahoo, blog, website 
 

 

สรุป 
การจัดการความรูเปนสวนหน่ึงของนโยบายขององคกร ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธขององคกรการ

และเปนสวนหนึ่งของงานประจํา ไมใชภาระงานท่ีเพิ่มข้ึน ความรูเปนทรัพยสินทางกลยุทธขององคการ การ
ประยุกตใชความรูกอใหเกิดนวัตกรรมซ่ึงจะสงผลตอความสามารถในการแขงขันขององคการ เครื่องมือที่ชวยในการ
จัดการความรู ขึ้นอยูกับชนิดความรู ความพรอมและกระบวนการในการจัดการความรู เครื่องมือเหลานั้นมีทั้ง
เคร่ืองมือที่ใชเทคโนโลยีและไมใชเทคโนโลยี ซึ่งสามารถเลือกตามความเหมาะสมและสถานการณและ ในแตละ
ขั้นตอนของ KM Process แมวาการจัดการความรูไมไดเปนเทคโนโลยี แตเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งท่ีขาดไมได
ในการพัฒนาการจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพ เคร่ืองมือในการจัดการความรูเพื่อการเสริมสรางสมรรถนะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21ของครูจึงเปนเครื่องมือท่ีหลากหลาย เนนการลงมือปฏิบัติเพ่ือใหครูเกิด
ทักษะและนําไปใชในการทํางานอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการทํางานจนครูเกิดสมรรถนะดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและใชประโยชนของเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรูอันจะสงผลตอประสิทธิภาพผูเรียนได 
นอกจากนี้ องคการควรมีกระบวนการในการจัดการความรูอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมกับบริบทขององคการ 
เนื่องจากองคการตางก็มีลักษณะเฉพาะของตนเองท่ีทําใหแตกตางจากองคการอื่นอยางไรก็ตามการจัดการความรู
นอกจากจะดองคํานึงถึงบุคลากรในองคการแลว ยังตองพิจารณาถึงปจจัยอื่นๆที่เอื้อตอความสําเร็จในการจัดการ
ดวย อยางเชนวัฒนธรรมองคการ การสนับสนุนจากผูบริหาร การมีทิศทางและกลยุทธที่ชัดเจนในการจัดการความรู 
และการมีโครงสรางพื้นฐานท่ีรองรับหรือเอื้อใหเกิดการแลกเปล่ียนความรู เปนตน  
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องคประกอบความผูกพันของบุคลากรตอองคกรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
 
Employment Engagement Factors in Textile and Garment Industries 
      
ผูวิจัย   คณิศร  อุนแสงจันทร 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  บรินดา  สัณหฉวี 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Employee Engagement) เปนกลยุทธสําคัญในการเชื่อม
ความสัมพันธของพนักงานกับผูบริหารขององคกร ซึ่งสงผลตอการคงอยูของพนักงานในองคกร การเรียนรูกลยุทธ
ของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรนั้นสําคัญมากสําหรับผูบริหาร เพราะการเรียนรูถึงบทบาทหนาท่ีของ
ผูบริหารที่ตองใชในการสรางความผูกพันในองคกรข้ึน โดยความผูกพันของบุคลากรตอองคกรนั้นมีความสําคัญอยาง
มากกับองคกรที่ใชแรงงานอยางเขมขน (Labor Intensive) ซึ่งองคกรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมสามารถ
สรางความผูกพันใหพนักงานกับองคกรทํางานรวมกันเสมือนเปนหุนสวนกัน ทํางานดวยใจ มีความรักตอองคกร 
และปฏิบัติตนเองอยูบนพื้นฐานของ 3 องคประกอบไดแก การรับรูเก่ียวกับองคกรในทางท่ีดี (Cognitive) มีอารมณ
ความรูสึกที่ดีตอองคกร (Affective) และการแสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่ดี (Behavioral) เพ่ือสรางความผูกพัน
ของบุคลากรตอองคกร นําพาใหองคกรไปสูความสําเร็จ 
 
คําสําคัญ : ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
 
Abstract 

The Employment Engagement Strategy was used to bond the relationship between 
the executive officers and workers in order to make them retain in the industries. To 
understand the role of Employment Engagement was quite crucial towards executive 
officers because there were quite a number of strategies. Each strategy had different 
advantage and also was applied in different situation. The Employment Engagement was
quite successful towards applying in Labor Intensive Industry, Textile and Garment 
Industry. Blendings of partnership, hearted-working and self-improvement acting between 
workers and business entity drove the entity towards a great achievement. However, those 
achievements composed of 3 engaged factors; Cognitive, Affective and Behavioral which 
were used to engage officers and workers sustainably.  

Keywords : Employment Engagement, Textile and Garment Industries 
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บทนํา 
 องคกรที่ประสบความสําเร็จนั้นจําเปนตองมีพนักงานที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดประสิทธิผลของผลผลิต 
ทั้งนี้ การบริหารพนักงานตลอดจนการสรางความผูกพันถือเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนองคกรไปขางหนา ความ
ผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Employee Engagement) คือแนวคิดท่ีใชในการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาองคกรใหมีความพรอมในดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย เพ่ือนําไปสู
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (Ayers, 2004) 
 ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Employee Engagement) คือวิธีการหนึ่งของการชี้วัดปจจัยท่ีมีผล
ตอความสามารถของการทําธุรกิจ (Business Performance) โดยการชี้วัดปจจัยนั้นมีผลตอความสามารถของ
องคกรนับจากการพัฒนาเริ่มจาก ดัชนีชี้วัด “แรงจูงใจ” (Motivation) นําไปสู “ความผูกพัน” (Commitment) 
นําไปสู ความผูกพันตอองคกร (Employee Engagement) ตามลําดับ (Mercer, 2009) 
 อนึ่งแรงงานเปนสิ่งสําคัญที่ถูกใชในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุตสาหกรรมที่ใช
แรงงานอยางเขมขน (Labor Intensive) เชนอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมเปนตน ความผูกพันของบุคลากร
ตอองคกร (Employee Engagement) ไดถูกใชเพื่อลดปญหาการลาออกของพนักงาน เนื่องจากแรงงานท่ีใชใน
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมนั้นถือเปนแรงงานที่มีทักษะ ใชเวลาในการเรียนรูและฝกฝนทําใหมีการซื้อตัว
พนักงานดวยคาตอบแทนเปนตัวเงินที่เพิ่มขึ้นหรือมีการใหสวัสดิการที่มากกวาและดีกวา 
ความหมายของ ความผูกพันขององคกรตอบุคลากร (Employee Engagement) 
 ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Employee Engagement) หมายถึง ความมุงมั่น ตลอดจนการ
อุทิศตนเพ่ือความสําเร็จขององคกร หรืออาจกลาวไดวาเปนระดับความพยายามอยางละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลา 
สติปญญาและแรงงานใสเขาไปในงาน โดยพนักงานแสดงออกถึงความผูกพันไดดังนี้ (Charlie Watts, 2003) 

1. ความตั้งใจ (The Will) ไดแกความตั้งใจที่ทําไปใหถึงเปาหมายและภูมิใจในความพยายามอยางสุด
ความสามารถในการทํางาน  

2. วิธีการ (The Way) ไดแก แหลงทรัพยากร การสนับสนุน เครื่องมือและอุปกรณจากองคกรเพ่ือ
นําไปใชในการสรางความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดตั้งไว 
 ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Employee Engagement) หมายถึงทัศนคติทางบวกของพนักงานที่
มีตอองคกรตลอดจนคานิยมองคกร และพนักงานที่มีความผูกพันตอองคกรนั้นจะตระหนักถึงสภาพแวดลอมของ
ธุรกิจ การทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงานใหไดมาซึ่งผลประโยชนขององคกร และ
ผลประโยชนนั้นเกิดจากความสัมพันธของพนักงานและองคกร อยางไรก็ตามความผูกพันดังกลาวนั้นยังรวมถึง
ความรูสึกและปจจัยของเหตุผลซึ่งนําไปสูความมุงมั่นและความสามารถเพ่ือความสําเร็จขององคกร (The Institute 
for Employment Studies, IES, 2004; Tasker, 2004; Tower Perrin, 2003)  
 The Gallup Organization, 2006 กลาววา การท่ีพนักงานกับองคกรทํางานรวมกันเสมือนเปนหุนสวน
กัน เพื่อการนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคทางธุรกิจขององคกรและบรรลุความปรารถนาของบุคลากร ซึ่งองคกรมี
ภาระหนาที่ในการใหความชวยเหลือสนับสนุนเชิงสรางสรรคตอสภาวะที่เกิดขึ้น ไดนํามาศึกษาถึงเรื่องความผูกพัน
ของบุคลากรในการทํางาน ไดแบงประเภทของบุคลากร ออกเปน 3 ประเภทดังตอไปนี้ 

1. บุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกร (Engaged Employee) คือบุคลากรที่เปนดาวเดนในองคกร        
ซึ่งทํางานดวยใจ มีใจรักตอองคกร และปรับปรุงตนเองเสมอเพื่อนําพาใหองคกรไปสูความสําเร็จ ซึ่งเปรียบดัง
พนักงานในอุสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมที่ ทํางานมานานกวา 3 ปมีใจรักในองคกร รักองคกรดั่งพี่นอง คอย
ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อใหไดผลิตผลมากขึ้น พนักงานเหลานี้จะพยายามนําองคกรไปสู
ความสําเร็จเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นของตนเองดวย 
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2. บุคลากรที่ไมยึดติดกับความผูกพันตอองคกร (Not-engaged Employee) คือบุคลากรที่ไมมีความ
กระตือรือรนที่จะแสวงหาความกาวหนาในการทํางาน ที่ทํางานเพื่อใหหมดเวลาไปตอวัน ไมเคยคิดท่ีจะคิด
นวัตกรรมใหมๆใหกับองคกร เพ่ือนําองคกรไปสูความสําเร็จ นอกจากนั้น พวกพนักงานเหลานี้ยังไมมีใจรักและทุมเท
ในการทํางาน เปรียบเปน “ผีดิบในองคกร” 

3. บุคลากรที่ไมมีความผูกพันตอองคกร (Actively Disengaged Employee) คือบุคลากรที่ไมมีความพึง
พอใจตอองคกร ไมมีความสุขในการทํางาน ชอบสรางแตปญหาเขามาสูองคกร ชอบนําองคกรไปพูดในทางลบ และ
พยายามสื่อใหพนักงานคนอ่ืนๆมีความคิดในแงลบไปดวย พวกพนักงานเหลานี้ทําตัวเสมือน “แอปเปลเนา” ท่ีสง
กลิ่นเหม็นทําลายความสําเร็จขององคกร 

สรุปไดวา ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Employee Engagement) หมายถึง การท่ีพนักงานกับ
องคกรทํางานรวมกันเสมือนเปนหุนสวนกัน ทํางานดวยใจ มีใจรักตอองคกร และปรับปรุงตนเองเสมอเพื่อนําพาให
องคกรไปสูความสําเร็จ 
การวัดความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Employee Engagement measurement) อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหม 
 เนื่องจากการวัดความผูกพันของบุคลากรตอองคกรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ท่ีใชแรงงานอยาง
เขมขน จําเปนตองมีการวัดระดับของความผูกพันเพื่อวัดทัศนคติของพนักงานอันสงผลตอการปฏิบัติงานในโรงงาน
โดย Tower Perrin, 2003 ไดใหรายละเอียดการวัดความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Employee Engagement) 
ซึ่งบุคลากรที่มีความผูกพันของบุคลากรตอองคกรนั้นจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1. มีความหวงใยในอนาคตขององคกรโดยใจจริง ไดแกพนักงานที่มีใจรักตอองคกร คอยคิดนวัตกรรม
ใหมๆเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อใหไดผลิตผลมากข้ึน โดยมีความคิดวา เมื่อองคกรประสบ
ผลสําเร็จ องคกรก็จะนําพาใหพนักงานมีความเปนอยูที่ดีขึ้นตามไปดวย กลาวคือพนักงานตัดผาพยายามบอยครั้งวา
จะวางแพทเทิรนอยางไรใหประหยัดผาเพื่อใหไดผลประหยัดสูงสุดสูองคกร ท้ังท่ีสามารถวางแบบใหตัดงายๆ และ
ทํางานแบบสบายๆ ไมยุงยากซับซอนแตก็เลือกที่จะทําใหองคกรไดผลประโยชนสูงสุด 

2. มีความภูมใิจท่ีไดทํางานเพื่อองคกร พนักงานรักในองคกร มีความภูมิใจที่ตนเปนสวนหนึ่งในองคกรและ
พยายามทําใหองคกรมีชื่อเสียงเปนที่รูจักในอุตสาหกรรม กลาวคือพนักงานสงสินคาจากโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องนุงหมมีความสุขทุกครั้งที่ไดสงมอบสินคาที่มีคุณภาพจากโรงงานใหกับลูกคาท่ีจางโรงงานผลิต เนื่องจาก
พนักงานดังกลาวมั่นใจในคุณภาพของเส้ือผาสําเร็จรูปท่ีโรงงานผลิตและจะกลาวทักทายกับลูกคาดวยความยิ้มแยม
ทุกครั้งที่ทําการสงสินคา 

3. ความรูสึกเกี่ยวกับความสําเร็จสวนบุคคลจากงานตนเอง การที่พนักงานไดรับการฝกฝนในทุกขั้นตอน
ของการทํางาน และไดบอกกลาวถึงความสําเร็จของตนและโอกาสในการฝกฝนพัฒนาจากองคกรท่ีตนไดรับใหกับ
บุคคลภายนอก ทําใหองคกรมีชื่อเสียง  

4. พูดถึงองคกรในทางที่ดี พนักงานที่มีความคิดบวกตอองคกร พูดและคิดในทางที่ดีตอองคกรพยายามดึง
ผูที่คิดลบตอองคกรใหคิดในทางบวกเพื่อนําองคกรไปสูความสําเร็จ มีพนักงานมากมายในองคกรท่ีคิดบวกและคิด
ลบ การใหโอกาสพนักงานไดพัฒนาฝมือและมีรางวัลเปนผลตอบแทนใหผูที่ผานเกณฑการพัฒนาฝมือก็มีทัศนคติที่ดี
ตอองคกร และพูดถึงองคกรในดานบวก 

5. เขาใจวาแผนกตนเองมีความสามารถชวยเหลือองคกรดวยวิธีใดจึงจะชวยใหองคกรประสบความสําเร็จ 
เชนพนักงานเย็บระดับหัวหนางานที่มีความคิดดี คิดบวกตอองคกรพยายามคิดวิธีหรือกลยุทธใหมๆที่มีประสิทธิภาพ
อันจะนําพาใหองคกรไปสูความสําเร็จ กลาวคือมีลูกคาใหมๆมาวาจางทําเส้ือมากข้ึนทําใหองคกรมีรายไดดีขึ้น 
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6. เขาใจถึงบทบาทของตนเองวามีความสัมพันธตอเปาหมายและวัตถุประสงคตอองคกรอยางไร พนักงาน
ผูซึ่งเขาใจถึงหนาที่การงานของตนวา ถึงแมตนจะเปนแคเพียงพนักงานตัวเล็กๆคนหนึ่งหรือเพียงขั้นตอนหนึ่งในการ
ผลิต แตตนก็เปนสวนหนึ่งที่นําพาองคกรใหไปสูความสําเร็จได ดังเชน พนักงานเจาะสาปเสื้อ ดวยความเขาใจวา 
ถึงแมตนจะเปนเพียงหนึ่งขั้นตอนจาก 29 ข้ันตอนในการผลิตเสื้อก็ตาม แตการเจาะสาปเสื้อของตนก็ทําใหเสื้อดูดี
เพราะวาสาปเสื้อจะโชวอยูดานหนาเปนการดึงดูดลูกคา เม่ือลูกคาเลือกซื้อเสื้อ ลูกคามองสาปเสื้อเปนหลักเพราะถา
เจาะสาปเสื้อเอียง เสื้อตัวนั้นก็หมดความสวยงามโดยสิ้นเชิง 

7. แรงจูงใจสวนตัวที่มีสวนชวยใหองคกรประสบความสําเร็จ การท่ีมีแรงจูงใจสวนตัว เหมือนดังองคกรท่ี
เคยใหโอกาสกับตนเอง จึงทําใหตนเองประสบผลสําเร็จในตําแหนงหรือหนาท่ีการงานจวบจนทุกวันนี้ ทําให
พนักงานผูนั้นอยากตอบแทนโดยเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหองคกรประสบความสําเร็จ ดังเชน องคกรเคยใหโอกาสตน
จากพนักงานตัดเศษดาย ซึ่งเปนพนักงานท่ีไรทักษะ ปรับเนื้องานใหมีทักษะมากขึ้นเปนพนักงานตรวจคุณภาพเสื้อ 
(Quality Controller) และเปนหัวหนาแผนกบรรจุและสงออกในที่สุด กลาวคือ องคกรใหโอกาสกับตนเปน
แรงจูงใจที่ทําใหตนเองประสบผลสําเร็จจึงอยากตอบแทนใหองคกรประสบผลสําเร็จตอบแทนคืนเปนตน 

8. บุคลากรมีความเต็มใจที่จะพยายามมากกวาความคาดหมายปกติ บุคลากรท่ีคิดหาหนทางท่ีจะทําให
องคกรกาวหนาไปมากกวาเปาหมายที่ตั้งไว ดงเชน พนักงานชางทอผาพยายามคิดคนวิธีในการทอผาใหมีการสูญเสยี
นอยที่สุดในการทอ และผามีตําหนินอยที่สุด เนื่องจาก ถาผามีตําหนิเกินเกณฑปกติจักทําใหลูกคาปฏิเสธการรับของ
ได เพราะผาทุกพับตองผานขั้นตอนการตรวจเปนตน 

Hewitt Associates, 2004 ไดกลาววาบุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกรที่ตนทํางานอยูนั้นจะแสดง
พฤติกรรมออกมา 3 พฤติกรรม ซ่ึง Hewitt ใชวัดความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกรดังกลาวดังภาพประกอบ ภาพ
ที่ 1 แสดงโมเดลความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Employee Engagement) ของ Hewitt Associates, 2004 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ที่มา: Hewitt Associates (2004) 
  
ตามภาพที่ 1 สามารถอธิบายองคประกอบแตละตัวได ดังนี้ 

1. Say คือ การพูดเก่ียวกบัองคกรในทางบวกตอผูรวมงานและพูดกับลูกคาขององคกรในทางบวก การพูด
ลักษณะนี้ทําใหองคกรมีภาพลักษณที่ดีในอุตสาหกรรมและทําใหมีพนักงานใหมๆอยากเขามาเปนสวนหนึ่งในองคกร
และยังทําใหองคกรมีชื่อเสียงในทางที่ดี มีผลบวกตอองคกรทําใหมีลูกคาใหมๆเขามา เพราะปจจุบันลูกคาไมไดคํานึง
เฉพาะราคาท่ีเสนอซึ่งเปนราคาท่ีสูใหไดกับคูแขงขันในอุตสาหกรรมเทานั้น แตยังคํานึงถึงการดูแลไปถึงพนักงานท่ี
ทํางานดวย 

Strive 
Stay 

Say 

Engagement 

���

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



2. Stay คือ ความปรารถนาอยางแรงกลาในการขอเปนสมาชิกในองคกร เนื่องจากพนักงานปจจุบันมี
ความพึงพอใจในองคกรทําใหมีความคงอยูตอองคกรสูง นํามาซ่ึงชื่อเสียงและการไหลเขามาของพนักงานใหม  

3. Strive คือ ใชความพยายามอยางสุดความสามารถและทําหนาท่ีใหดีที่สุด โดยมีความเปนไปไดที่จะ
ชวยเหลือสนับสนุนเพื่อความสําเร็จทางธุรกิจขององคกร และนํามาซ่ึงความผูกพันทําใหพนักงานเย็บเสื้อ หรือ
พนักงานทอผาคงอยูตอไปในองคกร 

International Survey Research [ISR], 2004 ไดแบงองคประกอบผูกพันของบุคลากรตอองคกร 
(Employee Engagement) เปน 3 องคประกอบ ตามโมเดลความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (3-D Model) ดังนี้ 

1. ดานความคิด (Cognitive) หรือสิ่งที่ทําใหบุคลากรคิดเกี่ยวกับองคกรกลาวคือ การใชสติปญญาในการ
คิดในระดับที่เหมาะสมของบุคลากรในแตละคนขององคกร ความเชื่อในเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร
สนับสนุนคานิยมหลักขององคกรและสิ่งที่ทําใหองคกรดํารงคงอยูตอไปได 

2. ดานอารมณความรูสึก (Affective) หรือความรูสึกของบุคลากรที่เก่ียวกับองคกรของเขาเปนอารมณขอ
ผูกมัดระหวางบุคลากรแตละองคกรทําอะไรที่พวกเขาจนทําใหพวกเขาภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งขององคกร 

3. ดานพฤติกรรม (Behavioral) แสดงถึงพฤติกรรมของความสัมพันธตอองคกรของเขา ซ่ึงมีอยู 2 
พฤติกรรมท่ีบุคลากรไดกระทําตอองคกรของเขา  

3.1 บุคลากรไดใชความพยายามมากหรือไมในการทํางานของเขาและเขาทํามากกวาปกตหิรือไม  
3.2 การท่ีบุคลากรแตละคนมีความตั้งใจที่จะอยูกับองคกรโดยไมสนใจวาจะอยูในสภาวะที่

ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวหรือไม 
 
ภาพที่ 2 แสดง The ISR Model of Employee Engagement 

  
ที่มา: International Survey Research (2004) 

 สามารถสรุปไดวาองคประกอบและพฤติกรรมความผูกพันตอองคกร เปนทัศนคติของบุคลากรในทางบวก
ที่มีตอองคกร มีความเชื่อม่ัน ความศรัทธาตอองคกร ตลอดจนมีความผูกพัน และใหความรวมมือกับองคกร               
โดยพรอมตกลงใจทําสิ่งตางๆ ใหดียิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ความพยายามตางๆนั้นเปนความเต็มใจท่ีทําอยางสุดความสามารถ
เพื่อนายจาง และทํางานอยูในองคกรถึงแมวาองคกรนั้นไดอยูในภาวะที่ย่ําแย ก็เพ่ือชวยใหองคกรผานพนวิกฤตนั้น
ไปได ซึ่งมี 3 องคประกอบ คือ การรับรูเกี่ยวกับองคกรในทางท่ีดี (Cognitive) มีอารมณความรูสึกที่ดีตอองคกร 
(Affective) และการแสดงออกมาเปนพฤติกรรมท่ีดี (Behavioral) ตอองคกรดวย  
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ความสําคัญและผลลัพธของความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Employee Engagement) ในอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุงหม  

Greenberg (2004) ไดศึกษาพบวา บุคลากรที่ไมมีความผูกพันตอองคกรทําใหเกิดผลดังตอไปนี้  
1) อัตราการออกจากงานสูง (Higher employee turnover) บุคลากรที่ออกไปนั้นไดเอาความรูและ

ประสบการณที่สะสมออกไปสูสถานที่ทํางานใหมดวย การเกิดเหตุการณเชนนี้ทําให Knowhow หรือที่สําคัญที่สุด
คือการคิดตนทุนขององคกรรั่วไหลออกไปสูคูแขง ทําใหองคกรสูญเสียความไดเปรียบทางการแขงขัน 
(Competitive Advantage) จนอาจทําใหตองออกจากอุตสาหกรรมไปเลยก็เปนได 

2) ผลการปฏิบัติงานท่ีลดลง (Diminished performance) สมรรถนะขององคกรนั้นลดลง จนกระท่ัง
บุคลากรที่มาใหมจะไดรับการฝกอบรม จากการที่มีการลาออกจากองคกรสูงทําใหมีพนักงานนอยลง ผลผลิตก็นอย
ตามไปดวยโดยปริยาย การรับพนักงานใหมเขามานั้นก็ตองทําการสอนงานหรือตองใหมีการฝกอบรมในหนาท่ีนั้นๆ
ใหมีความรูเพียงพอเสียกอนเพราะหนาที่บางหนาที่เปนพนักงานที่ตองใชทักษะฝมือ เชนชางทอผา หรือ พนักงาน
เย็บตําแหนงเจาะสาปเส้ือเปนตน การฝกหรือใหการอบรมนั้นตองใชเวลาไมนอยกวา 4-6 เดือนแลวแตทักษะของ
พนักงานแตละคนท่ีเขามาทํางาน หรือหากใชวิธีลัดคือซ้ือตัวพนักงานในตําแหนงท่ีมีทักษะท่ีตองการมาเลยแตสวน
ใหญพนักงานเหลานี้ก็อาจเขามาเพียงเพื่อปรับฐานผลตอบแทนของตนแลวจากไปก็เปนไปไดสูง 

3) การสูญเสียคาใชจายในการฝกอบรม (Lost training dollars) เวลาและเงินที่ลงทุนไปกับการฝกอบรม
และโปรแกรมพัฒนาสําหรับบุคลากรจากไปเปนสิ่งที่สูญเปลา การที่องคกรไมสามารถสรางความผูกพันกับพนักงาน
ไดทําใหเกิดการลาออกไปสูองคกรอื่นนั้น ทําใหองคกรเสียท้ังเวลา งบการพัฒนาและคาแรงที่ลงทุนไปกับพนักงาน
ดังกลาวนั้นถือเปนตนทุนที่สูงมากเพราะเปนการลงทุนที่เสียเปลา  

4) ขวัญกําลังใจลดลง (Lower Morale) บุคลากรที่ยังคงอยูกับองคกรนั้นอาจจะตองรับภาระหนาท่ีที่มาก
เกินไปสําหรับภาระหนาที่ใหมที่เพิ่มขึ้นโดยไมมีการแกไข ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการเกิดความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากร เมื่อพนักงานในตําแหนงอื่นที่คลายกันหรือตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบเหมือนกันลาออกไปทําใหพนักงานที่
คงอยูในองคกรนั้นตองรับผิดชอบงานเพ่ิมขึ้นในสวนของคนท่ีลาออกไป โดยพนักงานนั้นอาจรูสึกวาทํางานหนัก
เกินไปถึงแมวา องคกรอาจเพิ่มผลตอบแทนใหเพิ่มขึ้นก็ตาม เหตุการณนี้เกิดข้ึนบอยในกรณีที่ชางทอผาลาออกไป 
ชางทอผาที่คงอยูจําตองรับจํานวนเครื่องจักรเพ่ิมขึ้นเพื่อทอผาใหทันเวลาสงของใหลูกคา อยางไรก็ตามการเพิ่ม
จํานวนเคร่ืองทอผาใหรับผิดชอบมากข้ึนตอชางทอหนึ่งคน ก็ทําใหชางทอผานั้นมีรายไดเพิ่มขึ้นแตชางทอบางคนก็ไม
ตองการ เพราะวาทํางานเหนื่อยเกินไปเปนตน บางองคกรอาจถือโอกาสใชชวงเวลานี้ลดชางทอลงเพราะการที่มี
พนักงานออกไปก็หมายถึงองคกรลดคาใชจายไปดวยโดยปริยาย เชน คาประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ  
 Right Management (2009) ทําการวัดผลกระทบของความผูกพันของบุคลากร เชนระดับความพึงพอใจ
ของลูกคา นวัตกรรมใหมๆ ความสามารถในการทํากําไร ระดับผลิตภาพ โดยความผูกพันของบุคลากรนั้นสามารถ
ผลักดันใหองคกรประสบผลสําเร็จไดดังตอไปนี้ 

1. ความสัมพันธระหวางระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรท่ีมีผลตอผลการดําเนินขององคกร เม่ือ
เปรียบเทียบบุคลากรที่มีระดับความผูกพันสูงจะสงตอผลการดําเนินงานขององคกรที่ดี 

2. ความสัมพันธระหวางระดับความผูกพันของบุคลากรท่ีมีผลตอความพึงพอใจของลูกคา บุคลากรที่มี
ความผูกพันเห็นไดชัดเจนวาสามารถสงสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพใหกับลูกคา ทําใหเกิดประสบการณทางบวกตอ
ลูกคาจนลูกคาเกิดความพึงพอใจและเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา  

3. ความสัมพันธระหวางระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรท่ีมีผลตอความต้ังใจท่ีจะอยูกับองคกร 
โดยองคกรมีความตองการที่ปองกันบุคลากรที่องคกรลงทุนไปโดยองคกรนั้นตองการรักษาบุคลากร และถือวา
บุคลากรที่ไดลงทุนดวยนั้นเปนตนทุนทางการบริหารอยางหนึ่งที่จะทําใหองคกรม่ันใจไดวาองคกรจะสามารถ
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 
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 สรุปไดวาความสําคัญและผลลัพธของความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เครื่องนุงหมนั้น องคกรตองการใชความผูกพันเพื่อ 

� ลดอัตราการลาออกขององคกร 

� เพิ่มผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

� ลดคาใชจายในการฝกอบรม 

� เพิ่มความตั้งใจของบุคลากรใหมีความคงอยูกับองคกรมากข้ึน 
ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร (Employee Engagement) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม  
 The Gallup Organization, 2006 ไดแสดงปจจัยซึ่งมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร 
(Employee Engagement) ซึ่งมีทั้งหมด 4 ระดับ ไดแก 

1. ดานความตองการพ้ืนฐาน (Basic Needs) คือความคาดหวัง (Expectation) และเครื่องมืออุปกรณ 
(Material and Equipment) 

2. ดานการสนับสนุนทางการบริหาร (Management Support) คือการไดรับโอกาสการทํางาน 
(Opportunity) การ ได รั บกา รยอม รับ  (Recognition) การดู แล เอา ใจ ใส  (Attention) และการพัฒนา 
(Development) 

3. ดานสัมพันธภาพ (Relatedness) คือการยอมรับความคิดเห็น (Opinions count) ภารกิจหรือ
วัตถุประสงค (Mission or Purpose) ตลอดจนเพื่อนรวมงานที่มีคุณภาพ (Employee committed to quality) 
และเพื่อนท่ีดีที่สุด (Best Friend) 

4. ดานความกาวหนาในงาน (Growth) คือความกาวหนา (Progress)และการเรียนรูและพัฒนา (Learn 
and Grow)โดยมีคําถามที่ใชวัดความผูกพันตอองคกรของบุคลากร (Employee Engagement) 
 
ภาพที่ 3 แสดงลําดับชั้นของความผูกพันตอองคกรของบุคลากร (Employee Engagement) โดย The Gallup 
Organization, 2006 

 
ที่มา: The Gallup Organization (2006) 

ความกาวหนา 
ในงาน 

(Growth Overall) 

สัมพันธภาพ 

 (Relatedness) 
 

การสนับสนุนทางการบริหาร 

(Management Support) 
 

ความตองการพ้ืนฐาน (Basic Need) 
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 International Survey Research [ISR], 2004) อธิบายถึงปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากร (Employee Engagement) วามีอยู 4 ปจจัยคือ 

1) การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) คือ ความกาวหนาและการพัฒนาในสายอาชีพของแต
ละบุคคล การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหอยูกับองคกรนั้นตองเตรียมโปรแกรมสําหรับบุคลากรเพื่อใหไดรับ
โอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถการเรียนรูทักษะใหมๆ เนื่องจากการเรียนรูความรูใหมๆและมีความเปนไป
ไดที่จะเกิดขึ้นจริงเมื่อองคกรลงทุนแกบุคลากร บุคลากรก็ลงทุนใหกับองคกรเชนกัน 

2) ภาพลักษณ (Image) คือ มุมมองของบุคลากรเกี่ยวกับคุณภาพสินคาและบริการขององคกรซึ่งมี
ความสัมพันธกับลูกคา บุคลากรทําการถายทอดอยางไรน้ันขึ้นอยูกับมุมมองของบุคลากรแตละคน 

3) การใหอํานาจในการกระทําและการตัดสินใจ (Empowerment) คือ การใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจสิ่งท่ีมีผลกระทบตองานของเขา ตองสรางความเชื่อมั่นและสภาพแวดลอมท่ีทาทายและมีความแตกตางทาง
ความคิดที่จะนําไปสูการปรับปรุงเพื่อความกาวหนาขององคกร 

สรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมคือ  

� ปจจัยความตองการดานพื้นฐานเพื่อใชในการทํางาน เปนความตองการเบื้องตน 

� ปจจัยดานการสนับสนุนจากการบริหาร รวมถึง การยอมรับ การดูแลเอาใจใสจากองคกร การพัฒนา
บุคลากรรวมถึงการฝกอบรมตางๆเพื่อใหมีฝมือหรือทักษะมากขึ้นและการใหอํานาจกระทําการแทนรวมถึงการ
ตัดสินใจดวย 

� ปจจัยดานสัมพันธภาพ ไดแก การยอมรับความคิดเห็น การมีเพื่อนรวมงานท่ีมีคุณภาพ 
 

บทสรุป 
ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Employee Engagement) เปนสิ่งท่ีผูบริหารควรนํามาใชโดย

สามารถสรางเปนตัวชี้วัดวาพนักงานมีความจงรักภักดีกับองคกรหรือไม และเปนกลยุทธในการเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารและพนักงาน โดยการวัดระดับนั้นประกอบดวย 1) มีความหวงใยในอนาคตขององคกรโดยใจจริง 
2) มีความภูมิใจที่ไดทํางานเพื่อองคกร 3) มีความรูสึกเกี่ยวกับความสําเร็จสวนบุคคลจากงานตนเอง 4) พูดถึง
องคกรในทางที่ดี 5)เขาใจวาแผนกตนเองมีความสามารถชวยเหลือองคกรดวยวิธีใดจึงจะชวยใหองคกรประสบ
ความสําเร็จ 6) เขาใจถึงบทบาทของตนเองวามีความสัมพันธตอเปาหมายและวัตถุประสงคตอองคกรอยางไร           
7) แรงจูงใจสวนตัวที่มีสวนชวยใหองคกรประสบความสําเร็จ 8) บุคลากรมึความพยายามมากกวาความคาดหมายปกติ 

ในสวนที่เปนกลยุทธในการเชื่อมความสัมพันธระหวางผูบริหารและพนักงานนั้นมี 3 องคประกอบ คือ        
1) การรับรูเก่ียวกับองคกรในทางที่ดี (Cognitive) คือการใชสติปญญาในการคิดในระดับที่เหมาะสมของบุคลากรใน
แตละคนขององคกร ความเชื่อในเปาหมาย และวัตถุประสงคขององคกรสนับสนุนคานิยมหลักขององคกร และส่ิงท่ี
ทําใหองคกรดํารงคงอยูตอไปได 2) มีอารมณความรูสึกที่ดีตอองคกร (Affective) เปนอารมณขอผูกมัดระหวาง
บุคลากรแตละองคกรทําอะไรที่พวกเขาจนทําใหพวกเขาภูมิใจท่ีเปนสวนหนึ่งขององคกร 3) การแสดงออกมาเปน
พฤติกรรมท่ีดีตอองคกร (Behavioral) 

 
 
 
 
 
 

��	

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



บรรณานุกรม 
Ayers R. S. (2004). Building goal alignment in federal agencies’ performance appraisal programs. 

Public Personnel Management, 42, 495-520.  
Charlie Watts (2003), The Kenexa Research Institute Reveals Exactly How Engaged Employees Are and 

What Exactly ʺEmployee Engagementʺ Means, http://biz.yahoo.com/iw/080911/0432733.html 
Gallup (2006), ʹGallup study: engaged employees inspire company innovation: national survey 

finds that passionate workers are most likely to drive organisations forwardʹ, The Gallup 

Management Journal, http://gmj.gallup.com/content/24880/Gallup Study Engaged

Employees  Inspire Company.aspx 
GreenBerg, Edward S. (2004). Work Teams and Organizational Commitment: Exploring the 

Influence of the Team Experience on Employee Attitudes 
Hewitt Associates (2004), Hewitt Associates study shows more engaged employees drive 

improved business performance and return, Press Release, May 
Mercer. (2009). Engaging Employees to Drive Business. Available at <www.mercer.com> [Accessed 

3 March 2013]. 
The Institute for Employment Studies, IES (2004). The Drivers of Employee Engagement. Abstract 

retrieved from http://www.employmentstudies.co.uk/system/files/resources/files/408.pdf 
Tasker J (2004), ʹEngagement equals productivityʹ, Personnel Today,  

 www.personneltoday.com/articles/2004/10/05/25904/engagement equals  
productivity.html 

Towers Perrin (2003), Working Today: Understanding What Drives Employee Engagement, Towers 
Perrin HR Services 

��


การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



 

การพัฒนารูปแบบการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
 
A Development of Model the solution to the loss of the Bangkok Mass Transit Authority 
  
ผูวิจัย    ณรงค  วงศสกุล 
   สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน       
อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา  ตันเปาว 
  

บทคัดยอ  
 การวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) ตามแนวคิดการประเมินของสตัฟเฟลบีม (Stuffle beam)           
เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และเพ่ือประเมินแผนการ
แกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการตรวจเอกสารจาก
แนวคิดและทฤษฎี เอกสาร และเว็บไซตที่เก่ียวของ และสอบถามตามรูปแบบการประเมิน CIPPIEST ของสตัฟเฟล
บีม (Stuffle beam) กับกลุมตัวอยางเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับแผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประกอบดวย พนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จํานวน 341 คน ที่เขารวม
ประเมินแผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก           
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการประเมินแผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) ตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ผานเกณฑ
ประเมิน 2) เมื่อพิจารณารายดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลลัพธ ดาน
ผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน ดานการถายโยงความรู ผูมีสวนเกี่ยวของมีความเห็นวามีความ
เหมาะสมในระดับมาก พบวาแผนฯ ระบุความตองการ และความสอดคลองกับนโยบายหนวยงานตนสังกัด 
พนักงานมีความรูความเขาใจแผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  มีการ
วางแผนฯ อยางเปนระบบ แผนฯ สามารถแกไขปญหาเสนทางการเดินรถและการประกอบการที่ไมเปนระบบและ
ขาดประสิทธิภาพ แผนฯ ตรงตามความตองการพนักงาน ขสมก. แผนฯ สามารถตอบสนองความตองการของ
พนักงานได องคกรสามารถดําเนินการตามแผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
และสามารถปรับเปนแผนกลยุทธในการแกปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได 
 
คําสําคัญ : รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟลบีม (Stuffle beam), การแกไขปญหาการขาดทุนขององคการ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
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Abstract 
A Development of Solution Model for Loss of the Bangkok Mass Transit Authority 

(BMTA) was an evaluation research in accordance with concepts of Stufflebeam. It aimed 
to study guidelines for solving problems on loss of BMTA as well as evaluate solution 
plans for deficits of BMTA. The data was acquired from reviewing literature regarding to 
related concepts, theories and relevant websites and making inquiries with stakeholders of 
the loss solution plan in conformant with CIPIEST model of Stufflebeam. The said 
stakeholders comprised of 341 cases who working for BMTA. Meantime, statistics applied 
in this research included percentage, mean and standard deviation.  

The findings revealed that: 1) the overall of evaluation of solution plan for loss of 
BMTA in accordance with CIPPIEST Model was at high level, which means that it passed 
the required criteria; 2)the stakeholders considered that each aspect namely context, input, 
process, product, impact, efficiency, sustainability and transfer were appropriate at high 
level. The proposed plan indicated needs and conformed to policies of organization. The 
employees had comprehension on the solution plan. The plan was concrete and 
systematical. It was feasible to solve inefficient bus routes and operations. Also, it was in 
line with needs of BMTA staffs. The organization is able to solve problems on deficits and 
adjust it as strategic plan for solving the deficits in BMTA. 

Keywords : Stuffle beam Evaluation Model, Solution Model for Loss of the Bangkok 
Mass Transit Authority

 

บทนํา 
 การขนสงมีความสัมพันธเก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และส่ิงแวดลอมของแตละประเทศ
เปนอยางย่ิง ทั้งนี้เพราะการพัฒนาระบบการขนสง ยอมมีสวนผลกระทบตอการพัฒนาระบบอ่ืนๆ ของประเทศดวย 
กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และอ่ืนๆ สงผลใหเกิดการขยายตัวและเกิดความ
ตองการระบบขนสงมวลชนขึ้น ซึ่งมีความสําคัญและจําเปนในชีวิตประจําวันของชาวกรุงเทพมหานครท่ีไมมี
ยานพาหนะสวนตัว องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในฐานะท่ีเปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีหนาท่ีในการดําเนินงานและ
ควบคุมดูแลกิจการการเดินรถโดยสารซึ่งเปนหนึ่งในระบบขนสงมวลชนสาธารณะท่ีสําคัญของกรุงเทพมหานคร จึง
จําเปนตองมีการจัดการการเดินรถใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ 
(ธีรยสถ ปานกลาง. 2548) ทั้งนี้ภารกิจองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ คือทําหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบการใหบริการ
รถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียงและประกอบการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบการขนสงบุคคล นอกจากการใหบริการดวยตนเองแลวยังมีหนาที่ในการเปนผูควบคุมและดูแลสถาน
ประกอบการเดินรถเอกชนที่ใหบริการรถประเภทรถโดยสารขนาดใหญ (ทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ) รถมินิ
บัส รถในซอย และรถตูโดยสารปรับ (องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ, 2560) 
 อยางไรก็ตามเม่ือยอนไปดูประวัติศาสตรขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะพบวา “ขาดทุน” 
มาตั้งแตกอตั้งในป 2519 เน่ืองจากวิกฤติราคาน้ํามันท่ีปรับตัวสูงข้ึนอยางรวดเร็วในป 2516 ซ่ึงสรางปญหาขาดทุน
สะสมใหแกผูประกอบการเอกชนท่ีเดินรถใหบริการในตอนนั้น จนรัฐบาลของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ตองรวม
ผูประกอบการเอกชนตั้งข้ึนเปนรัฐวิสาหกิจในทายที่สุด และดวยผลขาดทุนที่มีมาตั้งแตตนและสะสมพอกพูนขึ้นมา
เร่ือยๆ จนถึงปจจุบันกวา 1 แสนลานบาท แมที่ผานมารัฐบาลตางมีความพยายามจะหาทางฟนฟูกิจการให ขสมก. 
มีผลดําเนินการที่ดีขึ้น แตไมประสบผลความสําเร็จ ลาสุดในรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา ไดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซูเปอรบอรด ขึ้นมาบริหารนโยบายเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจในดานตางๆ 
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โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่ประสบปญหาการดําเนินงาน ซ่ึงเปนที่แนนอนวา ขสมก. ไดเขามาเปนหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่
ตองฟนฟูอยางเรงดวน โดยเฉพาะจากการใหสัมภาษณปราณี ศุกระศร กรรมการบริหารกิจการถึงความคืบหนาและ
แนวทางการฟนฟู ขสมก. (สํานักขาวออนไลนไทยพับลิกา. 2560: ออนไลน) วาจริงๆ แนวทางการฟนฟู ขสมก. ทํา
มาหลายปแลว โดยหลักของแผนฟนฟูของ ขสมก. ท่ีทําคือเนน 1) เร่ืองการลดคาใชจาย 2) เพ่ิมรายได และ 3) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการ และโครงการจัดหารถเมลใหมมาทดแทนของเกา ถาสามารถเปลี่ยนรถได 3,183 คัน 
เราจะลดคาใชจายในเรื่องเชื้อเพลิงปละ 2,000 กวาลานบาท สอดคลองกับวีระพงศ วงแหวน ประธานสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) กลาววา ขสมก.เปนองคการท่ีขาดทุนมาตลอด 
เพราะวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อใหเปนเครื่องมือของรัฐบาลในการใหบริการประชาชน และการขาดทุนมาจาก
นโยบายรัฐเอง (มติชน. 2557: ออนไลน) อยางไรก็ตาม ภาครัฐก็ยังจําเปนตองมีองคการท่ีทําหนาท่ีในการบริการ
ทางสังคมอยู แตก็ไมไดหมายความวาปลอยไปตามยถากรรม ถึงแมจะมีผลประกอบการไมดีก็เพราะตองดําเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล ดังนั้นควรมีการแยกบัญชีทางสังคมออกจากบัญชีทางการพาณิชย เพ่ือใหเห็นภาระและตนทุน
ของการทําตามนโยบายเพ่ือสังคมของภาครัฐที่ชัดเจน ผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล
นั้นก็ควรไดรับการอุดหนุนดวย แตตองชี้ใหไดวาตนทุนนั้นคุมคากับประโยชนตอสังคมดวย (วโรทัย โกศลพิศิษฐกุล. 
2560) จากสภาพปญหาที่สั่งสมมาเปนระยะเวลานาน และมีความพยายามแกไขปญหาปญหาการขาดทุนที่ผาน
มายังขาดความตอเนื่องและสัมพันธกัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการแกไขปญหาการ
ขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อใหไดโมเดลท่ีจะใชในการแกไขและลดปญหา  รวมถึง
แนวโนมที่ควรศึกษา และพัฒนาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
 2. เพื่อประเมินแนวทางการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในดาน
บริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลลัพธ ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน และดาน
การถายโยงความรู ตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model ของ Stufflebeam and Shinkfield 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รวมจํานวน 2,993 
คน (องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ. 2560) 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก พนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จาํนวน 341 
คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 
1970: 608-609)  
ขอบเขตเนื้อหา 
 การประเมินตามแผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตาม
รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model ของ Stufflebeam and Shinkfield ประกอบดวย 1) การประเมิน
ดานบริบท (C: Context Evaluation) 2) ดานปจจัยนําเขา (I: Input Evaluation) 3) การประเมินกระบวนการ         
(P: Process Evaluation) 4) ดานผลลัพธ (P: Product Evaluation) 5) การประเมินดานผลกระทบ                 
(I: Impact Evaluation) 6) การประเมินดานประสิทธิภาพ (E: Effectiveness Evaluation) 7) การประเมินดานความ
ยั่งยืน (S: Sustainability Evaluation) และ 8) การประเมินดานการถายโยงความรู T: Transportability Evaluation) 
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ขอบเขตระยะเวลา 
 การวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) โดยเก็บรวบรวมขอมูล และทําการวิเคราะหในชวงระยะเวลาตั้งแตเริ่มกอตั้งองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) ในป 2519 จนถึงป 2560 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดการประเมินแบบ CIPPIEST Model ของของสตัฟเฟลบีม 

(Stufflebeam. 2007: 326-327) ประกอบดวย 1) การประเมินดานบริบท (C: Context Evaluation) 2) การ
ประเมินดานปจจัยนําเขา (I: Input Evaluation) 3) การประเมินกระบวนการ (P: Process Evaluation) 4) การ
ประเมินดานผลลัพธ (P: Product Evaluation) 5) การประเมินดานผลกระทบ (I: Impact Evaluation) 6) การ
ประเมินดานประสิทธิผล (E: Effectiveness Evaluation) 7) การประเมินดานความยั่งยืน (S: Sustainability 
Evaluation) และ 8) การประเมินดานการถายโยงความรู (T: Transportability Evaluation) แนวคิดของอิทธิ
พงษ เขมะเพชร และลักขณา คิดบรรจง (2557) และจากรายงานของ Bangkok Mass Transit Authority, 
“Annual Report 2011,” 2011 (in Thai) ผูวิจัยขอเสนอเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

การพัฒนารูปแบบการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
ตามรปูแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model 

 

การประเมินดานปจจัยนาํเขา 
(Input) 

 

การประเมินกระบวนการ
(Process) 

 

การประเมินดานผลลัพธ
(Product) 

 
 

� ความตองการและความ
จําเปน 

� ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงคหนวยงาน 

� ความเปนไปไดของแผน 

� ความสอดคลองกับ
นโยบายหนวยงานตน
สังกัด 

 
 

� ความพรอมของ
พนักงาน ขสมก. 

� ความรูความเขาใจ 

� งบประมาณวัสดุอุปกรณ
และสถานท่ี 

� การบริหารจัดการ 

� ระบบขอมูลสารสนเทศ 

 
 

� การวางแผน 

� การดําเนินงานตามแผน 

� ความสามารถบรหิาร
โครงการ 

� การกํากับติดตาม/การ
ประเมินผล 

� การนําผลไปปรับปรุง
พัฒนา 

การประเมินดานผลกระทบ 
(Impact Evaluation) 

การประเมินดานประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) 

การประเมินดานความยั่งยืน 
(Sustainability Evaluation) 

การประเมินดานการถายโยงความรู 
(Transportability Evaluation)  

 

การประเมินดานบริบท 
(Context) 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รวมจํานวน 2,993 คน 

(องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ. 2560) 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก พนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จํานวน 341 

คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 
1970: 608-609) จากน้ันทําการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนขนาดของ
กลุมประชากรในแตละหนวยงานจากสํานักงานใหญและเขตการเดินรถ จากนั้นสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) แบบจับฉลากไมใสกลับ จนไดครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว  
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยเลือกใชการประเมินแบบ CIPPIEST Model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ซึ่งจะประเมิน
แผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในดานตางๆ ดังนี้ 1) การประเมินดาน
บริบท (C: Context Evaluation) 2) ดานปจจัยนําเขา (I: Input Evaluation) 3) การประเมินกระบวนการ             
(P: Process Evaluation) 4) ดานผลลัพธ (P: Product Evaluation) 5) การประเมินดานผลกระทบ                        
(I: Impact Evaluation) 6) การประเมินดานประสิทธิภาพ (E: Effectiveness Evaluation) 7) การประเมินดานความ
ยั่งยืน (S: Sustainability Evaluation) 8) การประเมินดานการถายโยงความรู T: Transportability Evaluation 

แบบสอบถามเพื่อประเมินแผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)    
ใชเก็บรวบรวมขอมูลกับพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประกอบดวย 2 ตอน ดังนี้ 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด สถานภาพสมรส การจายคาจาง และอายุงาน มีลักษณะแบบสํารวจรายการ (Check list) จํานวน 6 ขอ 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อประเมินแผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) ตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) เปนแบบมาตราสวน

ประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบมาตรวัดลิเคิรท (Likert Scale) ใชคาเฉลี่ย ( X ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผูวิจัยเลือกใชวิธีการของเบสต (Best. 1981: 181-185) 
การพัฒนาเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาวิเคราะห เอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินโครงการ เพื่อเปนพื้นฐานในการ
กําหนดองคประกอบของการประเมินโครงการ กําหนดแผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) และแบบประเมินแผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ตามรูปแบบ
การประเมินแบบ CIPPIEST Model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam)  

2. สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย ตรวจสอบความ
เหมาะสมเนื้อหา และความครอบคลุมเรื่องและประเด็นท่ีตองการศึกษา แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเปนเครื่องมือ
ฉบับสมบูรณ 
การตรวจสอบเคร่ืองมือและขอมูล 

1. การตรวจสอบแบบสอบถามใชการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เปนผูตรวจสอบ  

ผูวิจัยจะดําเนินการ โดยนําแบบสอบถามใหกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 
พิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) คือพิจารณาขอคําถามที่สรางข้ึนมาวามี
ความสอดคลองระหวางเนื้อหาของเคร่ืองมือกับเนื้อหาของสิ่งที่ตองการวิจัย และจะคัดเลือกเฉพาะขอคําถามท่ีมีคา
ความตรงตามเนื้อหาอยูระหวาง 0.80-1.00 (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 116-117) ดังนี้ 
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    +1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นมีความสอดคลอง 
    0 เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นมีความสอดคลอง 
    -1 เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นไมมีความสอดคลอง 
 2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามกับพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) จํานวน 40 คน ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ โดยผูวิจัยนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach. 1970) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .941 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอหนังสือเชิญใหแกผูบริหารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยนําสงแผนกและฝาย และขอ
ความอนุเคราะหใหผูตอบแบบ โดยรอรับกลับดวยตนเอง  
การจัดกระทํา และการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส การจายคาจาง 
และอายุงาน ใชสถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบประเมินแผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด. 
2553: 103) ซ่ึงมีเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้ 
 คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
 คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอยที่สุด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  สถิติพื้นฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

สรุปผลการวิจัย  
พบวา  
 1. ผลการประเมินแผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตามรูปแบบ
การประเมินแบบ CIPPIEST Model โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ผานเกณฑประเมิน  
เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

2. ผลการประเมินดานบริบท พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ
แผนฯ ระบุความตองการ และความสอดคลองกับนโยบายหนวยงานตนสังกัด 

3. ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด
คือพนักงาน ขสมก. มีความรูความเขาใจแผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  

4. ผลการประเมินดานกระบวนการ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด
คือมีการวางแผนฯ อยางเปนระบบ 

5. ผลการประเมินดานผลลัพธ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ
แผนฯ สามารถแกไขปญหาเสนทางการเดินรถและการประกอบการที่ไมเปนระบบและขาดประสิทธิภาพ 
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6. ผลการประเมินดานผลกระทบ พบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ
แผนฯ ตรงตามความตองการพนักงาน ขสมก. 

7. ผลการประเมินดานประสิทธิผล พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด
คือแผนฯ สามารถตอบสนองความตองการของพนักงาน ขสมก.  

8. ผลการประเมินดานความยั่งยืน พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด
คือองคการสามารถดําเนินการตามแผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  

9. ผลการประเมินดานการถายโยงความรู พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุดคือสามารถปรับเปนแผนกลยุทธในการแกปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได 
ตามรูปแบบรูปแบบการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดังนี้ 
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รูปแบบการประเมิน  นําไปสูการตดัสินใจ 
 

 - การประเมินดานบริบท (Context Evaluation) 
   แผนฯ ระบุความตองการ และความสอดคลองกับ

นโยบายหนวยงานตนสังกัด 

 1. การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน  
    (Planning Decisions)  

   

 - การประเมินดานปจจัยนําเขา 
   (Input Evaluation) 

พนักงาน ขสมก. มีความรูความเขาใจแผนการ
แก ไขปญหาการขาดทุนขององค การขนสง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 2. การตัดสินใจเพ่ือกําหนดโครงสราง  
    (Structuring Decisions)  

   

 - การประเมินดานกระบวนการ  (Process 
Evaluation) 
มีการวางแผนฯ อยางเปนระบบ 

 3. การตัดสินใจเพ่ือนําโครงการไปใช  
    (Implementing Decisions)  

   
 - การประเมินดานผลลัพธ  
   (Product Evaluation)  
แผนฯ สามารถแกไขปญหาเสนทางการเดินรถและการ
ประกอบการท่ีไมเปนระบบและขาดประสิทธิภาพ 
แยกการประเมินผลลัพธ (Product) ออกเปนอีก 4 ดาน  
 - การประเมินดานผลกระทบ  
   (Impact Evaluation) 
แผนฯ สามารถแกไขปญหาเสนทางการเดินรถและการ
ประกอบการที่ไมเปนระบบและขาดประสิทธิภาพ 
- การประเมินดานประสิทธิผล  
  (Effectiveness Evaluation) 
แผนฯ สามารถตอบสนองความตองการของพนักงาน ขสมก. 
 - การประเมินดานความยั่งยืน  
   (Sustainability Evaluation) 
องคกรสามารถดําเนินการตามแผนการแกไขปญหาการ
ขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
 - การประเมินดานการถายโยงความรู    

(Transportability Evaluation) 
สามารถปรับเปนแผนกลยุทธในการแกปญหาการขาดทุน
ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได 

  
 
 
 
 
 

4. การตัดสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ  
(Recycling Decision) 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ รูปแบบการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

การประเมินผลแบบของสตัฟเฟลบีม 
(Stufflebeam) 

รูปแบบการแกไขปญหาการขาดทุนของ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

การตัดสินใจเพื่อการ
ปรับเปล่ียน-คง-ขยาย-ยุบ-เลิก

���

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



 

อภิปรายผล 
การเร่ือง การพัฒนารูปแบบการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ผูวิจัย

โดยอภิปรายผล ดังนี้ 
1. ผลการประเมินแผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตามรูปแบบ

การประเมินแบบ CIPPIEST Model โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ผานเกณฑประเมิน ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะวาแผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นี้พัฒนาข้ึนตามรูปแบบ
การประเมินแบบ CIPPIEST Model นี้นับวามีสารสนเทศครบถวน ชัดเจนเพียงพอตอการนําไปปฏิบัติและแผนฯนี้
ยังมีความสอดคลองกับความตองการพนักงาน ขสมก. ที่ตอบแบบประเมิน ดังนั้นผูบริหารและผูเกี่ยวของสามารถ
นําแผนฯ ไปประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบท และภารกิจของ ขสมก. ได นอกจากนี้การประเมินรูปแบบนี้ทําใหได
สารสนเทศที่เปนประโยชนแกผูบริหาร ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของสามารถนําไปกําหนดกลยุทธ นําไปพัฒนาและ
ตรวจสอบปรับปรุงแผนฯ อีกทั้งการประเมินรูปแบบนี้ยังชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกการกําหนดยุทธวิธี 
แผนงาน รวมท้ังการปรับปรุงใหมีความเหมาะสมและเพ่ือการตัดสินใจเพื่อการปรับเปลี่ยน-คง-ขยาย-ยุบ-เลิก
โครงการ/แผนไดในอนาคต สอดคลองกับแนวคิดของสมคิด พรมจุย (2552: 30) ท่ีไดกลาวถึงการประเมินโครงการ 
วาการประเมินโครงการนับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการดําเนินโครงการซึ่งชวยใหไดขอมูลและสารสนเทศ
ตางๆ เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผนโครงการ ตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตางๆ ที่จําเปน
ในการดําเนินโครงการ ตลอดจนตรวจสอบความเปนไปไดในการจัดกิจกรรมตางๆ ชวยทําใหการกําหนด
วัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน ชวยในการจัดหาขอมูลเก่ียวกับความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
การดําเนินโครงการ ยังมีความสอดคลองกับแนวคิดของสุวิมล วองวาณิช (2551: 57-58) ไดกลาววา การประเมิน
โครงการเปนกระบวนการที่ทําใหทราบถึงสัมฤทธิผลของโครงการ ขอมูลที่ไดจากการประเมินโครงการจะเปนตัว
ชวยในการตัดสินใจวา โครงการดังกลาวนั้นสมควรไดรับการขยายงาน สนับสนุนใหคงอยูตอไปหรือสมควรระงับการ
ดําเนินการ การประเมินจะตองใหไดขอมูลที่ชวยผูบริหารตัดสินใจในการเลือกหนทางปฏิบัติในการแกไขปญหา ผล
ของการประเมินควรจะสามารถนําไปชวยปรับปรุงโครงการใหดีขึ้น และยังสอดคลองกับแนวคิดของสตัฟเฟลบีม
และชินฟลด (Stufflebeam and Shinkfield. 2007: 326-327) ที่กลาววาการประเมินมุงประเมินอยางเปนระบบ 
เพื่อใหไดสารสนเทศในการนําไปตัดสินคุณคาและประโยชนที่ควรตองดําเนินงานโครงการตอไป  
จากการประเมินรายดาน จํานวน 8 ดาน ผูวิจัยนํามาอภิปรายดังนี้ 

 1.1 ผลการประเมินดานบริบท พบวา พนักงาน ขสมก. สวนใหญเห็นวาแผนฯ ระบุความตองการ และ
ความสอดคลองกับนโยบายหนวยงานตนสังกัดมีความเหมาะสมมาก ท้ังนี้แสดงวาแผนการแกไขปญหาการขาดทุน
ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดจําแนกปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเปนบอเกิดของความตองการ
จําเปนของกลุมผูรับประโยชนหรือกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสมและมีความสอดคลองกับการกําหนดทิศทางหรือ
นโยบายท่ีองคการกําหนดไวทั้งนี้ รัตนะ บัวสนธ (2556) ไดกลาววาการประเมินบริบทเปนการประเมินเกี่ยวกับ
ความตองการจําเปน (Need) ปญหา (Problem) คุณสมบัติที่มีคา (Assets) และโอกาส (Opportunities) ที่จะ
เกิดข้ึนภายใตเง่ือนไขแวดลอมหนึ่งที่กําหนด การประเมินบริบท 4 สวนนี้มีความสําคัญที่จะนําไปสูการออกแบบ
โครงการ แผนงาน และการใหบริการที่มีความเหมาะสมเปนไป สอดคลองกับแนวคิดของศรีโพธิ์ วายุภักษ (2555) ท่ี
กลาววาองคการทุกระดับตางจัดทํานโยบายและแผนงานขององคการเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารงานของ
องคการและดําเนินกิจกรรมตางๆ ดวยการกําหนดนโยบายขององคการซ่ึงมีขั้นตอน ดังนี้ คือ 1) การสํารวจขอมูล
ขององคการ อาทิ สํารวจความตองการของสมาชิกในองคการวาสมาชิกมีความตองอยางไรบาง อะไรเปนความ
ตองการหลักอะไรเปนความตองการรอง ศึกษาแนวทางในความเปนไปไดในการแกปญหาตางๆ ขององคการและ
การดําเนินการตามความตองการของสมาชิกในองคการ การจัดลําดับความสําคัญในการสามารถแกไขปญหา และ
ความสามารถในการสนองตอบความตองการของสมาชิกและนําไปกําหนดเปนนโยบายขององคการ 2) การกําหนด
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นโยบายขององคการ อาทิ กําหนดนโยบายเพื่อแกไขปญหาขององคการ, เพื่อสนองความตองการของสมาชิก, เพื่อ
การพัฒนาองคการตามความตองการของผูบริหาร 3) การกําหนดนโยบายองคการนั้น ผูบริหารองคการตองกําหนด
นโยบายใหสอดคลองกับความเปนจริงขององคการและสังคมเปนสําคัญ 4) นโยบายที่กําหนดข้ึนตองปฏิบัติไดจริง 
และเม่ือไดมีการกําหนดนโยบายขององคการแลว จะตองทําการกําหนดแผนงานขององคการเพ่ือเปนแนวทางไป
ดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดขึ้น การดําเนินงานตามนโยบายขององคการวาจะประสบความสําเร็จโดย
มีแนวทางในการกําหนดแผนงาน อาทิ แผนงานที่กําหนดขึ้นตองสอดคลองกับนโยบาย เปนตน 

 1.2 ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา พบวา พนักงาน ขสมก. สวนใหญมีความรูความเขาใจแผนการแกไข
ปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะพนักงาน ขสมก. ไดรับการสงเสริมให
เกิดความเขาใจในสถานการณและปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ และพนักงาน ขสมก. และผู
ที่เกี่ยวของตางก็มีความเขาใจและรับรูถึงปญหารวมกัน เชน ปญหานโยบายและวัตถุประสงคที่ไมสอดคลองกัน  
ระหวางกระทรวงคมนาคมที่เนนกิจการบริการสาธารณะ และกระทรวงการคลังท่ีเนนผลกําไร สงผลใหเกิดความไม
ชัดเจนในการวางแผนและดําเนินการ นอกจากนี้ ขสมก. ยังจัดใหมีการรับฟงขอคิดเห็นเพื่อใหไดสารสนเทศเพ่ิมเติม
จากผูปฏิบัติหรือผูบริหารเก่ียวกับขอเสนอแนะหรือแนวทางตางๆ ท่ีดีที่สุดสําหรับเปนการตรวจสอบทางเลือกการ
ตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามแผนฯ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของรัตนะ บัวสนธ (2556) ไดกลาวถึงการประเมินปจจัย
นําเขาวาจุดมุงเนนหลักของการประเมินปจจัยนําเขาก็เพ่ือชวยจัดลําดับโครงการท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความตองการจําเปน โดยการศึกษาและตรวจสอบอยางถี่ถวนเก่ียวกับแนวทางตางๆ ท่ีมีศักยภาพหรือมีความเปนไป
ไดมากที่สุด ในอันที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การประเมินปจจัยนําเขาจะเปนตัวบงบอกลวงหนาถึง
ความสําเร็จหรือความลมเหลวหรือประสิทธิผลของความพยายามเปลีย่นแปลงใดๆ ที่โครงการหรือส่ิงแทรกแซงนั้นๆ 
ตองการใหเกิด จุดมุงเนนประการที่สองของการประเมินปจจัยนาํเขา ก็เพื่อสรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับแนวทาง
ที่เปนทางเลือกตางๆ 

 1.3 ผลการประเมินดานกระบวนการ พบวา พนักงาน ขสมก. สวนใหญเห็นวาการวางแผนฯ อยางเปน
ระบบ ท้ังนี้ แผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพในดานกระบวนการมีความเหมาะสม
ที่เปนเชนนี้อาจเพราะในแผนไดลําดับความสําคัญในการแกไขปญหาและผลกระทบ และยังมีสารสนเทศมากเพียง
พอที่จะตอบสนองกับความตองการของสมาชิกในองคการ แสดงวาไดมีการวางแผนฯ อยางเปนระบบสามารถใช
เปนแนวทางในการตัดสินใจและมีความนาเช่ือถือ และแผนนี้ยังสอดคลองกับความตองการของทุกคนในองคการซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของศรีโพธิ์ วายุภักษ (2555) ท่ีกลาวถึงนโยบายและการวางแผนวาเปนการกําหนดทิศทางหรือ
เปาหมาย ในการดําเนินงานขององคการซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จในการบริหารขององคการและการจัดทําวิธีหรือ
แนวทางในการทํางานเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามนโยบายท่ีกําหนดไว การกําหนดนโยบายขององคการมีขั้นตอน ดังนี้ 
1) การสํารวจขอมูลขององคการ โดยผูบริหารองคการตองศึกษาและสํารวจขอมูลในดานตางๆ ขององคการเพ่ือให
ทราบถึงปญหาและความตองการของสมาชิกในองคการ 2) การกําหนดนโยบายขององคการ เชน นําปญหาตางๆ ที่
ไดสํารวจและจัดลําดับความสําคัญมาศึกษาความเปนไปไดในการแกไขและดําเนินการโดยแบงนโยบายออกเปน
ประเภทตางๆ ตามที่เกี่ยวของ เชน นโยบายตอสมาชิก 3) การกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับความเปนจริงของ
องคการและสังคมเปนสําคัญ ความเปนจริงขององคการ หมายถึง สถานะทางการเงินขององคการ ความรูและ
ความสามารถของบุคคลากรในองคการ สภาพสังคมในปจจุบัน 4) นโยบายที่กําหนดข้ึนตองปฏิบัติไดจริง ผูบริการ
องคการตองกําหนดนโยบายที่สามารถปฏิบัติไดจริงไมใชนโยบายที่เกิดจากความตองของสมาชิกและผูบริหาร
องคการอยางไมมีขอบเขตจํากัด หรือเปนเรื่องที่ใหญเกินความสามารถของบุคลากรในองคการจะกระทําได  
สอดคลองกับแนวคิดของสตัฟเฟลบีมและคณะ (Stufflebeam et al. 1971) ที่กลาวถึงการประเมินโครงการวาเปน
กระบวนการบรรยายเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเปาหมาย การวางแผน การดําเนินการ และผลกระทบ เพ่ือนําไป
เปนแนวทางในการตัดสินใจ เพ่ือสรางความนาเช่ือถือและเพื่อสงเสริมใหเกิดความเขาใจในสถานการณของโครงการ 
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 1.4 ผลการประเมินดานผลลัพธ พบวา พนักงาน ขสมก. สวนใหญเห็นวาแผนฯ สามารถแกไขปญหา
เสนทางการเดินรถและการประกอบการที่ไมเปนระบบและขาดประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมมาก ท้ังนี้ พนักงาน 
ขสมก. สวนใหญยอมรับวาปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มาจากเสนทางการเดินรถ
และการประกอบการที่ไมเปนระบบและขาดประสิทธิภาพ ไดแก ปญหาเสนทาง การเดินรถท่ียาวมากและปริมาณ
ความตองการใช ในชั่วโมงเรงดวนเกิดขึ้นเฉพาะบางชวงของเสนทาง อีกทั้งยังไมไดวางแผนเสนทางอยางเปนระบบ
และไมมี การปรับเปลี่ยนตามความตองการของผูโดยสาร ท้ังนี้มีการเสนอแนะใหมีการเชื่อมตอระบบรถโดยสาร
ประจําทางซ่ึงเปนระบบขนสงมวลชนหลักของกรุงเทพมหานครเขากับระบบราง พรอมท้ังพัฒนาพ้ืนผิว การจราจร
ทางเทาเพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให ประชาชน โดยแผนปฏิบัติการระยะส้ันท่ีเกี่ยวของกับระบบ รถ
โดยสารประจําทาง ไดแก การปรับเสนทางการเดินรถและบริการ เพ่ือเพิ่มความสะดวกสบายใหกับผูโดยสารและหนั
มาใชบริการรถโดยสารประจําทางมากขึ้นเพื่อลดปริมาณยานพาหนะบนถนนและบรรเทาปญหาการจราจรติดขัด 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Bangkok Mass Transit Authority (2011) ที่ศึกษาแนวทางในการศึกษาเพื่อ
แกปญหาระบบการเดินรถโดยสารประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประสบกับปญหาขาดทุน
มาโดยตลอดสงผลใหจํานวนผูโดยสารลดลงอยางตอเนื่อง จากบทสรุปของปญหาท่ี ขสมก. พบวาการกําหนด
เสนทางการเดินรถโดยสารยังไมเปนระบบและขาดความยืดหยุน ท้ังนี้เสนทางการเดินรถสวนใหญในปจจุบันมีความ
ยาวมาก อีกทั้งยังเกิดการทับซอนของเสนทางในบริเวณแหลงชุมชนในเมือง สงผลใหรายไดลดลงเนื่องจากจํานวน
เที่ยวในการเดินรถลดลง และเพิ่มจํานวนยานพาหนะเขาสูระบบจราจร การวิเคราะหการทับซอนของเสนทางการ
เดิน รถโดยสารประจําทางนั้นสามารถดําเนินการไดโดยการศึกษาเสนทางของรถโดยสารประจําทาง  แลว
ประยุกตใชทฤษฎีกราฟในการสรางเครือขายของระบบการเดินรถโดยสารประจําทาง เนื่องดวยจํานวนจุดหยุดรับ
ผูโดยสารมีจํานวนมากและบางจุดมีรถโดยสารผานเพียงสายเดียว จึงอาจกําหนดใหทางแยกหรือสถานที่สําคัญ ซ่ึง
เชื่อมตอเสนทางการเดินรถมากกวาหนึ่งสายเปนโหนด (Node) และเสนทางการเดินรถซ่ึงสอดคลองกับผิว
การจราจรเปนขอบ (Edge) ซึ่งมีการกําหนดน้ําหนักเปนจํานวนเสนทางการเดินรถที่เกิดการทับซอน สรุปดานความ
สิ้นเปลืองของตนทุนซึ่งมีสาเหตุจากการทับซอน เชน เวลา น้ํามันเชื้อเพลิง และจํานวนรอบของการใหบริการ เปน
ตน นอกจากน้ี ขอมูลการทับซอนจะเปนประโยชนตอการปรับเสนทางการเดินรถโดยสารบนถนนแตละสายไมควรมี
รถโดยสารหลายสายวิ่งใหบริการ เพื่อลดจํานวนยานพาหนะบนพ้ืนผิวการจราจร รวมถึงการปรับลดความยาวของ
เสนทางเพื่อนํารถโดยสารมาเพิ่มจํานวนเท่ียวของการใหบริการได  สงผลใหระยะเวลาในการรอรถโดยสาร ลดลง 
เพิ่มระดับความพึงพอใจของผูโดยสารชวยเพ่ิมรายไดและบรรเทาปญหาการขาดทุนได อยางไรก็ตามแนวความคิด
ในการปรับเสนทางการ เดินรถดังกลาวสงผลตอผูโดยสารซ่ึงอาจตองเพิ่มจํานวนของการเปลี่ยนเสนทางเพื่อไปสู
ปลายทางเพราะระยะทางของการเดินรถโดยสารลดลงและอาจตองเพิ่มคาใชจายในการเดินทางอีกดวย ประเด็น
ปญหาดังกลาวควรไดรับการศึกษาในระดับนโยบายซ่ึงตองพิจารณาถึงขอดีและขอเสียรวมถึงอาจมีการใชมาตรการ
เพื่อลดภาระท่ีเพิ่มขึ้นของประชาชน เชน การใชระบบบัตรโดยสารรวมหรือการสงเสริมใหมีการซ้ือบัตรโดยสาร
ลวงหนา (รายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน) ในราคาประหยัดพรอมท้ังสื่อสารและชี้แจงใหประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบรับทราบ และเขาใจ 

 1.5 ผลการประเมินดานผลกระทบ พบวา พนักงาน ขสมก. สวนใหญเห็นวาแผนฯ ตรงตามความตองการ
พนักงาน ขสมก. ท้ังนี้ การประเมินผลกระทบเปนการประเมินโดยตั้งคําถามวาสิ่งท่ีผูรับผลประโยชน จากโครงการ
ตอบสนองตามความตองการจําเปนนั้นคือ อะไรบาง พนักงาน ขสมก. สวนใหญเห็นวา แผนการแกไขปญหาการ
ขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตรงตามความตองการและสามารถตอบสนองตามความตองการ
ในการแกไขปญหาได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสตัฟเฟลบีมและชนิฟลด (Stufflebeam and Shinkfield. 2007: 
326-327) ที่กลาววาการประเมินผลกระทบเปนการประเมินโดยตั้งคําถามวาสิ่งท่ีผูรับผลประโยชน  (จากโครงการ
หรือสิ่งแทรกแซง) ไดรับเกินไปกวาเปาหมายความตองการที่จะไดรับการตอบสนองตามความตองการ ความจําเปน
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นั้นคืออะไรบาง คําถามนี้ชี้ใหเห็นวาไมวาสิ่งที่ไดรับเกินไปกวาที่กําหนดไวนั้นจะเปนไปในทางบวกหรือทางลบก็ลวน
แตเปนผลกระทบท้ังสิ้น 

 1.6 ผลการประเมินดานประสิทธิผล พบวา พนักงาน ขสมก. สวนใหญเห็นวาแผนฯ สามารถตอบสนอง
ความตองการของพนักงาน ขสมก. ท้ังนี้ก็เพราะพนักงาน ขสมก. เห็นวาแผนมีความสอดคลองกับนโยบายองคการ 
สมาชิกสวนใหญเห็นดวย และมีความม่ันใจในองคการท่ีสามารถนําแผนฯ ไปใชในการแกไขปญหาได อีกทั้งยังเห็น
วาแผนฯ มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการแผนฯ จะตอบสนอง
ความตองการของพนักงาน ขสมก. สอดคลองกับแนวคิดของสตัฟเฟลบีมและชินฟลด (Stufflebeam and 
Shinkfield. 2007: 326-327) ท่ีกลาวถึงการประเมินประสิทธิผลที่เกิดขึ้นเปนการตั้งคําถามวาโครงการหรือสิ่ง
แทรกแซงบรรลุตอบสนองความตองการความจําเปนของกลุมผูที่ไดรับผลประโยชนไดอยางครอบคลุมหรือไม และ
ยังสอดคลองกับแนวคิดของ ศรีโพธ์ิ วายุภักษ (2555) ท่ีกลาววาองคการวาจะประสบความสําเร็จ โดยมีแนวทางใน
การกําหนดแผนงาน ดังนี้ 1) แผนงานที่กําหนดขึ้นตองสอดคลองกับนโยบาย เนื่องจากหลายองคการเขียนแผนงาน
โดยไมนําเอานโยบายมาเปนตัวต้ังในการกําหนดแผนงาน หรือเอางานประจํามาเขียนเปนแผนงาน 2) ศึกษา
นโยบายที่กําหนดขึ้นมาอยางลึกซึ้ง และนํานโยบายแตละขอมากําหนดใหกรรมการแตละฝายที่เกี่ยวของกําหนดเปน
แผนงานในฝายนั้น 3) ควรทําการแยกแผนงานซ่ึงตองทาํเปนงานประจําตามหนาท่ีในฝายออกจากแผนงานท่ีจัดทํา
ขึ้นจากนโยบายอยางชัดเจน 4) ตองไมกําหนดแผนงานจากความตองการทําของกรรมการในฝายหนึ่ง โดยท่ี
แผนงานดังกลาวไมเกี่ยวของกับนโยบายท่ีกําหนดขึ้น 5) ตองเปนแผนงานท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง โดยคํานึงถึง
ความรู ความสามารถของบุคลากรในองคการปจจัยสนับสนุนตาง เชน ฐานะทางการเงิน อุปกรณในการดําเนินงาน
และสภาพแวดลอมอื่นๆ ในองคการ เชน ความรวมมือของบุคลากรในองคการ ขอจํากัดของทองถ่ินตางๆ 6) ควรทํา
การประชาพิจารณาแผนงานในระหวางสมาชิกในองคการวาสมาชิกเห็นดวย หรือไม หรือสมาชิกมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมอยางไร กอนประกาศใชแผนงานอยางเปนทางการ 

 1.7 ผลการประเมินดานความยั่งยืน พบวา พนักงาน ขสมก. สวนใหญเห็นวาองคการสามารถดําเนินการ
ตามแผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ทั้งนี้แผนการแกไขปญหาการขาดทุนนี้จะมี
ความยั่งยืนไดก็เพราะหนวยงานตนสังกัดหรือรัฐบาลใหการสนับสนุน แผนงาน/โครงการจะตองเปนที่ตกลงยอมรับ
และรับรูจากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะผูบริหารระดับสูง และตองมีผูรับผิดชอบในการดําเนินการ รวมทั้งจะตอง
ไดรับการสนับสนุนและเอาใจใสจากผูที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอและท่ีสําคัญวิธีการในการรักษาไวซึ่งความสําเร็จ
ของโครงการคือจะตองไดรับการตรวจสอบและประเมินผลอยางจริงจัง โดยสตัฟเฟลบีมและชินฟลด (Stufflebeam 
and Shinkfield. 2007: 326-327) กลาววาการประเมินความยั่งยืนของผลท่ีเกิดขึ้นเปนการประเมินโดยตั้งคําถาม
วา แนวทางการปฏิบัติอยางเปนระบบหรือเปนทางการเก่ียวกับการนําโครงการไปใชใหประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืน
คืออะไร คําถามดังกลาวมุงพิจารณาประเมินความคงอยูหรือความตอเนื่องในการดําเนินโครงการที่ประสบผลสําเร็จ
ไปใช รวมถึงวิธีการในการรักษาไวซึ่งความสําเร็จของโครงการดังกลาว  

อยางไรก็ตามในสภาพความเปนจริงแลวการประเมินดานความยั่งยืน ซ่ึงจะเห็นวาแผนการแกไขปญหาการ
ขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพนี้ไมอาจดําเนินการไดอยางตอเนื่อง เพราะนาจะมีปญหางบประมาณที่รัฐ
มีไมเพียงพอ และนโยบายการเก็บคาโดยสารต่ํากวาทุนซึ่ง Bangkok Mass Transit Authority, “Annual Report 
2011,” 2011 (in Thai) ไดศึกษาพบวาปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มาจากการ
สนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐไมเพียงพอและใหมีการควบคุมอัตราคาโดยสารใหต่ํากวาตนทุน ท่ีเกิดขึ้นจริงสงผล
ใหเกิดการขาดทุนสะสมอยางตอเนื่อง 
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 1.8 ผลการประเมินดานการถายโยงความรู พบวา พนักงาน ขสมก. สวนใหญเห็นวาสามารถปรับเปนแผน
กลยุทธในการแกปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได  ท้ังนี้แผนการแกไขปญหาการ
ขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สามารถนําไปการถายทอดความรู การขยายองคความรูไปสูผูอื่น การตอ
ยอดจากแนวคิดการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพเปนการถายโยงความรูไปสูการปฏิบัติ
ผานการติดตามผลลัพธของการดําเนินงาน ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของศรีโพธิ์ วายุภักษ (2555) ท่ีกลาววา
นโยบายและแผนงานควรไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง ดวยวิธีการตอไปนี้ 1) กําหนดวาระการประชุม เพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานในการประชุมประจําเดือนของผูบริหารองคการ 2) ผูบริหารสูงสุดของ
องคการตองคอยติดตามและกระตุนใหกรรมการในฝายไดเรงรัดและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของตนอยาง
ตอเนื่อง 3) รายงานความคืบหนาในการดําเนินงานตามนโยบายแลแผนงานของฝายตางๆ ใหสมาชิกในองคการได
ทราบอยางสม่ําเสมอ 4) จัดประชุมเพื่อทบทวนการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ทุกสามเดือนหรือหกเดือน 
เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคและความคืบหนาในการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานของกรรมการฝายตางๆ  
รวมทั้งการทบทวนและแกไขแผนงานที่มีปญหาและไมสามารถดําเนินงานไดจริง 5) วางแผนในการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนงานของแตละฝายเปนการลวงหนาอยางนอย 1 – 2 เดือน เพ่ือใหมีเวลาดําเนินงานอยางเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ และ 6) ทําการประชาสัมพันธและกระตุน เตือนใหสมาชิกในองคการเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น
ตามนโยบายและแผนงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ และสอดคลองกับแนวคิดของสตัฟเฟลบีมและชินฟลด 
(Stufflebeam and Shinkfield. 2007: 326-327) ที่กลาวถึงการประเมินผลที่สามารถถายทอดขยายผลตอเนื่อง
ไดเปนการประเมินโดยตั้งคําถามวา มีการนําโครงการหรือสิ่งแทรกแซงที่ประสบผลไปประยุกตหรือปรับปรุงใชในที่
อื่นๆ หรือไม จะเห็นวามิติการประเมินที่เพิ่มขึ้นทั้ง 4 ดาน จากการขยายการประเมินผลผลิตตามรูปแบบการ
ประเมิน CIPP เดิมนั้น แทที่จริงก็คือการประเมินในสวนที่ สตัฟเฟลบีม เรียกวา“ผลลัพธ” (Outcomes) ของ
โครงการนั้นเอง เพียงแตเปนการจําแนกและตั้งคําถามการประเมินใหชัดเจนยิ่งข้ึน ดังนั้นวิธีการนํารูปแบบการ
ประเมิน CIPPIEST ไปใชจึงยังคงมีลักษณะ เชนเดียวกับการใชรูปแบบการประเมิน CIPP เนื่องจากรูปแบบการ
ประเมินแบบ CIPPIEST Model เปนรูปแบบการประเมินที่ครอบคลุมองคประกอบทุกดานรวมท้ังยังมีเหตุผลและ
เปนระบบไมเนนการวิเคราะหจุดใดจุดหนึ่ง แตเปนรูปแบบการประเมินที่มีความตอเนื่องทําใหไดขอมูลครบถวนซึ่ง
จะนําไปสูการตัดสินใจ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
1. ผลการวิจัยนี้สามารถนําขอสารสนเทศสําคัญที่ไดจากแผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นี้ไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย และใชในการบริหารจัดการในองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ และเพ่ือเปนขอมูลสําหรับผูบริหารระดับสูงในการปรับเปล่ียนใหมีความเหมาะสมและเพื่อการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการปรับเปล่ียน-คง-ขยาย-ยุบ-เลิกโครงการ 

2. ควรมีการประชุมระดมสมองเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูบริหาร พนักงาน ขสมก. และผูมีสวน
เก่ียวของทุกฝายอยางทั่วถึงกอนนําแผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพไปปรับใช 

3. ขอเสนอแนะอื่นๆ 1) แผนการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จะตอง
ปรับปรุงใหมีความเหมาะสมของวัตถุประสงคหนวยงาน 2) หนวยงานตนสังกัดจะตองศึกษาวาเมื่อนําแผนการแกไข
ปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพไปใช ภาครัฐมีความพรอมดานงบประมาณแผนดินใหเพียงพอ
หรือไม 
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ขอเสนอแนะในวิจัยครั้งตอไป 
ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมตอเนื่อง เกี่ยวกับปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอแผนการแกไขปญหาการขาดทุนของ

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เชน 1) นโยบายของรัฐบาลที่ไมสอดคลองกับฐานะทางการเงินของ ขสมก. คือ 
กระทรวงคมนาคมมีนโยบายให ขสมก. เพิ่มคุณภาพของการบริการใหดีขึ้น แตคาโดยสารใหชะลอการขึ้นราคาไว
กอน 2) นโยบายของรัฐบาลเรื่องรถเมลฟรี ขสมก. มีความคิดเห็นวานโยบายดังกลาวควรไดรับการสนับสุนนตอไป
เพราะเปนประโยชนตอประชาชนอยางยิ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อใหทราบถึงขอดี ขอเสีย โอกาส อุปสรรค ในการดําเนินการ
และหาเพื่อขอยุติวาแผนฯ นี้จะยังคงอยู จะปรับเปล่ียนหรือยกเลิก 
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รูปแบบกลยุทธการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาตามสวนประสม
ทางการตลาด 
 
The Model of Marketing Service Strategy Affects to the Decision-Making of Tutorial School
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บทคัดยอ 
 บทความนี้ผูเขียนไดศึกษาถึงโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่เรียกวา โรงเรียนกวดวิชา ซ่ึงในท่ีนี้ผูเขียน
นําเสนอจุดมุงหมายของเด็กนักเรียนที่เรียนกวดวิชา องคประกอบสาเหตุของการเรียนกวดวิชา โดยมีกรอบแนวคิด
ที่วาพฤติกรรมการเรียนกวดวิชา กลยุทธการตลาดบริการ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ สงผลตอการตัดสินใจเลือกเรียน
โรงเรียนกวดวิชา ซึ่งโรงเรียนกวดวิชาจะตองคํานึงถึงสวนประสมทางการตลาด ไดแก  ทําเลที่ตั้ง การสงเสริม
ประชาสัมพันธ บุคคลและติวเตอร กายภาพและการนําเสนอ อาคารสถานท่ี การดูแลเอาใจใส รวมท้ังคอรสเรียน  
 
คําสําคัญ : โรงเรียนกวดวิชา, กลยุทธการตลาด 
 
Abstract 

The paper to study of education system of a type of private school called Tutoring 
School. The writer presents focus on the aim of the students is to study the tutorial, a lesson 
to study the tutorial factor. The study has a conceptual framework that the tutorial behavior, 
marketing services strategic and product innovation affected the Tutoring School decision.
Location, Promotions, People and Tutor, Physical Evidence/Environment and Presentation,
Caring, courses.  

Key Word (s) : Tutorial School, Marketing Strategy
 

บทนํา 
 กลุมประเทศอาเซียนกําลังปฏิรูปตนเองเพ่ือกาวไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN 
Economic Community : AEC) ภายในป พ.ศ.2558 และไดเปลี่ยนเปนองคกรระหวางประเทศท่ีมีสถานะทาง
กฎหมายภายใตกฎบัตรอาเซียน ASEAN Economic Community ซึ่งเรียกในภาษาไทยวา ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยในปจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย      
เมียนมาร ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และ เวียดนาม โดยมีเปาหมายหลักการรวม 10 ประเทศใหเปนตลาดและฐาน
ผลิตเดียว เพื่อสงเสริมการคาการลงทุนภายในกลุม AEC เอง และสรางอํานาจตอรองทางการคาการลงทุนกับ
ประเทศนอกกลุม AEC ซึ่งเปนลักษณะคลายกับการรวมกลุมของสหภาพยุโรป หรือ EU จากการรวมตลาดฐานผลิต
ใหเปนหนึ่งเดียว หมายรวมถึง การไหลเวียนเคล่ือนยายอยางเสรี (Free Flow) ของสินคา บริการ และ เงินทุน          
นั่นคือ ประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ทั้งประเทศไทย และอีก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน จะเปนเสมือน
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จังหวัดหนึ่งในอาเซียน การที่จังหวัดไทย จะสงสินคาไปขายในจังหวัดบรูไน หรือ จังหวัดสิงคโปรจะไปลงทุนใน
จังหวัดกัมพูชา หรือจังหวัดพมาจะสงคนไปทํางานในจังหวัดเวียดนาม ก็สามารถทําไดอยางเสรี เนื่องจากทุกคนคือ
ประชากรของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไมมีการแบงแยกประชากรตามแตละประเทศในกลุมอาเซียน           
(กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย, 2554) 
 การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ผูที่ไดรับการศึกษายอมมีโอกาส
กาวหนาในหนาที่การงาน ไดรับเกียรติในสังคม และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศจึงสามารถกลาวไดวา 
ประเทศที่อุดมดวยประชากรท่ีสําเร็จการศึกษาระดับสูง ยอมแสดงถึงความกาวหนาในการพัฒนาประเทศอยางมี
ศักยภาพในระยะเวลาอันสั้น ดวยเหตุนี้รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา จึงกําหนดใหประชาชนใน
ประเทศมีสิทธิไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดเนน
ถึงความสําคัญของสิทธิและหนาที่ทางการศึกษาไวอยางชัดเจนตามมาตรา 10 วา “การจัดการศึกษาตองจัดให
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับรองการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” (สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2555: 7) 
จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว เปนผลใหจํานวนนักเรียนในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเพิ่มมากข้ึน โดยรอยละของนักเรียนท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอประชากรในวัยเรียนป             
2548-2550 เปน 58.77, 61.10 และ 73.73 ตามลําดับ สงผลตอแนวโนมการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักเรียนท่ีเขาศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษาดวย ถึงแมวาสถาบันอุดมศึกษามีการกระจายอยูในทุกภาคของประเทศไทย แตสามารถรองรับ
จํานวนนักเรียนที่มีความตองการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไดอยางจํากัด การสอบคัดเลือกจึงเปนวิธีการที่ใชเลือก
นักเรียนที่มีความพรอมและมีทักษะความรูทางวิชาการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (วิทยากร เชียงกูล, 2553: 6) 
 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
ซึ่งเปนการทดสอบทางดานวิชาการยังคงมีความสําคัญกับผลการเรียนเฉล่ียรอยละ 50 ดังนั้นผูที่มีความประสงคเขา
ศึกษาตอ จึงตองพยายามขวนขวายหาความรูเพ่ิมเติมเพื่อเพิ่มคะแนนในสวนนี้ใหมากขึ้นนอกเหนือจากการเรียนใน
โรงเรยีนเพียงอยางเดียว เนื่องจากการศึกษาตอในระดับสูงโอกาสของผูที่สอบคัดเลือกไดมีคอนขางนอย ภาวการณ
แขงขันทางการศึกษาในระบบการศึกษารุนแรงมากยิ่งขึ้น ทางเลือกหนึ่งที่นักเรียนใหความสนใจและไดรับการ
สนับสนุนจากผูปกครอง คือ การกวดวิชา โดยผูปกครองสวนใหญมีความตองการสนับสนุนบุตรหลานใหเรียนกวด
วิชา เนื่องจากเกรงวาบุตรหลานของตนอาจพลาดหวังในการสอบคัดเลือก เพราะนักเรียนคนอ่ืนๆตางเรียนกวดวิชา
กันแทบท้ังสิ้น และเหตุผลสวนใหญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนกวดวิชา (รอยละ 82.9) คือ เพ่ือเตรียม
สอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา (ไพฑูรย สินลารัตน, 2554: 65)  
 อยางไรก็ตามธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในปจจุบัน มีแนวโนมท่ีจะขยายตัวอยางตอเนื่อง แมวาไดมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามาหลากหลายรูปแบบ โดยปจจุบันนําผลการ
เรียนในชั้นเรียนมารวมกับคะแนนสอบเขามหาวิทยาลัย เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทาง การศึกษาของผูเรียนดวยความหวัง
ที่วานักเรียนจะไมทิ้งความสนใจในหองเรียนไปมุงเรียนแตกวดวิชาก็ไมมีผลทําใหความตองการเรียนกวดวิชาของเด็ก
นักเรียนลดลงได จากสถิติของการขอจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา (สช.) และ มูลคาตลาดธุรกิจสถาบันกวดวิชา  พบวา        
มีตัวเลขเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ในชวงเวลา 10 ป (พ.ศ. 2544-2554) จาก 1,200 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปนประมาณ 
8,000 ลานบาท จึงเปนตัวบงชี้ไดวา โรงเรียนกวดวิชากําลังไดรับความนิยมและมีผูเรียน ใชบริการเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
ตราบใดท่ียังไมมีการแกไขปญหาความไมเทาเทียมกันของคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท้ังในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ อุดมศึกษา ในเบื้องตนท่ีสุดควรเนนพัฒนาโรงเรียนที่ อยูหางไกล ลาหลัง              
ขาดอุปกรณทางการศึกษา ขาดครูอาคารสถานท่ีอัตคัดขัดสน ขาดหองคอมพิวเตอรในโรงเรียน ไมมีอาหารท่ีดีมี
ประโยชนเพียงพอสาหรับเด็กนักเรียน หากรัฐบาลมุงมั่นที่จะสรางความเทาเทียมทางการศึกษาควรจะตองเนนการ
พัฒนาโรงเรียนเหลานี้ใหไดกอนเพื่อสรางมาตรฐานทางการศึกษาใหเทาเทียมในเบื้องตน จากเหตุผลดังกลาวจึงเปน
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สาเหตุหลักที่จะผลักดันใหพอแม ผูปกครอง ตลอดจนเด็กนักเรียนตองการเขาศึกษาตอ ในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง
และมีความพรอมในการจัดการศึกษาและส่ิงแวดลอมท่ีดี จึงทําใหโรงเรียนกวดวิชายังเปนท่ีตองการในวงการศึกษา
ของไทย จนกวาจะถึงเวลาท่ีรัฐจะสามารถยกระดับ คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ัวประเทศ ใหได
มาตรฐานใกลเคียงกัน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2554) 
 ปจจุบันมีโรงเรียนกวดวิชากอตั้งเพิ่มข้ึนทุกๆ ป โดยรายงานในป พ.ศ. 2549 พบวามีโรงเรียน กวดวิชาท่ัว
ประเทศไทยท่ีจดทะเบียนอยางถูกตอง อยูประมาณ 1,000 โรง (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, 
2554) และยังไดรายงานวาในป พ.ศ. 2554 มีโรงเรียน กวดวิชาทั้งสิ้น 1,664 โรง เปนโรงเรียนกวดวิชาในเขต 
กรุงเทพมหานคร 381 โรง และสวนภูมิภาค 1,262 โรง นอกจากน้ี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาธิการ
เอกชน กลุมงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ ไดรายงานขอมูล ลาสุดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร
ไว จํานวน 455 โรง แตยังไมมีการรายงานขอมูลโรงเรียน กวดวิชาสวนภูมิภาคเพิ่มเติม โดยรายงานในป 2556          
มีจํานวนโรงเรียนกวดวิชารวม 2,342 แหง แบงเปนในกรุงเทพฯ 565 โรง และในภูมิภาค 1,777 โรง เพิ่มข้ึน 
16.8% จากในป 2555 ท่ีมีจํานวนโรงเรียนกวดวิชารวม 2,005 โรง และมีจํานวนนักเรียนที่เรียนกวดวิชารวม 
535,695 คน เพิ่มข้ึน 18.0% จากในป 2555 ที่มีจํานวนนกัเรียนที่เรียนกวดวิชารวม 453,881 คน จากสถิติจํานวน
โรงเรียนกวดวิชาที่เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดและการเปล่ียนแปลงบริบททางธุรกิจที่เนนความรับผิดชอบตอสังคมมาก
ขึ้นโดย โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
เพื่อใหการจัดตั้งและการดําเนินกิจการโรงเรียนกวดวิชามีแนวปฏิบัติอันเปนมาตรฐานเดียวกัน ท้ังในดานรูปแบบ
ของวิธีการเรียนการสอน การใชสื่อการเรียน การสอนผสมกับเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย ใหผูเรียน
ติดตามบทเรียนไดยาวนานมากข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม การศึกษาธิการเอกชน, 2556) 
 จากขอมูลขางตนผูเขียนพบวาปจจุบันสังคมโลกกําลังอยูในยุคของการเปล่ียนแปลง โดยเปล่ียนจากทุน
นิยมกําลังเขาสูสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge Society) ซึ่งในสังคมสมัยใหมหรือสังคมแหงความรูนั้น
ทรัพยากรเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานที่นักเศรษฐศาสตร เรียกวาปจจัยการผลิตจะไมใชเรื่องทุนทรัพยากรทางธรรมชาติ
และแรงงาน แตเปนความรูที่มีคุณคาที่กอใหเกิดผลผลิตที่เกิดจากความคิดริเริ่ม หรือการนําความรูมาใชใหเปน
ประโยชนตอการผลิต เฉกเชนนายทุนที่ใชทุนใหเกิดประโยชนงอกเงยข้ึนมาเชนกัน ดังนั้นการศึกษาจึงสามารถ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศใหมีคุณภาพสูงขึ้นได และสามารถชวยยกระดับชีวิตความเปนอยูของประชากร
ทําใหเกิดการแขงขันในเร่ืองการศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงแลวในประเทศไทย จึงเปนท่ีมาของการประกอบการธุรกิจ
โรงเรียนกวดวิชาในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสนองความตองการของนักเรียนทั่วประเทศ บางแหงก็ประสบ
ความสําเร็จ แตมีจํานวนไมนอยที่ไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได  
การกวดวิชาและการดําเนินธุรกิจสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชา 
 “โรงเรียนกวดวิชา” (Tutoring School) จัดเปน “โรงเรียนนอกระบบ” ประเภทหนึ่งตามมาตรา 15(2) 
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2)  พ.ศ.2545 โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 รวมท้ังมีกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรง 
ไดแก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา พ.ศ.2545และ 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
โดยกฎหมายดังกลาว ไดใหคํานิยาม “โรงเรียนกวดวิชา” วาเปนโรงเรียนที่ “จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกวด
วิชาบางวิชา ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ”โดยมีวิธีการดําเนินการท่ีแตกตางไปจากโรงเรียนประเภทอ่ืน
โดยอาจจะกําหนดระยะเวลาในการเรียนเปนครั้งคราว เชน เรียนเฉพาะวันหยุดราชการ เรียนเฉพาะภาคฤดูรอน 
อีกทั้งยังมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตลอดป รูปแบบการกวดวิชาที่สามารถเปดไดตามกฎหมายท่ีมีอยูนั้น 
ปจจุบันแบงออกหลายรูปแบบ ท่ีปรากฏอยูไดแก การสอนท่ีมีผูสอนเปนผูดําเนินการ หรือที่เรียกติดปากวา            
“สอนสด” และการสอนแบบถายทอดจากหองเรียนหรือการสอนที่มีสื่อบันทึกการสอนในรูปแบบหองเรียน หรือ 
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“หองวิดีโอ” โดยมีจอมากกวา 1 จอและมีผูเรียนในหองจํานวนมาก รวมทั้งรูปแบบสื่อบันทึกการสอนแบบ
รายบุคคล กลาวคือ เครื่องคอมพิวเตอร 1 เคร่ืองตอผูเรียน 1 คน ที่นิยมเรียกกันวา การเรียนแบบ self ตาม
กฎหมายแลวโรงเรียนกวดวิชาสามารถเปดสอนไดตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยคาเรียนนั้นทาง
โรงเรียนเปนผูกําหนดเอง (ประภาวัลย ชวนไชยะกูล, 2556 : 21-22) 
 ตลาดการกวดวิชาประกอบดวยผูใหบริการหลัก ไดแก โรงเรียนกวดวิชาท่ีมีรูปแบบหลากหลาย และไดรับ
อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ การกวดวิชาใชสื่อการเรียนการสอนหลากหลาย ต้ังแตเอกสาร หนังสือ เทป ซีดี 
เว็บไซต มีการลงทุนเปนอาคารขนาดใหญที่รวมตลาดวิชาที่สําคัญ เรียนพิ เศษ เรียนเสริม เรียนซอม เรียนเรงรัด 
เปนสิ่งที่สังคมไทยมีมานาน เพ่ือเปนการชวยเหลือเด็กท่ีเรียนออน หรือเพื่อเรียนใหทันเพ่ือน ตอมามีการเก็บคา
เรียน กลายเปนการเรียนแบบธุรกิจการคา มีการจัดหลักสูตรแบงเปนรายวิชา จึงเปล่ียนการเรียกเปน “กวดวิชา” 
จุดมุงหมายในการเรียนเร่ิมเปลี่ยนไป ไมใชเฉพาะเด็กท่ีเรียนออนเทานั้น แตเด็กทุกคนที่เรียนกวดวิชาตองการเรียน
ใหเกงขึ้น เรียนเกงกวาคนอื่นในวิชา โดยเฉพาะเม่ือตองมีการสอบคัดเลือก ก็จะเลือกเรียนกวดวิชาท่ีตัวเองคิดวา
ขาดหรือไมเกงพอ การกวดวิชาไมใชพบแตในประเทศไทย แตพบไดหลายประเทศทั้งในทวีปเอเชีย เชน ญี่ปุน 
เกาหลี จีน อินโดนีเซีย พมา ในทวีป อาฟริกา ยุโรปตะวันออก และอเมริกากลาง ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาระบุ
ตรงกันวา การเรียนกวดวิชาจะพบในกลุมประเทศที่คุณภาพของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไมทัดเทียมกันเด็ก
นักเรียนมีความจําเปนในการแขงขันเพื่อเขาเรียนโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ แตรับนักเรียนไดจํากัด    
โดยมีความหวังวาจะมีโอกาสและอนาคตที่ดีกวาคนอ่ืน  
 การเรียนกวดวิชาเปนคํากลาง ๆ ที่ใชกันอยูทั่วไป ซึ่งอาจมีความหมายแฝงท่ีแตกตางกัน นอกจากคําวา
กวดวิชาแลว ปจจุบันยังมีคําอื่นอีกที่ใชเรียกกันอยางแพรหลาย เชนติววิชา เรียนพิเศษ เรียนเสริม เรียนปรับสภาพ 
เรียนเพิ่ม และเรียนเรง เปนตน คําเหลานี้มีความหมายโดยเฉพาะแตกตางกัน แตคําท่ีคนท่ัวไปนิยม ไดแก คําวา 
การกวดวิชาแทน ดังนั้นเพื่อใหเขาใจตรงกันเมื่อเรากล าวคําตาง ๆ จึงไดนิยามคําตาง ๆ เหลานั้นดังนี้              
(จิตติมา อัจฉริยกุล,2554) 
 การกวดวิชา คือ การเรียนบางวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษานอกเวลาเรียนการเรียนนี้มิใชเปน
การศึกษาที่มีเนื้อหาใหม แตเปนการเนนเนื้อหาในบางเรื่องบางตอนของเนื้อหาทั้งหมดท่ีไดศึกษาแล ว เพื่อใหเรียน
ทันกับผูอื่นหรือรูมากกวาผูอื่น แตเดิมการกวดวิชามุงเนนเฉพาะการสอบเขามหาวิทยาลัย หรือการสอบเขาโรงเรียน
เตรียมทหาร หรือโรงพยาบาล แตในปจจุบันการเรียนกวดวิชา ครอบคลุมเกือบทุกวิชาท่ีมีการเรียนการสอน และ
เปนการกวดวิชาในทุกระดับการศึกษา นับต้ังแตการสอบแขงขันเขาเรียนระดับอนุบาล มัธยมศึกษาปที่1 
มัธยมศกึษาปที่ 4 หรือแมแตการสอบบรรจุเขาทํางานก็ยังมีการกวดวิชาบางครั้งการเรียนกวดวิชา มีคําอื่นที่ใชเรียก
กัน เชน ติว เรียนพิเศษ เรียนเสริม (ปริญญา แกวไทรนันท, 2554) 
 ธุรกิจกวดวิชาครอบคลุมถึงการเรียนกวดวิชาท้ังในรูปแบบโรงเรียนกวดวิชาและติวเตอรอิสระท่ีสอน
แบบตัวตอตัวหรือสอนเปนกลุม โดยคานิยมการเรียนเสริมความรูในบางรายวิชาของนักเรียนไทยทั้งในกลุมท่ีเรียน
ออนและเรียนเพื่อเสริมสรางความม่ันใจใหกับตนเอง เปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหธุรกิจกวดวิชาเติบโตอยางตอเนื่อง 
ดังจะเห็นไดจากการขยายสาขาของโรงเรียนกวดวิชาในพ้ืนที่ตังหวัดตางๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดขนาดใหญ 
เชน ชลบุรี ขอนแกน เชียงใหม สงขลา นครศรีธรรมราช ปจจุบันโรงเรียนกวดวิชาเนนรวมตัวเปนแบบ คลัสเตอร 
ขยายสาขา ปรับหลักสูตร และใชเทคโนโลยี ในสวนโรงเรียนกวดวิชารายยอยซึ่งไมมีสาขาแตตั้งอยูในพื้นที่ทําเลดี   
ก็จะเนนการประชาสัมพันธ จุดเดนของติวเตอร อาคารสถานที่ รวมท้ังคอรสเรียนที่เนนกลุมยอย สอนสด หรือการ
สอนเพื่อวัตถุประสงคการสอบตรงโดยเฉพาะ เชน การติวตรงนิติศาสตรและรัฐศาสตร การสอนความถนัดทาง
ศิลปกรรม ความถนัดทางสถาปตยกรรม เปนตน โดยรวมแลวการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร
นั้น ไมไดบงบอกถึงการขยายตัวของการใหความสําคัญกับระบบการสอบเขาเทานั้น แตยังบงบอกถึงการขยายตัว
ของธุรกิจ ที่เกิดการแขงขันกันอยางมหาศาล และแตละโรงเรียนใชกลยุทธในการดึงดูดผูเรียนที่แตกตางกัน ไมวาจะ
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เปนอาคารสถานท่ี บุคลิกภาพผูสอนที่ตองการสอนแบบสนุก เปนกันเองกับผูเรียน หรือที่เรียกวา Edutainment 
ได เพื่อสรางความแตกตางระหวางการเรียนในหองเรียนกับโรงเรียนกวดวิชาใหมากที่สุด สวนนักเรียนที่ เปน
กลุมเปาหมายหลักในการเรียนกวดวิชา ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีความตองการเรียนกวดวิชาเสริมสราง
ความรูเพื่อใชในการสอบวัดผลการเรียนในโรงเรียนและสอบแขงขันเขาศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัย โดยฐาน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีแนวโนมเพิ่มข้ันอยางตอเนื่อง 
จุดมุงหมายของเด็กนักเรียนที่เรียนกวดวิชา 
 การกวดวิชาเปนการทบทวนวิชาที่เรียนมาจากในหองเรียนเนื่องจากในปจจุบันมีหลักสูตร การเรียนท่ีมี
ความซับซอน เนื้อหาท่ีมากขึ้นและยากมากขึ้นตามลําดับ การเรียนท่ีโรงเรียนเพียงอยางเดียวในปจจุบันยังคงไม
เพียงพอทําใหนักเรียนสวนใหญนิยมมาเรียนกวดวิชาตามสถาบันกวดวิชามากข้ึน การสอนพิเศษจะเริ่มเนื้อหาจาก
งายไปหายาก ดวยความเอาใจใสของครูผูสอน และการใหความรูอยางละเอียด เพื่อใหนักเรียนท่ีเขาเรียนพิเศษ          
ไดเกิดความเขาใจเนื้อหาอยางถองแท โดยไมเนนแคเพียงความจํา แตจะเนนความเขาใจในเนื้อหา และฝกทําโจทย
ใหเกิดชํานาญ โดยผูเรียนสวนใหญเรียนกวดวิชาเนื่องจากมีจุดมุงหมายหลักๆ ดังนี้  
  1. ตองการใหผลการเรียนดีขึ้น ยิ่งมีการใช GPA รอยละสูงขึ้น ยิ่งตองกวดวิชามากข้ึน ผลการเรียนจะไดดีขึ้น 
เพราะเปนการเตรียมตัวลวงหนา ทําใหเขาใจงายข้ึน และคา GPA ก็จะดีขึ้นดวย 
 2. เชื่อวาเรียนกวดวิชาชวยในการสอบแขงขันเขามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะวิชาหลักท่ีคะแนนมีความ
แตกตางสูง เชน คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ภาษาอังกฤษ  
  3. เพื่อใหไดเทคนิคการทําขอสอบ ไดพบขอสอบแปลกใหมที่ไมเคยพบมากอน สามารถทําขอสอบไดงาย
ขึ้น แมนยําขึ้น ใชเวลานอยลง 
องคประกอบสาเหตุของการเรียนกวดวิชา  
1. ดานวิชาการ  
  1.1 การเรียนการสอนในโรงเรียน จะเนนเน้ือหาใหครอบคลุมครบหลักสูตรทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ มีการ
แจกใบงานเก็บคะแนน และสอบ สวนการเรียนกวดวิชาจะเนนเน้ือหาท่ีใชสอบระหวางป และสอบเขามหาวิทยาลัย 
มีการสรุป การทดลองทําขอสอบ การเฉลย และการเก็งขอสอบเบ็ดเสร็จ  
 1.2 ครูแตละโรงเรียนมีคุณภาพไมเทากัน อัตราครูตอเด็ก 1:40-50 คน ครูที่มีคุณภาพดีในสาขาหลักๆ ท่ัว
ประเทศมีไมถึงรอยละ 30 นอกจากน้ีครูในโรงเรียนยังตองทํางานหนัก ทั้งงานสอน งานปรับวุฒิ งานนโยบายที่มีไม
ขาดสาย ทําใหไมมีเวลาที่จะเพิ่มพูนความรูดานวิชาการ ไมมีเวลาในการเตรียมการสอนเทาท่ีควร ขณะที่ครูโรงเรียน
กวดวิชาจะมีเวลามากกวาเพราะทุมเทวิชาเดียว การมีลูกศิษยจากสถานศึกษาหลากหลายจะพบปญหามากกวา มี
เวลาเตรียมการสอนมากกวาโดยมีผลตอบแทนท่ีสูงกวากันมากหลายเทา  
 1.3 การสอบเขามหาวิทยาลัย ออกขอสอบโดยอาจารยมหาวิทยาลัยที่ไมไดสอนเด็ก ขอสอบจะเนนการ
แขงขันดานวิชาการ เนื้อหาของขอสอบแตละปจะยากข้ึนเร่ือยๆ บอยครั้งที่เนื้อหาขอสอบสูงกวาหลักสูตรท่ีเรียนอยู 
ทําใหนักเรียนมีความจําเปนตองเรียนกวดวิชา  
2. ดานจิตวิทยา  
  เนื่องจากคุณภาพของครู และการเรียนการสอนที่แตกตางกันในแตละโรงเรียน ทําใหเด็กรวมท้ังผูปกครอง
เกิดความวิตกวาจะเสียเปรียบ จึงพยายามที่จะชวยตัวเองและลูกหลานดวยการเรียนกวดวิชา จากแบบสอบถามของ
อาจารยไพฑูรย พบวาแมเด็กที่เกงอยูแลวหรือเด็กที่อยูในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพระดับตนของประเทศไทย ก็ยังรูสึกไม
มั่นใจถาไมไดไปเรียนกวดวิชา  
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3. คานิยมของสังคม  
  คานิยมในการเขาศึกษาตอในสถาบันที่มีชือ่เสียง ทําใหมีการแขงขันในระบบการศึกษาสูง ผูมีโอกาสมีฐานะ
จึงนิยมเรียนกวดวิชา เพราะเห็นวาการเรียนกวดวิชาจะสรางความมั่นใจใหสามารถเขาเรียนในสถาบันท่ีมีชื่อเสียงได  
  
กวดวิชา ความจําเปนที่หลีกเลี่ยงไมได 
 จากภาวะการแขงขันทางการศึกษา และการบีบรัดโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ ทําใหผูที่ตองการโอกาส
ที่ดี ตองแสวงหาความไดเปรียบทางการศึกษา การกวดวิชาจึงจําเปนอยางเล่ียงไมไดเปนที่รูกันอยูวาการศึกษาของ
ไทยเพ่ือศึกษาตอระดับอุดมศึกษาเปนระดับท่ีมีการแขงขันกันมากที่สุด จึงเปนสิ่งหนึ่งที่กระตุนใหมีการกวดวิชา เพื่อ
สรางความพรอมและสรางความมั่นใจเพิ่มพูนความรูใหกวางขึ้นนอกเหนือจากหลักสูตรที่เรียนอยู ทําใหโรงเรียนกวด
วิชาเกิดข้ึนเปนจํานวนมากในทศวรรษที่ผานมา การกวดวิชาเกิดขึ้นจากภาวะการแขงขันของระบบการศึกษา      
ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรง มีการพูดกันมาตลอดวา การกวดวิชาคือแหลงหากินจากชองวางทางการศึกษา สราง
ความไมเปนธรรมข้ึนในสังคม แตปจจุบันโรงเรียนกวดวิชาเองก็ปรับตัวตามปรัชญาการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง ปญหา
ที่ทําใหนักเรียนสวนใหญเกิดความตองการเรียนกวดวิชามาจากปญหาท่ีเกิดขึ้นจากชั้นเรียนปกติในโรงเรียน ทําให
นักเรียนตองขวนขวายที่จะเรียนกวดวิชา ซึ่งปญหาที่พบก็คือ 
 1. เน้ือหาท่ีเรียนในหองเรียนไมสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน ทําใหนักเรียนไมเขาใจเนื้อหาได
ทั้งหมด อีกทั้งเนื้อหาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการไมเพียงพอสําหรับความรูที่ ใชในการสอบคัดเลือกใน
ระดับตางๆ เพราะขอสอบคัดเลือกมักจะไมตรงกับแบบเรียน ทําใหเสียเปรียบนักเรียนที่ออกมาเรียนกวดวิชา ท่ีได
ทั้งความรูเพิ่มและเทคนิคตางๆ และการเก็งขอสอบจากโรงเรียนกวดวิชา 
 2. สื่อและอุปกรณในการเรียนการสอนที่โรงเรียนไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน อีกท้ังหนังสือและคูมือ
ตางๆ มีราคาแพง และขาดตลาดอยูเสมอ ซึ่งโรงเรียนกวดวิชาแกปญหานี้ดวยการสรุปและเพ่ิมเติมเนื้อหาตางๆ    
ไวใหนักเรียนรวมทั้งแนะนําเทคนิคคิดเร็ว วิธีทองจําอยางงาย เพื่อใหนักเรียนกลับไปทบทวนท่ีบานไดงายขึ้น 
 3. อาจารยผูสอนในโรงเรียนปกติแตละทานมีความพรอมตางกัน คุณภาพในการสอนจึงไมเทากัน บาง
โรงเรียนมีอาจารยสอนไมตรงกับสาขาวิชาที่จบมา ไมมีความรูจริง ทําใหนักเรียนไดความรูไมเต็มท่ี จึงออกมาเรียน
กวดวิชา 
 4. เวลาในการเรียนมีนอย นักเรียนบางคนจึงกลัวเรียนไมทันเพื่อน รวมท้ังบรรยากาศในการเรียนการสอน
ในโรงเรียนปกติไมดึงดูดความสนใจของนักเรียน 
 ปญหาตางๆที่กลาวมาแลวนั้นลวนเปนปญหาท่ีกระตุนใหนักเรียนจําเปนตองเรียนกวดวิชาซึ่งการเรียนกวด
วิชาอาจจะชวยแกปญหาตางๆ เหลานี้ใหนักเรียนไดไมมากก็นอยในบางกรณีกวดวิชา ภาพมายาบนขอเท็จจริง อยางไร
ก็ตาม นักเรียนที่มาเรียนกวดวิชาหลายรายพบวา การกวด การเก็ง และการติว มีสวนชวยใหรูในสิ่งที่ไมเคยรูมากอน
อยางคาดไมถึง จึงอาจกลาวไดวา โรงเรียนกวดวิชายังเปนปจจัยอีกปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญในระบบการศึกษาของไทย 
 เมื่อใชแนวคิดทางเศรษฐศาสตรและธุรกิจเขามาคนหาคําตอบ ก็ยอมไดรับรูความจริงแทที่วา หากไมมี
ความตองการ ยอมไมมีการตอบสนอง ขณะเดียวกัน ครูอาจารยที่มีความสามารถยอมมีแรงจูงใจสูงกวาในเรื่อง
คาตอบแทน ที่จะทุมเทกลยุทธ แนวทางและวิธีการสอน และคนหากลเม็ดเด็ดพรายในการสอบการเก็งขอสอบแก
นักเรียนของตัวเอง เพราะความสําเร็จของนักเรียนรุนแลวรุนเลา จะเปนเหมือนใบรับประกันผลงานของครูผูสอน 
และเปนเหมือนการโฆษณาประชาสัมพันธที่มีแรงดึงดูด ใหนักเรียนหลั่งไหลกันมาเขาเรียนสถาบันของตนเองหรือ
ชั้นเรียนที่ตัวเองสอน ขณะท่ีการเรียนในภาคปกตินั้น นักเรียนไมมีโอกาสเลือกผูสอน แตการเรียนในโรงเรียนกวด
วิชา เม่ือนักเรียนตองจายสตางคแลว ก็ยอมมีโอกาสแสวงหาส่ิงท่ีตัวเองตองการและดีที่สุด ขณะเดียวกันครูผูสอนก็
ตองสอนอยางดีที่สุด ใหความรูอยางมากที่สุดเพื่อใหนักเรียนรูสึกคุมคา เพื่อเปนเครื่องประกันวา ครูผูสอนจะเปนที่
นิยมของนักเรียนรุนตอๆ ไปอยางไมขาดสาย 
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 เมื่อการแขงขันของโรงเรียนกวดวิชาสูงขึ้น ผูไดประโยชนก็จะเปนนักเรียนที่เขาไปเรียน และหากการ
แกปญหาการสอบเขาในระดับอุดมศึกษายังไมไดรับการแกไข ยอมแนนอนวาการกวดวิชาจะตองเปนที่นยิมกันตอไป 
และเพ่ิมมากขึ้นอยางแนนอนหากการกวดวิชาเปนส่ิงที่ยังตองดํารงอยูในสังคม ไทย รัฐก็ควรดูแลกิจการโรงเรียน
กวดวิชาใหมากขึ้นกวาที่เปนอยู ทั้งในแงการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การโฆษณาเกินจริง การมุง
คุมครองสิทธิการรับบริการกวดวิชาของนักเรียน และเมื่อโรงเรียนกวดวิชามีคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาสูง
ตามเกณฑที่สังคมคาดหวัง และครูผูสอนไมเบียดบังเวลา หรือละเลยการสอนในหองเรียน ปญหาในเรื่องของการ
กวดวิชายอมลดลงไปไดในระดับหนึ่ง 
 

สรุป  
 “โรงเรียนกวดวิชา” (Tutoring School) จัดเปน “โรงเรียนนอกระบบ” ประเภทหนึ่ง ตลาดการกวดวิชา
ประกอบดวยผู ใหบริการหลัก ไดแก  โรงเรียนกวดวิชา ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย และไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการ การกวดวิชาใชสื่อการเรียนการสอนหลากหลาย ตั้งแตเอกสาร หนังสือ เทป ซีดี เว็บไซต มี
การลงทุนเปนอาคารขนาดใหญที่รวมตลาดวิชาที่สําคัญ เรียนพิเศษ เรียนเสริม เรียนซอม เรียนเรงรัด เปนสิ่งที่
สังคมไทยมีมานาน เพื่อเปนการชวยเหลือเด็กที่เรียนออน หรือเพ่ือเรียนใหทันเพื่อน ตอมามีการเก็บคาเรียน 
กลายเปนการเรียนแบบธุรกิจการคา มีการจัดหลักสูตรแบงเปนรายวิชา จึงเปลี่ยนการเรียกเปน “กวดวิชา” 
จุดมุงหมายในการเรียนเร่ิมเปลี่ยนไป ไมใชเฉพาะเด็กท่ีเรียนออนเทานั้น แตเด็กทุกคนที่เรียนกวดวิชาตองการเรียน
ใหเกงขึ้น เรียนเกงกวาคนอื่นในวิชา โดยเฉพาะเม่ือตองมีการสอบคัดเลือก ก็จะเลือกเรียนกวดวิชาท่ีตัวเองคิดวา
ขาดหรือไมเกงพอ โดยรวมแลวการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชานั้น ไมไดบงบอกถึงการขยายตัวของการให
ความสําคัญกับระบบการสอบเขาเทานั้น แตยังบงบอกถึงการขยายตัวของธุรกิจ ที่เกิดการแขงขันกันอยางมหาศาล 
และแตละโรงเรียนใชกลยุทธและนวัตกรรมผลิตภัณฑ ในการดึงดูดผูเรียนที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนอาคารสถานท่ี 
การเรียนผานระบบออนไลนและการตลาดออนไลน Digital Marketing การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน บุคลิกภาพ
ผูสอนที่ตองการสอนแบบสนุก เปนกันเองกับผูเรียน หรือท่ีเรียกวา Edutainment ได เพ่ือสรางความแตกตาง
ระหวางการเรียนในหองเรียนกับโรงเรียนกวดวิชาใหมากที่สุด เพ่ือการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา การ
เรียนกวดวิชาไมนาจะใชแฟชั่น เพราะไมเคยหายไปจากสังคมไทยมาหลายสิบป มีแตจะเพิ่มข้ึน การเรียนกวดวิชา
นาจะเปนภาวะจํายอมมากกวาจําเปน เพราะเหตุผลทางดานวิชาการ จิตวิทยาและสังคม ผูเขียนยังคงมองวาการ
เรียนในโรงเรียนยังสําคัญและจําเปนเสมอ สวนโรงเรียนกวดวิชาเปนสวนเติมเต็มความรูใหมีความสมบรูณและเปน
สวนหนึ่งในการสรางความพรอมใหกับนักเรียน ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนกวดวิชาจึงตองมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ
การตลาดตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยคํานึงถึงความตองการของผูรับบริการซ่ึงเปนผูเรียน และจูง
ใจใหผูเรียนตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา 
 ดังนั้นสิ่งสําคัญที่จะทําใหกลยุทธการแขงขันชนะคูแขงไดคือ การใหบริการที่ดีนั้นเองดวยการทําธุรกิจ
จะตองตอบสนองความตองการของลูกคา สวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ตัว เปนมุมมองของธุรกิจที่ใหบริการ การที่
จะบริหารตลาดของธุรกิจใหประสบความสําเร็จนั้น จะตองพิจารณาถึงสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา 
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บทคัดยอ 
 บทความวิชาการเรื่อง การพัฒนาทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพ่ือสนับสนุนนโยบาย 
“ประเทศไทย 4.0” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานการพัฒนาทักษะแรงงานของผูใช
แรงงานภาคอุตสาหกรรม ปจจัยดานการจัดการศึกษาของภาครัฐ ปจจัยดานประชากรศาสตร และ ปจจัยดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อสนับสนุนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”  
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพ่ือสนับสนุนนโยบาย            
“ประเทศไทย 4.0” ที่ศึกษาในคร้ังนี้ประกอบดวย 3 ปจจัยคือ ปจจัยดานการจัดการศึกษาของภาครัฐ ปจจัยดาน
ประชากรศาสตร ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาทักษะแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การวิจัยในคร้ังนี้มุงเนนถึงประสิทธิผลของการเพ่ิมระดับทักษะแรงงาน และการลด
ขอจํากัดการขาดแคลนแรงงานของไทย ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ความสําเร็จของการพัฒนาทักษะแรงงานของ
แรงงานภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” จะสําเร็จไดนั้นตองอาศัยความรวมมือจากทุก
ฝาย ทั้งแรงงาน ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม และการจัดการศึกษาของภาครัฐ โดยเฉพาะในปจจุบันประเทศ
ไทยกําลังกาวผานการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาไปสูประเทศในโลกท่ีหนึ่ง หรือประเทศที่พัฒนาแลว บวกกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และสภาวะการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง ท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น         
การผลิตแรงงานใหมีทักษะแรงงานตรงกับความตองการของตลาดแรงงานจึงเปนสิ่งจําเปนที่แรงงานทุกสาขาอาชีพ
จะตองใหความสําคัญ เพื่อนําพาประเทศใหกาวไปสูการเปนประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ตอไป 
 
คําสําคัญ : ปจจัย, การพัฒนาทักษะแรงงาน, อุตสาหกรรมการผลิต, ประเทศไทย 4.0  
 
Abstract 

The article : The development of labor’s skill in manufacturing industries to support 
the “Thailand 4.0” policy has the purposes : to study the relationship between the factors of 
development of labor’s skill in manufacturing industries, the state’s educational 
management, demographical factors, and the factors of human resources managerial in 
manufacturing industries
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 There are three factors that have influence in developing skills of manufacturing 
labor in this study: the factor of the state’s educational management, the factors of 
demography, and the factors of human resources managerial in manufacturing industries
these factors have the influence on the development of skill in manufacturing industries 
labor. This research focuses on the effects of increasing labor skills to reduce the labor
force shortage in Thailand. The research shows to make “Thailand 4.0” a successful policy, 
corporation of all sides is required: labor force, industrial operation, states management. 
Especially nowadays that Thailand is changing to become a first world country, developing 
nations changing rapidly, global economy become more competitive. Therefore, producing 
workers with the demanded skills for the labor market is essential for all occupations in 
order to lead to a nation with more stability, wealth and sustainability.

Keywords : Factors, labor skill development, manufacturing industry, Thailand 4.0

บทนํา 
 ประเทศไทยไดพัฒนาประเทศโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนโดยยึดคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนา ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 9-11 ตอเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 
ซึ่งถือเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่เตรียมความพรอมเพื่อวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให
รองรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอด 20 ป ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2560-2579) โดยยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “ยึดคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา” และยึดหลักการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐาน
การใช ภูมิปญญาและนวัตกรรม โดยไดใหความสําคัญกับการบูรณาการ ใหมีการพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใช
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศ การมุงเนนการนําความคิดสรางสรรคและการ
พัฒนานวัตกรรม ทําใหเกิดสิ่งใหมที่มีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเร่ืองกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑและ
บริการใหม ๆ มีการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสูความเปนอัจฉริยะโดยใชเทคโนโลยีขั้น
สูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี รวมถึงมีการ
เตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพและ
หลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วิจัย และมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12, 2560)  
 ในปจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ทําใหเกิดสภาวะการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง ซึ่งมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาทักษะแรงงาน
ของคนไทย กิจการทุกประเภทมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยการนําทุนและเทคโนโลยีเขามาใชมากขึ้น 
พรอม ๆ ไปกับการพัฒนาทักษะของคนงานใหมีความชํานาญในสาขาท่ีหลากหลายมากข้ึน (ฉัตรชาญ ทองจับ, 
2552) แตสถานการณแรงงานไทยในปจจุบันมีขอจํากัดทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากทักษะในการผลิต
โดยเฉลี่ยยังอยูในระดับตํ่า สงผลใหประเทศไทยขาดแคลนแรงงานท้ังกึ่งมีฝมือและมีฝมือ  
 ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาแรงงานจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ไดแบงระดับ
ของแรงงานไว 2 ระดับ คือ แรงงานระดับบนที่ปฏิบัติงานบนทักษะการใชคอมพิวเตอรหรือการใชงานเทคโนโลยี
ดิจิตอลและทักษะภาษาตางประเทศ และแรงงานระดับลาง ที่ปฏิบัติงานบนทักษะฝมือ โดยใชความรู ความชํานาญ 
การฝกฝน หรือการส่ังสมประสบการณจากการปฏิบัติงานมานาน หรือเกิดจากการอบรมเพ่ิมเติม ซึ่งพื้นฐานของการ
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มีความรูของบุคคลในเบื้องตนลวนเกิดจากการไดรับการศึกษาทั้งสิ้น รัฐบาลซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาดาน
การศึกษาของชาติ และพัฒนาบุคลากรในประเทศใหมีความรู ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ไว ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ  ฉบับ ท่ี 12                   
(พ.ศ.2560-2564) ขอที่ 1 โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการใช
ชีวิตอยางมีคุณคา ดวยการพัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีระบบ มีความคิด
สรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน และสงเสริม แรงงานใหมีความรูและทักษะใน
การประกอบอาชีพที่เปนไปตามความตองการของตลาดงานเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต 
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12, 2560) ซ่ึงจากงานศึกษาจํานวนมากไดระบุวา การลงทุนในทุน
มนุษย (Human Capital Investment) ผานการศึกษาและการฝกอบรมมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการทํา
หนาที่เปนผูสรางแรงงานที่มีคุณภาพ ไมเฉพาะสําหรับใชเปนปจจัยการผลิต แตแรงงานท่ีมีทักษะและผลิตภาพสูงยัง
สามารถสรางนวัตกรรมใหม ๆ และสามารถใชนวัตกรรมใหม ๆ นั้นในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (พิริยะ ผล
พิรุฬห, 2557)  
 การจัดการศึกษาของภาครัฐมีความสําคัญในการผลิตแรงงานท่ีมีคุณภาพออกสูตลาด แรงงาน โดยให
ความรูเกี่ยวกับทักษะในการปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับพ้ืนฐานท่ัวไปจนถึงระดับสูง ซ่ึงจะแตกตางกันไป
ตามระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เรียน ซึ่ง ในปจจุบันบุคคลไดใหความสําคัญกับผลตอบแทนโดยใชระดับ
การศึกษาเปนตัวตั้ง ทําใหแรงงานสวนใหญ มีความตองการท่ีจะศึกษาในระดับท่ีสูงท่ีสุดเพ่ือจะไดคาตอบแทนใน
ระดับสูงที่สุดเทานั้น ทั้งนี้ดวยคานิยมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป กลุมแรงงานไมตองการทํางานที่ใชแรง งาน          
จึงเลือกเรียนสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย/ มหาวิทยาลัย) ไมใชสายอาชีพ (ปวช./ ปวส.) ทําใหแรงงานที่มี
ทักษะฝมือเฉพาะดานที่ตองใชเปนจํานวนมากในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมขาดแคลน นอกจากนั้นคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษาที่เปนที่ตองการขององคกรธุรกิจ ที่เนนทักษะวิชาชีพเบื้องตนนั้นดอยคุณภาพอีกดวย  
 อยางไรก็ตามถึงแมทักษะหรือความชํานาญในการปฏิบัติงานสวนหนึ่งจะข้ึนอยูกับการศึกษา เพราะ
แรงงานท่ีมีคุณภาพจําเปนตองมีพื้นฐานการศึกษาที่ฝกใหมีทักษะ มีสมรรถนะ และคุณสมบัติที่สามารถศึกษา 
เรียนรู อบรมเพิ่มเติม และพรอมที่จะรับการฝกอบรมกอนเริ่มทํางานตอไป แตแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
แรงงานนั้นยังมีปจจัยอีกมากที่ เขามาเก่ียวของ เชน ความพรอมของแตละบุคคลซึ่ง ข้ึนอยูกับปจจัยดาน
ประชากรศาสตรที่แตกตางกัน สงผลใหบุคคลมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ที่แตกตางกัน เชนบุคคลที่ อยูใน
ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็จะมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเองไดมากกวาบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม
ดี เปนตน ดังนั้นปจจัยดานประชากรศาสตรจึงมีความสําคัญในการผลักดันใหแรงงานมีความสามารถในการพัฒนา
ตนเองที่แตกตางกัน   
 นอกจากนั้นปจจัยดานองคกรธุรกิจก็มีความสําคัญในการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานเชนกัน หนาท่ีของ
การสรรหาบุคคลที่มีทักษะฝมือแรงงานเขามาปฏิบัติงานและหนาที่ในการพัฒนาบุคคลที่รับเขามาแลวใหมีความ
เชี่ยวชาญในทักษะฝมือแรงงาน ถือเปนหนาที่ขององคกรธุรกิจหรือสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ดังนั้ น
กระบวนการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในเรื่องของ การสรรหาและการคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา 
การกระตุนจูงใจ และการบํารุงรักษา จงเปนสิ่งสําคัญขององคกรธุรกิจ องคกรจะตองมีกระบวนการสรรหาแรงงาน 
เพื่อใหไดแรงงานท่ีมีความสามารถ และทักษะตรงตามความตองการเขามาปฏิบัติงาน อาจกลาวไดวาองคกรที่มี
ความสามารถในการแขงขัน คือองคกรที่มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีความรวมมือรวมใจกันในการทํางาน จะ
สงผลใหองคกรมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จสูงกวาองคกรท่ีขาดบุคลากรในลักษณะนี้ (นภดล รมโพธิ์, 2557) 
การพัฒนาทักษะแรงงานของสถานประกอบการท่ีดําเนินการอยูในปจจุบันมีรูปแบบของการพัฒนาทักษะแรงงาน
สวนใหญเปนการจัดฝกอบรมภายในสถานประกอบการเอง รองลงมาไดแกการสงลูกจาง ไปศึกษาและดูงานทั้งใน
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และตางประเทศ การสงลูกจางไปอบรมกับหนวยงานภาคเอกชนและภาครัฐ การสนับสนุนใหลูกจางไปศึกษาตอ
นอกเวลางาน และการจัดการศึกษานอกโรงเรียนภายในโรงงาน แตปญหาท่ีเกิดขึ้นคือ การไมสามารถสงลูกจางเขา
รับการฝกอบรมไดเพราะกระบวนการผลิตตองใชกําลังแรงงานเต็มท่ี ตลอดจนลูกจางเองก็ไมไดใหความสนใจท่ีจะ
เขารับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมอีกดวย  
  

ผลการวิเคราะห 
 จากการศึกษาพบวา การพัฒนาทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 
นั้น ตองมีการรวมมือกันจากหลายฝายทั้งการจัดการศึกษาของภาครัฐท่ีถือเปนเครื่องมือในการเตรียมพรอมสําหรับ
การพัฒนาทักษะแรงงานและการฝกแรงงานใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อปอนตลาดแรงงาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของภาคธุรกิจที่จะตองพัฒนาบคุลากรของตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด และการ
พัฒนาตนเองของภาคแรงงานที่ตองมีความพรอมในการพัฒนาตนเอง ซ่ึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาทักษะแรงงานที่นํามาศึกษามีดังนี้ 
 สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (2559) ไดจัดทําพิมพเขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อน
ประเทศไทยสูความมั่งคั่ง มั่นคงและย่ังยืน โดยไดกลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของการเกิดโมเดล ประเทศ
ไทย 4.0 วาระในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ท้ัง 5 วาระ รวมถึงการปฏิรูประบบวิจัยเพื่อกาวสู Thailand 4.0 
การปรับเปล่ียนกลไกภาครัฐเพื่อรองรับ Thailand 4.0 และระบบการบริหารจัดการการขับเคลื่อน Thailand 4.0 
ซึ่งถือเปนแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหกาวสูเปาหมายใหประเทศไทยสามารถกาวไปสูการเปน 
“ประเทศในโลกท่ีหนึ่ง” ใหได การบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปจจุบันภายใตการนําของ พลเอกประยุทธ จันทร
โอชา (สิงหาคม พ.ศ.2557-ปจจุบัน) ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศในหลาย ๆ ดาน อาจกลาวไดวาในขณะนี้
ประเทศไทยอยูในระยะเปลี่ยนผานวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของ
โลกในศตวรรษที่ 21 ในระยะเปลี่ยนผานนี้จะเกิดกระแสที่สงผลตอการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของผูคน 5 กระแส
ดวยกัน คือ 1) Globalization เปนแรงขับเคลื่อนใหเกิดการเคล่ือนไหวของทุน สินคาและบริการอยางเสรี ทําให
เกิดการเชื่อมโยงของโลก 2) Digitization การติดตอส่ือสารมีการเปลี่ยนแปลงเปนการสื่อสารทุกคน (Anyone) ใน
ทุกสถานที่ (Anywhere) และทุกเวลา (Anytime) กอใหเกิดการดํารงชีวิตใน 2 รูปแบบในเวลาเดียวกันคือ โลกจริง
และโลกเสมือนของโลกดิจิตอล 3) Urbanization สัดสวนของผูคนในเมืองจะมากขึ้น สังคมเมืองจะเปนลักษณะ
ของ Smart Cities 4) Individualization ผูคนในศตวรรษที่ 21 จะมีความเปนปจเจกมากขึ้น มีความคิดเปนของ
ตัวเองมากข้ึน และมีการแสดงออกมากข้ึน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได 2 รูปแบบ คือ Collective Individuals ผูคนอยาก
อยูรวมกันเพื่อสรางสรรคสังคม เปนสังคมที่เขมแข็ง และรูปแบบท่ีสอง คือ Contra-Individuals เปนรูปแบบท่ีผูคน
ตางคนตางอยู มองแตประโยชนสวนตน เกิดสังคมที่เปราะบาง และ 5) Commonization ผูคนจะตองพึ่งพิงอาศัย
กันมากข้ึน ความเส่ียงและภัยคุกคามท่ีเกิดขึ้นจะสงผลตอทุกประเทศทั่วโลก เปนปญหาท่ีทุกประเทศตองเชิญ เชน 
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ โรคระบาด การกอการราย เปนตน ซึ่งการเกิดขึ้นของทั้ง 5 กระแสที่กลาวมาจะทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ คือ การเปลี่ยนแปลงในดานของวัฒนธรรมของการดํารงอยู วัฒนธรรมของการดําเนิน
ธุรกิจ วัฒนธรรมของการทํางานและวัฒนธรรมของการเรียนรู ดังนั้นเพื่อใหอยูรอด คนจะตองไมยึดติดกับสิ่งที่
เรียนรูมา ตองปรับตัวใหทันตลอดเวลา (Unlearn) ตองเรียนรูสถานการณหรือเหตุการณจากมุมมองใหมที่แตกตาง
ไปจากเดิม (Relearn) และตองเรียนรูเพื่อสรางสรรคนวัตกรรม (Learn)  
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 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2559) จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ถือเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เตรียมความพรอมเพื่อวางรากฐาน
ของประเทศในระยะยาวใหรองรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอด 20 ป ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2560 -
2579) โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “ยึดคนเปนศูนยกลางในการ
พัฒนา” ที่ตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิปญญา
และนวัตกรรม โดยไดใหความสําคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณาการ ใหมีการพัฒนานวัตกรรมและการ
นํามาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศ มุงเนนการนําความคิดสรางสรรคและการ
พัฒนานวัตกรรม ทําใหเกิดสิ่งใหมที่มีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเร่ืองกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑและ
บริการใหมๆ มีการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสูความเปนอัจฉริยะโดยใชเทคโนโลยีขั้น
สูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี ร วมถึงมีการ
เตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพและ
หลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วิจัย และมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของประเทศท่ีวา “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 กรมการจัดหางาน (2559) จัดทําแผนปฏิบัติการวาระปฏิรูปแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดย
ไดสํารวจความตองการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการที่สําคัญในชวง 3 ป (พ.ศ.2557 -2559) 
โดยแบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานความตองการแรงงาน ดานการขาดแคลนแรงงาน และดานความตองการแรงงานใน
เชิงคุณภาพ จากผลการสํารวจดังกลาวมีประเด็นที่นาสนใจ คือ ผูประกอบการมีความตองการแรงงานไรฝมือเพื่อ
ผลิตสินคาในโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมากและตองการแรงงานที่มีความรูเฉพาะในสาขาวิชาชีพมากท่ีสุดถึง
รอยละ 34.18 นอกจากน้ันยังไดสรุปความไมสอดคลองกันระหวางคุณลักษณะของแรงงานท่ีเขาสูตลาดแรงงานกับ
ความตองการของตลาดแรงงานใน 2 ประเด็น คือ ดานอายุและดานการศึกษาของแรงงาน กลาวคือ ภาคธุรกิจสวน
ใหญจะพึ่งพาแรงงานพ้ืนฐานท่ีมีอายุระหวาง 20-39 ป เปนจํานวนสูง ขณะที่จํานวนแรงงานกลุมดังกลาวมีแนวโนม
ลดลง เน่ืองจาก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ที่มีอัตราการเกิดลดลง และแรงงานตางมุงเรียนในระดับท่ี
สูงข้ึน โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ซึ่งผูเรียนสวนใหญเลือกเรียนในสายสามัญมากกวาสายอาชีพ และในระดับ
อาชีวศึกษายังเลือกเรียนสายชางอุตสาหกรรมที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงานคอนขางนอยอีกดวย ซ่ึงอาจกลาว
ไดวา ความไมสมดุลดานการศึกษาที่เกิดขึ้น สงผลใหตลาดแรงงานไทยตองประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานและ
การวางงานในทุกระดับการศึกษาเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน โดยผูวางงานไมสามารถชดเชยการขาดแคลนแรงงานไดอีกดวย 
 ธร สุนทรายุทธ (2553) กลาววา ระดับการศึกษาและเพศที่แตกตางกันมีผลตอรายไดตางกัน กลาวคือ       
ผูมีการศึกษาสูง จะมีรายไดโดยเฉลี่ยสูงกวาผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา และเพศชายมีรายไดเฉลี่ยสูงกวาเพศหญิง 
นั่นเปนการศึกษารายไดตลอดชีพของสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ.1940-1988 ซ่ึงสอดคลองกับประเทศไทย ซ่ึงในการ
ลงทุนดานการศึกษานั้น ผูลงทุนจะตองเสียคาใชจายทั้งทางตรงและทางออม คาใชจายทางตรงประกอบดวย คาเลา
เรียน คาหนวยกิต คาบํารุง คาหนังสือและคาเดินทาง สวนคาใชจายทางออมท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษาไดแก คาเสีย
โอกาส (Opportunity Cost) ที่เปนรายไดที่พึงไดแตก็ไมได เพราะเอาเวลามาศึกษาจึงเสียโอกาสท่ีจะไปทํางานเพ่ือ
มีรายได บางคนจบปริญญาตรีไมมีงานทําก็มาเรียนตอปริญญาโทเพื่อหวังจะไดงานทําหลังจบปริญญาโท และที่
ซ้ํารายกวานั้นคือเมื่อจบแลวกลับไมมีงานทําอีก ผลเสียหายเกิดข้ึนกับระบบการศึกษาไทยท่ีขาดคุณภาพ ไมสามารถ
หางานทําได ที่ไดทําอยูก็ขาดคุณภาพเปนปญหาอยางยิ่ง  
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 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) (อางถึงใน สมชัย จิตสุชน, 2559) ศึกษาปญหาในการพัฒนา
คนดานการศึกษา พบวา ระบบการศึกษาของไทยท่ีผานมาเกิดปญหาการผลิตกําลังแรงงานไมตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาต่ํา ซ่ึงเกิดจากภูมิหลังครอบครัว ตัวนักเรียนเอง 
และระบบการศึกษาหรือโรงเรียน เด็กนักเรียนและนักศึกษาเรียนมากแตไดความรูนอย อีกท้ังยังพบปญหาความ
เหลื่อมล้ําในระบบการศึกษา และการปฏิรูปการศึกษาท่ีผานมายังไมสามารถแกปญหาดังกลาวได ดังนั้นการพัฒนา
คุณภาพของระบบการศึกษาเพื่อผลิตบุคคลที่มีคุณภาพเขาสูตลาดแรงงานจึงเปนเร่ืองที่สําคัญ  
 เกียรติชัย อุตตุมา (2556) กลาววา การศึกษามีบทบาทสําคัญในการสรางแรงงานที่มีคุณภาพออกไปสู
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการสรางทักษะในการปฏิบัติงาน ตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรการศึกษา (Economics of 
Education) ซึ่งเปนการวิเคราะหถึงคุณคาของการศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร คือ วิเคราะหวาการศึกษามีสวนในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีความเกี่ยวพันอยางมากกับการเปลี่ยนแปลงมาตรการวาจาง บุคคลที่ไดรับการศึกษา
และผานการฝกฝนทางอาชีพยอมเปนแรงงานที่มีคุณคา  
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2555) พบวา การผลิตแรงงานมีปญหาในเชิงคุณภาพ            
โดยคุณภาพของผูจบอาชีวศึกษามีแนวโนมแทบไมแตกตางจากเมื่อ 20 ปกอน คะแนนสอบ V - net ตํ่ากวารอยละ 
50 ในเกือบทุกประเภทวิชาสมรรถนะ (ยกเวนอุตสาหกรรมและการทองเท่ียว) นอกจากน้ีผูจบประกาศนียบัตร
ชั้นสูง (ปวส.) สายชางอุตสาหกรรมมีอัตราวางงานสูงกวาสายอื่นทั้งที่ภาคการผลิต มีความตองการสูง  
 พิริยะ ผลพิรุฬห (2557) ไดกลาวถึงความไมสอดคลองระหวางการศึกษาและอาชีพนั้นสามารถจําแนก
ออกไดเปน 2 กรณี คือ 1) กรณีที่ระดับการศึกษาของแรงงานไมสอดคลองกับความตองการของอาชีพนั้นๆ ซึ่ง
สามารถแบงไดเปนแรงงานมีระดับการศึกษาสูงกวาระดับการศึกษาที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพนั้นๆ และ
แรงงานมีระดับการศึกษาต่ํากวาระดับการศึกษาที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพนั้นๆ และ 2) กรณีที่แรงงาน
สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ไมสอดคลองกับความตองการของอาชีพ ซึ่งความไมสอดคลองนี้เกิดจากการที่แรงงาน
ที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ไมสอดคลองกับความตองการของอาชีพ ซึ่งปญหาโดยมากเกิดขึ้นเนื่องจากขอมูล
ขาวสารท่ีไมสมมาตรของขอมูลในตลาดแรงงาน 
 ธนาคารแหงประเทศไทย (2560) ไดจัดทําวิจัยในเรื่องความไมสมดุลของตลาดแรงงานไทย นัยของการ
ขาดแคลนแรงงาน และไดสรุปสาเหตุของปญหาการขาดแคลนแรงงานในไทย มีสาเหตุจากปจจัยหลัก  5 ประการ 
ไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ขึ้นอยูกับ 3 ปจจัยหลัก คือ การเจริญพันธุ การตาย และการยายถิ่น 
ซึ่งในภาวะปจจุบันจะพบวา การตายและการยายถิ่นมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงจํานวนประชากร ความเจริญและ
ความสามารถเขาถึงระบบสาธารณสุข มากข้ึน สงผลใหอายุเฉลี่ยท้ังเพศชายและเพศหญิงของคนไทยสูงขึ้น สวนการ
ยายถิ่นจะพบวา ในปจจุบันแตละประเทศตางเขมงวดกับการยายถิ่น ขามประเทศทําใหปจจัยดังกลาวไมสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรมากนัก 2) ความไมสอดคลองกันระหวางคุณลักษณะของแรงงานที่เขาสูตลาด      
กับความตองการของตลาดแรงงาน ซ่ึงอาจจําแนกได 2 ประเด็น คือ ประเด็นดานการศึกษาและประเด็นดานอายุ
ของแรงงานกับความตองการของตลาดแรงงาน 3) ผลิตภาพแรงงานอยูในระดับต่ําและระบบคาตอบแทนที่ยังไม
สอดคลองกับผลิตภาพแรงงาน 4) แรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานในตางประเทศ เพราะตองการคาจางที่สูงขึ้น           
5) ดานอ่ืนๆ ไดแก วิธีการสรรหาแรงงาน ปญหาการเขาและลาออกของแรงงาน (Turnover) ทัศนคติในทางลบตอ
การทํางานประเภทที่ใชทักษะตํ่าของแรงงาน เปนตน  
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 Walker (1980 อางถึงใน ยุวดี ศิริยทรัพย, 2560) ไดสรุปกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษยออกเปน 
6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการ 2) การวิเคราะหอุปทานของทรัพยากรมนุษยใน
ปจจุบัน 3) การคาดการณอุปทานของทรัพยากรมนุษยในอนาคต 4) การวิเคราะหถึงอุปสงคของทรัพยากรมนุษยใน
ปจจุบัน 5) การคาดการณอุปสงคของทรัพยากรมนุษยในอนาคต 6) การเปรียบเทียบและพัฒนาแผนปฏิบัติ            
เพื่อสรางความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานของทรัพยากรมนุษย  
 พิชิต เทพวรรณ (2554) กลาวถึงภารกิจของการจัดการทรัพยากรมนุษยไววา มีภารกิจ 3 ดาน ไดแก                
1) การจัดหาทรัพยากรมนุษย (Acquisition of Human Resource) คือ หนาที่ของการจัดหาพนักงาน 
(Procurement) ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีองคกรตองการอยางเพียงพอเพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจของ
องคการใหสําเร็จลุลวงลงไปตามที่ตั้งวัตถุประสงคไวทั้งในปจจุบันและในอนาคต 2) การใชประโยชนจากทรัพยากร
มนุษย (Direction of Human Resource) คือภารกิจในการใชพนักงานเพื่อปฏิบัติหนาท่ีโดยใชความสามารถท่ีอยู
ไดอยางเต็มที่ ตลอดจนการควบคุมดุแลใหมีการปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ และเต็มใจท่ี
จะทุมเททั้งรางกายและจิตใจ เพื่อความสําเร็จขององคการ 3) การรักษาทรัพยากรมนุษย (Retention of Human 
Resource) เปนการบํารุงรักษาทรัพยากรมนุษยที่มีอยูใหมีสุขภาพกายและใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ โดยสงเสริม 
สนับสนุนสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนใหคําแนะนําใหรูจักปองกันและหลีกเล่ียงเพื่อใหปราศจากโรคภัย อุบัติภัย 
เพื่อใหมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขในการทํางาน ซึ่งจะตองอาศัยกิจกรรมตางๆ ในการรักษาพนักงาน นอกจากนั้น
เขายังไดกลาวถึงหนาที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย ไววา ผูบริหารทรัพยากรมนุษยมีหนาที่ในการดําเนินงาน
ตามภารกิจและกิจกรรมโดยอาศัยระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย ซึ่งประกอบดวย หนาท่ีหลัก 6 ประการที่
สัมพันธกัน ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ
บริหารคาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูล การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย พนักงานและแรงงานสัมพันธ 
ตลอดจนการวิจัยทรัพยากรมนุษย  
 พิริยะ ผลพิรุฬห (2557) ศึกษาการพัฒนาระบบการศึกษาอาชีพและการเรียนรูนอกระบบเพ่ือสราง
ระบบการเรียนรูตลอดชีวิตของประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการผลิตบุคลากรในสาขาอาชีพจาก
มหาวิทยาลัยตอความตองการของตลาดแรงงานในดานของอุปทานแรงงาน ประเทศไทยยังไมสามารถผลิตบุคลากร
ที่ตรงตามความตองการในตลาดแรงงานของประเทศ รวมถึงยังไมสอดคลองกับความตองการที่จะเอื้อประโยชนตอ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใชนวัตกรรม โดยทักษะท่ีขาดแคลนมากจะเปนทักษะพ้ืนฐาน (Basic Skill) และทักษะ
เชิงเทคนิค (Technical Skill) ในดานอุปสงคแรงงาน ผูวาจางมีความคาดหวังวาแรงงานท่ีตนเองวาจางจะผาน
ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความพรอมในการทํางาน โดยพบวาการจางงานในภาคอุตสาหกรรม สวนใหญ
เปนการจางงานแรงงานท่ีไมมีทักษะสูงนัก โดยแรงงานสวนใหญ (รอยละ 73) เปนแรงงาน ที่มีทักษะตํ่า รองลงมา
ไดแก แรงงานท่ีมีทักษะสูง (รอยละ 13) แรงงานที่ไมไดอยูในดานการผลิต (รอยละ 9) ในขณะที่ผูจัดการและ
ผูบริหารและแรงงานวิชาชีพมีสัดสวนของการจางงานแคเพียงรอยละ 2-3 เทานั้น ท้ังนี้ การจางงานในระดับอาชีวะ
ศึกษามีความจําเปนอยางมากตอภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรและทุน
เขมขน แตปญหาที่เกิดขึ้นคือ คนที่จบการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาเร่ิมมีสัดสวนที่ลดลง เนื่องจากผูที่สําเร็จ
การศึกษาเหลานั้นเลือกที่จะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเปนสําคัญ จากผลการสํารวจยังพบวา ภาคอุตสาหกรรม
ไทยใหความสําคัญกับการฝกอบรมแรงงานมากพอสมควร โดยบริษัทท้ังหมดรอยละ 63.5 ระบุวาบริษัทตนเองไดมี
กรฝกอบรมแรงงานภายในองคกรของตนเอง ในขณะที่รอยละ 64.1 ระบุวาบริษัทไดมีการจัดอบรมภายนอกองคกร
หรือใหหนวยงานอ่ืนเปนผูทําหนาที่ฝกอบรม ซ่ึงระดับของการฝกอบรมน้ียังมีความแตกตางกันตามขนาดของบริษัท
โดยบริษัทขนาดใหญมีแนวโนมในการฝกอบรมมากกวาบริษัทขนาดเล็ก และบริษัทที่มีการฝกอบรมมากที่สุดจะเปน
บริษัทที่พึงพาการผลิตที่ใชทุนหรือเคร่ืองจักรเปนสําคัญ 
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 กรมการจัดหางาน (2559) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญและ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอสายสามัญ และ
สายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย 1) เพศ 2) จํานวนพ่ีนอง 
3) เกรดเฉล่ียสะสม 4) การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการเรียนตอ 5) ระดับการศึกษา ท่ีครูสนับสนุนใหเรียนตอ 6) 
ผูปกครอง 7) การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง 8) อาชีพของผูปกครอง 9) รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง และ 
10) เจตคติตอการเรียนเพื่อการมีงานทํา จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีสําคัญ คือ ภาครัฐควรเรงสราง
ภาพลักษณของการศึกษาสายอาชีวศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อเปนการปรับเปล่ียนทัศนคติของผูปกครองใหเห็นถึง
ความสําคัญและความสําเร็จของผูที่ศึกษาในสายอาชีวศึกษา ประการที่สอง ภาครัฐควรใหความสําคัญกับบุคลากรที่
เก่ียวของกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพโดยการรวมมือกับสถานประกอบการขนาดใหญในการเขาศึกษาดูงาน
ในสถานประกอบการ เพ่ือใหไดเรียนรูและเขาใจกระบวนการทํางานและโอกาสความกาวหนาของผูที่สําเร็จ
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ที่ทํางานในสถานประกอบการซ่ึงจะไดขอมูลเชิงลึกสําหรับการแนะแนวการศึกษา
ของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และประการที่สี่การแนะแนวการศึกษาและอาชีพให
ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาวดวย 
 กรมการจัดหางาน (2559) ไดทําการวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการเขาสูตลาดแรงงานของนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเขาสูตลาดแรงงานของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาอยางมีนัย สําคัญทางสถิติ
ประกอบดวย 12 ปจจัย โดยแบงได 3 กลุม คือ 1) กลุมปจจัยที่เก่ียวของกับขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา ประกอบดวย 
เพศ ระดับการศึกษาที่กํา ลังศึกษา และเกรดเฉลี่ยสะสม 2) กลุมปจจัยดานเศรษฐกิจ และสังคมของครอบครัว 
ประกอบดวย จํานวนพี่นอง การมีพี่หรือนองศึกษาตอ ในระดับปริญญาตรีรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง ผูมี
รายไดหลักของครอบครัว วุฒิการศึกษาสูงสุดของบิดา และวุฒิการศึกษาสูงสุดของมารดา 3) กลุมปจจัยดานจิตวิทยา
ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจทํางานประกอบดวย ดานความสามารถและประสบการณดานสังคม และดานตัวงาน 
  

สรุปผลการวิเคราะห 
 จากการวิเคราะหผูวิจัยไดคนพบกรอบแนวความคิด ซึ่งแสดงใหเห็นความสัมพันธของตัวแปร ผลลัพธ
ของการพัฒนาทักษะแรงงานท่ีมีผลตอการพัฒนาประเทศในภาคอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับนโยบายการบริหาร
ประเทศของรัฐบาล ท่ีกําหนดวิสัยทัศนเชิงนโยบายใหประเทศไทยกาวสู “ประเทศไทย 4.0” และสําหรับตัวแปร
การพัฒนาทักษะแรงงานของผูใชแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่มีผลตอความสําเร็จของการพัฒนาทักษะแรงงานนั้น 
ขึ้นอยูกับปจจัยดานการจัดการศึกษาของภาครัฐ ปจจัยประชากรศาสตร ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ภาคอุตสาหกรรม  
 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 1. ในการศึกษา การพัฒนาทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อสนับสนุนนโยบาย “ประเทศ
ไทย 4.0” ผูวิจัยจําเปนตองศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของใหมากพอ เพื่อนํามาวิเคราะหถึงตัวแบบสมการ
โครงสรางใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ หากกําหนดตัวแปรผิดพลาด จะสงผลถึงผลการวิจัย
ที่อาจจะไมถูกตองสมบูรณ 
 2. เพื่อความถูกตองสมบูรณของผลการศึกษา อาจตองทําการวิจัยเชิงคุณภาพกอน เพ่ือใหไดขอมูลเชิง
ประจักษที่นอกเหนือจากแนวคิดและทฤษฎี แลวนํามาพัฒนาตัวแบบสมการโครงสราง ใหครอบคลุมปญหาท่ี
ตองการศึกษา 
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แนวทางการสรางประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ
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Creating effective approaches to increase the competitiveness of enterprises in the 
metal processing industry products 
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บทคัดยอ 
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากโลหะหรือเหล็ก ถือวาเปนอุตสาหกรรมหลักที่สําคัญอุตสาหกรรมหนึ่ง

ของประเทศ ในปจจุบันประเทศไทยไดเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหเกิดการแขงขันกันอยางรุนแรง
ทั้งจากผูประกอบการที่เปนชาวไทยดวยกันเองและผูประกอบการตางชาติ ที่มีตนทุนคาแรงงานท่ีต่ํากวา มีเงินลงทุน
ที่มากกวา และ มีศักยภาพในการแขงขัน ท่ีเขามาแขงขันในตลาด จึงทําใหการแขงขันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
ผูประกอบการอุตสาหกรรมจึงจําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาองคกร ปรับปรุงองคกร มีการวิจัยและพัฒนา และ นํากล
ยุทธ การจัดการทางธุรกิจในรูปแบบตางๆ มาปรับใช อาทิเชนการนําเอาทฤษฎีของกูรูทางทางการบริหารธุรกิจ 
Michael E. Porter ไดแกการนําทฤษฎี พลังทั้งหา (Five Force Model), หวงโซแหงคุณคา (Value Chain) และ
ทฤษฎีเพชรพลวัตร (Dynamic Diamond Model), มาปรับใช อีกทั้งตองมีการนําเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเขามาเสริมใหกับองคกร ใหมีความสามารถในการแขงขันเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจะทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ 
(Efficiency), เพ่ิมประสิทธิผล (Effectiveness) และกอใหเกิดผลิตภาพ (Productivity) ใหแกองคกร ที่สามารถที่
จะแขงขันไดทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ 

 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, ผลิตภาพ, พลังทั้งหา, หวงโซแหงคุณคา, โมเดลเพชรพลวัตร 
 
Abstract 

Metal processing industry (made products from metal) products is one of the 
Important industries for Thailand . At present, Thailand has joined the ASEAN Economic 
Community. Foreign entrepreneurs, who have more investment capitals. Lower labour cost.
and better competitive advantages are fiercely competing with Thai operators let alone. 
Thai operators are already competing among themselves. Hence it is inevitable for national 
operators to improve there competitiveness through organizational restructuring or develop. 
Research and development is need to implement various business models and strategies. 
There were base on Theories from Michael E. Porter ‘s Guru theories of management , Five 
Force Model, Value Chain Model and Dynamic Diamond Theory. They may also require 
more investment. They have taken an advanced machineries and high technologies which
are transform there organization to be more competitive in efficiency, effectiveness and 
productivity. And enable them to compete in national and international markets.

Keywords : efficiency, Effectiveness, Productivity, Five Force, Value Chain, Dynamic 
Diamond Model.
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บทนํา 
การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน กอใหเกิดกระแสตื่นตัวในการพัฒนาองคกร 

ทั้งองคกรภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน นับตั้งแตประเทศไทยประสพกับปญหาทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยไดเรง
ฟนฟูระบบเศรษฐกิจ เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันใหมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน อีกทั้งประเทศไทยกําลัง
ปรับเปลี่ยนโมเดลจาก Thailand 3.0 ซ่ึงเปนยุคของอุตสาหกรรมหนัก และ การสงออก เนนการลงทุนจาก
ตางประเทศ ใชเทคโนโลยีสูงขึ้น เนนเร่ืองชิ้นสวนยานยนต และ แผงไฟฟา อิเลคทรอนิคส แตเศรษฐกิจของประเทศ
กลับเจริญเติบโตไดไมมากนับจากป2537 เศรษฐกิจของประเทศเติบโตเพียง3-4 % ตอป จึงทําใหรัฐบาลจําตองหัน
มาใสใจเรงพัฒนาปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ เพื่อใหประเทศของเรากาวขามไปสู Thailand 4.0 ซึ่งเปนการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมนั่นเอง เปลี่ยนจากแตกอนเราลงมือทํางานมากแตไดผลนอย มาเปนลงมือทํานอย
แตไดผลมากมหาศาล โดยเอาแนวคิดสรางสรรคมาเปนแรงผลักดัน และ นํานวัตกรรมเขามาชวยเปล่ียนจากการ
ผลิตสินคาไปสูการบริการมากขึ้น มีการนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาพัฒนาสินคาที่มีอยูแลว ใหมีความสามารถท่ี
จะแขงขันได อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากโลหะหรือเหล็ก นับวามีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาประเทศ 
เพราะเปนการแปรรูปจากอุตสาหกรรมเหล็กปลายน้ําไปสูอุตสาหกรรมตนน้ําเกือบทุกประเภท อาทิ  เชน 
อตุสาหกรรมยานยนต, อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล ,อุตสาหกรรมกอสราง, อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร, อุตสาหกรรม
ไฟฟา และ อิเลคทรอนิคส เปนตน และยังสามารถสรางรายไดใหกับประเทศไดเปนอยางมาก แนวคิดเรื่องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
แปรรูปผลิตภัณฑของประเทศไทย ความสามารถในการแขงขันตองมาจากความสามรถในการผลิตสินคาที่มีตนทุน
ต่ํากวาคูแขงขัน การท่ีมีคาแรงงานที่ถูกกวานับเปนสวนหนึ่งเทานัน้ ยิ่งในปจจุบัน ประเทศไทยมีคาแรงงานท่ีปรับขึ้น
เปนอยางมากเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ ในอาเซียน การแขงขันของอุตสาหกรรมการผลิตของไทยจึงจะ
อาศัยคาแรงงานถูกเพียงอยางเดียวไมไดอีกตอไป ประเทศท่ีมีคาแรงต่ํากวายอมเขามาแทนที่เปนวัฏจักร ดังนั้น 
แนวทางในการแขงขันจึงมีการปรับเปลี่ยนไปสูการผลิตและการบริการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่
ดีกวาและเหนือกวาคูแขงขัน ทั้งในดานคุณภาพ ราคา รูปแบบ ความนาเชื่อถือ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาคิดคนหา
นวัตกรรมใหมๆเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและสรางความแตกตางใหกับสินคา จึงจะมีความสามารถในการแขงขันใหมีการ
เจริญเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืนสืบตอไป องคกรทางธุรกิจจึงจําเปนตองมีการปรับปรุงกระบวนการ ปรับปรุงกล
ยุทธการแขงขัน มีการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งนําเอาเคร่ืองจักร ที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีใหมๆ เขามาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของกระบวนการผลิตเพื่อใหเกิด ประสิทธิผล (Effectiveness) และ เพ่ิมผลิตภาพ 
(Productivity) เพื่อใหอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑมีขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมมากขึ้นและสามารถ
แขงขันไดทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 
 
เนื้อเรื่อง 

ขีดความสามารถในการแขงขันหรือ Competitiveness เกิดจากแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่วา 
“ทรัพยากรมีนอยแตความตองการของคนเราไมมีที่สิ้นสุด” เปาหมายก็คือความกินดีอยูดีของประชากร องคกรทาง
ธุรกิจ จึงทําหนาที่สรางงาน สรางรายไดและสรางความมั่นคงใหกับประชาชน และ เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น 
ทุกองคกรจึงตองมีการเรงสรางประสิทธิภาพในการทํางาน และ พัฒนาขีดความสามารถใหการบริหารจัดการ
ทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงที่สุด 

Peter Drucker ซ่ึงเปนกูรูทางดานการบริหารจัดการ ไดกลาวไววา  
“Efficiency is doing things right. Effectiveness is doing the right things.” 
“ประสิทธิภาพคือการทําสิ่งตางๆอยางถูกตอง ประสิทธิผลคือการทําสิ่งที่ถูกตอง.” 

 

���

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



การเพ่ิมประสิทธิภาพ (Efficiency)หมายถึงความสามารถที่ทําใหเกิดผลในการทํางานไดตามเปาหมายท่ี
วางไว โดยสามารถลดทรัพยากรที่ใช เชน เวลาในการทํางาน, ลดวัสดุ ,ลดตนทุนในการดําเนินการ การผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูงจะแสดงใหเห็นจากการใชทรัพยากรในการผลิตหรือการบริการอยางคุมคา มีการสูญเสียนอย และ 
ตองมีประสิทธิผล (Effectiveness) 

กลาวคือตองบรรลุเปาหมาย หรือ วัตถุประสงคที่วางไว โดยการนําเอาผลงานท่ีไดมาเปรียบเทียบกับ
เปาหมาย และวัตถุประสงค การที่เราจะเพิ่มขีดความสามารถหรือเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน เราจึงจําเปนตองมี
การปรับปรุงองคกร กระบวนการผลิต มีการวิจัยและพัฒนา มีการนําเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม ที่ทันสมัย
เขามาใชในองคกร มีการพัฒนาองคความรู คนหากลยุทธตางๆ มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เปนการกระตุนคน หรือ 
องคกรใหใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะทรัพยากรมีจํานวนจํากัด ในขณะท่ีความ
ตองการของคนไมมีขีดจํากัด และ ประชากรของโลกกลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งใดท่ีมีนอย หายาก ก็จะมีราคาแพง 
ผูบริโภคก็ตองเสาะแสวงหา สิ่งที่ตนเองตองการ และ มีความพึงพอใจทั้งในเร่ืองของคุณภาพ และราคา ดังนั้น       
ทุกองคกรจึงมีความจําเปนเปนอยางยิ่งที่จะตองเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ยิ่งในปจจุบัน ประเทศไทยเรา
กําลังกาวยางเขาสูยุค Thailand4.0 ซ่ึงเปนยุคของคอมพิวเตอร ซอฟแวร หรือ ที่เราเรียกกันวาไอที จะเขามามี
บทบาทสําคัญเปนอยางมากในการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ดังนั้น องคกรธุรกิจตางๆ จึงตองมีการนํา
เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่สมัยใหมเขามาเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน ลดการสูญเสียใน
กระบวนการผลิต ลดเวลาการผลิต และ ทําใหสินคามีคุณภาพที่ดีขึ้นแตมีราคาที่ถูกลง 
  
แนวคิดในการแขงขัน 

ความสามารถในการแขงขันมิไดหมายความวาตองมีการผลิตสินคาที่มีตนทุนต่ํากวา หรือ มีตนทุนคาแรงที่
ต่ํากวา แตยังหมายรวมไปถึงความสามารถที่จะผลิต หรือ ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ และ เกิดผลิตผลท่ีดีกวาคู
แขงขัน ซึ่งมิใชการแขงขันกันที่ตนทุนเทานั้น แตยังรวมไปถึง คุณภาพ ราคา รูปแบบ ความมีคุณคา และนวัตกรรม 
ที่จะตองทําใหเกิดความแตกตางในการทําธุรกิจการคาในปจจุบัน 
 
กลยุทธในการแขงขัน( Competitive Strategy) 

Michael E. Porter ศาสตราจารย ประจํา Harvard Business School ไดเขียนหนังสือเรื่อง 
Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (2523) ไดกลาวถึงการ
กําหนดกลยุทธในการแขงขันโดยวิเคราะหแบบจําลองผลกัดัน 5 ประการ (Five Forces Model) ที่บงบอกถึงสภาพ
การแขงขันในอุตสาหกรรม ซ่ึงแรงผลักดันทั้ง 5 ประการนี้จะเปนตัวกําหนดถึงศักยภาพในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมวามีความเขมแข็งเพียงใด 
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1. Treat of New Entrants (การเขาสูอุตสาหกรรมของผูแขงขันรายใหม) 
 คูแขงขันรายใหมไดแกองคกรทางธุรกิจอื่นที่ในขณะนั้นอยูภาpนอกอุตสาหกรรมแตมีความสามารถและมี
แนวโนมที่จะเขาทาสูอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมใด ๆ ท่ีทีความสามารถในการทํากําไร หรืออุตสาหกรรมใดที่มีเงิน
ลงทุนไมมาก หรืออุตสาหกรรมใดท่ีมีระยะเวลาการคืนทุน(Payback period) ส้ัน ยอมเกิดแรงจูงใจดึงดูดนักลงทุน
ใหเขามาในอุตสาหกรรมนั้นเปนจํานวนมาก ตัวอยางอุตสาหกรรมที่คูแขงเขามาไดงายไดแก ธุรกิจอาหาร ธุรกิ จเฟ
รนไซน สวนธุรกิจที่มีการกีดกันคูแขงรายใหม ที่ทําใหเขามาแขงขันไดยากไดแก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ที่มีขั้นตอน
ยุงยาก ตองมีการขออนุญาตกอสรางอาคาร ในพื้นท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
อุปสรรค 7 ประการของการเขามาของคูแขงขันรายใหม ไดแก 
 1. การประหยัดอันเนื่องมาจากขนาด (Economies of Scale) 
 2. ความแตกตางที่เหนือกวาของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) 
 3. ความแตกตางดานเงินทนุ (Capital Requirements) 
 4. การเสียเปรียบดานตนทนุที่ไมเกี่ยวกับขนาด (Cost Disadvantages Independent of Size) 
 5. การเขาถึงชองทางการจัดจําหนาย (Access to Distribution Channels) 
 6. ตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเปล่ียนผลิตภัณฑจากผูผลิตเดิมไปสูผูผลิตรายใหม (Switching Cost) 
 7. นโยบายรัฐบาล (Government Policy) 
 
2. Rivalry Among Existing Firms (การแขงขันจากคูแขงขันรายเดิมในอุตสาหกรรม) 
 ระดับความรุนแรงของการแขงขันจะมีผลตอศักยภาพในการทํากําไรภายในอุตสาหกรรม ดังนั้นการ
วิเคราะหปจจัยที่จะเปนสาเหตุของการแขงขันจึงเปนส่ิงที่จําเปน ตองมีวิธีการประเมินคูแขงขัน (Competitors 
Analysis) ในอุตสาหกรรมเดิม มี 3 ขั้นตอนดังนี้ (ปรับปรุงมาจาก Kotler & Armstrong, 2002. 682) 
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 1. ศึกษาขอมูลของคูแขงขันในตลาดวามีใครบาง ทั้งคูแขงทางตรงและคูแขงรอง 
 2. การวิเคราะหคูแขงและเลือกบริษัทที่จะทําการแขงขันจากขอ 1 เพียง1-2บริษัทเทานั้น หากชนะดวย
ยอดขายคอยเพิ่มจํานวนคูแขง 
 3. กําหนดกลยุทธเพื่อการแขงขันกับบริษัทที่เลือกมา พิจารณากลยุทธทางการตลาด และคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ โดยตองพิจารณาใหเหนือกวาคูแขงขัน และวางแลยุทธปองกันการตามทันของคูแขงขัน 
 
ปจจัยที่จะเปนตัวกําหนดระดับของความรุนแรงและเขมขนประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 
 1. จํานวนผูผลิตในอุตสาหกรรม 
 2. อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม 
  3. ความเทาเทียมกันดานกําลังทรัพยากร 
  4. ความสามารถเชิงแขงขันของผูผลิตในอุตสาหกรรม 
  5. ระดับความสามารถในการสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ 
  6. การขยายกําลังการผลิตมาก 
  7. การขยายตัวทางธุรกิจของคูแขงขัน 
  8. ความยากงายในการถอนตัวจากอุตสาหกรรม 
 
3. Treat of Substitute Products (สินคาและการบริการทดแทน) 
 ในอุตสาหกรรมบางประเภทอาจจะมีสินคาหรือผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมอื่นมาใชทดแทนกันได อาจจะเปน
การใชทดแทนกันในบางโอกาสหรือทดแทนกันไดอยางสมบูรณ ซึ่งหากมีการทดแทนกันไดอยางสมบูรณจะเกิดความ
สูญเสียอยางใหญหลวง ทั้งดานการตลาด การเงิน กับผลิตภัณฑรายเดิมที่ถูกทดแทน ในอุตสาหกรรมท่ีมีสินคาที่
ทดแทนกันไดเปนจํานวนมาก จะสงผลกระทบตอการทํากําไร ไมสามารถต้ังราคาสูงได และเส่ียงตอยอดขายท่ีลดลง  
 
4. Bargaining Power of Suppliers (อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต) 
 หากสินคาของบริษัทมีตัวแทนในการจัดสงวัตถุดิบจํานวนนอยราย ยอมทําใหเกิดความเสียเปรียบในการ
แขงขัน หากผูจักสงวัตถุดิบสามารถเพ่ิมราคาของผลิตภัณฑหรือลดคุณภาพได ยอมสงผลทําใหความสามารถในการ
ทํากําไรลดลง เพราะฉะนั้นไมวาวาอยูในอุตสาหกรรมใด ความเสี่ยงที่เกิดจากผูจัดสงวัตถุดิบจะเกิดขึ้นไดอยาง
ตลอดเวลา ผูประกอกการจึงตองมีการวางแผนเพื่อซ้ือวัตถุดิบไวลวงหนาเสมอ เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นไดในอนาคต Supplier จะมีอํานาจตอรองในอุตสาหกรรมสูง เมื่อมีคุณสมบัติที่สําคัญดังนี้ 
 1. จํานวนผูผลิตและสงมอบวัตถุดิบท่ีผลิตในอุตสาหกรรมมีนอย และทําการผลิตใหแกผูซื้อที่จะนําไปผลิต
ตออีกทอดหนึ่งมีจํานวนมาก 
 2. ตลาดสินคาที่จะรองรับผลผลิตของผูผลิตและสงมอบวัตถุดิบมีมากกวาหนึ่งอุตสาหกรรม ซึ่งผูผลิต
สามารถท่ีจะเลือกผลิตและเลือกจําหนายใหแกอุตสาหกรรมใดก็ได ที่สรางประโยชนใหกับตนเองมากที่สุด 
 3. ผลิตภัณฑของผูผลิตและสงมอบวัตถุดิบมีเอกลักษณพิเศษหรือมีความแตกตางท่ีเหนือกวาทั้งในดานของ
คุณภาพ และราคาหรือสะดวกตอการนําไปผลิตตอ ทําใหเกิด Switching cost สูง หากผูซื้อตองการซ้ือเพื่อเพิ่มการ
ผลิตตอไป จะมีตนทันที่สูงขึ้นปรือพบกับความเสียหายอยางมาก หากหันไปซื้อจากผูผลิตรายอ่ืน 
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5. Bargaining Power of Customers Buyers (อํานาจการตอรองของกลุมผูซื้อสินคาหรือลูกคา) 
 ปจจุบันเปนยุคไอทีที่ขาวสารตางๆ สามารถท่ีจะรับรูกันไดอยางรวดเร็วแคปลายนิ้วสัมผัส ทําใหผูบริโภคมี
อํานาจในการตอรองสูงเนื่องจากผูบริโภคสามารถหาขอมูลและสามารถประเมินทางเลือกไดหลายชองทาง กอนการ
ตัดสินใจซื้อ หากสินคาของบริษัทที่ขายไมมีความแตกตางท่ีโดดเดนยอมทําใหเสียเปรียบในการแขงขันและโอกาสใน
การสรางกําไรจะตํ่า ในยุคที่เรียกวาเครือขายทางสังคม (Social Network) นั้น ผูบริโภความารถสื่อสารไดอยางมี
ปฏิสัมพันธ(Inter Action), ส่ือสารไปมาผานส่ือได (Media) หรือซื้อขายแลกเปลี่ยนไดทันที (Real Time) (Arvind 
Sahay, 1998, อางถึงชื่นจิตต แจงเจนกิจ, 2544) ผูซื้อหรือลูกคาจะมีอํานาจการตอรองในอุตสาหกรรมสูง เมื่อมี
คุณสมบัติที่สําคัญดังนี้ 
 1. ซื้อเปนจํานวนมากจากยอดซือ้ทั้งหมดหรือเปนลูกคารายใหญรายเดียว 
 2. Switching Cost ต่ํา 
 3. มีศักยภาพในการใชกลยุทธ 
 4. มีขอมูลขาวสารด ี
 5. สินคาและบริการมีมาตรฐานเดียวกันและไมมีความแตกตางท่ีเหนือกวา 
 6. ผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมไมมีความสําคัญตอคุณภาพของสินคาหรือบริการของผูอื่น 
 
 กลยุทธการแขงขันขั้นพื้นฐาน (Generic Competitive Strategy) Porter(1980 ,อางถึงใน Greg & 
Mark, 2010) ไดเสนอกลยุทธทั่วไปในการแขงขัน 3 กลยุทธ ไดแก 
 1. Cost Leadership (การเปนผูนําดานตนทุนรวม) ธุรกิจที่ใชกลยุทธนี้จะดําเนินการทุกอยางเพ่ือการผลิต
สินคาและบริการที่ต่ําที่สุด ประโยชนคือนําเสนอราคาท่ีต่ํากวาคูแขงขัยในทองตลาดไดอีกทั้งหากเกิดความรุนแรง
ดานสงครามราคา(Red Ocean)ก็ยังสามารถยืนหยัดในทองตลาดได เนื่องจากมีความไดเปรียบดานตนทุนที่ต่ํา ทุก
วันนี้การแขงขันดานราคาไมเพียงแพรหลายแตยังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกๆป บริษัทในอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุนก็
ยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ําและนําสินคาราคาถูกออกส่ีทองตลาด (ธนวรรณ แสงสุวรรณ
และคณะ, 2546) 
 2. Differentiation (การสรางความแตกตาง) ธุรกิจที่ใชกลยุทธนี้จะตองคิดหาความแตกตางในตัวสินคา 
(Product) ไมใหซ้ํากับสินคาอื่นๆ ในทองตลาด สําหรับแหลงที่มาของความแตกตางนั้นเกิดจากความเร็ว (Speed), 
ความนาเชื่อถือ(Reliability), การบริการ (Service), การออกแบบ (Design), ลักษณะของสินคาและบริการ 
(Features), เทคโนโลยี (Technology), บุคลิกภาพขององคกร (Corporation Personality), ความสัมพันธกับ
ลูกคา (Relationship with Customer), ความเปนเลิศทางดานคุณภาพ (Quality), ประสิทธิภาพ (Efficiency), 
นวัตกรรม(Innovation), และการสนองตอบตอลูกคา (Response to Customer) (Hill & Jones, 2004) อางถึง
ใน พิพัตน นนทนาธรณ, 2553) 
 3. Focus or Niche (การมุงตลาดเฉพาะสวน) เปนเหมือนกับการกําหนดกลุมเปาหมาย (Target Group) 
ใหเล็กลงเพ่ือจะไดทําการตลาดอยาเขาถึงพฤติกรรมลูกคา การที่บริษัทเขาใจลูกคาของตัวเองไดอยางแทจริง  และ
สามารถคาดคะเนความตองการของลูกคาในอนาคตได ยอมทําใหสามารถขายสินคาไดอยางตอเนื่อง จนเกิดการซ้ือ
ซ้ํา จนเกิดความภักดีในสินคา ตัวอยางการทําสินคาเฉพาะสวน เชน สินคาสําหรับคนทอง, สินคาสําหรับคนอวน 
เปนตน (Porter, 1980) 
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 หวงโซแหงคุณคา (Value Chain) ตามแนวคิดของ Michael E. Porter ท่ีเขียนไวในหนังสือ 
Competitive Strategy Advantage : Creating and Sustaining and Superior Performance(1985) ไดเสนอ
แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหหวงโซแหงคุณคา(value Chain Analysis) คือความสามารถในการแขงขันขององคกร
เกิดจากกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในองคกร โดยที่กิจกรรมเหลานั้นสามารถลดตนทุนใหแกองคกรเพ่ือใชกลยุทธ
ในการเปนผูนําดานราคา (Cost Leadership) เปนแนวคิดที่ชวยในการทําความเขาใจถึงบทบาทของแตละ
หนวยงานปฏิบัติ วาจะมีสวนชวยเหลือใหองคกรธุรกิจกอกําเนิดคุณคาใหแกลูกคาอยางไร โดยคุณคาที่บริษัทสราง
ขึ้นมา สามารถวัดไดโดยการพิจารณาวา ผูบริโภคยินยอมเพื่อที่จะจายเงินเพื่อซื้อสินคาหรือบริการ (Service) ของ
บริษัทมากนอยเพียงใด 
 

 
Porter’ s Value Chain (หวงโซแหงคุณคา) 
 การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาเปนการวิเคราะหถึงโครงสรางงานภายในองคกรเพ่ือกําหนดจุดแข็งจุดออน
ของโครงการ โดยแบงกิจกรรมภายในองคกรออกเปน 2 ประเภทคือ 
 1. Primary Activities (กิจกรรมหลัก) คือกิจกรรมท่ีมีสวนสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัตถุดิบและสินคาโดยตรง 
ประกอบไปดวยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมคือ 
  1.1) Inbound Logistic (การขนสง) เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดหา,การจัดสง,การจัดเก็บ,
การแจกจายวัตถุดิบ,การจัดการสินคาคงเหลือ การจัดการกิจกรรมเหลานี้เปนผลโดยตรงตอการลดตนทุนและเพ่ิม
ปริมาณในการผลิต 
  1.2) Operation (การปฏิบัติการ) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการแปรรูปวัตถุดิบใหออกมาเปนสินคา
เปนข้ันตอนการผลิต การบรรจุ จนเปนผลิตภัณฑสุดทาย (Final Product) เพื่อนําไปสูผลิตภัณฑที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น 
  1.3) Outbound Logistic (การขนสงขาออก)เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ รวบรวม 
การจัดจําหนาย และการบริกา ร(Service) ไปสูลูกคาหรือออกสูตลาด โดยการปรับปรุงนี้จะมีผลตอประสิทธิภาพ
และระดับการใหบริการแกลูกคาที่ดียิ่งขึ้น 
  1.4) Marketing and Sales (การตลาดและการขาย) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการตลาดและ
การขาย ที่จะมีสวนเก่ียวของกับการตลาด 4 Ps คือ Product (ผลิตภัณฑ), Pricing (ราคา), Place (ชองทางการจัด
จําหนาย) และPromotion (การสงเสริมการตลาด) 
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  1.5) Service (การบริการ) เปนกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการใหบริการเพ่ือเพิ่มคุณคาใหกับสินคา 
รวมถึงการบริการหลังการขาย การแนะนําวิธีการใชสินคา โดยพยายามใหการบริการที่เหนือกวาแกลูกคา 
 2. Supporting Activities (กิจกรรมสนับสนุน) คือ กิจกรรมที่ชวยสนับสนุนใหกิจกรรมหลักสามารถ
ดําเนินการไปไดประกอบไปดวย 
  2.1) Firm Infrastructure (โครงสรางพื้นฐานขององคกร) ประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ ที่เปน
โครงสรา ขององคกรไดแกระบบบัญชี, ระบบการเงิน, การบริหาร, การจัดการองคกร, กฎหมาย, ระบบสารสนเทศ 
เปนกิจการเริ่มตน ที่จําเปนตองมีทุกองคกร 
  2.2) Human Resource Management (การบริหารทรัพยากรมนุษย) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบไปดวย กิจกรรมตั้งแตการสรรหา การคัดเลือก การประเมินผล การอก
อบรมและ พัฒนา ระบบเงินเดือน คาจางคาตอบแทนตาง ๆ และแรงงานสัมพันธ 
  2.3) Technology Development (การพัฒนาเทคโนโลยี) เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและการบริการ หรือกระบวนการผลิต เพ่ือใหเกิดคุณคาในการ
จําหนาย สินคา และบริการไปยังลูกคา 
  2.4) Procurement (การจัดการทรัพยากร) เปนกิจกรรมในการจัดซื้อ จัดจาง หา Input เพ่ือมา
ใชในกิจกรรมหลัก ประกอบไปดวยการจัดหาวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ ที่ ใชในกระบวนการ
ผลิต ตลอดจนอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อาคารสถานท่ี 
 
Dynamic Diamond Model (โมเดลเพชรพลวัตร) 
 การที่เราจะสามารถพัฒนาองคกรใหมีความสามารถท่ีจะแขงขัน จําเปนตองที่ จะตองมีเครื่องมือการ
วิเคราะหที่เหมาะสมเพื่อใหทราบถึงปจจัยที่จะสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงที่เราเรียกกันวา
โมเดลเพชรพลวัตร (Dynamic Diamond Model) ซ่ึงมีรายละเอียด โดยยอๆ ดังนี้ 
 

 
 

Dynamic Diamond Model (อางจาก Michael E. Porter (1998) on Competition HBR P.167) 
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 1. Factor Conditions คือเงื่อนไขดานปจจัย หมายถึง ปจจัยที่ใชในการดําเนินงานท่ีมีผลกระทบตอการ
ผลิตและการบริการ อาทิ เชน ทักษะการผลิต, ทรัพยากร, เงินลงทุนใหเกิดความไดเปรียบ 
 2. Demand Condition คือเงื่อนไขดานความตองการของตลาดเปนภาวะอุปสงค เชน ปริมาณ และ
ระดับของความตองการของผูบริโภคตอสินคาอุตสาหกรรมท่ีผลิตได 
 3. Related and Supporting Industries คือ อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ และอุตสาหกรรมที่สนับสนุนเพื่อ
ค้ําจุนสถานะของความเปนผูนําของอุตสาหกรรมนั้น 
 4. Firm Strategy, Structure and Rivalry คือ กลยุทธองคกรโครงสรางของบริษัท และการแขงขัน คือ 
การตัดสินใจวา ธุรกิจจะเกิดขึ้น, จะรวมกลุมและจะบริหารจัดการอยางไรเพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน 
 

บทสรุป 
 อดีตที่ผานมา อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑจากโลหะเปนอุตสาหกรรมที่ตองอาศัยความรู ความ
ชํานาญ ประสบการณของชางฝมือ ประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังพัฒนาและมีคาแรงงานท่ีถูกกวาประเทศที่
พัฒนาแลวจึงยังคงมีความสามารถในการแขงขันในระดับหนึ่ง แตในปจจุบันประเทศไทยไดมีการปรับคาแรงงาน
แบบกาวกระโดด จึงทําใหความสามารถในการการแขงขันดานราคาลดลง อีกทั้งการเปดตลาด EAC ทําใหมีคูแขงที่
มีตนทุนคาแรงงานที่ต่ํากวาเขามาแขงขันในตลาดมากขึ้น ผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากโลหะ
ของไทย จึงตองมีการปรับตัวขนานใหญเพื่อใหยังคงมีความสามารถในการแขงขัน 
 การสรางประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันนั้น จากการศึกษา คนควาจากเอกสาร และบทความ
ที่เกี่ยวของพบวาองคกรทางธุรกิจจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต การนํากลยุทธในดานตางๆ มา
ปรับใชในองคกร มีการวิจัยและพัฒนา คนคิดหานวัตกรรมใหม ๆ การนําเอาเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีสมัยใหมเขา
มาเสริมสรางขีดความสามารถในการผลิต มีการพัฒนา อบรมความรูใหม ๆ ใหกับบุคลากร ใหมีทักษะ มีความรู มี
ความชํานาญงานและคุนเคยกับเทคโนโลยีสมัยใหม การพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถใน
การผลิตสินคาตาง ๆ ไดอยางมีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความรวดเร็ว แมนยําเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดตนทุน
การผลิตในดานตางๆ อาทิเชน ลดคาแรงงาน ลดเวลาในการทํางาน ลดความสูญเสียในดานตางๆ จากกระบวนการ
ผลิต ทําใหมีความสามารถในการผลิตสินคาที่รวดเร็ว มีคุณภาพแตราคาถูกลง และยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันไดมากขึ้น อีกทั้งมีการบูรณาการทางดานการบริหารจัดการ พัฒนาองคความรู สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู ความสามารถเพิ่มมากขึ้น มีการวิจัยและพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ซึ่งจะเปนพื้นฐานท่ี
สําคัญในการสรางประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันขององคกรใหมีความสามารถใน
การการแขงขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
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แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนใหประสบความสําเร็จอยางย่ังยืน 
 
The Management Guidelines of Private Music Schools for Business Sustainability 
 
ผูวิจัย   นันทนเทพ  คําสอน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.บรินดา  สัณหฉวี 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน 

ผูบริหารโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน หรือผูประกอบธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนที่ตองการ ประสบความสําเร็จใน
อนาคต จะตองเริ่มตนดวยการศึกษาการบริหาร เพราะโลกในการบริหารธุรกิจมี ความสลับซับซอนและมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจจะตองปรับตัวใหสอดคลองกับการ เปลี่ยนแปลงนั้น หากผูบริหารหรือผูประกอบ
ธุรกิจขาดความชํานาญในการกําหนดกลยุทธและการปฏิบัติตามกลยุทธจะทําใหไมสามารถตอสูกับคูแขงขันได 
เนื่องจากการบริหารจัดการธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรี เอกชน มีการขยายตัวและเพ่ิมขี้นเรื่อย ๆ ดังนั้น ผูบริหาร
โรงเรียนสอนดนตรีเอกชนจําเปนตองสังเกตและวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกรอยางตอเนื่อง 
ซึ่งจะชวยใหมีขอมูลที่สําคัญ ในการตัดสินใจและกระตุนความคิด เพ่ือนําไปสูความสําเร็จทางธุรกิจอยางยั่งยืน 
 
คําสําคัญ : การบริหารจัดการ , โรงเรียนสอนดนตรีเอกชน , ความสําเร็จอยางยั่งยืน 
 
Abstract 
 Executive manager and director of private music schools who need to succeed in the 
future should start from the education about business administration, leading to the management 
guidelines of private music schools for business sustainability. Nowaday, the world of business 
administration is complex and was rapidly changed, the business should also be adapted to these 
changes. If executive manager and director lack the expertise to determine and follow the 
strategy, it will not able to compete against the commercial competitors. Since, the business 
management of private music schools is continually expanded and increased. Therefore, 
executive manager and director of private music schools need to continuously observe and 
analyze the environment inside and outside organizations to provide the information for the 
determination and idea stimulation, leading to the business sustainability. 
 

บทนํา 
โลกของการศึกษาไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากในศตวรรษท่ี  21 เคร่ืองมือเพื่อแสวงหาความรูมี

ความสําคัญมากกวาเนื้อหาความรูความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารทําใหผูเรียนสามารถคนหาความรูได
ดวยตนเองจากแหลงตาง ๆ มากมายและตลอดเวลาท่ีตองการ การเรียนการสอนดนตรีในประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน (Postmodern) ผูปกครองมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของวิชา
ดนตรีเปนสําคัญ จึงนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนดนตรีเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ โดยเฉพาะการเรียนเปยโน (Piano) และ
เคร่ืองดนตรีอื่นๆ เปยโนนั้นเปนเครื่องดนตรีที่มีราคาแพง ใชเงินลงทุนในการเรียนการสอนคอนขางสูง ท้ังนี้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดมีจํานวนนอย ดังนั้น โรงเรียนดนตรีเอกชนจึงไดเขามามีบทบาททาง
การศึกษาและไดมีการจัดตั้งโรงเรียนดนตรีและจัดการสอน ทั้งในระดับพ้ืนฐาน ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง 
โดยแนวโนมมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ ปญหาดานการบริหารการจัดการในโรงเรียนดนตรีเอกชน มีสาเหตุ
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เนื่องจาก ผูบริหารขาดภาวะผูนํา ขาดความรูในการบริหาร ขาดทักษะในการจัดการ ขาดทักษะในเชิงธุรกิจ ไมมีการ
พัฒนาความรูใหแกบุคลากรภายในโรงเรียน เร่ืองหลักสูตรและการสอน นักเรียนมักเลือกเรียนเคร่ืองดนตรีที่ตนเอง
ชอบ มากกวาการเรียนทฤษฎีดนตรี ทําใหขาดความรูขั้นพ้ืนฐานทางดนตรี คุณภาพของผูเรียนต่ํา ผูเรียนขาด
เทคนิคการเลน ขาดการจิตนาการ และไมมีโอกาสไดประเมินตนเอง และภาวะผูนําของครูผูสอนก็มีปญหาบาง
ประการ เชน ครูผูสอนไมเปนตัวอยางที่ดีแกผูเรียน มีปญหากับผูบริหาร มีปญหากับเพื่อนรวมงาน มีอัตราการเขา -
ออกสูงทําใหไมสามารถ เชื่อมตอสาระที่ตอเนื่องได และสุดทายครูผูสอนมีความรวมมือกับผูปกครองนอยทําใหขาด
การสื่อสาร โดยปกติแลว ครูกับผูปกครองมีการรวมมือกันคอนขางสูงยกเวนบางกรณีครูมีปญหากับผูเรียนซึ่งยอมจะ
สงผลตอผูปกครองดวย (สาคร สุขศรีวงศ. 2550) 
ความหมายการบริหารจัดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

1. ความหมายการบริหารจัดการพัฒนาอยางยั่งยืน มีความหมายที่หลากหลายแตกตางกันอยูบางตาม
ประเภทและวัตถุประสงคของหนวยงานที่เปนผูกําหนดความหมาย โดยความหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของ  
Brundtland ในรายงานเร่ือง Our Common Future: From One Earth to One World ที่เผยแพรออกมาในป 
พ.ศ. 2530 (Brundtland, 1997) ใหคําจํากัดความวา “เปนการพัฒนาท่ีตอบสนองความตองการในปจจุบันโดย
ไมไดไปเบียดเบียนความสามารถในการเขาถึงทรัพยากรของคนรุนถัดไป” (World Commission on Environment 
and Development, 1987) เปนความหมายโดยทั่วไปท่ีไดรับการยอมรับและถูกนํามาใชอางอิงอยางแพรหลาย
จากหนวยงานตาง ๆ ในวงกวางจนกลายเปนทฤษฎีการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งนี้ หากวิเคราะหความหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนตามคําจํากัดความของ Brundtland พบวาแฝงไวซึ่งแนวคิดสําคัญ 2 ประการ คือ เรื่องความตองการ
(Need) ที่ใหความสําคัญกับความตองการที่จําเปนของกลุมคนที่ยากจนมากกวากลุมคนที่มีโอกาสที่ควรจะเปนผู
เสียสละ กับเรื่องขีดจํากัดของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมท่ีใหมองทั้งในปจจุบันและอนาคต และอาจเปล่ียนแปลงได
ตามความสามารถของการพัฒนาเทคโนโลยีและการยอมรับขององคกรในสังคม 

ความหมายการบริหารจัดการพัฒนาอยางยั่งยืน ตามแนวทางของ Brundtland จึงอยูใน 3 มิติ คือการ
บรรเทาความยากจนซ่ึงหมายถึงเร่ืองเศรษฐกิจ การปรับปรุงปญหาสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น และการสรางความเทาเทียม
กันของสังคม (Mebratu, 1998) หรือหากจะพิจารณาความหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนในเชิงการบริหารความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นจากความแตกตางของความตองการกับความสามารถในการพัฒนาในแตละชวงเวลาที่จะตองเลือก
เอาระหวางผลประโยชนในปจจุบันกับผลประโยชนในอนาคต หรือความเปนอยูที่ดีขึ้นของมนุษยกับการปกปอง
รักษาธรรมชาติ ความยากจนกับความร่ํารวย และการจัดการในลักษณะทองถิ่นหรือสากล (Elliott, 2006) 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาความหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของ Brundtland จะเปนท่ียอมรับ แตก็มี
ลักษณะความหมายท่ีกวางและขาดรายละเอียดที่แสดงมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน          
การนําไปใชตอจึงแตกตางกัน ขึ้นอยูกับการตีความตามวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน ดังแสดงใหเห็นในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะหเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนของสถาบันตางๆ 
 

สถาบัน ปจจัยผลักดัน ผลลัพธหลัก ผูที่ไดรบั เครื่องมือ 

WECD 
การตกลง 
 

ทางการเมือง 
 

การเติบโตอยาง
ยั่งยืน 

รัฐ ชาต ิรัฐบาล และองคกร
ระหวางประเทศ 

IIED 
การพัฒนาชนบท การรักษา

สิ่งแวดลอม 
ในระดับเบ้ืองตน 

ชุมชน NGO ระดับชาติและ 
นานาชาต ิ 

WBCSD 
ผลประโยชน 
ของธุรกิจ 

Eco-Efficiency 
CSR 

ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

ภาวะผูนําขององคกร 

ที่มา: Robert W. Kates, Thomas M. Parris, and Anthony A. Leiserowitz, “What is 
sustainable development: Goal, indicators, values and practice,” Environment Science and Policy 
for Sustainable Development 47, 3 (April 2005): 8 – 21. 

รวมถึงสามารถที่จะตอขยายใหไกลออกไป จึงมีวลีนิยมเกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืนเกิดขึ้นอยางมากมาย 
อาทิ ไตรกัปปยะ (Triple Bottom Line) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)การเติบโตสีเขียว (Green Growth) 
การปองกันมลพิษ (Pollution Prevention) ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ความรับผิดชอบ
ตอสังคม การลงทุนอยางรับผิดชอบ (Responsible Investment) การเปนพลเมืองท่ีดีของโลก (Good 
Citizenship) การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ ESG (Environment, Social, and Governance) เปนตน แตก็จะ
สังเกตไดวาทุก ๆ คําลวนเปนความหมายสื่อไปในทางที่ดีและมีความเปนสากล ดังนั้น การพัฒนาอยางยั่งยืนจึงเปน
การเปลี่ยนแปลงแนวโนมทีส่ําคัญในเชิงการบริหารจัดการโลก องคกรท้ังของภาครัฐ เอกชน รวมถึงองคกรธุรกิจที่ไม
แสวงหากําไร การเขาใจแกนแทหรือที่มาของความหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนอยางแทจริงจะทําใหเราสามารถนํา
การพัฒนาอยางยั่งยืนมากําหนดเปนกลยุทธองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สิ่งสําคัญนอกเหนือจากความหมายแลว การพัฒนาอยางยั่งยืนยังตองการการกระทําและผลในทาง
ปฏิบัติที่เปนจริง โดยในป พ.ศ. 2535 มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา ( The 
United Nations Conference on Environment and Development, UNCED) ท่ีกรุงริโอ เดอจาเนโร 
ประเทศบราซิล หรือเรียกกันวา RIO Earth Summit ซึ่งผูเขารวมประชุม 178 ประเทศทั่วโลกไดมีการลงนาม
ปฏิญญาวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา โดยยึดถือความเทาเทียมกันในการเปนหุนสวนโลก และเปนขอตกล ง
รวมกันในการที่จะปกปองธรรมชาติ สังคม และส่ิงแวดลอมของโลก เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งได
จัดทําแผน “Agenda 21” เพื่อใชเปนกรอบการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาในอนาคตโดย
ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่เห็นความสําคัญรวมกัน ไดแก การเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศ(Climate Change) 
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เพ่ิมเติมจากการลดลงของปาไม ซ่ึงนับเปนอีกจุดเปล่ียนที่สําคัญที่ทํา
ใหการพัฒนาอยางยั่งยืนยกระดับจากแควาทกรรมกลายเปนประเด็นการจัดการกํากับดูแลโลกที่ตองการความ
รวมมือกัน เพื่อใหเกิดผลทั้งในเชิงยุทธศาสตรและการปฏิบัติ (Collective Action) เปนที่มาของการจัดทําแผนการ
พัฒนาของรัฐบาลในแตละประเทศท่ีเปนสมาชิกสหประชาชาติและหนวยงานพัฒนาระดับโลก เชน ธนาคารโลก 
และ OECD นําแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนไปขยายความและทําใหเกิดเปนผลจริงในทางปฏิบัติ อีกประการท่ี
สําคัญสําหรับการประชุมครั้งนี้ คือ การกําหนดประเด็นทางสังคม เชน เรื่องสันติภาพ ความยากจน บทบาทสตรี
และชนพ้ืนเมือง เปนหัวขอหนึ่งของการพัฒนาอยางยั่งยืน (Blackburn, 2008) ทําใหการพัฒนาอยางยั่งยืนจึงเปน
เร่ืองที่ตองพิจารณาทั้งในเร่ืองเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคมควบคูกัน 
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ภายหลังจากการประชุม Rio Earth Summit ก็ไดมีการประชุมระดับโลกวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืนอีก 2 
คร้ัง ไดแก การประชุมสุดยอดโลกวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนในป พ.ศ. 2545 และลาสุดในป พ.ศ. 2555 ไดมีการจัด
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา(UNCED) หรือ Earth Summit Rio 20 ข้ึนอีกครั้ง 
ณ กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เพื่อฉลองครบรอบ 20 ปการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใตหัวขอโลกอนาคตที่
เราตองการ (The Future We Want) เพ่ือตอกยํ้าวาการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนเรื่องที่โลกจะนิ่งเฉยไมได และเปน
เร่ืองตอเนื่องที่ตองเชื่อมโยงความคิดรวมกันของทุกประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยางเทาเทียม โดยเฉพาะ
ปญหาเรื่องความยากจนซ่ึงเปนความทาทายที่จะตองขจัดใหหมดสิ้นไป โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภครูปแบบ
การผลิต การปกปองและบริหารจัดการทรัพยากร (United Nation, 2012) 

โดยสรุป ถึงแมนการพัฒนาอยางยั่งยืนมีความหมายที่หลากหลาย แตความหมายการพัฒนาท่ีตอบสนอง
ตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมของโลกตามความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย ผูวิจัยจึงไดสรุปแนวคิดและ
ทฤษฎีการพัฒนาอยางยั่งยืนใหเขากับกรอบงานวิจัยวาเปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของกิจการ
จากบริบทของการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการปรับตวั
ของแตละองคกร ซึ่งหมายถึงแนวทางการจัดการในอนาคตขององคกรใหเขากับบริบทของการพัฒนาความสําเร็จ
อยางยั่งยืน 
ความสําคัญของการจัดการธุรกิจธุรกิจอยางยั่งยืน 

การจัดการธุรกิจอยางยั่งยืนเปนแนวทางทางธุรกิจที่จะสรางมูลคาเพิ่มในระยะยาวใหแกเจาของหรือผูถือ
หุนดวยการบริหารโอกาส จัดการความเส่ียงในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม (Lo and Shev, 2007: 
345 อางถึงใน Dalbol and Dalbod, 2011) จัดไดวาเปนแนวโนมหลักที่สําคัญของการดําเนินธุรกิจในยุคปจจุบัน
ตอเนื่องไปในอนาคต องคกรธุรกิจจะตองปรับตัว ปรับเปล่ียนกลยุทธ และระบบการทํางานใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อคงความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน (Lubin and Esty, 2010) ปจจุบันทุนนิยมถูกกดดันจากสังคม
มากข้ึน เนื่องจากสังคมเชื่อวาการที่บริษัทสวนใหญเจริญเติบโตกาวหนามาจากคาใชจายที่เปนภาระของสังคมและ
ชุมชน ถึงแมวาหลายแหงจะดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมแตก็ยังไมเพียงพอ เพราะบริษัทสวนใหญติด
อยูกับกรอบวิธีการบริหารธุรกิจที่ลาสมัยและมักจะเนนการสรางมูลคาเพิ่มจากผลตอบแทนทางการเงินในระยะส้ัน
เพียงอยางเดียวโดยละเลยความตองการที่สําคัญของลูกคาและไมใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียซึ่งสามารถมี
อิทธพิลกับกิจการ (Porter, 2011) จํานวนองคการเอกชนเพื่อการพัฒนาท่ีเพ่ิมข้ึน การออกมาประทวงเพื่อตอตาน
และเรียกรองใหธุรกิจและตลาดทุนสนใจตอปญหาสังคมและความตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยมากกวา
ผลตอบแทนการลงทุนในระยะสั้นเปนเหตุผลสนับสนุนการนําแนวทางการจัดการอยางยั่งยืนมาใชในภาคธุรกิจเพ่ือ
ปองกันความเส่ียง (Eccles, 2012) โดยธุรกิจจําเปนตองรักษาเปาหมายการเติบโตในระยะยาวท้ังดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม เพ่ือตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของกับกิจการท้ังทางตรงและทางออม 
การที่องคกรไดรับประโยชนในระยะสั้นจะตองไมทําใหเกิดตนทุนในระยะยาวตามมาทั้งในเร่ืองของการเสื่อมลงของ
สังคมและสิ่งแวดลอม ในมุมทางดานเศรษฐกิจ บริษัทท่ีเติบโตอยางยั่งยืนจะตองใหความมั่นใจแกผูถือหุนไดวา
บริษัทมีกระแสเงินสดที่เพียงพอตลอดเวลาในการดําเนินธุรกิจและใหผลตอบแทนแกผูถือหุนที่สูงกวาคาเฉลี่ยของ
ธุรกิจ ในมุมทางดานสังคม การดําเนินธุรกิจของบริษัทจะตองเพ่ิมมูลคาใหกับชุมชนท้ังในแงทุนมนุษยสวนบุคคล
และทุนทางสังคมของชุมชน เพื่อสรางความเขาใจและแรงจูงใจท่ีใหเกิดการยอมรับใหบริษัทเปนสวนหนึ่งของสังคม 
ในมุมทางดานสิ่งแวดลอม บริษัทจะตองใชทรัพยากรธรรมชาติในอัตราที่นอยกวาความสามารถในการผลิตขึ้นมา
ใหมหรือหามาทดแทน และไมปลอยของเสียออกมาในอัตราที่เกินความสามารถการจัดการตัวเองของระบบ
สิ่งแวดลอม (Dyllick and Hockerts, 2002) การจัดการอยางยั่งยืนจึงเปนกระบวนทัศนใหมของการจัดการธุรกิจที่
นอกเหนือจากการเติบโตและสรางผลกําไรตามแนวคิดดั้งเดิมแลว ธุรกิจยังตองพยายามตอบสนองตอเปาหมายทาง
สังคมและส่ิงแวดลอม ท้ังนี้ การยอมรับนําแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนมาใชทําใหธุรกิจตองปรับตัวใหเขากับ
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ประเด็นสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ยนไป และรูปแบบการแขงขันทางธุรกิจจะตองเปลี่ยนจากการมีตนทุนต่ําไปสู
การสรางผลผลิตโดยใชความรูความสามารถของพนักงาน ความเปนหุนสวนใกลชิดกับคูคา ลูกคา และองคกร
ทองถิ่น โดยบริษัทตองมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่ซับซอนไดอยางเปนอยางดี เพ่ือลด
ระยะเวลาการขออนุมัติดําเนินโครงการหรือสามารถออกผลิตภัณฑใหมไดทันตอการแขงขันทั้งในตลาดหลักและ
ตลาดตางประเทศ (Porter, 2002) 

ลําดับขั้นของการจัดการธุรกิจอยางยั่งยืนเริ่มตั้งแตการดําเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมาย การมี
ศีลธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งชวยลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน การดําเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมเพื่อสรางชื่อเสียงใหกับบริษัท และการผสมผสานระหวางความเสี่ยงกับแสวงหาโอกาสเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มของธุรกิจ (Accenture and CECP, 2011) 

ในมุมมอง การจัดการธุรกิจใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนจึงเปนการผสมผสานกันระหวางหลาย ๆ 
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการสมัยใหมเขาไวดวยกัน ไดแก 

1. การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) 
2. การจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management) 
3. ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรและทฤษฎีวาดวยผูมีสวนไดเสีย( Corporate Social 

Responsibility & Stakeholder Theory) 
4. ความสามารถในการตรวจสอบไดขององคกร (Corporate Accountability Theory) 
5. กลยุทธและความสามารถในการแขงขัน (Strategic Competitive Advantage) 
ในเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้นเร่ิมตนจากภาคธุรกิจนํามุมมองการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนใน 2 มิติ คือ มิติทางดานสิ่งแวดลอมกับมิติทางดานเศรษฐกิจ หรือใชคําวา 2R เปนคําแทน คือ ทรัพยากร 
(Resources) ซ่ึงธุรกิจตองบริหารจัดการการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาทางเศรษฐศาสตร จึงตองมีการนํา
เทคโนโลยีและการทํางานที่มีประสิทธิภาพเพียงพอมาใชเพื่อควบคุมตนทุนการผลิตใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับ
ธุรกิจ ตองมีการเคารพ (Respect) ตอมนุษยและส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในโลกใบเดียวกัน 

สรุปแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาความสําเร็จอยางยั่งยืน สําหรับการทําธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนนั้น 
แนวทางการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในปจจุบันก็เริ่มเปล่ียนแปลงทิศทางการดําเนินการจากการทํา
ความดีเพื่อใหสังคมเกิดความรูสึกที่ดีและไววางใจไปสูการเลือกทําความดีที่สอดคลองและสนับสนุนตอวัตถุประสงค
การดําเนินงาน เพื่อที่องคกรจะไดรับผลประโยชนตอบแทนทางธุรกิจที่เพ่ิมข้ึน เชน การเพิ่มยอดขายและสวนแบง
ตลาด ความแข็งแกรงของตราสินคา ภาพลักษณองคกร การรักษาพนักงาน และการสรางความนาสนใจใหกับนัก
ลงทุน ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนจากการบริจาคเพ่ือการกุศล (Philanthropy) ซึ่งนับวันจะถูกเรียกรองมากยิ่งข้ึน แตก็
ไมไดชวยแกไขปญหาความขัดแยงที่เผชญิอยูระหวางองคกรกับคนในชุมชนไปสูการดําเนินธุรกิจโดยเนนการปฏิบตัิที่
ถูกตองและดวยความรับผิดชอบ ภายใตหัวขอโลกอนาคตที่เราตองการ (The Future We Want) และเปนเรื่องท่ี
ตองเชื่อมโยงความคิดรวมกันของภาครัฐและภาคเอกชนอยางเทาเทียม โดยเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริโภครูป 
แบบการผลิต การปกปองและบริหารจัดการทรัพยากร ซึ่งสอดคลองการศึกษาของ United Nation, (2012) Sual 
(2011) Brundtland (1987), Eccles, (2012) , Dyllick and Hockerts, (2002), Lubin and Esty, (2010) , 
Porter (2011) และการสรางคุณคารวมกัน (Create Share Valued) โดยนําความตองการและปญหาความทาทาย 
ที่สังคมกําลังเผชิญอยูมาสรางมูลคาเพิ่มใหเกิดกับธุรกิจและสังคมโดยใชนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี วิธีการ
ปฏิบัติการและการจัดการใหมเพื่อเพิ่มผลผลิตและสามารถขยายตลาด ท้ังนี้ บริษัทจะความสําเร็จของการนํากล
ยุทธการพัฒนาอยางยั่งยืนมาใชในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกิจการ นอกเหนือจากความสามารถขององคกรในการ
กําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธที่เหมาะสมแลวอีกสวนหนึ่งที่สําคัญคือการนําไปสูภาคปฏิบัติ (Execution) ที่ตอง
บูรณาการประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมท่ีมีดี 
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แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน 
นอกจากนักวิชาการชาวไทยแลวยังมีนักวิชาการชาวตางประเทศใหความหมายเพิ่มเติม เชน บารโทล

และมารติน (Bartol and Martin, 1998) กลาวไววาการจัดการเปนกระบวนการในการดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร โดยการทําหนาที่หลัก 4 ประการ ไดแก การวางแผน การจัดการองคกร การชี้นํา และการ
ควบคุมองคกรสอดคลองกับดรัคเกอร (Drucker, 2006) กลาวไววาการจัดการ หมายถึง การทํางานใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคขององคกรผานกิจกรรมตาง ๆ ทางการจัดการซ่ึงรวมถึงกิจกรรม 4 ประการ ไดแก การวางแผน การ
จัดการองคกร การชี้นํา และการควบคุมองคกรนอกจากกิจกรรมการจัดการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

1. แนวทางการจัดการเชิงบริหาร 
แนวทางการจัดการเชิงบริหารเปนแนวคิดท่ีเกิดจากความพยายามของนักคิดและนักวิชาการที่คิดคน

กําหนดหลักการบริหารใหชัดเจน ผูมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาแนวคิดการจัดการเชิงบริหาร คือ ฟาโยล            
(Fayol, 1949) ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 แนวคิดการจัดการเชิงบริหาร 
 

กิจกรรมหลักในองคกรธุรกิจ หนาที่ทางการจัดการ 
1. เทคนิคและการผลิต (Technical and Production) 
2. การพาณิชย (Commercial) 
3. การเงิน (Financial) 
4. ความมั่น (Security) 
5. การบัญชี (Accounting) 
6. การจัดการ (Management) 

1. การวางแผน (Planning) 
2. การจัดองคกร (Organization) 
3. การบังคับบัญชา (Commanding) 
4. การประสานงาน (Coordinating) 
5. การควบคุม (Control) 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ฟาโยล (Fayol, 1949) สาคร สุขศรีวงศ, การจัดการ: จากมุมมองนักบริหาร, 

(กรุงเทพฯ: จี.พี. ไซเบอรพรินท, 2550): 47. 
 
2. หลักสูตรการเรียนการสอนดนตรี 
Mason (อางใน Pemberton, 1999) กลาววา “มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสอนดนตรีกับเด็กๆ ให

ได เหมือนกับการสอนใหเขาอานหนังสือ ถายังทําเชนนั้นไมได เราไมสามารถท่ีจะคาดหวังการพัฒนาท่ียิ่งใหญและ
ยั่งยืนได” (Mason said,“children must be taught music as they are taught to read until something 
of this kind is done, it is vain to expect any great and lasting improvement”) นอกจากนั้น Australian 
Council for the Arts (2005) มีแนวคิดเชนเดียวกันวา เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเขาสูประสบการณการเรียนดนตรี ภายใน
ระบบโรงเรียนและภายใตเง่ือนไขท่ีวา ครูผูสอนตองมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรูมีประสบการณการสอน ทั้งมี
ผูเชี่ยวชาญคอยฝกฝนใหไดผลลัพธ ของการศึกษาที่เหมาะสม ประสบการณดนตรีที่ใหเขาเหลานั้น เปนองคประกอบ
สําคัญในภายหนาที่นํามาทํากิจกรรมตางๆ ทางดนตรี และควรจะปลูกฝงใหเด็กมีโอกาสไดศึกษาดนตรีโดยท่ัวถึงกัน 

การสอนดนตรีตามแนวคิดของออรฟ (Orff Schulwerk) เกิดขึ้นโดย คารล ออรฟ นักประพันธ เพลง
และนักการศึกษาดานดนตรีชาวเยอรมัน แนวคิดของออรฟเกี่ยวกับการสอนดนตรีมีหลักความเชื่อวา การเรียนรู
เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ (learning by doing) ซ่ึงออรฟใชคําในภาษาเยอรมันวา Schulwerk เปาหมายสําคัญ
ของการสอนดนตรีตามแนวคิดของออรฟ ไมเพียงแตสอนใหเด็กมี ความสามารถทางดนตรีเทานั้น แตยังชวยพัฒนา
เด็กใหเติบโตเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยคํานึงถึงการ เรียนรูอยางมีความสุข สนุกสนาน สงเสริมให ผูเรียนมีความ
ตื่นตัว มีความคิดสรางสรรค และกลาแสดงออก มีการใชเครื่องดนตรีและอุปกรณที่เหมาะสมกับความสามารถของ
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เด็ก จัดลําดับการเรียนรูจากงายไปสูยาก คอยๆ เพิ่มความซับซอนของบทเรียนผานกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สนุกสนานและทาทาย โดยคํานึงถึง ความเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก สงเสริมใหมีการทํางานเปนกลุม ทําให
เกิดกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งเปนโอกาสใหเด็กๆ ไดทดลองและแสดงความคิดสรางสรรค ไดเห็นความคิด
สรางสรรคจากเพื่อนๆ และไดคนพบความสามารถของตนเอง กิจกรรมการเรียนการสอนจะกอใหเกิด บรรยากาศการ
เรียนรูที่ปราศจากการแขงขัน ความสนุกสนานจากการไดเลนดนตรีกับกลุมเพ่ือนและ ความพึงพอใจท่ีไดรวมกิจกรรม
ในชั้นเรียนถือเปนรางวัลที่เด็กๆ ไดรับ ดนตรีเปนสิ่งที่เด็กสามารถ สรางสรรคไดดวยความเปนตัวของตัวเอง และเปน
ความรูสึกที่ถายทอดออกมาจากภายในจิตใจของเด็ก ดวยวิธกีารเลนดนตรีจากความจํา การแตงทํานองเพลงงายๆ ดวย
ตัวเอง เม่ือถึงเวลาท่ีสมควรเด็กก็พรอม ท่ีจะอานและเขียนโนตดนตรีซึ่งเปนเครื่องมือในการเรียนรูและเปนสื่อในการ
เรียนดนตรีตอไป ความสําเร็จและความสนุกสนานจากกระบวนการเรียนการสอนจะทําใหเด็กรูสึกมั่นใจในตนเอง และ 
เกิดความรูสึกที่ดีตอการเรียนดนตรี 

 

สรุป 
ผูบริหารโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนหรือผูประกอบธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ที่ตองการประสบ

ความสําเร็จในอนาคต จะตองเริ่มตนดวยการศึกษาการบริหาร เพราะโลกในการบริหารธุรกิจมีความสลับซับซอน
และมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งธุรกิจจะตองปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนั้น หากผูบริหาร
โรงเรียนสอนดนตรีเอกชน หรือผูประกอบธุรกิจขาดความชํานาญในการกําหนดกลยุทธและการปฏิบัติตามกลยุทธ
จะทําใหไมสามารถตอสูกับคูแขงขันได ผูบริหารโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนจําเปนตองวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ัง
ภายในองคกร (ประกอบดวย ความพึงพอใจของลูกคา การปฏิบัติงานภายใน คุณภาพของสินคาและบริการ              
ผูจําหนายผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบ และความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม) และภายนอกขององค กร 
(ประกอบดวย สภาพแวดลอมทั่วไป และสภาพแวดลอมทางการแขงขัน) เพื่อจะชวยใหมีขอมูลท่ีสําคัญในการ
ตัดสินใจและกระตุนความคิด ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จไดจะตองติดตาม แนวโนมสภาพแวดลอมและประเมินการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการพยากรณและวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
องคกร ดานเศรษฐกิจและสังคมมีผลตอ การดําเนินการการบริหารจัดการท่ีทําใหธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน
ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน กลาวคือเมื่อกระแสการลงทุนทั้งในและตางประเทศเกิดข้ึนสิ่งจําเปนในการ
ติดตอสื่อสารระหวางกัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร นอกจากนี้ความรูความสามารถ เปนเหตุผลหนึ่งท่ีองคกรธุรกิจท่ี
จะทําการลดหรือเพิ่มจํานวนพนักงาน ทําใหพนักงานที่มีอยูเดิมหรือกําลังมองหางานจําเปนตองพัฒนาขีด
ความสามารถใหมากข้ึน นอกจากน้ีเคร่ืองมือในการเรียนรู อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีได
มีบทบัญญัติการเรียนการสอนดนตรี เปนเหตุใหผูปกครองที่ไมมีความรูดานนี้หรือมีนอยตองขวนขวายหาที่เรียน
เพิ่มเติมใหแกบุตรหลาน  

ในสวนของการบริหารจัดการท่ีทําใหธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน พบวา โรงเรียนสอนดนตรีเอกชน 
ที่เปนของผูประกอบธุรกิจ สวนมากจะเปนโปรแกรมเฉพาะดานมีนอยเมื่อเทียบจากตางประเทศ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การติดตามหรือกาวทันเทคโนโลยีจําเปนตองมีคาใชจาย ดังนั้นจึง ทําใหผูประกอบธุรกิจ
รายใดที่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงไดสามารถอยูรอดได ในขณะท่ีผูประกอบธุรกิจรายใดไมสามารถอยูไดตองปด
กิจการลง แตอยางไรก็ตามธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก โดยมีปจจัยสนับสนุน 2 ปจจัย 
คือปริมาณการขยายการลงทุน และพระราชบัญญัติการศึกษาที่ใหความสําคัญกับการเรียนการสอนซึ่งสอดคลองกับ
กระแสโลก โดยเฉพาะสวนของการเปดหลักสูตรตามสถาบันการศึกษาตางๆ กลาวไดวาเปนแรงผลักดันที่สําคัญของ
เติบโตในธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน เนื่องจากชั่วโมงเรียนนั้น คอนขางมีเวลาจํากัดทําใหผูเรียนตองออกมา
แสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงภายนอก ดังนั้นแนวโนมโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ในอนาคต มี เกิดขึ้นมากท้ังท่ี
ขยายสาขาและขายแฟรนไชส โดยลักษณะโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ที่เปดนั้นจะสอนเก่ียวกับโปรแกรมเฉพาะดาน 
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เขามามีสวนเก่ียวของ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Dalbol and Dalbod (2011) “Sustainability and Value 
Creation”โดยศึกษาวาบริษัทมีวิธีการอยางไรที่จะทําใหการจัดการธุรกิจอยางยั่งยืนกลายเปนสินทรัพยเชิงกลยุทธ
ของธุรกิจ และทําอยางไรการจัดการธุรกิจอยางยั่งยืนจึงสามารถเพิ่มมูลคาใหกับกิจการ ผลการศึกษาพบวาองคกร
สามารถทําใหการจัดการธุรกิจอยางยั่งยืนเปนสินทรัพยเชิงกลยุทธได โดยกําหนดยุทธศาสตรการจัดการธุรกิจอยาง
ยั่งยืนทั่วทั้งองคกรใหมองเปนประเด็นปญหาทางธุรกิจท่ีเปนเรื่องของโอกาสไมใชเปนเรื่องท่ีตองดําเนินการธุรกิจอยาง
มีความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งนี้ การจัดการธุรกิจอยางยั่งยืนสามารถเพ่ิมมูลคาใหกิจการไดหากองคกรมีกระบวนการ
สนับสนุนและสงเสริม การไดมา การคนหา และการพัฒนาซ่ึงทรัพยากรและขีดความสามารถขององคกรควบคูกัน 

ความสําเร็จของธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ในการศึกษาไดนํา แนวคิดของศาสตราจารยเอ็ดเวิรด 
อาวแมน (Edward Altman) มาประยุกตใชการวัดดัชนีความสําเร็จ โดยแนวคิดดังกลาว จะเปนการประเมินองคกร
โดยการประเมินองคกรสามารถแบง ออกเปนวิธีประเมินเชิงคุณภาพและวิธีประเมินเชิงปริมาณ ซ่ึงจากการประเมิน
เชิงคุณภาพพบวา ดัชนีชี้วัดความสําเร็จทางธุรกิจของโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ประกอบดวย (1) แนวคิดหรือ
วิสัยทัศน (2) การบริการหรือการจัดการ (3) แหลงทุน (4) บุคลากร (5) การตลาด เม่ือทําการเปรียบเทียบการ
ประเมินเชิงคุณภาพ พบวา แนวคิดหรือ วิสัยทัศน จะเปนตัวชี้มิติที่ 2 ผลกําไรและการเติบโต การบริการหรือการ
จัดการและบุคลากรจะเปนตัวชี้วัดมิติที่ 3 การบริหารจัดการองคกรภายใน แหลงทุนจะเปนตัวชี้วัดมิติที่ 1 และมิติที่ 
4 คือ สภาพคลองและการยืดหยุนของทุน และการตลาด ตัวชี้วัดมิติที่ 5 คือ ความสามารถในการแขงขันหรือ
การตลาด แนวคิดและทัศนคติของผูประกอบธุรกิจตอการดําเนินธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน จากผลการศึกษา 
พบวา ผูประกอบธุรกิจไดมีแนวคิดตอจํานวนผูใชบริการ ตนทุนในการบริหารจัดการภายในองคกร จํานวนหลักสูตร
การเรียนการสอน คาธรรมเนียม การเรียนการสอน ตนทุนทางการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ วาในแตละ
ชวงภาวะของเศรษฐกิจปจจัยตางๆ ดังกลาวขางตนจะไมมีการเปลี่ยนแปลงเทาใดนัก แตที่มีผลในแตละชวงของ
ภาวะเศรษฐกิจคือ จํานวนผูใชบริการ กลาวคือจํานวนผูใชบริการของโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน จะสอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจคือในชวงภาวะเศรษฐกิจขาลง จํานวนผูใชบริการจะลดลง อันเนื่องมาจากรายไดลดลง หลายๆ 
บริษัทปดกิจการ ทําใหเกิดการวางงาน แตในชวงภาวะเศรษฐกิจขาข้ึนจํานวนผูใชบริการก็จะเพิ่มข้ึนดวย เนื่องจาก
เกิดการจางงานมากข้ึนสงผลใหรายไดเพิ่มขึ้นเชนกัน ซึ่งจํานวนผูใชบริการจะมีแนวโนมลดลงตลอดเนื่องจากมีการ
เปดตัวของภาครัฐที่ใหบริการแขงขันกับภาคเอกชน อีกท้ังคาเลาเรียนของภาครัฐมีราคาถูกกวาภาคเอกชนทําให
ผูใชบริการใหความสนใจกับภาครัฐมากกวา อีกทั้งสถาบันการศึกษาตางๆ ก็ไดนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาทํา
การเรียนการสอนภายในโรงเรียนมากขึ้น ภาวะตลาดและแนวโนมการเติบโต ศักยภาพและโอกาสทางการตลาด 
ภาวะทางการตลาดและการดําเนินธุรกิจของโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน มีการขยายตัวและเพ่ิมขึ้นเรื่ อยๆ แตการ
ดําเนินธุรกิจดังกลาวของไทยในภาพรวมไมไดเจริญเติบโตตามการขยายตัวของตลาด เนื่องจากตลาดสวนของผู
ประกอบธุรกิจจากตางประเทศเกือบรอยละ 60 ทั้งในรูปแบบของการเขามาลงทุนในประเทศไทยและสาขาแฟรน
ไชส อีกทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเองไดเขามาขยายการลงทุนในธุรกิจประเภทนี้ดวย ทําใหสวนแบงทางการตลาด
ลดลงและตัวผูใชบริการมีความเชื่อถือตอสถาบันการศึกษาของภาครัฐสูงกวาสถาบันของเอกชน ดังผลงานวิจัยของ 
Rauter, Jonker, and Baumgartner (2015) ศึกษาเรื่อง “Going One’s Own Way: Drivers in Developing 
Business Models for Sustainability” ดวยการศึกษาแบบจําลองธุรกิจของบริษัทออสเตรียในหลายอุตสาหกรรม
จํานวน 10 แหง ที่มีการนําแนวทางการจัดการธุรกิจอยางยั่งยืนมาประยุกตใชในบริษัท โดยการสัมภาษณผูบริหาร
ระดับสูง ผลการศึกษาพบวาแบบจําลองธุรกิจหรือวิธีการจัดการธุรกิจของบริษัทเหลานั้นยังไมแตกตางจากการจัดการ
ธุรกิจโดยทั่วไป ท้ังที่องคกรจําเปนตองมีการปรับตัวที่เฉพาะเจาะจงมากกวานั้น ซึ่งสาเหตุมาจากความรู ความเขาใจที่
ยังไมเพียงพอ โดยพฤติกรรมของผูนําสวนใหญมุงเนนการสร างคุณคาทางสังคมมากกวาการสรางคุณคาดาน
สิ่งแวดลอม กฎเกณฑ ภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคกรสวนใหญยังมุงเนนแตเร่ืองเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แขงขันเปนสําคัญ ขาดการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน ซึ่งตองอาศัยภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
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คุณลักษณะของผูบริหารองคกรในยุคปจจุบันที่สงผลตอความสําเร็จขององคกรในอนคต 
 
The characteristics of today's corporate executives that affect the success of 
organizations in the future. 
 
ผูวิจัย   บังอร  เท่ียงแท 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.พฤทธสรรค  สุทธิไชยเมธี 
 

บทคัดยอ 
 ผูบริหารองคกรเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนระบบงานใหมีคุณภาพและมีอิทธิพลสูงสุดตอคุณภาพของ
ผลลัพธที่เกิดจากการบริหาร ดังนั้น ผูบริหารองคกรตองมีความเปนมืออาชีพสามารถเตรียมความพรอมและต่ืนตัว
ในการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม คุณลักษณะของผูบริหารองคกรในศตวรรษที่ 21 จึงตองมีลักษณะที่โดดเดน 
ประกอบดวย การมีวิสัยทัศน ความรู การสื่อสาร เทคโนโลยี ความริเริ่มสรางสรรค รวมถึงการเปนแรงบันดาลใจเชิง
บวกตัวแบบท่ีดี และการสรางชุมชนแหงการเรียนรู เพือ่นําพาองคกรใหประสบผลสําเร็จ  
 
คําสําคัญ : การบริหารจัดการ, ภาวะผูนํา, การสรางองคกร 
 
Abstract 

Corporate governance is an important mechanism in driving a quality system and 
has the greatest influence on the quality of management results. Corporate governance are 
an important mechanism in driving quality of education systems, and have the greatest 
influence on the quality of the outcomes that was generated by management. Therefore, 
organization administrators must be professional , able to prepare and be alert to change 
them self in the new characteristics of 21st-century school ,administrators must be 
characterized by their vision, knowledge, communication, technology, creativity. Include a 
positive inspiration, a good model. And building a learning community. To lead the 
organization to success.

Key Word : Management, Leadership, Organizational Creation
 

บทนํา 
ในศตวรรษที่ 21 เปนสังคมแหงยุคความรู มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอองคกร และ

พลเมืองโลกหลากหลายดาน เนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขา
ดวยกัน พลังขับของเทคโนโลยียุคดิจิตอลสงผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหองคการทั้งภาครัฐและ
เอกชนตางไดรับผลกระทบ จึงตองมีการปรับเปล่ียนเพื่อใหอยูรอด และมีความเหมาะสมกับสถานการณหรือในยุค
ปจจุบัน ดังนั้นผูบริหารองคกรตองปฏิรูปตนเอง เพื่อนําพาไปสูความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตองการ เพราะผูบริหาร
องคกรมีบทบาทสําคัญที่จะตองบริหารจัดการทรัพยากรองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ  
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เนื้อเรื่องวิเคราะห 
 ในปจจุบันผูบริหารองคกรไมสามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงความเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นได ซึ่งในฐานะ
ผูบริหารองคกรจะตองยอมรับและเรียนรูการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ในศตวรรษที่ 21 จะเนนความสําคัญเก่ียวกับ
เทคโนโลยียุคดิจิตอล ชวยในเรื่องของการสื่อสารแลกเปล่ียนเรียนรู โดยใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพและปลูกฝง
สรางสรรคนวัตกรรม ซึ่งยอมรับวามีประโยชนและมีความสําคัญอยางยิ่ง ทําใหสะดวกรวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย
 อยางไรก็ตาม จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงไดยางกาวมาสูองคกรรัฐและเอกชนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ถาผูบริหารไมตั้งรับ หรือต้ังรับไมทัน อะไรจะเกิดกับเด็กของเรา เด็กของเราจะสามารถกาวเขาสูโลก
แหงยุคดิจิตตอลไดหรือไม ปเตอร เอฟ.ดรัคเกอร กลาววาโลกในศตวรรษที่ 21 เปนโลกแหงการเปลี่ยนแปลง การ
เปลี่ยนแปลง คือ ความเปนจริงของสังคมใหมที่มีปญหาทาทายสําหรับผูบริหารกระทรวงศึกษาของนิวซีแลนด (New 
Zealand Ministry of Education, 2013 อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2556: 70-75) กลาวถึง โมเดลภาวะผูนํา
ทางการศึกษา (Educational Leadership Model) ซึ่งเปนโมเดลที่กลาวถึงเรื่องของ คุณภาพ (qualities) ความรู 
(Knowledge) และทักษะ (Skills) ของผูนําทางการศึกษา พอสรุปไดวา ผูบริหารจําเปนตองนําสถานองคกรของ
ตนเองเขาสูศตวรรษที่ 21 และรับผิดชอบตอผลการจัดการในองคกรของตนเองในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงผลลัพธของพนักงานทุกคน 
 2. ริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิผล 
 3. สํารวจและสนับสนุนการใช ICT และ E-learning  
 4. พัฒนาองคกรใหเปนชุมชนการเรียนรู 
 5. สรางเครือขายเพื่อสงเสริมการเรียนรูและความสําเร็จ 
 6. พัฒนาคนอื่นใหเปนผูนํา  
คุณลักษณะของผูบริหารองคกร  

1. คุณลักษณะทางวิชาชีพ มีความเปนผูนําที่เขมแข็ง โดยเฉพาะผูนําการเปลี่ยนแปลง สามารถชักนําหรือ
สรางแรงจูงใจใหผูรวมงานเกิดการเปล่ียนแปลงทางปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย เปนผูมีวิสัยทัศน มีเปาหมาย 
มีการวางแผนการทํางาน มีความริเร่ิมสรางสรรค บริหารงานโดยมุงเนนประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการเรียนรูของ
พนักงาน และรูจักแสวงหาความรูใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2. คุณลักษณะสวนบุคคล เปนแบบอยางที่ดีของบุคลากรในองคกร มีบุคลิกภาพที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มี
การตัดสินใจและแกปญหาไดดี มีมนุษยสัมพันธดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจเปดกวางพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น มีความซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม มีความสามารถในการส่ือสาร กลาในการพูดและการปฏิบัติ มีความต่ืนตัว
อยูเสมอ เปนนักพัฒนาและนักบริการสังคม มีสุขภาพดี มีความรักในสถาบันของชาติ และอนุรักษศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
ลักษณะผูบริหารมืออาชีพ  

ผูบริหารมืออาชีพ หมายถึง นักบริหารองคกรมืออาชีพที่จะนําไปสูความสําเร็จในการบริหารและการ
จัดการองคกรตามแนวทางของชาติ ซึ่งประกอบดวยลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

1. ลักษณะพ้ืนฐานทางธรรมชาติเปนเดิมทุน 
2. การศึกษา 
3. บุคลิกภาพ 
4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5. ความสามารถ/ทักษะ 
6. ความรูลึกและรูรอบ 
7. การมีประสบการณตรงดานการบริหาร 
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คุณลักษณะของผูบริหารองคกรยุคใหม 
จากการสังเคราะห แนวคิดเกี่ยวกับผูบริหารองคกรยุคใหมของ Maxine (2015) Gerald Aungus (2012) 

และ George Couros (2010) ไดเขียนบทความเร่ือง Top 10 Characteristics of Successful 21st Century School 
Leaders: 21st Century Administrators: New Roles, New Responsibilities และ The 21st Century Principal 
ตามลําดับ สามารถสรุปไดวา ผูบริหารองคกรที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้  

1. นักสรางสรรค (Creative) ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการผลักดันใหบุคลากรในองคกรที่มี
ความสามารถสรางสรรคงานใหมีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น ตองผลักดันเพื่อประโยชนของพนักงานและจะตอง
หาวิธีจัดการอยางตอเนื่องเหมือน “ทฤษฎีน้ําไหล (flow theory)” 

2. นักการส่ือสาร (Communicator) ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพไมเพียงแตการส่ือสารโดยการแบงปน
ขอมูลผานหลายสื่อเทานั้น แตยังเปนผูฟงที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนที่กลุมผูบริหารตองเปนผูสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพกับผูมีสวนเสียทั้งหมด 

3. นักคิดวิเคราะห (Critical Thinker) ผูบริหารจึงตองใหความสนใจในความคิดที่บุคลากรแสดงออกเปนสิ่งที่
สําคญัยิ่ง โดยเฉพาะดานผลกระทบท่ีมีตอองคกรและพนักงานในระยะยาว และจะไดรับประโยชนเหลานั้นมากท่ีสุดได
อยางไร ถือวาเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูบริหาร ที่จะตองนําเอาขอมูลและความคิดตางๆ มาใชในการตัดสินใจทั้งหมด 

4. สรางชุมชน (Builds Community) ในท่ีนี้ หมายถึง การประสานเชื่อมโยงตอกลุมคนท่ีเหมาะสม
ตัวอยางเชน วิธีที่จะสรางโอกาสใหกับบุคลากรเพ่ือเชื่อมโยงตอกับคนอ่ืนๆ ที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูมากขึ้นมัน
เปนสิ่งสําคัญที่ไมเพียงแตพัฒนาผูนําในองคกรเทานั้น แตเปนการเปดโอกาสใหคนอื่นเห็นความเปนผูนําดวย 

5. การมีวิสัยทัศน (Visionary) ผูบริหารองคกรที่มีประสิทธิผล ตองมีวิสัยทัศนในการที่จะทําใหองคกร
เตรียมพรอมที่ดีที่สุดสําหรับพนักงานไปสูอนาคตที่ตองการ และสามารถแบงปนวิสัยทัศนไปพัฒนาชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพรวมกันไดดวย  

6. การสรางความรวมมือ และการติดตอ (Collaboration and Connection) ผูบริหารตอง แสวงหา 
แบงปนขอมูล และความรูอยางเปดเผยชัดเจน มีการคนหาความเขาใจและปฏิบัติอยางเขาใจกับคนอื่น มีการ ติดตอ
กับโลกภายนอกผานทางบล็อกและสื่อทางสังคม และตองสรางการรวมมือกับผูอื่น 

7. สรางพลังเชิงบวก (Positive Energy) ผูบริหารตองสรางหลักการท้ังเชิงบวก เชิงรุกและวิธีการ ดูแลเอา
ใจใส ตองใหเวลาในการพบปะพูดคุยกับผูคนทั่วไป รับรูและคุณคาของพวกเขาโดยการพัฒนาความสัมพันธที่แทจริง
ใหเกิดขึ้น นอกจากนี้ผูบริหารตองสรางสุขภาพตนเอง สวัสดิการและระดับพลังงานใหพรอม เสมอ 

8. ความเชื่อมั่น (Confidence) ผูบริหารตองมีลักษณะความมั่นใจ (confidence) เขาถึงไดงาย 
(approachable) มีความโดดเดน (be visible) ในฐานะท่ีเปนผูนําตองมีความกลาที่จะตองเผชิญกับสถานการณที่
ยากลําบาก ซึ่งสถานการณเหลานี้มักจะอยูในความสงบเสมอ และมีความม่ันใจในการรักษาขวัญกําลังใจและความ 
เชื่อมั่นในชุมชน 

9. ความมุงมั่นและความพากเพียร (Commitment and Persistence) ผูบริหารตองแสดงความ มุงม่ัน
และความทุมเท (dedication) อยางจริงจัง เพ่ือผลักดันใหกับพนักงานเกิดความมุงมั่นทุมเทในงาน และอยายอมแพ
(Never give up) เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไว  

10. ความเต็มใจที่จะเรียนรู (Willingness to Learn) ผูบริหารตองเรียนรูอยางสม่ําเสมอ เพราะการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เปนที่นาต่ืนเตนและนํามาใชเสริมสรางศักยภาพผูบริหาร และ ผูบริหารจึงตองเปนผู
เรียนรูตลอดชีวิต (Be a Lifelong Learner) 
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11. ตองเปนนักประกอบการ คิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Entrepreneurial, Creative and Innovative) 
ความสามารถในการคิดนอกกรอบเปนพลังที่มีอํานาจของผูบริหาร การคิดสรางสรรค และนวัตกรรมเปน วิธีที่ดีที่สุด
ในการบริหารจัดการกับความซับซอนทางสังคมในศตวรรษที่ 21 และตองพัฒนาองคกรเปนองคการ ประกอบการ 
(entrepreneurial organization) ไดดวย 

12. นักริเริ่มงาน (Intuitive) ผูบริหารตองเรียนรูถึงความเชื่อมั่นในสัญชาตญาณ (instincts) ของตนเอง 
ความสามารถการเปนนักคิด นักริเริ่มสรางสรรคผูบริหารสามารถการแกปญหาใหสําเร็จอยางไมคาดฝนหรือ จาก
การสังหรณใจ (intuitively) ซึ่งเปนการเกิดขึ้นจากความชาญฉลาดที่ดี 

13. ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ (Ability to Inspire) ผูบริหารควรสรางความกระตือรือรน
และความคิดเชิงบวกตอบุคลากรในการรวมกันกําหนดทิศทางในอนาคต สิ่งทั้งหมดนี้ตองเนนใหเกิดขึ้นใน ขณะที่ยัง
ดํารงตําแหนงผูบริหาร 

14. การเจียมเนื้อเจียมตัว (Be Humble) ผูบริหารมีความสําคัญตอการทําหนาที่ในองคกรซ่ึงงานผูบริหาร
ไมใชเปนรูปปนแตเปนงานที่เอื้อตอทุกคนนั่นคือ ตองมีสัมมาคารวะ การรูจักบุคคลในชุมชน การ  เปดโอกาสกับ
พนักงงาน และชุมชนเขามามีสวนรวม 

15. ตัวแบบท่ีดี (good Model) หากคุณกําลังสงเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตองรู และฝกพวกเขาใหมี
ความคิดสรางสรรค การทํางานรวมกัน ฝกการสื่อสารที่ดี และคิดวิเคราะหเปนการใชเทคโนโลยีอยางมีประสทิธิภาพ 
และการปลูกฝงสรางสรรคนวัตกรรม จัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับการเรียนรูและความเสี่ยง 

ดังนั้น คุณลักษณะของผูบริหารองคกรในยุคใหมหรือในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย การมีวิสัยทัศน 
ความรู การส่ือสาร เทคโนโลยี ความริเริ่มสรางสรรค รวมถึงการเปนแรงบันดาลใจเชิงบวกตัวแบบท่ีดี และการสราง
ชุมชนแหงการเรียนรู เพราะผูบริหารองคกรตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง หากผูบริหารยังยึดติดกับยุคสมัยกอนก็
จะทําใหองคกรและหนวยงานไดรับผลกระทบ ผูบริหารจึงตองเรียนรูชักจูงหรือสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย มีการวางแผนการทํางาน ฝกการสื่อส ารที่ดี เปนการใช
เทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพและการปลูกฝงสรางสรรคนวัตกรรมใหม 

อยางไรก็ตาม ไมวาสังคมจะเปลี่ยนไปอยูในยุคสมัยใด สิ่งหนึ่งที่ผูบริหารองคกรขาดไมได คือเร่ืองของ
คุณธรรมจริยธรรม ผูบริหารตองมีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจ เปนแบบอยางที่ดีแกองคกรและหนวยงาน เพื่อให
ผูรวมงานนับถือและเปนอยางท่ีดี 

สําหรับคุณธรรมสําหรับผูบริหารองคกร ถึงแมจะไมมีกําหนดใหปฏิบัติไวอยางชัดเจน แตตองประยุกตจาก
หลักคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางศาสนาระเบียบกฎหมายคําสั่งและจรรยาบรรณ จากการศึกษาแนวคิดดาน
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารองคกรของนักวิชาการกลาวสอดคลองกันวา ผลกระทบหลายดานของ
ผูบริหารองคกรไมไดเกี่ยวของกับปญหาคุณธรรมโดยตรงแตวัตถุประสงคดานคุณธรรมตองเปนตัวขับเคลื่อน 
(driver) ศักยภาพของผูนํา ใหสามารถบริหารจัดการบรรลุผลสําเร็จได รายละเอียด ดังนี้  

Richard Gregory (2010) ไดเขียนบทความเร่ือง Moral and Ethical Leadership in Administrator 
Preparation ไดนําเสนอ ควรมีการใหความรูดานจริยธรรมกับกลุมเตรียมเปนผูนําใหม (pre-service) และผูนําที่
ปฏิบัติงานแลว ตองมีแนวทางการเตรียม ดังนี้ 1)ตองสอนและฝกปฏิบัติดานจริยธรรม 2)การฝกปฏิบัติและตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมและ 3)มีรูปแบบการการปลูกฝงจริยธรรมทั้งทางทฤษฎี การปฏิบัติ โดยเนนเนื้อหา และการลงปฏิบัติ
ภาคสนามใหกับกลุมผูบริหารหนาใหม 

Hester & Killian (2011) กลาววา ผูบริหารองคกรในฐานะตัวแทนคุณธรรม (moral agency) ตองทํา
หนาที่เปนตัวแทนทางคุณธรรม ตองใหความสนใจกับบุคลากรในองคกรในการพัฒนาตนเอง ตองมีความรับผิดชอบ
ดานกฎกติกาทางจริยธรรม มีขอผูกพันกับการดูแลเอาใจใสทางจริยธรรม และใหบุคลากรมีความรูสึกเอาใจใสดาน
จรยิธรรมหรือสาเหตุหลัก 
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พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2546) ไดกลาวไวในหนังสือ ธรรมนูญชีวิต เรื่อง พุทธจริยศาสตร สําหรับ
ผูบริหาร ดังนี้ 

1. ดานคุณลักษณะสําหรับผูบริหารในทุติปาปณิกสูตร ไดพูดถึงคุณลักษณะของบุคคลที่จะทําหนาที่ให
สําเร็จลุลวงไดดวยดี มีลักษณะ 3 ประการไดแก 1)จักขุมา หมายถึง มีปญญามองการณไกล 2)วิธูโร หมายถึง 
จัดการธุระไดดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และ 3)นิสสยสัมปนโน หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอ่ืนไดเพราะเปนคนมี
มนุษยสัมพันธดี 

2. วิธีการบริหาร ในอธิปไตยสูตร ผูบริหารตองมีรูปแบบ และวิธีการบริหาร ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวได สามารถสรุปแนวทางการบริหารได 3 วิธี ไดแก 1)อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ 
กลาวคือ เอาตนเอง เอาฐานะ ศักด์ิศรื เกียรติภูมิของตนเองเปนใหญ การกระทําดวยปรารถตนและส่ิงทีเนื่องดวย
ตนเปนประมาณ ในฝายกุศล คือ เวนทําชั่ว ทําดี เคารพตน 2)โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ คือ การถือเอาความ
นิยมของชาวโลกเปนใหญ หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ กระทําดวยปรารภจะเอาใจหมูชน หาความนิยม
หรือในฝายกุศลไดแก การเวนทําชั่วทําแตความดี ดวยความเคารพเสียงหมูชน และ 3)ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปน
ใหญ คือ หลักการ ความจริง ความถูกตอง ความดี เหตุผลเปนใหญ เปนไปโดยชอบธรรม และเพื่อความดีงาม 

3. หลักธรรมเพ่ือการบริหาร นักบริหารแบบธรรมาธิปไตย ยึดหลักธรรมในการบริหารงาน ซึ่งธรรมในการ
บริหารมีดังนี้ 

3.1 หลักพละ 4 ประการ ไดแก 1)ปญญาพละ เปนพลังทางปญญาที่ใชในการศึกษา มีความรู
ความเขาใจอยางมีเหตุผลที่ชัดเจน 2)วิริยพละ เปนผูประกอบกิจหนาที่การงาน ดวยความเพียรมานะบากบั่ น
พยายาม 3)อนวัชชพละ กําลังสุจริตหรือกําลังบริสุทธิ์ การประพฤติปฏิบัติที่สะอาดบริสุทธิ์ 4)สังคหพละ กําลังการ
สงเคราะห คือ การชวยเหลือเกื้อกูล สรางประโยชนแกเพื่อนมนุษย และสวนรวม 

3.2 อิทธิบาทธรรม 4 ไดแก 1) ฉันทะความรักงานคือจะตองเปนผูรักงานที่ตนมีหนาท่ีรับผิดชอบอยู
และท้ังจะตองเอาใจใสกระตือรือรนในการเรียนรูงานและเพ่ิมพูนวิชาความรูความสามารถ 2)วิริยะความเพียรคือจะตอง
เปนผูมีความขยันหม่ันเพียรประกอบดวยความอดทนไมยอทอตอความยากลําบากในการประกอบกิจการงานในหนาที่
หรือในอาชีพของตน 3)จิตตะความเปนผูมีใจจดจออยูกับการงานผูที่ทํางานไดสําเร็จดวยดีมีประสิทธิภาพ จะตองเปนผู
เอาใจใสตอกิจการงานที่ทําและมุงกระทํางานอยางตอเนื่องจนกวาจะสําเร็จและ 4)วิมังสาความเปนผูรูจักพิจารณาเหตุ
สังเกตผลในการปฏิบัติงานของตนเองและผูอยูใตบังคับบัญชาไดดําเนินไปตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไว 

3.3 สังคหวัตถุ 4 ประการ เปนธรรมที่ผูบริหารผูรวมงานและผูใตบงัคับบญัชา ไดแก 1) ทาน การ
ใหการแบงปน คือ การเอ้ือเฟอเผ่ือแผ เสียสละ ชวยเหลือสงเคราะหตามสมควร 2) ปยวาจา การพูดไพเราะ คือการ
ใชคําสุภาพ ไพเรานาฟง ชี้แจงในสิ่งที่เปนประโยชน มีเหตุผล หรือคําที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ เปนตน และ              
4) อัตถจริยา การทําประโยชนแกบุคคลอื่น คือ การชวยเหลือดวยแรงกาย และขวนขวาย ชวยเหลือ กิจกรรมตางๆ 
การบําเพ็ญสาธารณประโยชน รวมทั้งการแหปญหาและการสงเสริมสนับสนุน เปนตน  

3.4 พรหมวิหารธรรม 4 ประการไดแก 1) เมตตา ความรัก คือ ความปรารถนาดีมีไมตรีตองการ
ชวยเหลือใหคนอื่นประสบสุข 2) กรุณา ความสงสาร คือ อยากชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความทุกข เดือดรอน                 
3) มุทิตา ความเบิกบานยินดี เม่ือเห็นผูอื่นมีสุข ก็แสดงความยินดี ชื่นชม พรอมที่ จะสงเสริมสนับสนุนใหเกิด
ความสําเร็จ และ 4) อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง ความสม่ําเสมอ การมีพฤติกรรมที่ทําประโยชนหรือการเคารพ
เสมอตนเสมอปลายทั้งตอหนา และลับหลัง 

3.5 สัปปุริสธรรม 7 ประการ เปนหลักธรรมสําหรับสัตตบุรุษ ไดแก 1) ธัมมัญุตา คือ การรูจัก
เหตุ 2) อัตถุญุตา คือ การรูจักผล 3) อัตตัญุตา คือ การรูจักตนเอง 4) มัตตัญุตา คือ การรูจักพอประมาณ          
5) กาลัญุตา คือ การรูจักกาลเวลา 6) ปริสัญุตา คือ การรูจักชุมชน และ 7) บุคลัญุตา คือ การรูจักบุคคล 
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3.6 ทศพิธราชธรรม หมายถึง ธรรรมสําหรับพระราชา แตความเปนจริงสามารถนํามาปรับใชกับ
ขาราชการทั่วไปได ไดแก 1) ทาน คือการรูจักแบงปน 2)ศีล คือ การรูจักหามประพฤติปฏิบัติ 3)ปริจจาคะ คือ การ
เสียสละ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน 4)อาชชวะ คือ การปฏิบัติดวยความซื่อสัตยสุจริต 5)มัททวะ คือ การ
ประพฤติปฏิบัติที่สุภาพออนโยน มีอัธยาศัยที่ดี 6)ตะปะ คือ มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน ไมหลงระเริงในกิเลสตัฒ
หา 7)อักโกธะ คือ ไมโลภโกรธหลงในสิ่งที่เปนอบายมุข 8)อวิหิงสา คือ การรักความสงบ ไมสรางความเดือดรอนตอ
บุคคลอื่น 9)ขันติ คือ ความอดทนตอความยากลําบาก ปญหาอุปสรรค ไมทอถอย และ 10)อวิโรธนะ คือ การปฏิบัติ
ตามครรลองครองธรรมของบานเมืองและจารีตประเพณีของสังคม 
 

สรุปผลการสังเคราะห          
 ผูบริหารองคกรยุคใหมและในศตวรรษท่ี 21 จะตองมีคุณลักษณะ ประกอบดวย การมีวิสัยทัศน ความรู 
การสื่อสาร เทคโนโลยี ความริเริ่มสรางสรรค รวมถึงการเปนแรงบันดาลใจเชิงบวกตัวแบบท่ีดี และการสรางชุมชน
แหงการเรียนรู เพราะผูบริหารองคกรตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง หากผูบริหารยังยึดติดกับยุคสมัยกอนก็จะทําให
องคกรและหนวยงานไดรับผลกระทบ ผูบริหารจึงตองเรียนรูชักจูงหรือสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางปฏิบัติงานทางการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมาย มีการวางแผนการทํางาน ฝกการสื่อสารที่ดี เปน
การใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพและการปลูกฝงสรางสรรคนวัตกรรมใหม นอกจากนี้ผูบริหารองคกรตองใช
หลักธรรมปฏิบัติในการบริหารงานทุกระดับ ตั้งแตระดับการปฏิบัติการ และผูบริหารระดับตน ระดับกลาง หรือ
ระดับสูง เพื่อใหไดผลดีมีประสิทธิภาพสูง โดยการปกครองและบริหารที่ดีตามหลักธรรมปฏิบัตินั้น ซ่ึง ผูบริหาร
องคกรตองมีคุณลักษณะของผูบริหารองคกรในศตวรรษท่ี 21 ควบคูกับคุณธรรมและจริยธรรมในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
นําพาไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ เพราะผูบริหารองคกรมีบทบาทสําคัญที่จะตองบริหารจัดการ
ทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ  
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รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจประกันชีวิตที่มีประสิทธิภาพในยุคเศรษฐกิจ ดิจิตอล Thailand 4.0 
 
The Effective life insurance management model in the digital economy, Thailand 4.0 
 
ผูวิจัย   เบลล นาธาเนียล จิรเดชนันท 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา  ตันเปาว 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้วัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค การบริหารจัดการ และประสิทธิภาพธุรกิจประกัน
ชีวิตในยุคเศรษฐกิจ ดิจิตอล Thailand 4.0 โดยใชระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณ
แบบก่ึงโครงสราง ผูใหขอมูลที่สําคัญ คือ ผูบริหาร/ผูจัดการบริษัทประกันชีวิต 4 บริษัท ซ่ึงเปน 4 อันดับ ท่ีขายดี
และมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมสูงที่สุดใน ป พ.ศ. 2559 จํานวน 4 คน ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง  โดยใชการวิเคราะห
เนื้อหา พบวา 
 ปจจัยหลายดานที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการเติบโตของธุรกิจ อาทิเชน ทัศนคติและความ
เชื่อมั่นตอบริษัทประกันชีวิต โครงสรางประชากร ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การเปดเสรีการประกันภัย การทํา
ตลาดแบบ Digital Marketing หรือ Social Medias ตาง ๆ เพื่อใหเกิดการรับรูและสรางแบรนดใหเปนที่รูจัก หรือ
สามารถซ้ือผานระบบออนไลนไดรวดเร็วที่นับเปนชองทางการจําหนายรูปแบบใหมที่ทันสมัยข้ึน 
 ดังนั้น ธุรกิจประกันชีวิตจะตองดําเนินการท่ีสําคัญดังนี้  บริษัทประกันชีวิตจะตองเรงออกแบบผลิตภัณฑ
ประกันชีวิตใหม ๆ ใหสอดคลองกับโครงสรางประชากร เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน จะตองมีการ
กําหนดกลยุทธผานการออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ รวมทั้งตองเรงโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑที่ออกใหมผานสื่อ
ตาง ๆ ตองมีการพัฒนาและเพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหมากข้ึน เชน การซ้ือผานเว็บไซตหรือเคานเตอรเซอรวิส  
 
คําสําคัญ : ธุรกิจประกันชีวิต, การบริหารจัดการ 
 
Abstract 

The objective of this research is to study about the problems, obstacles, and 
Effective Life Insurance Management Model in the digital economy Thailand 4.0. The study 
has used a quantitative data. By using semi-structured interview 4 directors from Life 
Insurance Company. The results of this research were as follows: 
 Many factors that could cause changes in business growth: Attitude, Confidence in 
life insurance companies, Population structure, Technological advances, Liberalization of 
insurance, Digital Marketing.
 Hence Life insurance business must carry out the following key actions;
Accelerating the design of new life insurance products, Defining the strategies through 
product design, Accelerating the promotion of new products, Developing and expanding 
distribution channels. 

Key Word (s) : Life insurance, Management
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บทนํา 
 ธุรกิจประกันชีวิต (Life insurance business) เปนธุรกิจหนึ่งที่เนนการใหบริการทางการเงิน (Financial service) 
โดยบริษัทประกันชีวิต (Life insurance company) เปนสถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคาร (Non-bank financial institution) 
ซึ่งจะทําหนาที่ระดมเงินคาเบี้ยประกัน (Premium) จากลูกคาท่ีซื้อประกัน (Policy owner) เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
ความคุมครอง (Coverage) ตางๆ จากบริษัทที่รับประกัน (Insurer) ซ่ึงความคุมครองท่ีบริษัทประกันชีวิตได
ใหบริการแกลูกคา ไดแก ประกันชีวิต (Life insurance) ประกันสุขภาพ (Health insurance) ประกันอุบัติเหตุ 
(Accident insurance) ประกันรายได (Income protection insurance) นอกจากความคุมครองแลวประกันชีวิต
ยังมีการใหบริการดานการลงทุนซึ่งควบกับการใหความคุมครองประกันชีวิต เชน การประกันชีวิตควบการลงทุน
แบบตางๆ (Investment-linked life insurance) เปนตน การดําเนินการของบริษัทประกันชีวิตจะอยูภายใตการ
กํากับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือ Office of 
Insurance Commission (OIC) บริษัทประกันชีวิตสามารถนําเงินคาเบี้ยประกันไปลงทุนในรูปแบบตางๆ ตามที่ 
คปภ. อนุมัติใหบริษัทประกันชีวิตสามารถนําเอาเบี้ยประกันไปลงทุนได เพื่อนําผลตอบแทนท่ีไดจากการลงทุนมา
จายผลประโยชนคืนแกผูเอาประกัน (Insured) หรือผูรับผลประโยชน (Beneficiary) สินคา (Product) ในธุรกิจ
ประกันชีวิตเปนสินคาที่เกี่ยวกับการใหบริการ (Service) เกี่ยวกับความคุมครองชีวิต สุขภาพและรายได ซึ่งสิ่ง
เหลานี้เปนสินคาที่จับตองไมได (Intangible product) เพราะการใหความคุมครองดานตางๆแกลูกคาของบริษัท
ประกันชีวิตเปนกิจกรรมท่ีทําขึ้นเพื่อตอบสนอง ความตองการของบุคคลในการอํานวยความสะดวกและสรางความ
พึงพอใจใหกับลูกคา 
 ในปจจุบันสังคมไทยกาวเขาสูโลกยุคดิจิตอลอยางเต็มตัว ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีการแขงขันสูง การ
เขาถึงแหลงขอมูลผานโลกออนไลนมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลไดประกาศนโยบายไทยแลนด 4.0 มีเปาหมายให
ประเทศไทยกาวออกจากกับดักรายไดปานกลาง และกาวไปสูประเทศรายไดสูงโดยใชนวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคม
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจากการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 ในตลาดแรงงาน คือการแขงขันที่สูงขึ้น ซึ่งจะไมใชแตการแขงขันระหวางคนดวยกันเอง
แตจะเปนการแขงกันระหวางคนกับเทคโนโลยี ทําใหคนมีความเสี่ยงในการตกงานมากข้ึน เพราะมีการใชเทคโนโลยี
และเครื่องจักรเขามาแทนที่แรงงานมนุษย โดยเฉพาะแรงงานที่ใชทักษะการทําซํ้าเปนประจํา (Routine Skill) จะ
ถูกแทนที่ดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เทคโนโลยีดิจิตอลทําใหรูปแบบธุรกิจท่ีมีอยูเกิดความตอเนื่องมากข้ึน 
หรือเกิดเปนธุรกิจรูปแบบใหม (New business model) สงผลใหใหธุรกิจท่ีแตกตางกันสามารถเชื่อมถึงกันได และ
เกิดผลิตภัณฑใหม บริการใหม หรือประสบการณใหมๆ ดานขอมูลและเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการสื่อสาร
สองทาง และ Real time ใหแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ การใชประโยชนจากนวัตกรรมดานดิจิตอลอยางมี
ประสิทธิภาพจะทําใหสามารถลดตนทุนในการใหบริการลูกคา ขณะเดียวกันก็สามารถเพ่ิมความพึงพอใจแกลูกคา 
และสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมไวได โดยนวัตกรรมดานดิจิตอลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของระบบ
เศรษฐกิจตลอดชวงสองทศวรรษท่ีผานมา และทําใหองคกรตางๆ เห็นถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนากลยุทธของ
บริษัทเพื่อใหสามารถรักษาตําแหนงทางการตลาดไว โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิตอล คนท่ัวโลก รวมทั้งคนไทยเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงดานดิจิตอลในการใชชีวิตประจําวัน ตั้งแตการทําธุรกรรม การเชาภาพยนตร ตลอดจนการเรียกใช
บริการแท็กซี่  นอกจากนี้  ผูนําทางธุรกิจทุกอุตสาหกรรมยังตองตระหนักดวยวาการใชกลยุทธดิจิตอล           
(Digital Strategy) เพ่ือดําเนินการจะตองพบกับความทาทายท่ีซับซอนมากข้ึน อยางไรก็ตาม กลยุทธดิจิตอลแบบ
ครบวงจร มีความซับซอนทั้งในการพัฒนาและการปฏิบัติ แตอุปสรรคขององคกรในธุรกิจตางๆ ที่พบไดบอยๆ เชน 
การมีชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลาย และเทคโนโลยีแบบด้ังเดิมที่ทําใหยากตอการดําเนินงาน และสงผล
กระทบตอความรวดเร็วในการนํากลยุทธใหมๆ มาปรับใช เพราะเทคโนโลยีเกาท่ีใชอยู รวมทั้งบุคลากรไมพรอมที่จะ
รับกับการเปลี่ยนแปลงในการทํางานรูปแบบใหม 
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 ความทาทายท่ีเกิดจากการปฏิวัติดิจิตอลจะกอใหเกิดโอกาสที่สําคัญ โดยบริษัทจะตองมีเครื่องมือใหมๆ 
เพื่อใหมีปฏิสัมพันธกับลูกคาไดดีขึ้น และสามารถรักษาความสัมพันธที่ลึกซึ้งกับลูกคาไว ในขณะท่ีจะตองขับเคลื่อน
การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพไดอยางตอเนื่อง ภายใตสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยเปนเวลานาน ซ่ึงจะตองปรับกลยุทธ
และรูปแบบธุรกิจ เพ่ือรักษาความสามารถการแขงขันในตลาด อยางไรก็ตาม ความลมเหลวในการปรับตัวเพื่อใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลก ถือเปนความเสี่ยงของธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล โดยผูใหบริการท่ี
สามารถแยกประเภทการใหบริการลูกคาที่มีความแตกตางกันได มีการดําเนินการและมีกลยุทธดิจิตอลท่ียืดหยุน จะ
มีโอกาสประสบความสําเร็จไดมากกวาคูแขง และสามารถลดตนทุนในการใหบริการลูกคา สามารถเพ่ิมระดับความ
พึงพอใจ และรักษาลูกคาไวได ประสบการณทางดิจิตอลที่แตกตางกันของลูกคาก็เปนปจจัยสําคัญที่จะตองใหความ
สนใจ ลูกคาที่มีการใชงานออนไลนเปนประจํา มักจะสามารถติดตอกับฝายลูกคาสัมพันธทางชองทางออนไลน 
(เว็บไซต, mobile application เปนตน) ไดดวยตนเอง ซึ่งลูกคาเหลานี้มีความคาดหวังวาประสบการณทางดาน
ดิจิตอลท่ีดีของผูใหบริการจะสามารถตอบคําถามลูกคาไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ หากผูใหบริการลมเหลว
ในการใหบริการออนไลนแกลูกคาจะทําใหไมสามารถใหขอมูลแกลูกคา ไมสามารถตอบคําถามลูกคา หรือลูกคาอาจ
รูสึกถึงความยุงยากซับซอนในการดําเนินการ สงผลใหลูกคาไมอยากใชบริการผานชองทางออนไลน และเปล่ียนไป
ใชชองทางอื่นแทน ซึ่งจะทําใหผูใหบริการมีตนทุนที่สูงขึ้น เชน ชองทางโทรศัพท หรือการอีเมลไปยัง call center 
 ดังนั้น หากธุรกิจไมมีการปรับตัวใหรองรับกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง ยอมสงผลกระทบตอ
ความสามารถในการแขงขันและการเติบโตอยางย่ังยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งคาดวาธุรกิจประกันชีวิต จะพรอมเปดเสรี
ไดในป 2563 ซ่ึงเปนที่แนนอนวาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะถูกนําเขามามีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงกระบวนการในการดําเนินงานและการแขงขันของบริษัทมากยิ่งขึ้นในอนาคต อยางแนนอน ความทาทายท่ี
จะเกิดขึ้นกับธุรกิจประกันภัยนับจากนี้ คือความพรอมของการเขาสูเศรษฐกิจ ดิจิตอล ซึ่งแตละบริษัทมีศักยภาพ
แตกตางกันออกไป หากเตรียมตัวไมพรอมจะทําใหเกิดความเสียเปรียบได นอกจากน้ีจะตองเตรียมรองรับความเสี่ยง
และภัยคุกคามทางไซเบอร ซึ่งเปนภัยใหมที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิตอล ดังนั้น การเขาสูยุคดิจิตอล เปนทั้งโอกาสและ
ความทาทายของธุรกิจประกันภัยไทย อยางยิ่งวาจะสรางโมเดลในการบริหารงานธุรกิจประกันใหสําเร็จไดอยางไร  
จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจประกันชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพในยุค
เศรษฐกิจ ดิจิตอล Thailand 4.0 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค การบริหารจัดการ และประสิทธิภาพธุรกิจประกันชีวิตในยุคเศรษฐกิจ ดิจิตอล 
Thailand 4.0 
  

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 องคประกอบตัวแปรท่ีใชในการวิจัย เร่ืองรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจประกันชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพใน
ยุคเศรษฐกิจ ดิจิตอล Thailand 4.0 ไดแก  
 ตัวแปรปจจัยนําเขา เปนตัวแปรปจจัยการจัดการธุรกิจประกันชีวิตแนวคิดท่ีสําคัญในการศึกษาไดแก          
(1) แนวคิดการวิเคราะหปจจัยภายในองคการดวย 7’S Model ของ McKinsey’s 7S Framework เปนแนวคิด
องคประกอบท้ัง 7 ปจจัยที่เปนกรอบการพิจารณาและการวางแผนเพ่ือการกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ และ
เปนกรอบการพิจารณาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งประกอบดวย 1.  กลยุทธ (Strategy)       
2. โครงสราง (Structure) 3. ระบบ (System) 4. รูปแบบ (Style) 5. การจัดการทรัพยากรบุคคล (Staff)                
6. ทักษะ (Skill) และ 7. คานิยมรวม (Shared value) (2) ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก 1. วัฒนธรรม        
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2. เศรษฐกิจ 3. การเมือง/กฎหมาย 4. การแขงขัน 5. เทคโนโลยี (3) แนวคิดดานกลยุทธ ไดแก กลยุทธการตลาด
ภายใน (Internal Marketing Strategy) ของ Kotler and Keller (2009) และกลยุทธระดับธุรกิจ ของ Porter 
M.E (1998) การตลาดดิจิตอล ประกอบดวย 1.ผลิตภัณฑ/บริการผานระบบดิจิตอล 2. ราคา (Price) 3.ชองทางการ
ใหบริการผานระบบดิจิตอล (Place) 4. การสงเสริมการตลาด/การประชาสัมพันธผานระบบดิจิตอล (Promotion)  
 ตัวแปรปจจัยดานกระบวนการ ประกอบดวย 1. การวางแผนงาน (Planning) 2. การจัดองคการ 
(Organizing) 3. การชี้นํา (Leading) 4. การควบคุม (Controlling)  
 ตัวแปรปจจัยดานผลผลิต ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของธุรกิจประกันชีวิตท่ีมี ประสิทธิภาพ 
การศึกษาแนวคิดที่สําคัญดังนี้ (1) แนวคิดการใชเครื่องมือ Balanced scorecard ในการวัดผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงานขององคการ (Kaplan and Norton,1996) ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1. ดานลูกคา (Customer 
perspective dimension) 2. ดานกระบวนการภายใน (Internal process perspective dimension)                 
3. ดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (Learning & growth) 4. ดานผลประกอบการการเงิน (Financial impact) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยภายในองคการ 

1. กลยุทธ 
2. โครงสรางการบริหาร 

3. ระบบบริหารจัดการ 

4. รูปแบบ 

5. การจัดการทรัพยากรบุคคล 

6. ทักษะผูบริหารและบคุลากร 
7. คานิยมรวม 

 

กระบวนการบริหารจัดการ 
1. การวางแผนงาน  
2. การจัดองคการ  
3. การชี้นํา  
4. การควบคุม  

 

ประสิทธิภาพ 
1. ดานลูกคา  
2. ดานกระบวนการภายใน  
3. ดานการเรียนรูและการ    

เจริญเติบโต  
4. ดานผลประกอบการการเงิน  

ปจจัยภายนอกองคการ 

1. วัฒนธรรม 

2. เศรษฐกิจ 

3. การเมือง/กฎหมาย 

4. การแขงขัน 

5. เทคโนโลย ี

การตลาดดิจิตอล 

One World, One Market  

1. ผลิตภัณฑ/บริการ  

2. ราคา 
3. ชองทางการใหบริการ 

4. การสงเสริมการตลาด 
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วิธีการวิจัย 
 สําหรับการวิจัยครั้งนี้อาศัยขอมูลทุติยภูมิจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของและขอมูลปฐมภูมิโดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) แบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research)  
 ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย ซึ่งเปนสาขาที่มีใบอนุญาตใหเปดสาขา 
จากบริษัทประกันชีวิต 4 บริษัท ซึ่งเปน 4 อันดับ ที่ขายดีและมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมสูงที่สุดใน ป พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
1. สาขาของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต จํานวน 140 สาขา 2. สาขาของ บมจ.ไทยประกันชีวิต จํานวน 73 สาขา         
3. สาขาของ บมจ.ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํานวน 10 สาขา 4. สาขาของ บมจ. กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต 
จํานวน 3 สาขา จํานวนท้ังสิ้น 225 สาขา (คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทะเบียน
บริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 31 มกราคม 2559) 
 กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูลที่สําคัญ ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลที่สําคัญเพ่ือการสัมภาษณ แบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยเลือกผูบริหารจากบริษัทประกันชีวิต 4 บริษัท ซึ่งเปน 4 อันดับ ท่ีขายดีและมีเบี้ย
ประกันชีวิตรับรวมสูงที่สุดใน ป พ.ศ. 2559 ทําการสัมภาษณเจาะลึก ( in-depth interview) ไดแก 1. บมจ.
เมืองไทยประกันชีวิต 2. บมจ.ไทยประกันชีวิต 3. บมจ.ไทยพาณิชยประกันชีวิต 4. บมจ. กรุงไทย แอกซา ประกัน
ชีวิต (สมาคมประกันชีวิตไทย, 2559) 
 การวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการศึกษาปญหา อุปสรรค การบริหารจัดการธุรกิจประกันชีวิตในยุคเศรษฐกิจ 
ดิจิตอล Thailand 4.0 เปนการนําเสนอเชิงคุณภาพ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการนําขอสรุปท่ีไดจากการสังเคราะห
หลักการแนวคิดทฤษฎี มาสรุปเปนปจจัย และสรางขอกระทงคําถามของแบบสัมภาษณ เพ่ือนําไปเพ่ือสัมภาษณ 
ผูบริหาร/ผูจัดการบริษัทประกันชีวิต 4 บริษัท ซึ่งเปน 4 อันดับ ที่ขายดีและมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมสูงท่ีสุดใน ป 
พ.ศ. 2559 จํานวน 4 คน ใชวิธีเลือกแบบเจาะจงโดยใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (semi-structured 
interview) ประกอบดวย สถานการณการและแนวโนมธุรกิจประกันชีวิต ปญหา อุปสรรค การบริหารจัดการธุรกิจ
ประกันชีวิตในยุคเศรษฐกิจ ดิจิตอล Thailand 4.0 โดยทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณโดยวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผล/ สรุปผลการวิจัย 
 ในการนําเสนอผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอผลการศึกษาสถานการณการและแนวโนมธุรกิจประกัน
ชีวิต และปญหา อุปสรรค การบริหารจัดการธุรกิจประกันชีวิตในยุคเศรษฐกิจ ดิจิตอล Thailand 4.0 เพ่ือดู
ประสิทธิภาพธุรกิจประกันชีวิตในยุคเศรษฐกิจ ดิจิตอล Thailand 4.0 ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอสรุปท่ีไดจากการ
สังเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎี มาสรุปเปนปจจัย และสรางขอกระทงคําถามของแบบสัมภาษณ เพ่ือนําไปเพื่อ
สัมภาษณ ผูบริหาร/ผูจัดการบริษัทประกันชีวิต 4 บริษัท ซ่ึงเปน 4 อันดับ ท่ีขายดีและมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมสูง
ที่สุดใน ป  พ.ศ. 2559 จํานวน 4 คน ใชวิธี เลือกแบบเจาะจงโดยใชแบบสัมภาษณ แบบกึ่ งโครงสราง                
(semi-structured interview) ประกอบดวย สถานการณการและแนวโนมธุรกิจประกันชีวิต และปญหา อุปสรรค 
จากการตอบแบบสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญและ/หรือผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ราย และจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
พบวาขอมูลสวนใหญมีความสอดคลองกัน รายละเอียดดังนี้ 
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1. สถานการณการและแนวโนมธุรกิจประกันชีวิต 
 ฝายวิจัยและสถิติ บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ คาดการณวา ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยมีแนวโนมวาจะโตได
ในอัตรา 2.7% - 3.0% เพ่ิมขึ้นจากปกอนท่ีขยายตัวไดเพียง 1.9% การขยายตัวท่ีดีขึ้นในปนี้สืบเนื่องมาจากการ
ลงทุนภาครัฐที่เพิ่มข้ึน การนําระบบประกันภัยเขามาบริหารความเส่ียงใหกับเกษตรกรในโครงการประกันขาวนาป 
ปการผลิต 2559/2560 ทําใหมีเบี้ยรับประกันภัยเพิ่มขึ้นเกือบ 2,700 ลานบาท รวมถึงการจัดหาประกันภัยอุบัติเหตุ
ใหผูมีรายไดนอยจํานวน 8 ลานคน อยางไรก็ตาม ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยจะตองเผชิญกับความเส่ียงในป 
2559 หลายเรื่องดวยกัน เชน อัตราของเบี้ยประกันภัยท่ีลดลงสวนทางกับอัตราคาสินไหมทดแทนตอเบี้ยท่ีถือเปน
รายไดที่มีแนวโนมสูงขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง สาเหตุเนื่องมาจากภาวะการแขงขันที่รุนแรงในปจจุ บัน 
โดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต ที่ยอดซื้อรถยนตใหมในปนี้นาจะหดตัวลงอยางมาก (โตโยตามอเตอรคาดการณวา 
ยอดซ้ือรถยนตใหมภายในประเทศจะหดตัวจากปกอนประมาณ 7.5%) จึงทําใหเกิดการแขงขันทางดานราคาของ
การประกันภัยรถยนตอยางรุนแรง รวมถึงการเพ่ิมความระมัดระวังในเรื่องของการใชจายของประชาชน ก็เปนอีก
หนึ่งปจจัยที่สงผลตอสภาวะการแขงขันที่ดุเดือดในปจจุบัน เปนตน สภาพเศรษฐกิจที่มีลักษณะแบบคอยเปนคอยไป
นี้ ไดสงผลตอการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตดวยเชนกัน ในชวงครึ่งปแรกของป 2559 ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตได
เพียง 6.1% เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา และก็เปนท่ีคาดวา ธุรกิจในป 2559 จะมีอัตราการ
ขยายตัวใกลเคียงกับปที่ผานมา (ซ่ึงก็จะเปนปที่สอง - ปแรกคือป 2558 ท่ีธุรกิจตองเผชิญกับการเติบโตที่นอยกวา 
10.0% ตอปนับตั้งแตป 2550 เปนตนมา) จากสภาพทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและอัตราผลตอบแทนของทั้งตลาดทุน
และตลาดเงินที่ต่ําตอเนื่องมานานหลายปนี้เอง ทําใหผูประกอบการหลายรายหันมาเนนการนําเสนอผลิตภัณฑใน
รูปแบบความคุมครองตางๆ มากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากเบี้ยการประกันภัยรับจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่มีอั ตรา
การเติบโตสูงมากถึง 44.2% ในชวงระยะเวลาเพียง 2 ไตรมาสท่ีผานมาของป 2559 แทนท่ีจะตั้งความหวังกับ
กรมธรรมที่เนนการออมใหผลตอบแทนสูง เชน Single Premium และ Endowment เปนตน ดั่งที่เคยเปนมาในอดีต  

สําหรับในป 2560 ฝายวิจัยคาดวา ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยและธุรกิจประกันชีวิตจะเติบโตอยูในชวง 
3.0% - 3.5% และ 9.5% - 10.0% จากการรับประกันภัย เนื่องจากนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ โดย
ผานการใชจายและการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม และการฟนตัวของเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่
สําคัญของไทย อยางไรก็ตาม การเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยอาจเพ่ิมข้ึนสูงมากกวา 15.0% หากรัฐบาล
ตัดสินใจนําระบบการประกันภัยที่ดูแลโดยภาคเอกชนมาใชบริหารจัดการการรักษาพยาบาลแทนสวัสดิการคา
รักษาพยาบาลขาราชการภายในส้ินปหนา ซ่ึงก็จะเปนวงเงินสูงมากถึง 60,000 ลานบาท จากการที่ทั้งธุรกิจประกัน
วินาศภัยและธุรกิจประกันชีวิตไดพึ่งพาผลตอบแทนจากการถือตราสารหนี้ที่เปนพันธบัตรรัฐบาลในสัดสวนที่
คอนขางสูง ธุรกิจประกันวินาศภัย: 20.5% (2558) และ ธุรกิจประกันชีวิต: 49.9% (2558) (สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2559) ซึ่งจากการคาดการณภาวะเศรษฐกิจที่ได
กลาวมาแลวเบื้องตนจึงทําใหเชื่อวา อัตราดอกเบ้ียนโยบายของไทยจะยังคงถูกตรึงไวที่ 1.5% จนถึงสิ้นป 2559 ซ่ึงก็
จะมีผลทําใหอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบายที่มีอายุสั้นไมเปลี่ยนแปลงเทา ใดนัก แตในป 2560 ถึงแม
เศรษฐกิจสําคัญๆ ของโลกรวมถึงประเทศไทยที่ถูกมองวาจะไมแยไปกวาสภาพของป 2559 ก็ตาม แตก็เชื่อวาความ
ผันผวนนาจะทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น และมีความเปนไปไดมากพอสมควรที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
ระยะยาวจะมีทิศทางปรับตัวลดลงดูเสมือนวาเศรษฐกิจในหลายภูมิภาคของโลกกําลังติดกับดักท่ีทําใหการเติบโต
เปนไปในลักษณะ Too Slow ซ่ึงหลายสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจตางก็ลงความเห็นวา เปนสภาพที่
เกิดขึ้น Too Long และก็ยังไมสามารถชี้ไดอยางแนชัดวา เม่ือไหรและอยางไรที่จะทําใหหลุดจากสภาวะดังกลาว ก็
ไดแตหวังวาสภาพ Too Slow เชนนี้ จะไมเกิดขึ้น Too Long จน Too Late 
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2. ปญหา อุปสรรคของธุรกิจประกันชีวิต 
1) การที่ประชากรมีอายุยืนยาว ประชากรไทยจะมีอายุยืนยาวข้ึนดวยอัตราท่ีเร็วมาก สิ่งที่นากังวลสําหรับ

ประเทศไทยท่ีกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุคือ ประชาชนจะตกอยูในสถานะ “แกกอนรวย” ซึ่งตางจากประเทศญี่ปุนที่
แมวาจะเขาสูสังคมผูสูงอายุแตประชากรของเขา “รวย” ประชาชนมีเงินออมสูงมาก ทําใหสามารถใชชีวิตในวัย
เกษียณไดอยางมีความสุข  

2) การขยายอายุการทํางาน ประเทศสิงคโปรนั้นภาครัฐไดสงสัญญาณใหแกประชากรในประเทศรับทราบ
อยางชัดเจนวาชาวสิงคโปรตองพึ่งพาตนเองเปนหลัก สิงคโปรไมมุงเนนการเปนรัฐสวัสดิการแตอยางใด ประชาชน
ตองมีการวางแผนการออมตลอดชวงชีวิตอยางเหมาะสมเพื่อใหมีรายไดในการดําเนินชีวิต มีที่อยูอาศัย ไดรับสิทธิใน
การรักษาพยาบาล ตลอดจนมีเงินบํานาญในยามชราภาพอยางพอเพียง ภาครัฐจึงสนับสนุนใหประชากรมีสวนรวมใน
กําลังแรงงานตอไป แมวาอายุจะสูงแลวก็ตาม แนวคิดการพ่ึงพาตนเองนี้ไดซึมซับเขาสูวิถีชีวิตและคานิยมของ
ประชาชนในประเทศ ดังจะเห็นไดจากการท่ีประชากรสูงอายุจํานวนมากยังคงทํางานอยู เพื่อเปนหลักประกันวา
ตนเองจะมีรายไดอยางเพียงพอเพื่อใชในยามชรา สําหรับประเทศไทย การขยายอายุการทํางานยังไมครอบคลุมทั่วไป
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ข้ึนอยูกับวิชาชีพเฉพาะดานเทานั้น เชน แพทย ผูพิพากษา เปนตน แตก็มีแนวโนมวาจะมี
การขยายอายุการทํางานใหมากขึ้น เชน การมีแนวโนมที่จะขยายอายุการเกษียณของขาราชการไปจนถึงอายุ 65 เปนตน 

3) ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต จากสถิติดังท่ีไดกลาวถึงดานการลงทุนของบริษัทท่ีตองอยูภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงาน คปภ. ซ่ึงขึ้นอยูกับกระทรวงการคลัง  

4) ทัศนคติและความเชื่อมั่นตอบริษัทประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจการเสนอขายบริการหรือ
คํามั่นสัญญาที่วาจะใหความคุมครองตอชีวิตในกรณีเกิดเหตุการณขึ้นในอนาคต กรมธรรมประกันชีวิตจึงเปน
หลักฐานสําคัญของสัญญาประกันภัย ที่กําหนดเงื่อนไขชัดเจนในการจายจํานวนเงินหรือเงินผลประโยชนตามสัญญา 
ปจจัยในการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของประชาชนคือความเชื่อมั่น ไววางใจและภาพลักษณที่ดีของบริษัทประกัน
ชีวิต ซึ่งเปนผลมาจากความมั่นคงในฐานะการเงินและสภาพคลอง หรือความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญา
ประกันภัยไดอยางครบถวน รวดเร็วและตลอดเวลา  

5) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันชีวิตของประชาชน แมทุกวันนี้ความรูเรื่องการประกันชีวิตของ
ประชาชนจะมีมากข้ึน แตความเขาใจในเร่ืองของสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรมประกันชีวิต ยังมีสิ่งจาเปนท่ีจะตอง
ใหขอมูลแกผูเอาประกันในเรื่องความคุมครอง เง่ือนไข ขอยกเวนและผลประโยชนที่ผูเอาประกันภัยพึงจะไดรับใน
ขั้นตอนการเสนอขาย  

6) การพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพ่ือเปนการเพิ่มชองทางในการจัดจําหนาย ปจจุบันบริษัทประกันชีวิตให
ความสําคัญกบัการลงทุนในระบบเทคโนโลยีเพื่อทําใหการทํางานงายและสะดวกรวดเร็ว แมการลงทุนนําเอาระบบ
ที่ทันสมัยมาใชจะทําใหมีคาใชจายสูง แตจะทําใหกาวทันธุรกิจประเภทเดียวกัน  

7) การเปดเสรีดานการประกันภัย ผลกระทบประเทศไทยจากการเปดตลาดเสรีการคาและบริการของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยอมจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรม และผูประกอบการในประเทศท่ีมีขีด
ความสามารถในการแขงขันต่ํา  

8) การลดลงของอัตราดอกเบ้ีย การยื่นขออนุมัติกรมธรรมประกันภัย ตองไดรับอนุมัติจากสํานักงาน คปภ. 
ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่เปนองคประกอบหนึ่งในการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้น นอกจากอัตรา และอัตราคาใชจาย
ในการดําเนินงาน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยปจจุบันมีแนวโนมลดลง  
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อภิปรายผล 
 ระบบประกันถือเปนเครื่องมือทางการเงินที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมความเขมแข็งมั่นคงใหกับ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมท้ังคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของประชาชน สําหรับภาพรวมของธุรกิจประกัน
ชีวิตยังคงรักษาอัตราการเติบโตที่นาพอใจ สะทอนไดจากตัวเลขธุรกิจประกันชีวิตในภาพรวมป 2557 การเติบโต
ของธุรกิจประกันชีวิตอยูที่รอยละ 13.00 มีสัดสวนเบี้ยประกันภัยตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศรอยละ 4.13        
แตมีสัดสวนผูถือกรมธรรมประกันชีวิตตอประชากรเพียงรอยละ 30 เทานั้น ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากประชาชน
ยังไมตระหนักถึงประโยชนและความจําเปนของระบบประกันชีวิต แตเนื่องจากประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงวัย
ที่ถือวาเปนวิกฤตในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ เพราะในสังคมที่จํานวนประชากรสูงอายุมากกวาคนวัยทํางาน โอกาส
ที่จะขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจใหเกิดขึ้นนั้นเปนไปดวยความยากลําบาก โดยเฉพาะอยางยิ่งคนวัยทํางานจึง
ตองใสใจในการออมเงินดวยการลงทุนทางการเงินไดหลายรูปแบบ 
 ผูวิจัยจึงเห็นวาบริษัทประกันจะตองเรงสรางความรูความเขาใจใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญ 
ความจําเปนและคุณประโยชนของระบบการประกันภัย และสรางความเชื่อมั่นของประชาชนในทุกภาคสวน             
ใหมีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพ่ือเตรียมตัวเขาสูสังคมของผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ 
โดยธุรกิจประกันชีวิตจะตองดําเนินการท่ีสําคัญดังนี้ 
 1. ออกแบบผลิตภัณฑประกันชีวิตใหมๆ บริษัทประกันชีวิตจะตองเรงออกแบบผลิตภัณฑประกันชีวิตใหม 
ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ซึ่งจะทําใหเบี้ยประกันภัยรับ จํานวนกรมธรรมประกันชีวิตและ
จํานวนเงินเอาประกันภัยสูงขึ้น โดยเฉพาะหากผลิตภัณฑใหมนั้นตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย ซ่ึงแตละ
บริษัทจะมีนักคณิตศาสตรประกันภัยเปนผูทําการออกแบบกรมธรรมประกันภัยคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย ผูวิจัย
พบวาการท่ีประชากรมีอายุยืนยาว จึงถือเปนโอกาสของธุรกิจประกันชีวิตท่ีจะเสนอกรมธรรมที่เหมาะสมกับกลุม
ผูสูงอายุ ซึ่งถือเปนการขยายตลาดการประกันชีวิตไดเพิ่มขึ้น ซึ่งปจจุบันนี้มีบริษัทประกันชีวิตไดออกผลิตภัณฑ
สําหรับผูสูงอายุ เชน การรับประกันชีวิตโดยไมตองมีการตรวจหรือตอบคําถามเก่ียวกับสุขภาพ โดยมีเงื่อนไขที่
สําคัญคือเมื่อเสียชีวิต ใน 2 ปแรกจากการเจ็บปวย จะไดรับเบี้ยประกันภัยท่ีชําระมาแลวคืนบวกเงินเพิ่มไมต่ํากวา
รอยละ 2 ของเบี้ยประกันภัย แลวแตแบบประกันภัยของแตละบริษัท หรือหากเสียชีวิตตั้งแตปที่ 3 เปนตนไป ผูรับ
ประโยชนไดรับเงินตามจํานวนเงินเอาประกันภัย เปนตน ซึ่งสอดคลองกับชัยวัฒน โฆษภัทรพิมพ และคณะ (2551) 
ทําการศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบของการประกันชีวิตและตัวแบบสําหรับวิเคราะห
รูปแบบของประกันชีวิต ผลการวิจัยพบวา แบบประกันตลอดชีพ เปนแบบประกันท่ีมีระยะเวลาคุมครองการ
เสียชีวิตโดยเฉลี่ยสูงสุด  

2. โฆษณาประชาสัมพันธ บริษัทประกันชีวิตตองเรงโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑที่ออกใหมผานสื่อตาง 
ๆ เปนการใหความสําคัญในการทําประชาสัมพันธ ทําใหประชาชนมีทัศนคติและความเชื่อมั่นตอบริษัทประกันชีวิต
สามารถเขาถึงการรับรูเก่ียวกับบริษัท และผลิตภัณฑประกันชีวิตไดเร็วกวาในอดีตท่ีผานมา ผูวิจัยเห็นวาหากบริษัท
ประกันชีวิตเสนอขายไมถูกตอง ไมมีคุณภาพการบริการท่ีดี ยอมทําใหประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการทําประกัน
ชีวิต การพัฒนาบุคคลกรดานการขายของแตละบริษัทท่ีตองการสงเสริมใหมีความรูความสามารถ เพ่ือสรางการ
ขยายตลาดไดอยางยั่งยืน แมปจจุบันนี้ประชาชนเร่ิมมีทัศนคติที่ดีตอการทําประกันภัย แตหากการนําเสนอขายไม
ถูกตองจะเสียโอกาสในการทําใหธุรกิจประกันภัยการเติบโตได 

3. พัฒนาและเพิ่มชองทางการจําหนาย บริษัทประกันชีวิตตองมีการพัฒนาและเพ่ิมชองทางการจัด
จําหนายใหมากขึ้น เชน การซื้อผานเว็บไซตหรือเคานเตอรเซอรวิสสําหรับผลิตภัณฑสําเร็จรูปตาง ๆ ทําให
ประชาชนสามารถซ้ือไดงายขึ้น หรือการพัฒนาการขายผานสื่อสังคมออนไลนที่หลากหลาย ผูวิจัยเห็นวา การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี เพื่อเปนการเพ่ิมชองทางในการจัดจําหนาย มีความสําคัญ ซึ่งหากฝายขายไดรับความสะดวก
รวดเร็วในการรับรูขอมูลขาวสาร ทั้งในสวนการพิจารณารับประกันภัย การพิจารณาจายผลประโยชนตาง ๆ ก็จะ
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สงผลใหเพิ่มยอดขายได และจากพัฒนาการของระบบอินเทอรเน็ตมีมาอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการคาในรูปแบบ
ใหมที่เปนลักษณะออนไลนมากขึ้น (e-Commerce) เชน การขายผานเว็บไซตหรือผานสื่อโซเชียลเน็ตเวิรกตาง ๆ 
ซึ่งทําใหตนทุนในการจัดจําหนายต่ําลงในอนาคตอัตราเบ้ียประกันภัยอาจลดลงได ซ่ึงสอดคลองกับ นุสรา (อัสสกุล) 
บัญญัติปยพจน (สมาคมประกันชีวิตไทย, 2559) ใหแนวคิดในการบริหารจัดการการตลาดประกันชีวิตในรูปแบบ
ดิจิตอล (Digital Insurance) ไววา ควรผลักดันใหมีการประกันชีวิตในรูปแบบดิจิตอล (Digital Insurance) และการ
วางโครงสรางระบบการประกันชีวิตทางอิเล็กทรอนิกส ตามกระแสของโลกที่มีการเปลี่ยนไป พฤติกรรมของผูบริโภค
บางสวนที่หันมาสนใจกับ เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น กอปรกับการสนับสนุนนโยบายภาครัฐจากโมเดล Thailand 4.0 และ
สอดคลองกับ วิไลพร ทวีลาภพันทอง (2557) ผลสํารวจ Insurance 2020: The digital prize – Taking 
customer connection to a new level ซึ่งเก็บขอมูลจากลูกคาประกันภัยทั่วไปเกือบ 10,000 ราย              
ในหลากหลายประเทศและภูมิภาคทั่วโลกรวม 16 แหง พบแนวโนมสื่อดิจิตอลมีสวนชวยใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยเพิ่มมากข้ึน หลังพบวาสวนใหญติดตามบริการหลังการขายของบริษัทประกันภัยผานทางสื่อดิจิตอล 

4. บริษัทประกันชีวิตจะตองมีการกําหนดกลยุทธผานการออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ เพื่อทําการขยาย
ตลาดไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับ มนญา กัปวัฒนวรสุข (2550) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางการ
ประยุกตใชรูปแบบการบริหารจัดการตามแนวคิดของ McKinsey’s ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารควรบริหารจัดการ
อยางเหมาะสมและเปนไปไดกับบริบท โดยแบงเปน 7 ดาน ซึ่งดานการกําหนดกลยุทธ ผูบริหารควรกําหนดกลยุทธ
ใหชัดเจน เปน 1 ใน 7 ดานที่มีความสําคัญ และสอดคลองกับ วารุณี อินวันนา (2555) กลาวถึงการใชออนไลน กับ
ธุรกิจประกันภัย ในปจจุบันทุกๆธุรกิจหันมาทําธุรกรรมผานออนไลน หรือเขาสูยุคการตลาดออนไลน ดังนั้น
ผูประกอบการทุกรายทั้งภาคอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจประกันภัยตองปรับเปล่ียนกลยุทธ และวิธีการในการทํางาน
ใหมเพื่อให สามารถเติบโตตอไปได 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
 1. ผูประกอบการในประเทศตองเรงปรับตัวทั้งดานการพัฒนาบุคลากรภายในและฝายขาย ดานการจัดทํา
ขอมูล ความรูดานภาษาตางประเทศ และความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันชีวิตของประชาชน เพ่ือ
ปรับเปล่ียนทัศนคติและความเชื่อมั่นตอบริษัทประกันชีวิต 
 3. ควรมีการพัฒนาและเพิ่มชองทางการจําหนาย บริษัทประกันชีวิตตองมีการพัฒนาและเพ่ิมชองทางการ
จัดจําหนายใหมากขึ้น เชน การซื้อผานเว็บไซตหรือเคานเตอรเซอรวิสสําหรับผลิตภัณฑสําเร็จรูปตาง ๆ ทําให
ประชาชนสามารถซ้ือไดงายขึ้น หรือการพัฒนาการขายผานส่ือสังคมออนไลนที่หลากหลาย 
 4. บริษัทประกันชีวิตจะตองมีการกําหนดกลยุทธผานการออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ เพื่อทําการขยาย
ตลาดไดอยางตอเนื่อง 
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การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีสงผลตอการตดัสินใจเขาศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
เขตภาคเหนือตอนบน 

 

Integrated Marketing Communications Affecting Admission of Private Higher 
Education Institutes in the Northern Region of Thailand

 

ผูวิจัย   ผกาภรณ  บุสบง  
สาขาวชิา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.จิรพล  จิยะจันทน 
ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ี
ดํารงตําแหนงคณบดีขึ้นไปในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 6 คน และเจาหนาท่ีฝาย
การตลาด จํานวน 6 คน โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก และ 2) เพื่อหาสมการทํานายการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน ผูวิจัยใช
แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 400 คน  

ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการนิยมปฏิบัติ ไดแก รูปแบบการ
ประชาสัมพันธแบบปากตอปากโดยใหนักศึกษาและผูปกครองเปนสื่อ รองลงมาไดแก ผานสื่อโฆษณา เชน แผนพับ 
โบวชัวร และปาย เปนตน อันดับที่ 3 การประชาสัมพันธตามโดยอาจารยการตลาดในสถานศึกษาตางๆ และสื่อ
อินเตอรเน็ท เชน เฟสบุค และไลน และ อันดับที่ 4 ประชาสัมพันธผานเอเจนซี่มีจํานวนนอยที่สุด โดยในแตละ
สถาบันจะมีการจัดทําแผน ทั้งระยะส้ันและระยะยาว 5 ป เพ่ือวางแผนการดําเนินงานและความเปนไปไดของ
หลักสูตรที่เปดและเปาหมายในอนาคต และผลการวิจัยสมการทํานายการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีสงผล
ตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบน ไดทั้งหมด 6 สมการ ไดแก  

1) ดานขอเท็จจริง = (0.686) + 0.486 (ผลิตภัณฑ) + 0.179 (การโฆษณา) + 0.298 (การประชาสัมพันธ) 
สามารถพยากรณกระบวนการตัดสินใจเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบนในดาน
ขอเท็จจริงไดรอยละ 67.0 

2) ดานเครื่องหมายการคา = (0.778) + 0.580 (ผลิตภัณฑ) + 0.173 (การประชาสัมพันธ) +0.028 
(การตลาดทางตรง) สามารถพยากรณกระบวนการตัดสินใจเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขต
ภาคเหนือตอนบนในดานเครื่องหมายการคาไดรอยละ 58.5 

3) ดานความนาเชื่อถือ = (0.593) + 0.651 (สถานที่จัดจําหนาย) + 0.187 (การโฆษณา) +0.163 (ราคา) 
สามารถพยากรณกระบวนการตัดสินใจเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบนในดาน
ความนาเชื่อถือไดรอยละ 46.1 

4) ดานความเชื่อม่ัน = (0.957) + 0.582 (สถานที่จัดจําหนาย) + 0.142 (การประชาสัมพันธ) + 0.080 
(การตลาดทางตรง) สามารถพยากรณกระบวนการตัดสินใจเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขต
ภาคเหนือตอนบนในดานความเชื่อมั่น ไดรอยละ 43.5 

5) ดานสิ่งที่จับตองได = (1.681) + 0.309 (สถานที่จัดจําหนาย) + 0.171 (การสนับสนุนกิจกรรมทาง
การตลาด) + 0.077 (การสงเสริมการขายโดยเจาหนาท่ี) สามารถพยากรณกระบวนการตัดสินใจเขาศึกษาตอของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบนในดานสิ่งท่ีจับตองได ไดรอยละ 26.8 
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6) ดานการตอบสนอง (Buy6) = (0.775) + 1.257 (สถานที่จัดจําหนาย) + 0.254 (การโฆษณา) +0.562 
(การประชาสัมพันธ) + 0.083 (การสงเสริมการขายโดยเจาหนาท่ี) สามารถพยากรณกระบวนการตัดสินใจเขาศึกษา
ตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบนในดานการตอบสนอง ไดรอยละ 48.5 

 

คําสําคัญ : สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตภาคเหนือตอนบน, การสื่อสารการตลาดแบบูรณาการ 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to 1) study integrated marketing communication of 
private higher education institutions in upper northern region. The researcher using in-depth 
interviews assigned a specific sample group consisting of six administrators in higher 
education institutions in the Northern Region of Thailand and six marketing officers in the 
higher education institutions, and 2) to find an equation for predicting integrated marketing 
communication that influences the decision-making of higher education institutions in the 
Northern Region of Thailand. The population used in this research were 400 students of 
higher education institutions in the Northern Region of Thailand by questionnaire. 

The study indicated that the most popular form of integrated marketing 
communication is the viral public relations model followed by through advertising such as 
brochures, brochures and labels, etc. The 3rd rank of public relations followed by marketing 
teachers in various educational institutions. And Internet media such as Facebook and Line, 
and 4) through the agency, have the smallest number of agencies each institution will have 
a plan both short and long term five years to plan the implementation and feasibility of open 
courses and future goals. And the results show of six equations of the integrated marketing 
communication predictive equation that affect the decision to study in private higher 
education institutions in the Northern Region of Thailand. 

1) Facts = (0.686) + 0.486 (Product) + 0.179 (Advertising) + 0.298 (Public 
Relations) can predict the decision-making process of private higher education institutions 
in the Northern Region of Thailand, the Fact rate was 67.0% 

2) Trademark = (0.778) + 0.580 (product) + 0.173 (public relations) + 0.028 (direct 
marketing) can predict the decision-making process of private higher education institutions 
in the Northern Region of Thailand, the Trademark rate was 58.5% 

3) Reliability = (0.593) + 0.651 (Place of distribution) + 0.187 (Advertising) +0.163 
(Price) can predict the decision-making process of private higher education institutions in 
the Northern Region of Thailand, the Reliability rate was 46.1%. 

4) Confidence = (0.957) + 0.582 (Place of distribution) + 0.142 (Public Relations) + 
0.080 (Direct Marketing) can predict the decision-making process of private higher 
education institutions in the Northern Region of Thailand, the Confidence rate was 43.5%. 

5) Tangible things = (1.681) + 0.309 (Distribution) + 0.171 (Marketing support) + 
0.077 (Promotion by staff) can predict the decision-making process of private higher 
education institutions in the Northern Region of Thailand, the Tangible things rate was 26.8% 

6) Response = (0.775) + 1.257 (Place of Distribution) + 0.254 (Advertising) +0.562 
(Public Relations) + 0.083 (Promotion by Staff) can predict the decision-making process of 
private higher education institutions in the Northern Region of Thailand, the Response rate 
was 48.5% 

Key Words : Private Higher Education Institutes in the Northern Region of Thailand, 
Integrated Marketing Communications
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บทนํา 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในยุคปจจุบันจะตองปรับเปลี่ยนตัวเองเปนอยางมากเพ่ือรับการแขงขันกับ

สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและของภาคเอกชนดวยกันเอง ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. (2558) แบงออกเปนกลุมไดดังนี้ กลุมมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ จํานวน 19 แหง กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 62 แหง กลุมมหาวิทยาลัยเอกชน 43 แหง กลุมสถาบันเอกชน 
12 แหง และกลุมวิทยาลัยเอกชน 20 แหง รวมท้ังสิ้น 156 แหง นอกจากนี้ยังมีสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศท่ีมี
ชื่อเสียงเขามาทําการตลาดในประเทศไทย โดยใชวิธีการศึกษาทางไกล (Distance learning) และบางสถาบันก็เขา
มาดําเนินการจัดต้ังศูนยใหบริการดานการศึกษาทางไกลข้ึนในประเทศไทยหรือรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยเปดหลักสูตรรวมที่สามารถศึกษาไดทั้งในประเทศไทยและประเทศแมของมหาวิทยาลัยนั้น จากจํานวน
สถาบันอุดมศึกษาดังกลาว ทําใหเกิดภาวะการแขงขันทางดานการตลาดท่ีรุนแรงขึ้นของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย จะเห็นไดวา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการแขงขันกันคอนขางสูง โดยในแตละสถาบันไดกําหนดกล
ยุทธ ในการแยงชิงตลาดและเพิ่มยอดจํานวนนักศึกษา เพื่อความอยูรอดของสถาบัน ดังนั้นการสื่อสารการตลาด จึง
มีบทบาทสําคัญอยางมากในยุคปจจุบัน ซึ่งเปนยุค “ขอมูลขาวสาร” ธุรกิจใดสามารถที่จะส่ือขอมูลขาวสารไปยัง
ผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพและทําใหผูบริโภคคลอยตามไดธุรกิจนั้นก็จะประสบความสําเร็จ จึงจําเปนตองเสาะ
แสวงหาเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแนวใหม เพ่ือแยงชิงพื้นท่ีทางการตลาดใหมากกวาและ เหนือกวาคูแขงใน
ตลาดเดียวกัน การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ IMC (Integrated Marketing Communications) ในบริบท
ของสถานศึกษาจึงถือไดวามีความสําคัญตอการสรางการรับรู (Brand Awareness) ไปสูกลุมเปาหมาย ในการสราง
คุณคาในตราสินคา (Brand Equity) กอใหเกิดความภักดีในตราสินคา (Brand Loyalty) นําไปสูคุณคาในตัวสินคา
หรือบริการ (Value Proposition) ซึ่งในที่นี้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความพยายามอยางยิ่ง ท่ีจะใชเครื่องมือการ
สือ่สารการตลาดแบบบูรณาการและเลือกใชประเภทของเคร่ืองมือท่ีจะสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางแมนยํา 
คุมคาตอการลงทุน เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการใชกลยุทธทางการตลาดก็เปนเครื่องมือที่สําคัญในการ
นําองคกรใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นการนํากลยุทธการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมาประยุกตใชจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีจะ
ชวยสรางการรับรูเกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนไปยังกลุมเปาหมายไดทุกทาง เปนเครื่องมือท่ีจะชวยสงผลตอการ
ตัดสินใจเขาศึกษาตอไดในอนาคต และเพิ่มจํานวนผูเรียนในสถาบันการศึกษาใหมากข้ึน แตการศึกษาวิจัยดานนี้ยังมี
ไมมากนักและในพ้ืนที่เขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนก็ยังไมมีการทําวิจัยเรื่องนี้ ดังนั้น ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญ
และสนใจที่จะศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ เพื่อที่จะไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับ “การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีสงผลตอ
การตัดสินใจเขาศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน” ซึ่งประกอบไปดวย การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง การสงเสริมการตลาด การสงเสริมการขายโดยเจาหนาท่ี และการสนับสนุน
กจิกรรมทางการตลาด รวมถึง การตลาดอิเล็กทรอนิกส โดยสามารถสะทอนใหเห็นประเด็นความสําคัญที่จะทําให
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนยืนหยัดอยูได และสามารถแขงขันเพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาดกับ
มหาวิทยาลัยของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน 
2. เพื่อหาสมการทํานายการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบน 
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(ที่มา (Kotler, P. & Keller, K. 2006: 496, 

อางถึงในภคมน ภาสวัสด์ิ, 2550: 11) 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC: Integrated Marketing Communication) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การโฆษณา 

การประชาสัมพนัธ 

การตลาดทางตรง 

การสงเสริมการตลาด 

การสงเสริมการขายโดยเจาหนาที่ 

การสนับสนนุกิจกรรมทางการตลาด 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
1) ดานผลิตภัณฑ 

2) ราคา 

3) ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4) การสงเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด  

(ที่มา ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2547: 35-36) 
 

ตัวแปรตาม 

ปจจัยที่สงผลการตัดสินใจเขาศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต

ภาคเหนือตอนบน ไดแก 
1) ขอเท็จจริง 
2) เครื่องหมายการคา 
3) ความนาเชื่อถือ 
4) ความเชื่อมั่น 
5) สิ่งจับตองได 
6) การตอบสนอง 
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วิธีการวิจัย 
วัตถุประสงคที่ 1 เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของสถาบันอุดมศึกษาในเขต ภาคเหนือ

ตอนบน ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 

1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
การศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน 

ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจงไปท่ี ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีดํารงตําแหนงคณบดีขึ้นไป และ
เจาหนาที่ฝายการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน  

 
2) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

ผูวิจัยใชแบบบันทึกการสัมภาษณ ที่มีการออกแบบโครงสรางของขอคําถามในการสัมภาษณแบบกึ่งมี
โครงสราง (Semi-structured interviews) ในการสัมภาษณผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีดํารงตําแหนง
คณบดีขึ้นไป และเจาหนาที่ฝายการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน ซ่ึงเกี่ยวกับการ
สื่อสารการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย  การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง การสงเสริมการตลาด การสงเสริมการขายโดยเจาหนาท่ี การและสนับสนุน
กิจกรรมทางการตลาด  

 
3) การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

ผูวิจัยสรางแบบบันทึกการสัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ในประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

3.1) ศึกษารายละเอียดรูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ จากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ และศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณ ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

3.2) นําแบบสัมภาษณเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และพัฒนาปรับปรุงแบบ
สัมภาษณตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

3.3) นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงเรียบรอยแลวไปทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา หมายถึง แบบ
ประเมินมีความครอบคลุมวัตถุประสงคหรือประเด็นที่ตองการวัดไดครบถวน (IOC : Index of item Objective 
Congruence) หรือดัชนีความเหมาะสมโดยใหผูเชี่ยวชาญ  

3.4) นําแบบสัมภาษณที่ผานการตรวจสอบแลว มาตรวจสอบปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งแลวนําแบบสัมภาษณที่
สมบูรณแบบไปใชในการเก็บขอมูลกับผูใหขอมูลสําคัญที่ไดเลือกไว 

 
4) การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกรวมกับกลุมผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ดํารงตําแหนงคณบดี
ขึ้นไป จํานวน 6 คน และเจาหนาที่ฝายการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 6 คน 
รวมท้ังหมด 12 คน จากนั้นรวบรวมแบบบันทึกการสัมภาษณสําหรับวิเคราะห แปลผลขอมูลโดยการตีความ และ
สรุปประเด็นสําคัญเพื่อใชเปนแนวทางเพื่อการวางแผนกําหนดกลยุทธ ดานการตลาดแบบบูรณาการ  

วัตถุประสงคที่ 2 เพ่ือหาสมการทํานายการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของสถาบันอุดมศึกษาในเขต
ภาคเหนือตอนบน ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
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1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ

ตอนบน จํานวน 7 สถาบัน ไดแก 1) วิทยาลัยเชียงราย 2) มหาวิทยาลัยพายัพ 3) มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม                   
4) มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 5) สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟค และ 6) มหาวิทยาลัยเนชั่น รวมจํานวน
ประชากรทั้งสิ้น 9,612 คน ขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  

 
2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

การหาสมการทํานายการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการในการเก็บ
ขอมูล โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ
รูปแบบการสื่อสารการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน 
และสวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

 
3) การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยสรางแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีกระบวนการขั้นตอน ดังนี้ 

3.1) ศึกษาคนควาจาก วรรณกรรม เอกสาร บทความและผลงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือวิจัย 

3.2) สรางแบบสอบถามขั้นตนจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย ท่ีเกี่ยวของ นํามาพิจารณาและ
ตรวจสอบความถูกตอง ความตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช และใหมีความถูกตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย 

3.3) ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและแกไข เพื่อใหแบบสอบถามถูกตองตามเนื้อหาและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  

3.4) หาคาความเช่ือม่ันของเครื่องมือ ของแบบสอบถามท่ีระดับคา สัมประสิทธิ์ แอลฟาของ ครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เทากับหรือมากกวา 0.70  

 
4) การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแจกแบบสอบถามดวยตนเอง เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคและขอความ
รวมมือจากกลุมตัวอยาง โดยมีการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ จัดหมวดหมูของขอมูล และกําหนดรหัสใน
แบบสัมภาษณแตละชุด เพื่อนําไปวิเคราะหตอไป 
 
5) การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยใชสถิติการหาคาความถี่ (f) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
แสดงผลในรูปแบบของตาราง และวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลท่ีได 
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สรุปผลการวิจัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสื่อสารการตลาด 

- สถาบนัการศึกษามีหนาที่สรางการรับรู  
- สรางความเขาใจ  
- สรางการยอมรับผานการจัดกจิกรรมตางๆ 

- การโฆษณา 

- การประชาสัมพนัธ 

- การสงเสริมการขาย 

- การตลาดทางตรง 

การประชาสัมพนัธแบบปากตอปากเปนรปูแบบที่นิยมมากที่สุด 

นักศึกษาตัดสินใจเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนสวนใหญชอบธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
และอาหารการกินมากที่สุด รองลงมาไดแก คาเลาเรียน และคาครองชีพไมสูงมาก และความสะดวกในการเดินทาง  

       รูปแบบการสื่อสารการตลาดท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจเขาศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
ภาคเหนือตอนบน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก  
       ดานการตอบสนองมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
ไดแก ดานสิ่งท่ีจับตองได ดานความเช่ือมั่น ดานความ
นาเช่ือถือ ดานขอเท็จจริง และด านเคร่ืองหมาย
การคามีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ  

     ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเขาศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
ภาคเหนือตอนบน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก 
     ป จจั ยด านผลิตภัณฑมี ค า เฉลี่ ยมากที่ สุ ด 
รองลงมาไดแก ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานการสงเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด 
และดานราคามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ตามลําดับ  

ผลการวิจัยสมการทํานายการ 

ดานขอเท็จจริง = (0.686) + 0.486 (ผลติภณัฑ) + 0.179 (การโฆษณา) + 0.298 (การประชาสัมพนัธ) 

ดานเครื่องหมายการคา = (0.778) + 0.580 (ผลิตภัณฑ) + 0.173 (การประชาสัมพันธ) + 0.028 (การตลาดทางตรง) 

ดานความนาเชื่อถือ = (0.593) + 0.651 (สถานท่ีจัดจําหนาย) + 0.187 (การโฆษณา) +0.163 (ราคา) 

ดานความเช่ือมั่น = (0.957) + 0.582 (สถานท่ีจัดจําหนาย) + 0.142 (การประชาสัมพันธ) + 0.080 (การตลาดทางตรง) 

ดานสิ่งที่จับตองได = (1.681) + 0.309 (สถานท่ีจัดจําหนาย) + 0.171 (การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด)  

+ 0.077 (การสงเสริมการขายโดยเจาหนาท่ี) 

ดานการตอบสนอง = (0.775) + 1.257 (สถานท่ีจัดจําหนาย) + 0.254 (การโฆษณา) + 0.562 (การประชาสมัพันธ) 

 + 0.083 (การสงเสริมการขายโดยเจาหนาที)่ 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบน 

พบวาผูบริหารและเจาหนาที่ฝายการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือ มีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และใหความสําคัญเก่ียวกับการกําหนดแนวทางในสรางการรับรู สราง
ความเขาใจ สรางการยอมรับผานการจัดกิจกรรมตางๆ ไดแก 1) การโฆษณา โดยสถาบันการศึกษาใชวิธีเขาพบ
นักเรียนกลุมเปาหมาย ตามโรงเรียนท่ีมีนักเรียนกําลังจะจบการศึกษา รวมท้ังการแจกแผนปลิว ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ Bylon Abeeku Bamfo และ Bede Akorige Atara (2013) โดยมหาวิทยาลัยเอกชนในกานาจะใช
สื่อโฆษณาเปนเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดเพ่ือดึ งดูดนักศึกษา ตัดสินใจเขาศึกษาตอในสถาบัน                       
2) การประชาสัมพันธ เชน การจัดปายนิเทศหรือปายประกาศ, เว็บไซต, แผนพับแนะนําสถาบัน และการใช
สื่อมวลชนท้ังหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน 3) การสงเสริมการขายผานอาจารยและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน และ 4) การตลาดทางตรง หรือรูปแบบของ การส่ือสารท่ีมีผูสงสารคือ อาจารยและบุคลากรของ
สถาบันการศึกษาในรูปของสัญลักษณ ภาพ เสียง การเคลื่อนไหว ตัวอักษร และคําพูด ผานชองทางการส่ือสาร
ประเภทตางๆ หรือสงตรงไปยังผูรับขาวสาร ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของอินทอร ไตรศักดิ์ ( 2557) ศึกษาการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักเรียนในสํานักงานการอาชีวศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา พบวา ระดับการรับรูที่มากที่สุด คือ สื่อบุคคล เชน รุนพี่ ศิษยเกา เพื่อน ญาติพี่นอง เปนตน รองลงมา
ไดแก ผานสื่อโฆษณา เชน แผนพับ โบวชัวร และปาย เปนตน และอาจารยการตลาด อาจารยแนะแนว การ
ประชาสัมพันธตามสถานศึกษาตางๆ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ศศิธร งวนพันธ (2557) ศึกษาเร่ือง การพัฒนา
กลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสําหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อการตัดสินใจในการศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาพบวา สวนใหญจะตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีจากการสื่อสารการตลาด 
โดยเฉพาะการแนะแนวการศึกษาของโรงเรียน โดยอาจารยแนะแนว นอกจากนี้สื่ออินเตอรเน็ท เชน เฟสบุค 
และไลน ยังมีสวนสําคัญตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอเนื่องจาก เปนแหลงคนควาขอมูลเก่ียวกับหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนของสถาบันตางๆ และเอเจนซ่ี ตางชาติ มีจํานวนนอยที่สุด 

ผลการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการสื่อสารการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในเขตภาคเหนือตอนบน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนดานพบวา 1) ดานการตอบสนองมี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาไดแก 2) ดานสิ่งที่จับตองได โดยนักศึกษาจะใหความสําคัญตอความเปนอยูที่ไมวุนวาย 
เพราะสถาบันมีหลักสูตร และส่ืออุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน และสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา      
ซึ่งสอดคลองกับ สันติ บุญภิรมย (2552) กลาววา บรรยากาศในการเรียนการสอนโดยเนนในหองเรียนเปนตัวแปร
สําคัญที่ชวยสงเสริมสนับสนุนใหการเรียนมีประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจในการ
เรียนรูและกิจกรรมตางๆ 3) ดานความเชื่อมั่น โดยนักศึกษาตัดสินใจเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชนเนื่องจาก
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา คุณภาพของอาจารยผูสอน 4) ดานความนาเชื่อถือ โดยนักศึกษาตัดสินใจเขา
ศึกษาเพราะสามารถหาขอมูลผานอินเตอรเน็ตมากท่ีสุด นอกจากนี้นักศึกษายังตัดสินใจเขาศึกษา เพราะอาจารย
แนะแนวของสถาบันและการบอกตอของคนใกลชิด เนื่องจากเปนการเชื่อมั่นในตัวบุคคล และไดรับขอมูลจากการ
แนะแนวท่ีชัดเจนและตรงกับความตองการ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ มีสิทธิ์ ชัยมณี (2559) ศึกษาการเลือก
ศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี 5) ดานขอเท็จจริง 
โดยนักศึกษาตัดสินใจเขาศึกษาเพราะสื่ออินเตอรเน็ต อาจารยแนะแนวของสถาบัน และชื่อเสียงของสถาบัน 
เนื่องจาก นักศึกษาไดรับขอมูลที่เปนจริงเก่ียวกับสถาบนัท้ังจากส่ือออนไลนและอาจารยจากสถาบันชวยใหนักศึกษา
สามารถพิจารณาและตัดสินใจเขาศึกษา และชื่อสถาบันก็เปนสิ่งท่ีสําคัญซึ่งสถาบันที่มีชื่อเสียง และมีคุณภาพและ
เปนที่รูจักของผูคน จะสงผลใหนักศึกษาตัดสินใจเขาศึกษามากกกวาสถาบันท่ีไมคอยเปนท่ีรูจักแพรหลาย และ          
6) ดานเครื่องหมายการคามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เนื่องจากสถาบันเอกชนสวนใหญมี รูปแบบของหลักสูตรท่ีเปดสอน
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คลายกัน ซึ่งหลักสูตรที่เปดสอนในสถาบันเอกชนสวนใหญในหลายๆ  สถาบันจะตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงานจึงสงผลใหนักศึกษาใหความสําคัญในดานเครื่องหมายการคาอยูในระดับนอยที่สุดเมื่อเทียบกับดานอื่นๆ  

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนขอพบวา        
1) ปจจยัดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด เนื่องจากนักศึกษาจะพิจารณาถึง สื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย 
สถานศึกษามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับทางสังคม และคณะและสาขาวิชาท่ีหลากหลาย ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะสงผลตอการ
ทํางานของนักศึกษาในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุนทรีย สองเมือง (2556) ศึกษาปจจัยทางการตลาด
บริการของการเลือกสถาบันเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ 
โดยนักศึกษาที่จบการศึกษามาจากสถาบันสังกัดของเอกชน จะใหความสําคัญตอปจจัยการตลาดบริการดาน
กระบวนการใหบริการ และดานผลิตภัณฑมากที่สุดนอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ Efthymios 
Constantinides และ Marc Zinck Stagno (2012) พบวาปจจัยดาน ส่ือ หลักสูตร และช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย
มีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของประเทศเนเธอรแลนด รองลงมาไดแก 2) ปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย โดยนักศึกษาจะใหความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ ศาสตรา ศรีวะรมย (2558) ศึกษาปจจัยทางสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอความรูสึก
ปลอดภัยในการเขาใชงานภายในอาคาร 3) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาดโดยเฉพาะ
ดานการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เชน การแนะแนวการศึกษาตามสถานศึกษาหรือตามบาน สถานศึกษา
สามารถใหกูยืมเงินจากกองทุนเพื่อการศึกษา และการใหทุนการศึกษา เชน ทุนเรียนดี/ทุนขาดแคลนทุนทรัพย เปน
ตน นอกจากนี้ การดานการโฆษณา การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และการสงเสริมการขายโดยเจาหนาที่ 
ยังเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต ภาคเหนือตอนบน             
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ละอองดาว แกวดี และคณะ (2557) ศึกษาเร่ือง “กลยุทธการสื่อสารการตลาดที่มผีล
ตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตรภาคใต”                 
การสื่อสารการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
และ 4) ปจจัยดานราคามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  

จากการศึกษาพบวา นักศึกษามีกระบวนการตัดสินใจเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขต
ภาคเหนือตอนบน โดยแบงเปน 6 ดาน ไดแก 1) ดานขอเท็จจริง 2) ดานเคร่ืองหมายการคา 3) ดานความนาเชื่อถือ 
4) ดานความเชื่อมั่น 5) ดานสิ่งที่จับตองได 6) ดานการตอบสนอง ซึ่งในแตละดานจะมีองคประกอบสวนประสมทาง
การตลาดที่สามารถรวมกันพยากรณกระบวนการตัดสินใจเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขต
ภาคเหนือตอนบน ในแตละดานแตกตางกันไป ดังนี้  

1) ดานขอเท็จจริง พบวา มีองคประกอบสวนประสมทางการตลาดที่รวมในการพยากรณกระบวนตัดสินใจ
เขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
สามารถพยากรณกระบวนการตัดสินใจเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบนในดาน
ขอเท็จจริงไดรอยละ 67.0 ตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในการพยากรณกระบวนการตัดสินใจเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน ดานขอเท็จจริงไดดีที่สุดเม่ือเทียบกับคาคงที่ เนื่องจากสถาบัน
เปนที่ยอมรับจากบุคคลโดยทั่วไปโดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพมาตรฐาน โดยมีอาจารยที่จบตรงสาขา และไดรับรอง
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีสาขาวิชาชีพใหเลือกเรียนหลากหลาย มีชื่อเสียงดานการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ขอเท็จจริงเก่ียวกับสถาบันที่ไดรับจากการโฆษณา และการประชาสัมพันธ ยังสงผลการตัดสินใจเขาศึกษา
ตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ รจเรข สายคา และวัฒนา พัดเกตุ (2560) ปจจัยใน
การตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือตอนลาง 
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พบวาปจจัยดานคุณภาพและภาพลักษณของสถาบันที่มีการเผยแพรทางสื่อตางๆ มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษา
ตอของนักศึกษาอยูในระดับมาก 

2) ดานเครื่องหมายการคา พบวา มีองคประกอบสวนประสมทางการตลาดท่ีรวมในการพยากรณกระบวน
ตัดสินใจเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05 สามารถพยากรณกระบวนการตัดสินใจเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบนใน
ดานเคร่ืองหมายการคาไดรอยละ 58.5 ตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในการพยากรณกระบวนการตัดสินใจเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตภาคเหนือตอนบนดานเคร่ืองหมายการคาไดดีที่สุดเม่ือเทียบกับคาคงที่  

3) ดานความนาเชื่อถือ พบวา มีองคประกอบสวนประสมทางการตลาดท่ีรวมในการพยากรณกระบวน
ตัดสินใจเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05 สามารถพยากรณกระบวนการตัดสินใจเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบนใน
ดานความนาเชื่อถือไดรอยละ 46.1 ตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในการพยากรณกระบวนการตัดสินใจเขาศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตภาคเหนือตอนบนดานความนาเชื่อถือไดดีที่สุดเมื่อเทียบกับคาคงท่ี ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของเมธาวี สุขปาน (2556) พบวา นักศึกษาใหความสําคัญมากที่สุดกับปจจัยดานความมีชื่อเสียงของ
วิทยาลัยมายาวนาน 4) ดานความเชื่อม่ัน พบวา มีองคประกอบสวนประสมทางการตลาดท่ีรวมในการพยากรณ
กระบวนตัดสินใจเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สามารถพยากรณกระบวนการตัดสินใจเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือ
ตอนบนในดานความเชื่อมั่น ไดรอยละ 43.5 ตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในการพยากรณกระบวนการตัดสินใจ
เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตภาคเหนือตอนบนดานความเชื่อมั่นไดดีที่สุดเมื่อเทียบกับ ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ อินทอร ไตรศักดิ์ (2557) ศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษา
ตอของนักเรียนในสํานักงานการอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา  

5) ดานสิ่งที่จับตองได พบวา มีองคประกอบสวนประสมทางการตลาดที่รวมในการพยากรณกระบวน
ตัดสินใจเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05 สามารถพยากรณกระบวนการตัดสินใจเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบนใน
ดานสิ่งที่จับตองได ไดรอยละ 26.8 ตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในการพยากรณกระบวนการตัดสินใจเขาศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตภาคเหนือตอนบนดานสิ่งท่ีจับตองไดไดดีที่สุดเม่ือเทียบกับคาคงที่  

6) ดานการตอบสนอง พบวา มีองคประกอบสวนประสมทางการตลาดที่รวมในการพยากรณกระบวน
ตัดสินใจเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05 สามารถพยากรณกระบวนการตัดสินใจเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบนใน
ดานการตอบสนอง ไดรอยละ 48.5 ตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในการพยากรณกระบวนการตัดสินใจเขาศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตภาคเหนือตอนบนดานการตอบสนองไดดีที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
ละอองดาว แกวดี และคณะ (2557) ศึกษากลยุทธการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคใต  

 

ขอเสนอแนะ 
จากการผลการวิจัยผูวิจัยไดเสนอขอเสนอแนะโดยแบงเปน ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเชิงปฏิบัติ และ

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้ 
1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.1) สถาบันอุดมศึกษาควรมีการจัดทําแผน ทั้งระยะส้ันและระยะยาว 5 ป เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน
และความเปนไปไดของหลักสูตรที่เปดและเปาหมายในอนาคต  
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1.2) สถาบันอุดมศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการประชาสัมพันธดานการตลาด โดยทําเปน
แผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ สถาบันอุดมศึกษา 
2) ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

2.1) การส่ือสารการตลาดในรูปแบบการประชาสัมพันธแบบปากตอปาก โดยใหนักศึกษาและผูปกครอง
เปนสื่อ สงผลตอใหนักศึกษาศึกษามีการตัดสินใจเขามาศึกษาตอมากที่สุด ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงควรใหความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับสถาบันการศึกษาไดแก หลักสูตร การเรียนการสอน และการปฏิบัติ แกนักศึกษาที่กําลังศึกษา
และผูปกครองเพ่ือชวยใหเกิดการถายทอดไปยังบุคคลอื่นๆไดมากยิ่งขึ้น  

2.2) การส่ือสารการตลาดในรูปแบบการประชาสัมพันธผานเอเจนซี่ ตางชาติตอใหนักศึกษาศึกษามีการ
ตัดสินใจเขามาศึกษาตอนอยที่สุด ดังนั้น เอเจนซี่ควรปรับเปลี่ยนวิธีการเขาถึงกลุมนักศึกษาใหม เพ่ือใหนักศึกษามี
การตัดสินใจเขาศึกษาตอเพิ่มมากข้ึน  

2.3) สถาบันอุดมศึกษาตองมีมาตรการวัดผลประเมินผลอาจารยผูสอนเกี่ยวกับหลักสูตรท้ังหลักสูตรท่ีเปด
ในปจจุบัน และหลักสูตรใหม  

2.4) รูปแบบการส่ือสารการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
ภาคเหนือตอนบน ในดานเคร่ืองหมายการคามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้นสถาบันจึงควรพัฒนา ปรับปรุงโดยเฉพาะใน
ดานรูปแบบของหลักสูตรที่เปดสอนซึ่งตองตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน  

2.5) สถาบันอุดมศึกษาควรประยุกตใชการตลาดอิเล็กทรอนิคสิ์เนื่องจาก ตนทุนต่ํา สามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว เลือกกลุมเปาหมายไดชัดเจน และมีความนาเชื่อถือ ชวยสนับสนุนใหไดกลุมเปาหมาย
ซึ่งเปนนักศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนเพ่ิมมากขึ้น  
3) ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในคร้ังตอไป 

3.1) ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาที่ตางกัน ซ่ึงอาจจะสงผลตอการ
ตัดสินใจเขาศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน ตางกัน  

3.2) ควรมีการทําศึกษาขอมูลดานความตองการของผูประกอบการรวมดวยเก่ียวกับ สาขาวิชาที่
ผูประกอบการตองการ ซึ่งจะทําใหการเปดหลักสูตรสอดคลองกับการผลิตกําลังคน  

3.3) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน 
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การจัดการปญหาอาคารชุด 
 
Condominium Management by Professional 
 
ผูวิจัย เมธา  ขําดี 
 บริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา ดร.บรินดา  สัณหฉวี 
 

บทคัดยอ 
การเลือกอาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม เปนที่พักอาศัยเปนอีกทางเลือกหนึ่งของกลุมคนทํางาน ตองมีการ

บริหารจัดการในการอยูรวมกัน เพื่อลดปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนบอยในปจจุบัน ไดแก 1) ปญหาเร่ืองท่ีจอดรถใน
คอนโดไมเพียงพอ การแกไขปญหาโดยจัดทําสติ๊กเกอร หรือบัตรผานเขา-ออกพิเศษ ถาหากมีรถมากกวาหนึ่งคัน 
ตองเสียคาเชาเชารายเดือน และจอดในสถานท่ีจอดของผูมาเยี่ยม ซึ่งท่ีจอดรถของผูมาเยี่ยมนี้มักจัดไวนอกอาคาร
บริเวณโดยรอบ หรืออาจก้ันไวในอาคารจอดรถแยกใหเปนสัดสวน ถาหากฝาฝนกฏระเบียบสามารถล็อคลอได 2) 
ปญหาเรื่องคางจายคาสวนกลาง การแกไขปญหาโดยระงับการใชสาธารณูปโภคซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติอาคาร
ชุด 3) ปญหาน้ํารั่วซึม การแกไขปญหาโดยทําประกันภัยคุมครองหองชุดและพ้ืนที่สวนกลาง 4) ปญหาเร่ืองลูกบาน
ไมยอมเขาประชุมใหญสามัญประจําป การแกไขปญหาโดยการประชาสัมพันธใหไดทราบถึงสิทธิและประโยชนของ
ลูกบานในการเขารวมประชุมเพื่อใหทราบขอมูลในวาระการประชุม และเปนแรงจูงใจในการเขารวมการประชุม 
 
คําสําคัญ : การจัดการปญหาอาคารชุด 
 
Abstract 

Choosing a Condo or Condominium to live was an alternative of working 
people. People chose to live in Condo or Condominium because they wanted to have 
someone to manage incurred common problems in living together such as 1) Insufficient 
parking space, this was solving by applying parking stickers or in-out permitted I.D. card. 

For those who had more than a car, the parking rent was also provided by monthly. The 
visitors’parkings was also arranged around ground floor outside condo, however, anyone 
who is not complying with the rules would be executed. 2) the problem of arrears had been 
solved by suspension of utilities, which is in accordance with the Condominium Act.
3) Water leakage had been resolved by insuring coverage of condominiums and common 
areas. 4) The problem of co-owner refrained from attending the annual general meeting, the 
juristic person needed to educate them to know about the rights and benefits. 

Keywords : Condominium Management by Professional
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บทนํา 
อาคารชุด หรือ คอนโดมิเนียม หรือ "คอนโด" ซ่ึงในภาษาไทยคณะกรรมการบัญญัติศัพทสถาปตยกรรม

ศาสตรบัญญัติเรียกวา  อาคารชุด ซึ่งคอนโดมิเนียมเร่ิมจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คําเรียก 
Condominium จะตางกันไปในแตละประเทศ ธนิดา กิตติอดิสร จากราชบัณฑิตยสถานระบุวา  "คําวา
คอนโดมิเนียมในภาษาอังกฤษหมายถึงการถือกรรมสิทธิ์รวมกันในอาคารขนาดใหญที่แบงซอยเปนสวนตาง ๆ ใหคน
ตางครอบครัวพักอยู ตอมามีหมายถึง อาคารที่อยูอาศัย อาคารสํานักงาน หรืออาคารอ่ืน ที่บุคคลสามารถแยกการ
ถือกรรมสิทธิ์ออกไดเปนสวน ๆ โดยแตละสวนประกอบดวยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคลและกรรมสิทธิ์รวมใน” 
สวนในออสเตรเลียและแคนาดาเฉพาะรัฐ บริติชโคลัมเบีย นิยมเรียกวา Strata Title ในขณะท่ี ควิเบค เรียกวา 
"Divided Co-property" (French: co-propriété divisée) สวนในประเทศอังกฤษและเวลส เรียกวา Commondhold ใน
ฝรั่งเศสเรียกวา Copropriété (co-ownership) ( ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพทสถาปตยกรรมศาสตร ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 35) ซ่ึงเปนอีกรูปแบบของท่ีอยูอาศัยท่ีเจาของหองชุด
ตองใชทรัพยากรบางอยางรวมกับเจาของหองชุดอื่น ๆ ในพื้นท่ีสวนกลางเชน ทางเดิน บริเวณหองโถง ลิฟต      
ลานจอดรถ สระวายน้ํา สนามเด็กเลน ซึ่งเจาของหองชุดทุกทานเปนเจาของรวมตามกฎหมาย ลักษณะของหอง
เหมือนกับการอยูอพารตเมนทเพียงแตเราเปนเจาของหองไมใชผูเชา (ปรวิชย มะกรวัฒนะ, 2560) เม่ือเจาของหอง
อยูรวมกันในอาคารชุดรวมกันจํานวนมาก ก็จะเกิดปญหาหลายอยางที่จําเปนตองหาทางแกไข 

การแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นจึงจําเปนตองมีบุคคลหรือบริษัทเขามาเพ่ือจัดการและแกไขกับปญหาตาง 
หนวยงานนี้เรียกวา “นิติบุคคลอาคารชุด” โดยนิติบุคคลอาคารชุดนอกจากตองแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นภายในอาคาร
ชุดหรือคอนโดมิเนียมแลว ยังตองมีการบริหารดูแลทรัพยสินของสวนกลาง และระบบสาธารณูปโภคในอาคาร ตั้ง
กฎระเบียบในการใชพื้นที่สวนกลาง ที่สําคัญตองชวยอํานวยความสะดวกของผูพักอาศัยและชวยทําใหผูพักอาศัยท่ี
อยูในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมนั้น ๆ อยูรวมกันไดอยางมีความสุข (Harold Koontz, 1972, Luther 
H.Gulickandlyndall F.Urwich, 1973, Parasuranman and Berry, 1985 : 41)  
ปญหาของอาคารชุด และแนวทางการแกปญหา 

ปญหาอาคารชุดของประเทศไทยนั้น มีหลายปญหาท่ีเกิดขึ้น โดยเกิดจากการอยูรวมกันภายใตอาคารชุด
เดียวกัน ซึ่งปญหาที่พบบอยนั้น เปนปญหาที่มีการใชทรัพยากรสวนกลางรวมกัน ( กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย /  
กรมสรรพากร, 2559) ซึ่งปญหาที่เกิดหลักๆ สามารถอธิบาย ไดดังนี้ 
1. ปญหาเรื่องที่จอดรถในคอนโดไมเพียงพอ 

ปญหาเร่ืองที่จอดรถในคอนโดไมเพียงพอ เปนปญหาคอนโดที่มักเกิดขึ้น เพราะจอดรถในคอนโดไมใช
พื้นที่ที่เปนทรัพยสินสวนบุคคล แตเปนพื้นที่ทรัพยสินสวนกลางที่ตองใชรวมกัน ผูใช คอนโดจึงตองคํานวณใหดี
วาที่จอดรถในคอนโดนั้น ๆ มีความเปนไปไดวาจะเพียงพอมากนอยขนาดไหน เมื่อเทียบกับจํานวนหอง เพราะ
เปนไปไดสูงวา 1 หองอาจไมไดมีรถเพียงหนึ่งคัน หรือบางหองอาจไมมีรถเลย ปกติแลวเจาของโครงการได
กําหนดขอจํากัดของผูซื ้อคอนโดวาหนึ่งหองชุดตอที่จอดรถ 1 คัน ยกเวนกรณีหองชุด 2 หองนอนขึ้นไปซึ่ง
เจาของโครงการอาจจะมีที่จอดรถ Fixed 1 คัน และที่จอดรถไมระบุ 1 คัน ซึ่งผูซื้อไดทําความเขาใจไวตั้งแต
ตน แตเมื่อยายเขามาพักอาศัยในคอนโด ก็มิไดยอมรับกับกติกาที่ไดระบุไวในสัญญาซื้อขายตั้งแตตน หรือกอน
ซื้อควรศึกษาขอมูลกอนวาที่จอดรถในคอนโดมีมากนอยแคไหน หรือถาตองการใชรถใหมองหาคอนโดฯ ที่มี
ตัวเลือกการเดินทางแบบอ่ืนดวย เพราะอยางนอยจะมีคนท่ีไมใชรถอยูในคอนโด นั้นเยอะขึ้น โดยคอนโดควรมี
ที่จอดรถประมาณ 50-60% ซึ่งอาจเลือกคอนโดที่ใกลรถไฟฟา อนึ่ง การซื้อคอนโดที่มีกรรมสิทธิ์ที ่จอดรถ 
(Fixed) ตองระบุกรรมสิทธิ์ในหนังสือเอกสารกรรมสิทธิ์หองชุด (อช.2) แตตองยอมรับเรื่องราคาที่อาจแพงสุด 
ๆ ดวย อีกทั้งที่จอดรถดังกลาวยังตองจายคาเงินกองทุนเมื่อแรกซื้อ และคาสวนกลาง ตลอดระยะเวลาที่ถือ
กรรมสิทธิ์ (นิตยสาร HomeBuyers'guide, 2557) 
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แนวทางในการแกไขปญหาเรื่องที่จอดรถในคอนโดไมเพียงพอ 

การบริหารจัดการท่ีจอดรถในอาคารชุด เปนเร่ืองสําคัญเรื่องหนึ่งท่ีผูบริหารอาคารชุดจําตองคํานึงถึง 
ปญหาท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมักจะเปนการรองเรียนวามีไมเพียงพอ สิทธิในการจอดรถไมเปนไปตามท่ี ไดรับขอมูลจาก
เจาของโครงการขณะตกลงซื้อ หรือบางรายจอดรถทับสิทธิคนอ่ืน บางรายนํารถของตัวเองที่มีหลายคันมาจอด
ภายในอาคารชุด ทําใหที่จอดรถลดนอยลง ปญหาเหลานี้สรางความกดดันใหกับท้ังกรรมการและฝายบริหารอาคาร
ชุด ซึ่งอาจนําไปสูการรองเรียน ประทวงใหเปลี่ยนบริษัทบริหารจัดการ หรือคณะกรรมการอาคารชุดไดโดยปกติใน
เบื้องตน เจาของโครงการจะจัดใหมีจํานวนท่ีจอดรถใหตรงตามที่กฎหมายไดกําหนดไว เพ่ือใหสามารถดําเนินการ
กอสราง และในที่สุดไดรับใบอนุญาตเปดใชอาคาร (อ.6) ซึ่งเปนเอกสารสําคัญที่ใชประกอบการจดทะเบียนอาคาร
ชุด ซึ่งการแบงสันปนสวนท่ีจอดรถใหกับเจาของรวม โดยท่ัวไปมักจัดสรรใหตามแบบและขนาดของหองชุด เชน 
หองสตูดิโอ จัดใหมีที่จอดรถไดหนึ่งคัน หองขนาดหนึ่งและสองหองนอนมีที่จอดรถไดสองคัน หองขนาดสาม
หองนอนหรือเพ็นทเฮาสมีที่จอดรถไดสามคัน เปนตน แตในทางปฏิบัติ การใชชีวิตจริงอาจไมสามารถทําไดตามนั้น 
เชน หองขนาดสตูดิโอ ระบุใหมีที่จอดรถหนึ่งคัน แตในความเปนจริงอาจอยูดวยกันสองคน สามีภรรยามีรถสองคัน 
หมายความวาจะมีรถหน่ึงคันสามารถเขามาจอดในอาคารชุดได แตอีกคันหนึ่งจะตองแลกบัตรในฐานะผูมาเยี่ยมทุก
วัน ซึ่งสรางความหงุดหงิดไมนอย ทางแกไขที่ทําไดคือ ทําสติ๊กเกอร หรือบัตรผานเขา-ออกพิเศษใหรถคันที่สองนี้ให
เขามาในโครงการโดยไมตองแลกบัตร แตอนุญาตใหจอดในที่จอดของผูมาเยี่ยม ซึ่งที่จอดรถของผูมาเยี่ยมนี้มักจัดไว
นอกอาคารบริเวณโดยรอบ หรืออาจก้ันไวในอาคารจอดรถแยกใหเปนสัดสวน ก็จะลดปญหาขางตนได แตแนนอน
วาจะทําใหที่จอดรถที่เตรียมไวลดลง แตก็ยังดีกวาที่จะปลอยใหเจาของรวมไมมีที่จอดรถอีกปญหาที่เกิดข้ึนคือ 
เจาของรวมบางรายมีรถหลายคัน จึงนํารถมาจอดในที่จอดรถของอาคารชุด บางรายมีมารยาทก็ไปจอดในที่จอดรถผู
มาเยี่ยม แตหลายคนก็ไมสนใจ เลือกจอดตามใจ บางรายจอดท้ิงไวเปนเดือน ซึ่งถาเปนที่จอดรถประเภทที่ไมไดมี
การกําหนดเลขท่ีบานผูเปนเจาของไว ก็อาจไมมีปญหา ตราบเทาท่ียังมีที่จอดรถอยางพอเพียง แตถาเปนที่จอดรถ
ประเภทที่กําหนดเลขท่ีบานไวก็มักทําใหมีเรื่องทะเลาะกันได ซ่ึงปญหาก็มักไปลงเอยท่ีนิติบุคคลที่จะตองหา
มาตรการในการแกไข เชน ตองมีการล็อกลอ เสียคาปรับหรือใชวิธีเตรียมแมแรงไวเพื่อเคล่ือนยายรถที่จอดขวาง
หรือจอดทับสิทธิ ซึ่งก็จะเปนชนวนความขัดแยงระหวางเจาของรถที่ถูกเคล่ือนยายกับนิติบุคคลตอไป จะเห็นไดวา
การบริหารที่จอดรถใหมีประสิทธิภาพตองมาจากปจจัยหลายประการ เชน การออกแบบและจัดท่ีจอดรถให
เหมาะสมและพอเพียงโดยเจาของโครงการตั้งแตตน โดยคํานึงถึงความเปนจริง การชี้แจงของนิติบุคคลใหเจาของ
รวมทราบถึงสิทธิในการจอดรถ รวมท้ังการบังคับใชกฎขอบังคับในสวนที่เกี่ยวกับการจอดรถอยางเขมงวดโดยไม
เลือกปฏิบัติ และประการสําคัญที่สุดคือการท่ีเจาของรวมในอาคารชุดนั้น ๆ ตองมีจิตสํานึกในการรูจักสิทธิและ
หนาที่โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น (หนังสือพิมพเดลินิวส, 2556) อีกแนวทางในการแกปญหา คือ ซื้อคอนโดแบบมี
กรรมสิทธ์ิในที่จอดรถดวย (ซ่ึงจะตองระบุกรรมสิทธิ์ชัดเจนในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดดวย) แตราคาก็จะคอนขาง
แพง หรือเสนอที่ประชุมใหตั้งกฎกติกาจอดรถชัดเจน เชน กําหนดตายตัวใหจอดรถได 1 หองตอ 1 คัน เทาเทียมกัน
ทุกหอง (ไมวาหองเล็กหรือหองใหญ) สวนคันตอไปตองเสียเงิน หรือตองจอดนอกโรงจอดรถ หรือกําหนดวาหากมี
การจอดทับสิทธิบนตําแหนงที่จอดรถตายตัวของคนอื่น ก็ใหมีการล็อกลอกันไปเลย เปนตน (กิตตินันท คนขยัน, 
2547) ไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาท่ีจอดรถไมเพียงพอ ดวยการเก็บคาเชาที่จอดรถมีสวนชวยในการจํากัด
จํานวนรถอีกทางหนึ่ง ทั้งยังเปนธรรมกับผูที่ไมมีรถดวยเชนกัน 
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2. ปญหาเรื่องคางจายคาสวนกลาง 
ปญหาเร่ืองคางจายคาสวนกลาง ขอนี้เปนปญหาที่เจาของหองไมควรละเลย เพราะคาสวนกลางมีผล

ตอการดูแลบํารุงทรัพยสินที่เปนสวนกลางของคอนโด นําไปใชเปนคาจางแมบาน ผู รักษาความปลอดภัย           
ซึ่งหากเจาของหองคางชําระ ก็จะกลายเปนหนี้คางที่ทําใหไมสามารถขายคอนโดหองนั้นตอไดอีกดวยปญหาใน
การจัดเก็บคาสวนกลางในอาคารชุด โดยผูอยูอาศัยมักอางเรื่องความไมพึงพอใจในบริการ และไมไดอยูอาศัยใน
โครงการ หรือแมแตการจงใจไมจาย แตไมวาจะเหตุผลใดก็ตาม สงผลตอการบริหารสินทรัพยภายในโครงการอยาง
หลีกเลี่ยงไมได เพราะหากงบประมาณไมเพียงพอตอการบํารุงซอมแซมสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ        
จะสงผลตอความเสื่อมโทรมของโครงการดวย (นายพิสิฐ ชูประสิทธิ์, 2558) 
แนวทางในการแกปญหาปญหาเรื่องคางจายคาสวนกลาง 

ปญหาเร่ืองคางจายคาสวนกลางนั้น นิติบุคคล ควรจะดําเนินการเปนลายลักษณอักษร โดยเร่ิมจากสง
“หนังสือเตือน” หนึ่งถึงสองครั้งเวนระยะความหาง 15-30 วัน โดยฉบับแรกแจงเพียงเบาๆ ฉีกซองอานแลว ผูคาง
ไมรูสึกโกรธขึ้งแถมยังอาจจะฉีกยิ้มเอาเสียดวยอีก “คณะ กรรมการตระหนักดีวา ทาน มีกิจการที่ตองทุมเทเวลา
บริหารคอนขางมากจนอาจจะลืมเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ แตมีความสําคัญท้ังโดยทางตรงและทางออมตอชีวิตและ
ทรัพยสินสวนรวมของทุก ๆ คน เนื่องจากชุมชนของเราจะตองนําเงินไปชําระสาธารณูปโภคสวนกลาง รวมท้ังจาย 
คาจางพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย คาแมบานทําความสะอาดและอ่ืน ๆ อีกจิปาถะ ไดรับจดหมายฉบับท่ีแลว
กรุณาแจงฝายบัญชีของทานใหสงเช็คไปชําระภายใน เดือนนี้ดวย จักขอบคุณและขอใหกิจการของทานเจริญยิ่งๆ 
ขึ้นไป” สํานวนจดหมายเตือนฉบับแรกคงคลายๆ ทํานองนี้ สวน ฉบับท่ีสอง จะเพิ่มความรุนแรงเพิ่มข้ึนอีก ดังเชน 
“กรุณา นําเงินคาใชจายสวนกลางไปชําระใหกับนิติบุคคลภายใน 15 วัน หากเกินกําหนดเวลาทานจะตองเสีย
คาปรับในอัตรารอยละสิบตอเดือนของวงเงิน ที่คางชําระและนอกจากนั้นคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ตองขออภัยท่ี
จะตองปฏิบัติตาม กฎระเบียบขอบังคับโดยไมสามารถหลีก เล่ียงได” 

เมื่อเจาของรวมไดรับหนังสือเตือนสองฉบับนี้จะมีผูนําเงินที่คางไปชําระเพิ่มข้ึนอีกหลายราย แตหากยังไม
จายคาสวนกลางอีก คงตองนํายุทธวิธีลําดับตอไปมาใช มาตรการทวงหนี้ขั้นตอมา “ยกเลิกบัตรหรือสติกเกอรผาน
เขาออกคอนโดฯ” ผูคางชําระจะตองทําการแลกบัตรเหมือนเชนบุคคลภายนอกทั่ว ๆ ไป มาตรดังกลาวจะสงผลใหผู
คางชําระคาใชจายสวนกลางไมไดรับความสะดวกดั่งเชนที่เคยปฏิบัติมา 
“งดจายน้ําประปา” หากหองชุดใดติดคางในระยะเวลานาน ๆ การใชมาตรการนี้รับรองวาไดผลเกือบทุกครั้ง 
“งดสิทธิ์ใชบริการสโมสรคลับเฮาส และสระวายน้ําสวนกลาง” ในกรณีที่คอนโดฯ มี สิ่งอํานวยประโยชนสุข สวนนี้ 
แตขอจํากัดนี้คณะกรรมการบริหารจะตองเสียเงินวาจางพนักงาน เอาไวคอยตรวจ เช็คหรือมีกุญแจปดล็อก
ตลอดเวลา 
 “ย่ืนโนติส” โดยมอบหมายใหสํานัก งานทนายความเปนผูดําเนินการ ที่คางชําระคาสวนกลางเกิน 6 เดือน 
(พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับท่ี 4), 2551)  
“ฟองรองดําเนินคดี” ตาม มาตรา 41 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 กําหนดไว “เพื่อ ประโยชนในการ
บังคับชําระ หน้ีคาใชจายสวนกลางใหนิติบุคคลอาคาร ชุดมีบุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย ที่เจาของหองชุดนํามาไว
ในหองตน และ ถาผูจัดการไดสงรายการหนี้ตอพนักงานเจาหนาท่ีแลวใหถือวาเปนหนี้  ลําดับกอนจํานองไมวาจะ
เปนเรื่องความสะดวกสบายในการใชบริการพื้นที่สวนกลาง รวมทั้งเรื่องความปลอดภัย (หนังสือพิมพสยามธุรกิจ, 
ฉบับที่ 847 : 2550)  

อยางไรก็ตาม ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตามที่ผูอยูอาศัยนํามาอางในการไมชําระคาใชจาย สวนกลาง ถือวา
เปนการทําผิดกฎหมายอาคารชุดและบานจัดสรร ซึ่งแตละโครงการจะมีบทลงโทษเจาของรวมท่ีไมชําระเงินท่ี
แตกตางกัน เชน หากไมชําระตามจํานวนที่กําหนดไวจะตองถูกเรียกเก็บ 
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เพิ่มอีก 12% และหากไมชําระตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ตองชําระเงินเพิ่มอีก 20% ของจํานวนท่ีเรียกเก็บปกติ แตถาได
มีการแจงไปแลวยังเพิกเฉยบางโครงการก็จะมีการระงับการใชบริการสาธารณะ และ ไมมีสิทธิ์ในการออกเสียงในท่ี
ประชุม (พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551) 
3. ปญหาน้ํารั่วซึม  
  ปญหาน้ํารั ่วซึม ขอนี้เปนปญหาคอนโดที่สําคัญ และคอนขางใหญ ไมวาจะเปนคอนโด ใหม หรือ
คอนโดเกาก็อาจเกิดปญหานี้ไดเชนกัน สาเหตุมาจากการกอสราง และการตกแตงเปลี่ยนทอน้ํา ไมวาจะเปน
กรณีที่น้ํารั่วซึมจากภายนอกตัวอาคารชวงฝนตก หรือปญหาการรั่วซึมจากงานระบบภายใน คอนโดซึ่งมีการ
ติดตั้งระบบไวเปนเวลาหลายปแลว มักพบในคอนโดที่มีอายุการใชงานคอนขางนาน และปญหาน้ํารั่วซึมจาก
หองหองขางเคียง เชนหองน้ําหองดานบนรั่วลงมาหองน้ําชั้นลาง เปนตน ซึ่ง กําหนดใหพื้นทางเดินและผนัง
อาคาร เปนทรัพยสินสวนกลาง (พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522มาตรา 15 (3)) ระหวางหองชุด จึงเปน
หนาที่ของทั้ง 2 หองในการตกลงกันเพื่อจายคาซอมแซม โดยจะมีนิติบุคคลของงอาคารชุดเปน ผูประสานงาน
กลางในการนัดหมายเจรจาให ทั้งนี้ตองมีการตรวจหาสาเหตุของการรั่วซึมกอน หากมาจากทอของสวนกลาง 
ทางนิติบุคคลจะเปนผู ร ับผิดชอบซอมให และเคลมประกันชดเชยใหผู เส ียหาย แตถาสาเหตุมาจากการ
ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง ซึ่งเปนอุปกรณของหองทางเจาของหองจะตองออกคาใชจายในการซอมแซมเอง และ
รับภาระเรื่องคาชดเชยใหกับผูเสียหายเอง หากมีการแจงเรื่องถึงนิติบุคคลคอนโดแลว เจาของหองฝายที่ทํา
ความเสียหายไมใหความรวมมือในการเขาตรวจสอบ ผูเสียหายสามารถดําเนินการตามกฎหมายได (สยามธุรกิจ
, 2507 : ฉบับที่ 1399)  
แนวทางในการแกปญหาปญหาน้ํารั่วซึม 

กิจกรรมประจําวันที่เกิดขึ้นในอาคารมักมีทั้ง “น้ําดี” และ “น้ําเสีย” เปนสวนประกอบ น้ําดี                    
คือ น้ําประปาท่ีถูกสงมาตามแนวทอสงน้ําและไหลออกทางกอกน้ํา ใชสําหรับการชําระลาง  สวนน้ําเสียหรือน้ําท้ิง 
คือน้ําที่ผานการใชงานแลว และถูกระบายออกจากอาคารผานทอน้ําทิ้ง หองน้ําแตละหองจะตองมีวัสดุอุปกรณ
มากมายสําหรับลําเลียงน้ําเขาและออกจากอาคาร ดังนั้น เราจึงควรใหความสําคัญตั้งแตเรื่องโครงสราง วัสดุ
อุปกรณ สุขภัณฑ รวมถึงระบบสุขาภิบาล เพื่อปองกันปญหาการร่ัวซึมของน้ําในอนาคต 

ถึงแมจะมีการกอสรางและออกแบบหองน้ําท่ีถูกตองตรงตามหลักการแลว แตปญหาการร่ัวซึมก็อาจเกิดขึ้น
ไดจากปจจัยอื่น ๆ ไมวาจะเปนวิธีการกอสราง ความชํานาญของชางกอสราง คุณภาพของวัสดุที่เลือกใช อายุการใช
งานของวัสดุ หรือลักษณะการใชงานของผูอยูอาศัย สําหรับบานหรืออาคารใหมอาจยังไมพบปญหาดังกลาว 
จนกระท่ังใชงานไปสัก 3-4 ป อาจเร่ิมเห็นปญหา โดยเร่ิมจากคราบน้ําบนฝาเพดานท่ีอยูใตหองน้ําชั้นบน ซ่ึงมี
ลักษณะเปนวงขยายใหญขึ้นเร่ือย ๆ และหากเปดฝาดูก็อาจจะพบคราบน้ําตามคาน ทองพื้น รอยตอทอ หรือบริเวณ
อื่น ๆ ทั้งนี้ ปญหาหองน้ํารั่วซึม สามารถสังเกตไดจากคราบน้ํา 2 กรณี คือ 

กรณีแรก บริเวณทองพ้ืนหรือใตพื้นหองน้ํา มีคราบน้ํา คราบตะกรันสีขาว หรือพบการแตกราว หลุดรอน
ของปูนจนเห็นเหล็กเสริมโครงสราง รวมถึงเกิดสนิมบนเหล็กเสริมโครงสราง แสดงวาเกิดการร่ัวซึมของพื้นหองน้ํา  

กรณีที่สอง คือ เกิดคราบน้ําหยดบนบริเวณบริเวณทอน้ํา ขอตอทอน้ํา หรือบริเวณรอยตอระหวางงานทอ
น้ํากับงานพ้ืนคอนกรีต แสดงวาระบบลําเลียงน้ําของหองน้ําเกิดการร่ัวซึม 

� ปญหารั่วซึมที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นหองน้ํา สามารถแกไขได 2 วิธี วิธีแรก เปนการแกไขที่ปูนยาแนว              
โดยลอกยาแนวเดิมที่เสื่อมสภาพออก กอนจะทําความสะอาดและรอใหความชื้นระเหยออกมาใหมากที่สุด             
(อาจตรวจสอบความชื้นโดยใชแผนพลาสติกปดบริเวณรองยาแนว และสังเกตวามีหยดน้ําเกาะหรือไม) หากพบวาไม
มีความชื้นแลว ใหใชปูนยาแนวที่มีคุณภาพอุดบริเวณรองยาแนวกระเบื้องตอไป วิธีนี้จะชวยระงับปญหาไดประมาณ 
1-2 ป สวนอีกวิธีจะเปนการแกไขทั้งระบบเพ่ือปองกันปญหาระยะยาว โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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1. สกัดรื้อกระเบ้ืองและปูนทรายปรับระดับออก 
2. ตรวจสอบและซอมรอยแตกราวดวยปูนซอมโครงสราง 
3. โดยใชผลิตภัณฑสูตรซีเมนตหรือสูตรโพลิเมอร ดวยการทาในลักษณะพับตามมุมรอยตอกับแผนผา

ประสานตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ (ทาในบริเวณมุมรอยตอระหวางพื้นกับผนัง และทาเลยขึ้นไปบนผนังประมาณ 
15 ซม.) 

4. ปูกระเบื้องพื้น โดยเลือกชนิดกระเบื้องท่ีมีคาการดูดซึมน้ําต่ํา เหมาะสําหรับการใชงานในหองน้ํา และ
ติดตั้งโดยใชปูนทรายปรับระดับที่มีสวนผสมของน้ํายากันซึม 

5. ซอมแซมพ้ืนโครงสรางสวนลางที่แตกราว ตรวจสอบเหล็กเสริมโครงสรางวาหนาตัดหายไปหรือไม หาก
พบวาหนาตัดเหล็กอยูในสภาพปกติ ใหตรวจสอบเร่ืองสนิมและกําจัดออก โดยใชแปรงโลหะหรือกระดาษทราย
รวมกับเคมีภัณฑ จากนั้นสกัดเปดพื้นผิวแลวอุดเติมดวยปูนซอมโครงสราง แตหากเกิดรอยแตกราวเปนบริเวณกวาง 
หรือเหล็กโครงสรางถูกสนิมกินลึก ควรใหวิศวกรโครงสรางเปนผูแนะนําเร่ืองการซอมแซม 

6. เมื่อซอมแซมเสร็จเรียบรอยแลว ใหปดฝาเพดาน จากนั้นเก็บงานและทาสีใหเรียบรอยปญหาการรั่วซึม
ของระบบทอลําเลียงน้ํา 

ปญหาคราบน้ําที่เกิดขึ้นเพราะการรั่วซึมของระบบทอลําเลียงน้ํา ท้ังน้ําดี (น้ําประปา) และน้ําเสีย (น้ําท้ิง) 
นั้น สามารถแกไขไดงายกวากรณีพื้นหองน้ํารั่วซึม เพียงแคเปลี่ยนอุปกรณขอตอที่เกิดปญหา โดยใชวิธีการตัดและ
ตอทอดวยกาวประสานทอที่มีคุณภาพ ท้ังนี้ควรอาศัยฝมือชางกอสรางท่ีมีความชํานาญ เพื่อไมใหปญหาเกิดซ้ําอีก  
สวนการรั่วซึมบริเวณรอยตอทอที่เชื่อมตอระหวางพื้นคอนกรีตและทอน้ํา สามารถแกไขไดโดยใชเคมีภัณฑประเภท
โฟมฉีดขยาย หรือซีเมนตพิเศษสําหรับอุดรอยตอเพ่ืออุดรอยร่ัวซึม โดยตองทําการรื้อหรือขจัดคราบสิ่งสกปรก 
รวมทั้งวัสดุที่เสื่อมสภาพออก กอนจะทําการอุดรอยร่ัวซึมตาง ๆ 

และทายที่สุด เพื่อปองกันปญหาการรั่วซึมในหองน้ําอีกทางหนึ่ง ควรติดตั้งตําแหนงสุขภัณฑใหได
มาตรฐาน ตามตําแหนงที่เหมาะสม และเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ เลือกใชบริการชางท่ีมีความชํานาญ รวมถึงการใช 
อุปกรณเสริมอื่น ๆ ที่ชวยปองกันปญหาการร่ัวซึม เชน อุปกรณการวางทอฝงท่ีพื้น (Sleeve) หรือการใชเคมีภัณฑ 
เพื่อชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการกันรั่วซึม เพราะการแกปญหาเร่ืองนี้คอนขางยากลําบาก ทั้งเรื่องเวลาและคาใชจาย 
ดังนั้น การปองกันจึงยอมดีกวาการตามแกไขภายหลังอยางแนนอน (อิษฐา แกวประเสริฐ, 2557) 

4. ปญหาเรื่องลูกบานไมยอมเขาประชุมใหญสามัญประจําป  
ปญหาเร่ืองลูกบานไมยอมเขาประชุมใหญสามัญประจําป เม่ือซื้อคอนโด ตองทราบวากฎหมายคอนโด

ไดกําหนดใหมีการเรียกประชุมใหญสามัญประจําป อยางนอยปละหนึ่งครั้ง และอาจมีประชุมยอย (วิสามัญ)ได 
เพื่อใหผูพักอาศัยไดทราบผลการดําเนินการของทางผูประกอบการคอนโด มีการเปดโอกาสใหลูกบานไดแสดง
ความเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อนําไปเปนขอปรับปรุงแกไขตอไป รวมถึงใหผูพักอาศัยรวมกันเสนอนโยบายใหกับ
นิติบุคคล โดยที่ขอเสนอนั้นตองไมขัดของ ขัดแยงกับขอบังคับ และพรบ. หรือสรางความเดือดรอนใหผูอื่น  ดัง
นั้นแหากผูถือกรรมสิทธิ์คอนโดไมเขารวมการประชุมจะทําใหเสียสิทธิ์ในเรื่องความเปนอยู และการพัฒนา
คอนโดที่พักอาศัยของตนเอง (ไพศาล สุขเกษม, 2560) 

แนวทางในการแกไขปญหาเรื่องลูกบานไมยอมเขาประชุมใหญสามัญประจําป 
 ตองทําการประชาสัมพันธเพื่อใหลูกบานไดรับรูปจจุบันรูปแบบการพักอาศัยของคนเมืองเริ่มหันไป
ลงทุนในการซื้อหาหองชุดมากขึ้น จากเดิมที่ผูคน เลือกเชาหอพัก อพารตเมนตกัน ก็เริ่มหันมาเลือกลงทุนใน
การซื้อหองชุด ซึ่งมีขนาด ราคา และทําเลที ่มีความสะดวกสบายมากขึ้น สาเหตุที ่ผู คนเลือกลงทุนขางตน 
เนื่องจากตนทุนคาใชจายรายเดือนใกลเคียงกับตนทุนในการผอนดอกเบี้ยกับธนาคารในการซื้อหองชุด อีกทั้ง
คอนโดมิเนียมในปจจุบันมีหลากหลายราคา ใหไดเลือกตามความเหมาะสม และเปนเจาของไดงายข้ึน   
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แตการเปนเจาของคอนโดมิเนียม หรือที่เรียกวาเจาของรวมหองชุดนั้น ไมเพียงแตจะใสใจแตเรื่อง
ภายในหองของตัวเอง แตควรจะทราบเรื่องสําคัญขั้นพื้นฐาน หลังจากไดรับโอนหองชุด ไมวาจะเปนเรื่องของ
ระเบียบขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ระเบียบการพักอาศัย และความเขาใจในรูปแบบการบริหารงาน
ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ หนึ่งในเรื่องสําคัญเบื้องตน หลังจากที่เราไดรับทราบถึงขอบังคับระเบียบและการ
บริหารงานของนิติบุคคลฯ แลว เราอาจจะมีคําถามหรือขอสงสัยหลายเรื่อง หรือขอสงสัยในระเบียบขอบังคับ
ตาง ๆ ทั้งนี้ คําถามหรือขอสงสัยเหลานี้จะเปนประโยชนกับสวนรวม หากเรานํามาสอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมใหญเจาของรวมฯ ซึ่งตามกฎหมาย กําหนดใหนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะตองจัดใหมีการ
ประชุมใหญสามัญเจาของรวมครั้งแรก ภายใน 180 วัน หลังจากทําการโอนเสร็จสิ้น การประชุมใหญสามัญ
เจาของรวมครั้งแรก จะมีวาระสําคัญตาง ๆ ในการพิจารณา และลงมติรวมกันระหวางทานเจาของรวม ซึ่งลวน
แลวแตเปนประโยชนกับเจาของรวมทุกคน ในการอาศัยอยูรวมกัน ซึ่งในการประชุมจะใหเจาของรวมทุกคนลง
เสียงเพื่อรับรองวาระตาง ๆ ดังนี้  

1. รายงานผลการดําเนินการฝายจัดการฯ 
ในรอบปที ่ผานมา ฝายจัดการไดมีการดําเนินการทางดานตาง  ๆ ทั้งงานบริหารจัดการ งานชาง        

งานดูแลความสะอาด รักษาความปลอดภัย การกําจัดแมลง และการปรับปรุงกายภาพตาง  ๆ ในบริเวณ
โดยรอบโครงการ โดยวาระนี้ไดรายงานใหทราบถึงผลการดําเนินงานในชวงรอบปที่ผานมา 

2. การรับรอง/แตงต้ังผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ (ทุก 2 ป) *สําหรับอาคารชุดเทานั้น 
ซึ่งไดรับการจดทะเบียนขึ้นมาพรอมกับนิติบุคคลฯ ซึ่งโดยทั่วไปผูจัดการนิติบุคคลฯ รายแรก จะเปน

ตัวแทนของทางเจาของโครงการ ทานเจาของรวมควรจะศึกษา การบริห ารงานของผู จัดการนิติบุคคลฯ             
(ซี่งอาจเปนตัวแทนของโครงการ, บริษัทบริหาร, เจาของรวม หรือบุคคลอื่น ๆ) วามีความโปรงใส มีความใสใจ
ในความเปนอยูของผูพักอาศัยอยางเต็มที่หรือไม ไมวาจะเปนดานการบริหารงาน , การบริหารคาใชจาย, การ
ควบคุมงานของคูสัญญาตาง ๆ เปนตน ทั้งนี้ ถึงแมวาผูจัดการนิติบุคคลฯ จะตองทํางานภายใตการบริหารงาน
ของคณะกรรมการฯ ซึ่งจะถูกแตงตั้งขึ้นในที่ประชุมใหญนี้เชนนี้ แตหากเจาของรวมพบวาการบริหารงานของ
ผูจัดการนิติบุคคลฯที่ผานมานั้น ไมเปนที่นาพอใจ หรือไมโปรงใส ก็อาจนําเสนอที่ป ระชุมใหญฯพิจารณา
รวมกัน ในการถอดถอน และแตงตั้งผูจัดการนิติฯใหม ก็สามารถทําได โดยจะตองใชเสียงในการลงมติในการ
ถอดถอน และแตงตั้งผูจัดการฯ ไมนอยกวา 1 ใน 4 ของอัตราสวนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดของเจาของรวม 

3. รับรองรายงานสถานะการเงิน , งบประมาณประจําป และการแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีประจําป
การศึกษาสถานะการใชจายของนิติบุคคลฯ จะสามารถทําใหเราเขาใจการบริหารงานของนิติบุคคลไดมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังชวยใหเราสามารถแสดงความคิดเห็น/เสนอแนะแนวทางในการควบคุม หรือเพิ่มเติมคาใชจายใน
สวนตาง ๆ ได ไมวาจะเปนคาใชจายในสวนของคูสัญญา เชน จํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัย/ อัตรา
คาใชจายตอหัว อยูในเกณฑที่เหมาะสมรึไม , คาใชจายสาธารณูปโภคตาง ๆ ของสวนกลาง เชน คาไฟฟา 
สามารถปรับลด หรือบริหารเวลาการเปดปดไฟสวนตาง ๆ เพิ่มขึ้นไดหรือไม เปนตน  สําหรับวาระการแตงตั้ง
ผูตรวจสอบบัญชีประจําป เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย เพื่อใหมีความโปรงใสของนิติบุคคลฯในการ
บริหารบัญชีการเงิน (ซึ่งพรบ.อาคารชุดไดกําหนดเบื้องตนใหนิติบุคคลฯจะตองแสดงงบรับจายรายเดือนของ
นิติบุคคลฯใหเจาของรวมไดรับทราบ ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน) การแตงต้ังผูสอบบัญชีนี้ จุดประสงคหลักก็
เพื่อใหมาทวนสอบการสรุปรายงานงบการเงินตลอดปของนิติบุคคลฯท่ีไดรายงานไปตลอดรอบบัญชี วามีความ
ถูกตองหรือไม การพิจารณาเลือกผูสอบบัญชี นั้น นอกจากเรื่องของราคาแลว เราอาจจะดูจากผลงานที่ผานๆ 
มาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาได  
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4. การแตงต้ังคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด (ทุก 2 ป) 
เปนการคัดเลือกตัวแทนของเจาของรวมทั้งหมดภายในอาคารชุด มาเปนตัวแทนในการควบคุม/

บริหารจัดการนิติบุคคลฯ โดยสามารถแตงตั้งไดจํานวนไมนอยกวา 3 ทาน และไมเกิน 9 ทาน โดยมีรอบการ
ดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป เจาของรวม ควรศึกษาขอมูลคราวๆ ของผูสมัคร วามีคุณสมบัติเหมาะสม ที่เราจะ
ไววางใจใหบริหารงานของคอนโดที่เราพักอาศัยอยูหรือไม เพราะเจาของรวมจะตองฝากความหวังสวนใหญกับ
กรรมการที่ทานเลือกตั้งขึ้นมาอยางนอย 2 ป โดยทั่วไปฝายจัดการฯ จะเชิญผูสมัครเปนคณะกรรมการฯ 
แนะนําขอมูลของตนเอง คราวๆ กับที่ประชุมฯ ซึ่งหากทานเจาของรวมมีขอซักถาม หรืออยากทราบขอมูลใด  
ๆ เพิ่มเติมจากผูสมัคร ก็สามารถซักถามเพิ่มเติมได กอนลงมติเลือกตั้ง  

5. การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ 
โดยในสวนนี้เปนหัวขอ หรือวาระที่ผันแปรไปตามความเหมาะสมของแตละนิติบุคคลฯ เจาของรวม

อาจนําขอเสนอแนะ หรือหัวขอนาสนใจอื่น ๆ มารวมหารือกันในที่ประชุมฯ เพื่อใหเปนประโยชนในการ
บริหารงานทั้งในปจจุบัน หรืออนาคตตอไปได 

สาระสําคัญสวนมากจะเปนไปตามเนื้อหาของมาตราตาง ๆ ในพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ แตก็มี
บางสวนที่ผันแปรไปตามความเหมาะสม หรือเปนไปตามแนวทางและเจตนารมของทางเจาของโครงการที่วาง
ไว เชน อัตราคาใชจายสวนกลาง, รอบการเรียกเก็บคาใชจายสวนกลาง, อัตราเงินกองทุนครั้งแรก รวมทั้ง
เงื่อนไขการชําระคาใชจายสวนกลาง และคาใชจายอื่น ๆ ของเจาของรวม  

ถึงแมวาขอบังคับฯ นั้น จะไดรับการตรวจสอบ และรับรองจดทะเบียนจากทางสํานักงานที่ดินแลว แต
เจาของรวมก็ควรจะศึกษา ทําความเขาใจในขอบังคับทุกหมวด หากพบขอสงสัย หรือขอความใด  ๆ ที่ผิดปกติ 
ก็ควรนํามาซักถาม หรือนําเสนอ หารือรวมกัน กอนที่จะพิจารณาลงมติรับรองในขอบังคับนั้น  ๆการรับรอง
ระเบียบพักอาศัย ของนิติบุคคลฯระเบียบการพักอาศัยนี้จะถูกกําหนดใหสอดคลองกับรูปแบบความเปนอยูของ
คอนโดมิเนียมนั้นซึ่งถือเปนกรอบกฎเกณฑภายใน ที่ออกแบบขึ้นเพื่อควบคุมใหผูพักอาศัยอยูรวมกันอยางเปน
ระเบียบ ทั้งนี้ หากทานเจาของรวม ศึกษาและเห็นวาเนื้อหาของระเบียบนั้น  ๆ ไมเหมาะสมกับลักษณะความ
เปนอยูของคอนโดนั้น ๆ ก็อาจนําเสนอปรับเปลี่ยนแกไขได เชน เวลาการเปดปดหองออกกําลังกาย , สระวาย
น้ํา, การกําหนดสิทธิ์ของผูใชบริหารสันทนาการสวนกลางตาง  ๆ เชน จํานวนผูที่สามารถใชบริการของแตละ
ประเภทหองชุด, การกําหนดอัตราคาปรับสําหรับผูกระทําผิดระเบียบ เปนตน สําหรับการประชุมในปตอ  ๆ ไป 
พระราชบัญญัติอาคาร ชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 42/1 ระบุวา ใหคณะกรรมการตองจัดใหมีการ
ประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อ
กิจการดังตอไปนี ้ (1) พิจารณาอนุมัติ งบดุล (2) พิจารณารายงานประจําป (3) แตงตั ้งผู สอบบัญชี (4) 
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

จากตัวอยางหัวขอการประชุมที่ยกมา จะเห็นไดวาการประชุมใหญสามัญเจาของรวมนั้ นมีความสําคัญ
มาก เพราะเปนเหมือนเวที ในการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น รวมถึงขอรองเรียนและขอเสนอแนะตาง  ๆ 
จากเจาของรวมทั้งหมด ดังนั้นเจาของรวม ควรจะใหความสนใจ ศึกษาขอมูลตาง  ๆ ของคอนโดที่ตนถือครอง
อยู เพื่อนํามาชวยกันหารือ แสดงความเห็น เพื่อปรับปรุงคุณภาพความเปนอยูของอาคารใหมีคุณภาพสูงสุด 
(PLUS PROPERTY, 2017) 
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บทสรุป 
ปจจุบันการบริหารจัดการอาคารชุด เปนเรื่องสําคัญที่สุด เพราะจากปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในคอนโด 

ควรจะไดรับการแกไขอยางเรงดวน มิฉะนั้นแลว อาจทําใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย แนวทางการ
แกปญหาในคอนโดนั้น สามารถท่ีจะนําไปใชและกําหนดในผูพักอาศัยในคอนโดปฏิบัติ เพ่ือการอยูรวมกันอยาง
มีความสุข และมีจุดมุงหมายที่จะทําใหเกิดการเคารพกติกาที่จะอยูรวมกันในคอนโด เพราะหากมีผูที่ไมปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบตาง ๆ ที่ไดกําหนดไว การจัดการปญหาอาคารชุด จึงจําเเปนตองพัฒนาและหาแนวทางใน
การศึกษา ซึ่งผู ที่พักอาศัยในคอนโด จะคิดวาตนเองนั้นเปนนายจาง พนักงานนิติบุคคล ไมสามารถที่จะมา
บังคับหรือออกกฎเกณฑใด ๆ ได จากเรื ่องราวตาง ๆ ที ่ไดกลาวมา Key management คงไดแก 
คณะกรรมการนิติบุคคล ที่ตองเขมแข็ง และอยูเบื้องหลังการทํางานของพนักงานนิติบุคคล มิเชนนั้นแล ว การ
ดําเนินการตาง ๆ ที่จะใชปฏิบัติ คงกระทําไดยาก โดยเฉพาะผูจัดการนิติบุคคล เอง ตองมีความรูความสามารถ
ในเรื่องพระราชบัญญัติอาคารชุด และขอบังคับของคอนโดยที่ตนเองดํารงตําแหนงอยู องคประกอบระหวาง
คณะกรรมการนิติบุคคล และผูจัดการนิติบุคคล คือความสําเร็จของการบริหารจัดการอาคารชุดสูความสําเร็จ
อยางแนนอน  
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน 
 
Development approach the competitiveness of the Private Vocational Institutions 
in the Northern Region of Thailand

 
ผูวิจัย   รุงฤด ี รัตนชัยศิลป  

สาขาวชิา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.จิรพล  จิยะจันทน 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความตองการของนักเรียนในดานผลิตภัณฑทางการตลาด

อาชีวศึกษาเอกชนในการตัดสินใจเลือกเขาเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน 2) เพื่อศึกษาความ
ตองการของสถานประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน และ 3) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
แขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสัมภาษณการสนทนา
กลุม (Focus Group) รวมกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) โดยกลุมตัวอยางวิจัย ไดแก                 
1) กลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 9 คน 2) นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 - ชั้นปที่ 3 ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 9 คน 
และ 3) กลุมผูประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 10 คน  

ผลการศึกษาพบวา 1. นักศึกษาตัดสินใจเลือกเขาเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเนื่องจาก สามารถประกอบ
อาชีพไดและไดฝกประสบการณในระหวางเรียน และนักศึกษาตองการใหเปดหลักสูตรเทคโนโลยีกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม 2. ผูประกอบการตองการใหนักศึกษาอาชีวศึกษาพัฒนาทักษะดานภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน และตองการใหเปดสอนในหลักสูตรอุตสาหกรรมยานยนต และ 3. แนวทางเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ไดแก 1) แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขันดาน
การตลาดโดยจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธสถาบันเพื่อขยายตลาดสรางโอกาสทางการศึกษา 2) แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพการแขงขันดานเทคโนโลยีโดยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดานเทคโนโลยีและทดสอบเกณฑการ
ประเมินคุณภาพ และ 3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขันดานหลักสูตรและโปรแกรมโดยทดสอบและ
ประเมินการใชโปรแกรมรวมท้ังภาษา และเสริมสรางองคความรู ทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต 

 
คําสําคัญ : สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน, ผลิตภัณฑทางการตลาดอาชีวศึกษาเอกชน 

Abstract 
 The purpose of this study was to 1) to study the needs of students in the field of 
Private Vocational Marketing products in the decision to enroll in private vocational 
Institutions in the Northern Region of Thailand 2) to study the needs of enterprises in 
the Northern Region of Thailand and 3) to propose ways to improve the 
competitiveness of private vocational institutions. Research Methodology used Group 
interviews were conducted with key informants consisted of 1) Mathayom Suksa 3 in 
the Northern Region of Thailand 9 students, 2) Prathom Suksa 1 - 3rd Grade of 
Vocational Education Institutes in the Northern Region of Thailand 9 students and           
3) Entrepreneurs in the Northern Region of Thailand 10 people
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The study found that: First the student decided to enroll in a private vocational 
Institutions because they can work and have experience during the course and they want 
to open up technology courses and industrial development. Second entrepreneurs want 
vocational students to improve their language skills, especially English and Chinese. 
Including they want to be taught in the Automotive Industry Course, and Third 
Development approach the competitiveness of the Private Vocational Institutions in the 
Northern Region of Thailand: 1) Development approach for Competitive Advantage in 
Marketing by Providing Advertising Materials for Public Institutions to Expand 
Educational Opportunity Market. 2) Development approach for the development of 
technological competitiveness by developing students' potential in technology and 
testing of quality assessment criteria, and 3) Development approach of competency in 
curriculum and programs by testing and evaluating the use of programs and languages, 
and strengthen the knowledge. Skills for future careers. 

Key Words : Private Vocational Institutions in the Northern Region of Thailand, 
Private Vocational Institutions Marketing products 

บทนํา 
ปจจุบันคานิยมของสังคมไทยมีโครงสรางระดับการศึกษาที่มุงเนนคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สงผลทําให

นักศึกษาท่ีจบออกมาไมมีงานทํา เนื่องจากวุฒิการศึกษาไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน จากผล
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในการเปนประชาคมอาเซียนพบวาประเทศไทยมีอัตราการเติบโต
รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอปหรือ (GDP Growth) คอนขางต่ํา คิดเปนรอยละ 1.8 ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากไทยประสบภาวะความถดถอยทางดานเศรษฐกิจ เม่ือเทียบกับประเทศสวนใหญในอาเซียนมี
การเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในเกณฑสูงโดยประเทศอินโดนีเซียมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศตอปรอยละ 5.8 มาเลเซีย รอยละ 4.7 ฟลิปปนส รอยละ 7.2 และสิงคโปร รอยละ 3.9 
ตามลําดับ (เรวดี นามทองดี, 2558) ดังนั้นเพื่อเปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ สําหรับนโยบายยุทธศาสตรการสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประเภทอาชีวศึกษา จึงไดเนนใหการศึกษาประเภทอาชีวศึกษามีสัดสวนสูงข้ึนจากเดิม รอยละ 40 เปนรอยละ 
60 ในป พ.ศ. 2561 โดยการเสริมสรางการมีสวนรวม เพิ่มสัดสวนการจัดการศึกษาภาคเอกชนในดานปริมาณ
และคุณภาพใหมากข้ึน รวมถึง การลดบทบาทการจัดการศึกษาของภาครัฐ และจากสถิติการจัดการศึกษาของ
ภาคเอกชน ในป พ.ศ. 2548-2552 มีแนวโนมนักเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเพิ่มข้ึน (จิรพรรณ ปุณ
เกษม, 2555) ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหเกิดการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนเปนจํานวนมาก และทําให
เกิดการแขงขันที่สูงขึ้น เพราะการจัดการศึกษาใหกับพลเมืองเปนหนาที่ของรัฐ แตเมื่อรัฐไมสามารถจัด
การศึกษาใหกับพลเมืองไดอยางทั่วถึงจึงเปดโอกาสใหเอกชนเขามาชวยแบงเบาภาระของรัฐ “การศึกษา
เอกชน” จึงเปนการจัดการศึกษาเพื่อชวยหรือเสริมการจัดการศึกษาของรัฐ และไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ทั้งทางตรงและทางออม โดยบัญญัติไวใน พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และ พระราชบัญญัติ
โรงเรียน เอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในการแขงขันกับสถานศึกษาของรัฐบาล ตามท่ีไดกลาวขางตน 
“โรงเรียนเอกชน” หรือ “โรงเรียนราษฎร”  

สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนจึงมีการแขงขันเพ่ือใหไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ
ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนเชนการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และการ
สอบ V-NET (Vocational National Education Test) ซ่ึงลาสุดไดกําหนดใหมีการสอบทั้งระดับ ปวช. และ 
ปวส. ดําเนินการโดยสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) การดําเนินการรับรองมาตรฐาน
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คุณภาพดังกลาวมีคาใชจาย ใชทั้งกําลังคน และเวลามากขึ้น เปนการเ พ่ิมตนทุนใหกับสถาบันอาชีวศึกษา
เอกชน ดังนั้นในแตละปทางสถาบันอาชีวศึกษาตองมีการรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Report : SAR) แตอยางไรก็ตามธรรมชาติของการเรียนสายอาชีพนัน้ “การสอบขอเขียนไมอาจใชวัดสมรรถนะ
ทางอาชีพไดดีนัก” เนื่องจากผูเรียนสายอาชีพไมชอบการสอบเปนทุนเดิมอยูแลว ดังนั้นการปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนเพื่อสอบขอเขียน V-NET จึงเปนการแขงขันกับเกณฑที่ใชแนวคิดการเรียนการสอนของผูเรียน
สายสามัญที่นํามาใชกับผูเรียนสายอาชีพ เปนการสรางภาระเพ่ิมใหกับผูเรียนและผูสอน ซ่ึงไมแนใจวาจะ
นําไปสูคุณภาพในอาชีพไดมากนอยคุมคากับการพยายามสรางมาตรฐานอาชีวศึกษาโดยการประเมินดวย
กระบวนการและวิธีการที่เปนอยูหรือไม นอกจากการแขงขันกับกระแสสังคมภายใตการควบคุม การเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาตองปรับตัวใหสอดคลองกับความตองการของสังคมอยูเสมอ ดังนั้นหลักสูตรและการสอน จึง
ตองสามารถปรับเปล่ียนไดอยางรวดเร็วและมีอิสระในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีปญหาเร่ืองการ
แขงขันของธุรกิจในการรับนักศึกษา เนื่องจากมีสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนจํานวนมาก จํานวนประชากรที่ลดลง 
ซึ่งตามสถิติการศึกษาของประเทศไทย ปการศึกษา 2555-2556 ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พบวา จํานวนนักเรียนและนักศึกษาทุกระดับการศึกษามีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง 
ตั้งแตปการศึกษา 2553 ถึง 2556 มีการรณรงคใหเรียนตอในสายสามัญ ตามสถิติการศึกษาของประเทศไทยป
การศึกษา 2555-2556 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยที่สัดสวนนักเรียน
ประเภทสามัญศึกษาตออาชีวศึกษาเปน 66:34 คนตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐบาล จึงมีผลทําใหยอดผูเขา
ศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนนอยลง จนถึงข้ันบางสถานศึกษาตองปดกิจการ ซ่ึงตรงกันขามกับการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในประเทศเยอรมนีมีระบบการจัดการเรียนการสอนควบคูไปกับการฝกอบรม 
โดยหลักสูตรมีการปรับใหเขากับความเปนจริงเม่ือนักศึกษาตองทํางานในสถานประกอบการสงผลตอจํานวน
นักศึกษาตัดสินใจเรียนในสถาบันอาชีวศึกษามากถึง รอยละ 56.9 (Hummelsheim, S. และ Baur, M. , 2014)  

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของสถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชนใหมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่สูงข้ึน โดยเฉพาะสถาบันที่ตั้งอยูในเขตภาคเหนือที่มีดาน
ชายแดนเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบานหลายแหง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบาย จึงอาจเปนเหตุผลหนึ่ง
ที่นักเรียนเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในพ้ืนที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย อยางไรก็ตาม 
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนจะสามารถผลิตแรงงานใหตรงตามความตองการของสถานประกอบการไดหรือไม 
และสามารถสรางความเชื่อมั่นตอสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนไดอยางไร ผูวิจัยจึงทําการศึกษาหลักสูตร 
เทคโนโลยีและโปรแกรม ท่ีเปดทําการสอนในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในปจจุบันวาควรพัฒนาไปในทิศทางใด 
ตลอดจนศึกษาความตองการของผูประกอบการหรือตลาดแรงงานในอนาคตวาควรมีคุณสมบัติอยางไร เพื่อใช
รางแนวทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ในการสรางจุดแข็งดานผลิตภัณฑ
ทางการตลาดใหสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนสามารถดําเนินงานอยูไดและมีศักยภาพการแขงขันในตลาดตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความตองการของนักเรียนในดานผลิตภัณฑทางการตลาดอาชีวศึกษาเอกชนในการ

ตัดสินใจเลือกเขาเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน  
2. เพ่ือศึกษาความตองการของสถานประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน 
3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ผูวิจัยได

นําแนวคิดดานการพัฒนาผลิตภัณฑทางการตลาด มาประยุกตใชในการรางแนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
แขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานพื้นที่ในการศึกษา ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานพ้ืนที่แบบเจาะจงไปท่ีกลุมจังหวัดใน
เขตภาคเหนือตอนบน ประกอบไปดวย 

1.1) โรงเรียนมัธยมในเขตภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด ไดแก เชียงราย พะเยา เชียงใหม 
แพร นาน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ และแมฮองสอน 

1.2) สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน 6 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลําพูน 
ลําปาง พะเยา เชียงราย และจังหวัดอุตรดิตถ 

1.3) สถานประกอบการที่มีการฝกงานของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 9 จังหวัด ไดแก เชียงราย พะเยา เชียงใหม แพร นาน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ และแมฮองสอน 

2. ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)              
ทั้ง 3 กลุม ไดแก 1) กลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 9 คน 2) นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 - ชั้นปที่ 3 ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ
ตอนบน จํานวน 9 คน และ 3) กลุมผูประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 10 คน  

3. นําขอมูลที่ไดมารางแนวทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชวีศึกษาเอกชนที่มีความ
เหมาะสม  

4. กําหนดเปนแนวทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 

ผลิตภัณฑทางการตลาดของ
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 
- การตลาด 

- เทคโนโลยี 

-หลักสูตรและโปรมแกรม 
 

นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษา  

่

รางแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการแขงขนัของ
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 

นักเรียน ปวช. 
 ช้ันปที่ 1 

ของอาชีวศึกษา
เอกชนในเขต

ภาคเหนือตอนบน 

สถานประกอบการ 

ที่มีการฝกงาน 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
แขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 

� กลยุทธดานการตลาด 

� กลยุทธดานเทคโนโลยี 

� กลยุทธดานหลักสตูรและโปรมแกรม 

 

ความตองการดานผลิตภณัฑ
ทางการตลาดของสถาบัน

อาชีวศึกษาเอกชน 

- หลักสูตร 

- เทคโนโลยี 

- โปรแกรม 
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ผลการศึกษาวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงคท่ี 1 ความตองการของนักศึกษาในดานผลิตภัณฑทางการตลาดอาชีวศึกษา 
เอกชนในการตัดสินใจเลือกเขาเรยีนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน 

- มีอุปกรณการเรียน การสอนท่ีครบครัน 
- นักศึกษาสวนใหญจะมีงานทํา 
- การดูแลของอาจารยอยางทั่วถึง และใสใจในดาน  
  การเรียนการสอน 
- ช่ือเสียงของสถาบัน 
- ภายในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนจะมีรานอาหารไวคอยบริการ   
อยางเพียงพอ 

- การมีระเบียบวินัย  
- นักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารจากสถาบัน 

เหตุผลของนักศึกษาในการเลือกศึกษาตอในสถาบัน

อาชีวศึกษาเอกชน 

วัตถุประสงคที่ 2 ความตองการของสถานประกอบการในเขต
ภาคเหนือตอนบน 

ความประทับในหลักสูตรที่เรียนในสถาบนั 

อาชีวศึกษาเอกชน 

นักศึกษาจบหลักสูตรแลวมีงานทํา  
หลักสูตรมีความทันสมัย  
ศักยภาพของอาจารยผูสอน  
หลักสูตรอาชีวศึกษาจะเนนการปฏิบัติ  

นักศึกษาประชาสัมพันธหลักสูตรหลังสําเร็จการศึกษาจาก

สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 

วัตถุประสงคที่ 3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขัน
ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 

การตลาด 
- การพัฒนาดานภาษาและทักษะการดําเนินงานใหแกนักศึกษา 
ดานเทคโนโลยี 
- การนําเทคโนโลยีใหมๆมาถายทอดใหแกนักศึกษา 
ดานหลักสูตรและโปรแกรม  
- นักศึกษาตองมีความรูความเขาใจสาขาท่ีเรียน  
- มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
- มีความรูทางดานภาษา 

- มีความรูดานคอมพิวเตอร 

1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขันดานการตลาด
ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 
  1.1 การตลาดโดยจัดทํางานแนะแนวการศึกษา และ
จัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธสถาบัน  
  1.2 การสรางพันธมิตรรวมมือกับผูประกอบการเพ่ือ
เตรียมความพรอมความตองการกําลังคนอาชีวศึกษา  
  1.3 การขยายการตลาดเพื่อสรางโอกาสทางการศึกษา
รองรับ Thailand 4.0 ซ่ึงกําลังคนของอาชีวศึกษาเปนหน่ึงใน
แรงผลักดัน  

2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขันดานเทคโนโลยี
ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 
  2.1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดานเทคโนโลยี 
โดยการประเมินในกลุมอาชีพเทคโนโลยีท้ังในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
  2.2 การพัฒนาศักยภาพการแขงขันดานเทคโนโลยี 
นวัตกรรม โดยนักศึกษาท่ีจบสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนจะตอง
ผานเกณฑมาตรฐานเพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางดาน
เทคโนโลยี 

  3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขันดานหลักสูตร

และโปรแกรมของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 

  3.1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยทดสอบและ

ประเมินการใชโปรแกรมตางๆ และทดสอบคุณภาพทางดานภาษา  

  3.2 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักศึกษา: 

เสริมสรางองคความรู และทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ รวมท้ัง

คุณธรรมจริยธรรม 

  3.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ 

และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ัง

ทางดานเศรษฐกิจ และสังคม 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาความตองการของนักศึกษาในดานผลิตภัณฑทางการตลาดอาชีวศึกษาเอกชนในการ

ตัดสินใจเลือกเขาเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน พบวา นักศึกษาสวนใหญเลือกเรียนสถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชน เนื่องจาก 1) สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนมีอุปกรณการเรียนการสอนท่ีครบครันมากท่ีสุด 
สงผลใหนักศึกษามีคุณภาพท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนั้นนักศึกษาจึงมีความม่ันใจที่จะศึกษาในสถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชน 2) นักศึกษาท่ีการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนสวนใหญจะมีงานทํา          
ซึ่งตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน เนื่องจากนักศึกษาที่จบจากสถาบันอาชีวศึกษาจะมีการฝกปฏิบัติ
เก่ียวกับวิชาชีพในระหวางเรียน และไดรับการฝกประสบการณจากสถานประกอบการ 3) การดูแลของอาจารย
อยางทั่วถึง และใสใจในดานการเรียนการสอนทําใหนักศึกษาเกิดความประทับใจ สอดคลองกับการศึกษาของ 
วันฉัตร ทิพยมาศ (2555) พบวาคุณภาพของครูผูสอนเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียน ในเขตภาคใตตอนบน 4) ชื่อเสียงของสถาบันสอดคลอง กับแนวคิด
ของเสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ (2552) ท่ีกลาววา แบรนด ซึ่งเปนสัญลักษณของคุณภาพของระบบการศึกษา และ
คุณภาพของสถานศึกษา และสิ่งเหลานี้จะเปนภาพลักษณที่ดี สามารถชวยดึงดูดความสนใจใหบุคคลเขามา
ศึกษา และ5) นักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารจากสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน มากกวาของรัฐบาล สถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชนจะมีการเผยแพรขาวสารผานทางเว็บไซต และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องชวยให
นักศึกษาไดรับขาวสารใหมๆ สอดคลองกับการศึกษาของนันธิการ จิตรีงาม (2551) ศึกษาเร่ือง ภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยเอกชน ในทัศนะของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 และผูปกครอง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
กลุมตัวอยาง จะเปดรับขาวสารประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยเอกชนอยางสมํ่าเสมอ โดยผาน สื่อโทรทัศน
มากท่ีสุด รองลงมาไดแก สื่อเว็บไซด และสื่อบุคคล อาทิ เชน เพื่อน พอแม ญาติพี่นอง อาจารย ดารา 
นักแสดง และนักกีฬา สวนสื่อประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยที่ไดรับขาวสารนอยท่ีสุด ไดแก สื่อวารสาร/
ใบปลิว ดังนั้นนักศึกษาที่จบจากสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนสามารถหางานไดงายเนื่องจากหลักสูตรท่ีนักศึกษา
เรียนสามารถนําไปใชไดจริง นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถพัฒนาทักษะความสามารถทางดานการปฏิบัติ
มากกวาดานทฤษฎี และไดความรูที่ตรงสาขาและสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพได 
ทั้งอาชีพสวนตัว เชน นักศึกษาที่จบชาง ก็สามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษา เปดอูซอมรถ เปดรานขาย
อะไหล เปนตน และยังสามารถทํางานในสถานประกอบการตางๆ สอดคลองกับการศึกษาของ อารมณ เพชร
ชื่น (2547) พบวาตัวแปรที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน คือ ตองการ
พัฒนาตนเอง และตองการพัฒนาอาชีพดังนั้นนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากอาชีวศึกษาเอกชนจึงสามารถ
ประกอบอาชีพไดหลากหลายและเปนแรงงานที่สาํคัญของประเทศไทย โดยนักศึกษาจะทํางานใน 1) หนวยงาน
ของเอกชน เชน พนักงานบัญชี พนักงานโรงแรม ชางเคร่ืองยนต พนักงานตอนรับ เปนตน นักศึกษาจึงมีความ
ประทับในหลักสูตรที่เรียนในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน เนื่องจากหลักสูตรท่ีนักศึกษาเรียนเปนหลักสูตรท่ีมี
ความทันสมัยสอนโดยอาจารยที่มีความรู ความสามารถ และมีความรูดานวิชาชีพเฉพาะ เนนปฏิบัติ และการ
เรียนการสอนจะเนนผูเรียนเปนสําคัญ และจบหลักสูตรแลวมีงานทํา สอดคลองกับการศึกษาของ อัญชัน ศศิ
วัจนไพสิฐ (2555) ศึกษาสวนประสมตลาดที่มีผลตอนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาชีวศึกษา 
จังหวัดนานในการเลือกศึกษาตอ โดยนักศึกษาจะใหความสําคัญกับสถาบันการศึกษาที่มีสาขาเปดสอนตรงกับ
ความตองการของตนมากที่สุดและยังสอดคลองกับการศึกษาของ ขวัญกลม จีนวงค (2549) ศึกษาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในระดับ ปวส . สาขาบริหารธุรกิจของ
นักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนระดับ ปวช.3 สายพาณิชยกรรม ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา นักศึกษาจะให
ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันมากท่ีสดุ นอกจากน้ีนักศึกษาที่เรียนในอาชีวศึกษาเอกชนมี
ความประทับในดาน 1) อุปกรณอํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนทันสมัย 2) อาคารสถานที่ทันสมัย              
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3) มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 4) มีเครื่องอุปโภค และบริโภคที่ครบครัน สอดคลองกับการศึกษาของ สมทรง 
สรรพสาร (2547) กลาววา สภาพแวดลอมทางดานกายภาพมีความสําคัญตอการเรียนรูของนักศึกษา เนื่องจาก
ชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู และรวมดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนั้นการท่ีนักศึกษาเขามาเรียนใน
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนแลวเกิดความประทับใจในหลักสูตร และการบริการของสถาบัน รวมท้ังหลังสําเร็จ
การศึกษาแลวมีงานทํา จึงสงผลใหนักศึกษาอยากมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับหลักสูตรของสถาบันอาชีวศึกษา
เอกชน โดยนักศึกษาจะทําการประชาสัมพันธเก่ียวกับ จบแลวมีงานทําท่ีตรงสายวิชาชีพ สามารถหางานไดงาย 
และเร็วกวาสายสามัญ และมีการดูแลจากทางอาจารยทางสถาบันเปนอยางดี โดยนักศึกษาทําการ
ประชาสัมพันธผานทางปากตอปากมากท่ีสุด สอดคลองกับการศึกษาของอินทอร ไตรศักดิ์ (2557) ศึกษาการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักเรียนในสํานักงานการอาชีวศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา พบวา ระดับการรับรูที่มากที่สุด คือ สื่อบุคคล เชน รุนพี่ ศิษยเกา เพื่อน ญาติพี่นอง เปน
ตน รองลงมาเปนการประชาสัมพันธผาน เฟสบุค ไลน และเว็บไซต  เนื่องจากสื่อออนไลนสามารถเขาถึงได
อยางรวดเร็ว สะดวก และประหยัดเวลา สอดคลองกับการศึกษาของ อภิชัจพุกสวัสดิ์ และ กุลทิพย ศาสตระรุจิ 
(2556) ศึกษาการประชาสัมพันธภายใตกระแสสื่อสังคมออนไลน พบวา สื่อสังคมออนไลนเปนรูปแบบการ
สื่อสารที่เขาถึง กลุมเปาหมายทุกระดับในปจจุบัน และส่ือสังคมออนไลนกําลังไดรับความนิยม ในงาน
ประชาสัมพันธและมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังมีแนวโนมวาจะไดรับความนิยมสูงขึ้นในอนาคต  
 การพัฒนาบุคลกรในดานเทคโนโลยีเพ่ือเขาสูตลาดแรงงานก็เปนสิ่งที่สําคัญ โดยนักศึกษาตองการ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีโสตทัศนูปกรณที่ครบ มีเทคนิคการสอนโดยใชคอมพิวเตอร และอุปกรณอื่นๆ ระบบ 
Internet ที่มีความเร็วสูง ครอบคลุมทั่วทั้งสถาบัน เนื่องจากนักศึกษาตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบคน
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนสําหรับการเรียน และนักศึกษาตองการเปดหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมมากที่สุดเนื่องจากนักศึกษามองวาในยุคปจจุบันตลาดแรงงานในดานอุตสาหกรรมมีการ
เติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งหลักสูตรจะมีความเหมาะสมกับผูที่ตองการทํางานเก่ียวกับการผลิต ความปลอดภัยใน
ระบบการผลิต การซอมบํารุง และการเชื่อมในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองลงมาไดแก หลักสูตรเทคโนโลยี
กับการพัฒนาดานการเกษตร เนื่องจากประเทศไทยมีการผลิตสินคาเกษตรท้ังเพื่ออุปโภค บริโภค
ภายในประเทศและสงออก ดังนั้นเม่ือนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิต แปรรูป และพัฒนาสินคาทาง
การเกษตรจะชวยใหมีปะสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสรางสรรค เนื่องจากนักศึกษา
ตองการนําความรูที่จะไดการศึกษา ไปใชในการออกแบบ ชิ้นงาน การออกแบบระบบ รวมถึงการพัฒนา
โปรแกรมท่ีไมซับซอนมากแตสามารถตอยอดการพัฒนาชิ้นงานขนาดใหญได  

ความตองการในดานการตลาดของสถานประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน พบวาผูประกอบการ
ตองการใหอาชีวศึกษาพัฒนาทักษะดานภาษา โดยเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ สอดคลองกับการศึกษา
ของ วรวรรธน ศรียาภัย และคณะ (2553) ความตองการคุณลักษณะบัณฑิตทางภาษาและการส่ือสาร ของ
สถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการภาครัฐและเอกชนตองการบัณฑิตที่ความสามารถใชภาษาส่ือสาร
ไดดี ตั้งแต 2 ภาษาขึ้นไป โดยตองการภาษาอังกฤษ มากที่สุด โดยสามารถใชการทักษะการฟง พูด อาน และ
เขียนได รองลงมาไดแก ทักษะโดยการฝกอบรมดวยการปฏิบัติงาน และ ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สอดคลองกับการศึกษาของ พกานต ตันติกรพรรณ และศศิวิมล สุขบท (2559) คุณสมบัติของแรงงานท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวะเอกชนเพ่ือตอบสนองความ ตองการของภาคอุตสาหกรรมเขตพ้ืนที่ภาคใต 
ประเทศไทย พบวา ผูประกอบการตองการผูสําเร็จการศึกษาที่มีความรับผิดชอบสูง มีการปรับตัวเขากับเพื่อน
รวมงานไดดีรักความกาวหนา ทํางานหนัก ทุมเท อดทน ขยันมีความสมํ่าเสมอในการหม่ันหาความรูความ
เขาใจในงาน ซ่ึงผูประกอบการก็มีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการมีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีจบ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในดานจัดสถานท่ีฝกประสบการณ เพ่ือนักเรียนนักศึกษาไดฝกทักษะ และ
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ประสบการณผานงานจริง นอกจากนี้ ยังมีสวนชวยสอนทักษะในดานการดําเนินงานตางๆ เชน สอนทักษะชีวิต
และการทํางาน ทักษะดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปรับตัวและมีบุคลิกภาพที่ดี  ทักษะการเรียนรู
นวัตกรรม และสอนใหนักศึกษาสนใจที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ นอกจากนี้สถานประกอบการยังชวยนําองคความรู
ของภาคอุตสาหกรรมมาถายทอด เพื่อใหไดหลักสูตร ซึ่งกําลังเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานอยางแทจริง 
 ความตองการในดานเทคโนโลยีของสถานประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน พบวา 
ผูประกอบการตองการใหสถาบันอาชีวศึกษาควรมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนตมากที่สุดสอดคลองกับ
การศึกษาของ จงจิตต ฤทธิรงค และรีนา ตะดี (2558) กลาววา ในการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมที่
สําคัญของประเทศไทย อุตสาหกรรมยานยนตเปนอีกหนึ่งสาขาวิชาที่กําลังตองการเพื่อรองรับการเติบโตและ
การแขงขันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศใน ความตองการในดานหลักสูตรและโปรแกรมของสถาน
ประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน พบวา หลักสูตรที่ผูประกอบเห็นวาควรมีมากที่สุด คือ หลักสูตรชางยาน
ยนต เนื่องจากเปนสาขาที่ตลาดแรงงานตองการท้ังในและตางประเทศ สอดคลองกับการศึกษาของ ปรีชา อุป
โยคิน และคณะ (2557) ศึกษาความตองการแรงงานและพัฒนาฝมือแรงงาน ในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง พบวา
ประเทศไทยมีความตองการพัฒนาฝมือแรงงาน สาขากลุมชางยนต เชน ซางซอมรถยนต ชางเคาะตัวถังรถยนต 
และชางสีรถยนต รองลงมาไดแก ชางเทคนิคคอมพิวเตอร เนื่องจาก เปนบุคคลที่มีความสามารถและความรูใน
การทํางานบนคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถแกไข ซอมแซม โปรแกรมเก่ียวกับคอมพิวเตอรในสถานประกอบการได 
นักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนควรมีคุณลักษณะในดานทักษะการปฏิบัติงานและมีความกลาแสดง
ออกมาที่สุด รองลงมาไดแก มีความใสใจในงานท่ีปฏิบัต ิมีความรูทางดานภาษา มีความสนใจที่จะเรียนรูสิ่งใหม 
มีความรูความเขาใจสาขาท่ีเรียน มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความรูดานคอมพิวเตอรและมีมนุษยสัมพันธที่ดี ซึ่ง
สอดคลองกับหลักการพัฒนาใหผูเรียนอาชีวะมีคุณสมบัติหรือทักษะท่ีสําคัญ คือ 3R และ 8C R และคุณสมบัติ
ดานความรู ทักษะ และทัศนคติของนักศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนท่ีสถานประกอบการตองการ ไดแก 1) 
คุณสมบัติดานความรูของนักศึกษาที่ผูประกอบการตองการมากท่ีสุด คือ ความรูดานภาษาโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งจากการศึกษาของ สุนิดา ปานดํารงสถิตย (2556) ศึกษาความตองการใชภาษาอังกฤษของ
บุคลากร ในสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม จังหวัดปทุมธานี พบวาปญหาท่ีพบในการใชทักษะ ภาษาอังกฤษ
ดานการพูดสวนใหญเปนเร่ืองของการใชไวยากรณ ดานการฟงเมื่อตองฟงการพูดภาษาอังกฤษที่เร็วจะสงผลให
ฟงไมเขาใจ ดานการอาน ในเรื่องของการไมเขาใจความหมายของศัพท ดานการเขียนในเรื่อง ของไวยากรณ 
และความตองการในการพัฒนาปรับปรุงภาษาอังกฤษสวนใหญตองการหาโอกาส ฝกฝนและใชภาษาอังกฤษ
มากข้ึน รองลงมาไดแก ความรูดานการคิดวิเคราะห ความรูดานภาษาจีน เนื่องจากบางสถานประกอบการใน
ประเทศไทยตองทําการคารวมกับจีน และปจจุบันคนจีนก็เปนนักทองเท่ียวที่สําคัญของประเทศไทยที่นํารายได
เขาสูประเทศ ความรูดานคอมพิวเตอร เนื่องจากทุกสถานประกอบการตองใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน
เพื่อความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยคุณสมบัติดานทักษะของนักศึกษาที่ผูประกอบการตองการ
มากที่สุด คือ ทักษะในการปฏิบัติงาน รองลงมาไดแก ทักษะดานการแกไขปญหา ทักษะการกลาแสดงออก 
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการส่ือสาร สอดคลองกับ สนั่น เถาชารี (2550) การ
คัดเลือกบุคคลเขาทํางาน ซ่ึงตองพิจารณาความเหมาะสม ในดานตาง ๆ ไดแก ความสามารถของผูสมัคร 
รวมทั้งบุคลิกภาพ ลักษณะรางกายและสภาพอารมณความสนใจและคานิยม เจตคติทาง สังคม แรงจูงใจ การ
แสดงออกและลักษณะเฉพาะบุคคล 3) คุณสมบัติดานทัศนคติของนักศึกษาที่ผูประกอบการตองการมากที่สุด 
คือ นักศึกษาตองสามารถปรับตัวเม่ือตองเจอกับสถานการณตางๆในขณะที่ปฏิบัติหนางาน รองลงมาไดแก มี
ความซื่อสัตย นักศึกษามีการเรียนรูสิ่งใหม เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณ และมีความอดทน 
และมีคุณธรรมและจริยธรรม สอดคลองกับการศึกษาของ พุทธ ธรรมสุนา (2554) ศึกษาการผลิตและพัฒนา
กําลังคนอาชีวศึกษาอยางไรใหตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม พบวา ผูสําเร็จการศึกษา ในระดับ 
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ปวช. และปวส. ที่จะเขาสูตลาดแรงงาน ควรมีความรูและทักษะวิชาชีพในสาขาอาชีพท่ีตนไดศึกษานอกจากนี้ 
ผูสําเร็จการศึกษา จะตองมีระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็ง มีความซื่อสัตย สุจริต อดทนตองาน รักองคกร และ
ทุมเทใหกับงาน มีความตั้งใจในการทํางานจริงรูจริง ทําได มีปฏิภาณไหวพริบ มีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา 
 จากการสนทนากลุมประเด็นเก่ียวกับความตองการดานผลิตภัณฑทางการตลาดอาชีวศึกษาเอกชน 
ประกอบดวย ดานการตลาด ดานเทคโนโลยี และดานหลักสูตรและโปรแกรมจึงไดสรุปประเด็นสําคัญ และ
นํามากําหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนได ดังนี้ 1. แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขันดานการตลาดของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนโดยจะเนนทํางานตลาดผาน
การแนะแนว และจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธสถาบัน และสรางพันธมิตรรวมมือกับผูประกอบการเพ่ือ
เตรียมความพรอมความตองการกําลังคนอาชีวศึกษา โดยการสํารวจความตองการของผูประกอบการเกี่ยวกับ
อัตรากําลังคนและสาขาท่ีตองการ โดยจะทําใหพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และขยายตลาดเพ่ือสรางโอกาสทาง
การศึกษารองรับ Thailand 4.0 ซ่ึงกําลังคนของอาชีวศึกษาเปนหนึ่งในแรงผลักดัน 2. แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการแขงขันดานเทคโนโลยีของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนโดยเนนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดาน
เทคโนโลยี โดยการประเมินในกลุมอาชีพเทคโนโลยีทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพการ
แขงขันดานเทคโนโลยี นวัตกรรม โดยนักศึกษาท่ีจบสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนจะตองผานเกณฑมาตรฐาน
เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี และเปนบุคคลกรที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
และเปนกําลังพัฒนาของประเทศ และ3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขันดานหลักสูตรและโปรแกรม
ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน โดยเนนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยทดสอบและประเมินการใชโปรแกรม
ตางๆ และทดสอบคุณภาพทางดานภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษาเพ่ือเปนการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน เรียนจบแลวสามารถปฏิบัติไดจริง และการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักศึกษา: เสริมสราง
องคความรู และทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคเหมาะ
กับวิชาชีพ และการดํารงชีวิตในสังคม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ และปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง ดานเศรษฐกิจ และสังคม 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งน้ี  
ขอเสนอแนะสําหรับสถาบันอาชีวศึกษา 
เชิงปฏิบัติ 

1) สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนควรมีการจัดระบบเครือขายสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่นและ
สวนกลาง เพ่ือแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลภายในสถาบันอาชีวศึกษา  

2) สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนควรจะมีการจัดการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางดาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3) สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนควรจะมีการจัดการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษและ
ประเมินผลการทดสอบเพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของนักศึกษาใหมีศักยภาพเปนที่ตองการของสถาน
ประกอบการ  

4) สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนควรเปดหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเน่ืองจาก
เปนหลักสูตรที่ชวยพัฒนาศักยภาพนักศึกษากอนสูงตลาดแรงงาน  

5) สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนควรพัฒนาศักยภาพการแขงขันดานการตลาดของสถาบันอาชีวศึกษา
เอกชนโดยทําการตลาดผานการแนะแนว สื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ 
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เชิงนโยบาย 
1) สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนควรเรงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

เอกชนไทยใหมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน 
2) สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนควรสงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการเขา มามีสวน

รวม ในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยเนนความเชื่อมโยงกับมาตรฐานสมรรถนะอาชีพเปนหลัก 
ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ 
เชิงปฏิบัติ 

1) ผูประกอบการควรมีการกําหนดขอปฏิบัติตางๆเกี่ยวกับการฝกประสบการณ เพ่ือใหนักศึกษา
สามารถปฏิบัติตาม 

2) ผูประกอบการควรมีการกําหนดเกณฑประเมินผลการฝกประสบการณของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อใหนักศึกษาไดมีการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของตนเอง  
เชิงนโยบาย 

1) ผูประกอบการควรมีการกําหนดแผนรับนักศึกษาในแตละป เพ่ือใหสามารถดูแลนักศึกษาไดอยาง
ทั่วถึง 

2) สถานประกอบการแตละแหงควรมีกําหนดมาตรการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสถาน
ประกอบการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป 
1. ควรนําวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เชน การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ

วิจัยเชิงลึกรวมกับการกําหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน  
2. ควรมีการศึกษาภาพลักษณของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและการตัดสินใจเขาศึกษาสถาบัน

อาชีวศึกษาเอกชน ในมุมมองของผูปกครอง และสถานประกอบการ เพิ่มเติม 
3. ควรศึกษาปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาและผูประกอบการท่ีสงผลตอความตองการดานผลิตภัณฑ

ทางการตลาดอาชีวศึกษาเอกชนเพิ่มเติม 
4. ควรศึกษาปจจัยดานสิ่งแวดลอมของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขา

ศึกษาตอของนักศึกษา 
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สื่อสังคมออนไลนกับโอกาสในการสรางธุรกิจ 
 
How a Social Media Can Contribute to Business Success.
 
ผูวิจัย   วิภาดา  อําไพ 
 

บทคัดยอ 
บทความวิชาการฉบับนี้มีจุดประสงคสําคัญคือ เพื่อสรางองคความรูใหผูประกอบการเกี่ยวกับการดําเนิน

ธุรกิจใหสอดคลองกับโลกการแขงขันในยุคปจจุบันโดยสามารถใชสื่อสังคมออนไลนเปนอีกหนึ่งเครื่องมือสําคัญใน
การดําเนินธุรกิจใหเกิดประสิทธิภาพ เพราะส่ือสังคมออนไลนในปจจุบันถือเปนที่ยอมรับ และใชงานกันอยาง
แพรหลายเพื่อประโยชนทางธุรกิจ การใชสื่อสังคมออนไลนชวยใหผูประกอบการและกลุมลูกคาเกิดการ
ติดตอสื่อสาร ถายทอดขาวสาร ถายทอดขอมูล อยางทันทวงทีในเวลาจริง เพราะปจจุบัน ธุรกิจที่จะเปนผูนําทาง
การตลาดและสามารถอยูรอดทามกลางการแขงขัน จําเปนอยางยิ่งในการปรับรูปแบบของธุรกิจใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมผูบริโภคและทองตลาด เพื่อใหเกิดการดําเนินการทั้งภายในและภายนอกใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ
เชน การวางกลยุทธทางการตลาดเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย รวมไปถึงการสรางคุณคาและการตระหนักรูในตราสินคา
ตลอดจนการสรางความสัมพันธอันดีกับผูบริโภคหรือกลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจตอไป ถึงแมวาสื่อสังคมออนไลน
จะไมไดถูกสรางดวยวัตถุประสงคแรกเริ่มเพื่อสนับสนุนการทําธุรกิจ แตหากวิเคราะหจากภาพรวมในโลกของการ
แขงขัน องคกรธุรกิจตางตางเร่ิมนําเครือขายสังคมออนไลนไปประยุกตใชในการทําธุรกิจกันมากข้ึน โดยผลของการ
วิเคราะหขอมูลจึงถือเปนประโยชนของธุรกิจเพื่อเปนแนวทางในการประยุกตใชสื่อสังคมออนไลนตอไป 
 
คําสําคัญ : สื่อสังคมออนไลน, ความสําเรจ็, ธุรกิจ 
 
Abstract 

This scholarly article was intended to build knowledge about using social media as a 
tools for business success. Its important part of running a business more efficiently because 
today's social media is widely accepted and used for created business advantages. The use 
of social media helps entrepreneurs and customers communicate expeditious in real time. 
The key success to be a market leader and be able to survive the competition, Business 
necessary to adapt the business’s model in line with consumers and market behaviors to 

achieve both internal and external quality performance. For example, how to build the 
marketing strategy to reach the target consumers, including value creation and brand 
awareness as well as building good relationships with business customers. Previously the 
social media created to use as a business support tools but now a day businesses are starting 
to use social media widely to added value for Brand and services. The study aims to 
analyze the factors that effect to affiliate marketing with social media and how to develop 
the business model to be successful.  

Key Words : Social Media, Success, Business
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บทนํา  
ในโลกยุคโลกาภิวัฒนที่ เปนไปดวยความรวดเร็ว เกิดสภาวะของการแขงขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น                   

ทางผูประกอบการทั้งในประเทศและตางประเทศตางหันมาใหความสนใจตอการใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อประยุกตใช
ใหเกิดขอไดเปรียบทางการแขงขัน จากการทําการสํารวจขอมูลของเอเจนซี่ระดับโลกอยาง We Are Social ดิจิทัล
เอเจนซี่ในประเทศสิงคโปรและ Hootsuite ท่ีสํารวจขอมูลทั้งหมดมาจาก 238 ประเทศท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทย
พบวา ประชากรท่ัวโลก 7,476 พันลาน มีผูใชอินเตอรเน็ตทั่วโลก 3,773 ลานคน หรือคิดเปน 50% และพบวาใน
จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตทั่วโลกมีการใช ส่ือสังคมออนไลนมากถึง 2,789 ลานคน หรือคิดเปน 37% ดวยกัน และมี
แนวโนมของการใชเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต สําหรับประเทศไทยพบวาในป 2560 มีจํานวนผูใชอินเตอรเน็ต 
67% จากจํานวนประชากรทั้งหมดซึ่งเติบโต 21% เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2559 ทําใหประเทศไทยอยู
ในลําดับที่ 18 จากการสํารวจ โดยมีการใชสื่อสังคมออนไลนมากเปนอันดับ 9 ของโลก ดวยสัดสวน 67%               
จากจํานวนประชากรในประเทศคนไทยใชเวลากับ Social Media เฉล่ียวันละ 2.48 ชั่วโมง 

แมในประเทศไทยเองก็ยังมีผลสํารวจจาก สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
หรือ ETDA (2560) พบวาจํานวนชั่วโมงการใชอินเทอรเน็ตในภาพรวมของประชากรในประเทศไทยมีการใชงาน
ผานอุปกรณเคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร โดยเฉลี่ยอยูที่ 6 ชั่วโมง 30 นาทีตอวัน โดยกิจกรรมที่มีผูใชงานผาน
อินเตอรเน็ตมากที่สุดคือการใชสื่อสังคมออนไลน โดยเฉลี่ยอยูที่ 3 ชั่วโมง 30 นาทีตอวัน และตามมาดวยการหา
ความบันเทิงผานเคร่ืองมือสื่อสารรองลงมาตามลําดับ โดยมีการใชงานท้ังที่บานที่ทํางานและตามสถานท่ีสาธารณะ
ทุกที่ทุกเวลา ท้ังในชวงวันหยุดและวันทํางาน โดยจากผลสํารวจผูที่ใชงานสูงสุดมีอายุอยูในชวงระหวาง 17-36 ป 
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นับจากท่ีมีการใชมีการอินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวันของผูคน การส่ือสารทั้งในระดับบุคคลและในภาค

องคกรเกิดการปรับเปลี่ยนอยางมากในโลกปจจุบัน โลกของอินเทอรเน็ตและแมกระทั่งส่ือสังคมออนไลนไดปฏิวัติ
การสื่อสารซึ่งชวยใหบุคคลและองคกรตางๆสามารถเอาชนะขอ จํากัดทางภูมิศาสตรและเวลาได ซ่ึงจาก
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นนี้เองทําใหผูคนสามารถเชื่อมตอกันทั่วโลกไดตลอดเวลา Harris & Rae. (2009) พบวา
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาอยางรวดเร็วทําใหเกิดการติดตอแบบใหมที่เรียกวาสื่อสังคมออนไลน 
หรือ Social Media ซ่ึงสอดคลองกับที่ Gretzel, Kang and Lee (2008) ไดพบวาธุรกิจในทุกประเทศจํานวนมาก
เริ่มใชสื่อสังคมออนไลนมาเปนอีกหนึ่งเปนเครื่องมือในการนํามาเพ่ือสรางกลยุทธทางตลาดที่ติดตอสื่อสารกับกลุม
ลูกคา และสามารถสรางกําไรมหาศาลและเกิดประโยชนในดานอื่นอีกหลายประการ ตัวอยางเชนธุรกิจสามารถรับ
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการสรางภาพลักษณใหธุรกิจของตน (Brand Awareness) 
โดยผานทางสื่อสังคมออนไลนไดโดยชวยใหองคกรประหยัดตนทุนกวาการทําสื่อประชาสัมพันธแบบในอดีต  

การเกิดบทสนทนาออนไลนของผูบริโภคผานส่ือสังคมออนไลนนี้เองสามารถชวยใหธุรกิจนํามาใชเปน
ขอมูลสําคัญในการแกปญหาและปรับปรุงบริการไดอยางรวดเร็วและผูบริโภคเองสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ
หรือบริการรวมถึงการแบงปนประสบการณกับผูใชผลิตภัณฑรายอื่น ตามแนวคิดทฤษฎีการตลาดแบบปากตอปาก 
(Word of Mouth) โดยมีงานวิจัยของ Steffes, E. M. and Burgee, L. E. (2009) ท่ีไดอธิบายวากลุมลูกคา
สามารถใชชองทางส่ือสังคมออนไลนในการเลือกรับ หรือติดตามขอมูลสินคาโปรโมชั่นและขอเสนอตางตางจาก
ธุรกิจที่สนใจ จึงถือเปนโอกาสสําคัญที่ธุรกิจสามารถทําการเผยแพรสินคาและทําการโฆษณาเพ่ือเรียกความสนใจ
จากกลุมลูกคาโดยแจงโปรโมชั่นเสนอการใหราคาพิเศษผานการสรางขอความเชิญชวน หรือ (Content Marketing) 
และสามารถใชเปนพื้นที่ในการแสดงผลตอบรับจากลูกคาที่พึงพอใจในสินคาและบริการโดยไดรับการยินยอมจาก
ลูกคา และชองทางนี้เองถือเปนชองทางสําคัญเพื่อใหธุรกิจไดใชเปนพื้นที่ในการแสดงตัวตนทั้งทางตรงและทางออม
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เพื่อใหเปนที่จดจํา จากผลการสํารวจจะเห็นไดวาลูกคาหรือผูที่เคยเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของธุรกิจที่ขายสินคาทาง
ออนไลน ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา โดยสวนใหญ รอยละ 55.9 ใหเหตุผลวาปจจัยที่ทําใหสนใจเขาไปดูเว็บไซตขาย
สินคา มักเกิดจากการเห็นโฆษณาของธุรกิจจากเว็บไซตหรือบนส่ือสังคมออนไลนแลวเกิดความสนใจในตัวสินคา ทํา
ใหเกิดการติดตามไปดูในเว็บไซตของรานคาที่ขายสินคานั้น ตามมาที่ลําดับสอง รอยละ 54.9 ลูกคาเกิดคววามต้ังใจ
ในการเขาไปอานรีวิว หรือความคิดเห็นจากผูที่เคยใชสินคานั้น เพื่อใหเกิดลูกคาของธุรกิจมีความม่ันใจกอนที่จะ
ตัดสินใจใชบริการหรือบริโภคสินคาจากธุรกิจนั้นๆ และปจจัยในอันดับถัดไปที่ทําใหเกิดการเขาถึงธุรกิจรานคาผาน
สื่อสังคมออนไลนมาจากการท่ีลูกคาธุรกิจไดรับแจกโคดสวนลด หรือมีของแถม อันถือเปนอีกหนึ่งแรงดึงดูดที่
นาสนใจในตัวธุรกิจกอใหเกิดลูกคารายใหม โดยมีอัตราจากผลสํารวจ รอยละ 47.5  
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ปจจุบันประเทศไทยและตางประเทศ ธุรกิจยังมีการเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับวิทยาการดาน

เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง จึงเปนท่ีสนใจของผูลงทุนธุรกิจในทุกขนาดและทุกประเภทท่ีสนใจปรับใชเทคโนโลยี และ
สื่อสังคมออนไลนในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจการสรางตัวตนการรับรูตราสินคาและพัฒนาบริการในทุกๆดาน 
เพราะโลกปจจุบันการเขาถึงอินเทอรเน็ตงายดายกวาอดีตมาก จนกลายเปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิต โดย ดัช
กรณ ตันเจริญ. (2552). ไดใหความเห็นวา ธุรกิจในปจจุบัน ใชโอกาสนี้ในการประยุกตนําเอา อินเทอรเน็ต หรือ สื่อ
สังคมออนไลนมาเปนชองทางสําคัญ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธกับกลุมลูกคา เพราะนอกจากเปนการลงทุนที่มี
ตนทุนไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับส่ือโฆษณาชนิดอื่นๆในอดีต ส่ือสังคมออนไลนยังเขาถึงกลุมลูกคาไดงายและ
ตลอดเวลา แตธุรกิจตองคํานึงถึงทั้งผลดีและผลเสีย ขึ้นอยูกับการใชงาน ผูประกอบการธุรกิจจึงควรศึกษาถึงการใช
สื่อสังคมออนไลน อยางมีหลักการเพื่อใหสงผลดีกับภาพลักษณขององคกรและธุรกิจ มากกวาจะเปนการลดทอน
ภาพลักษณ ดังที่ Kotler, P. Keller, K.L. (2012) มีความเห็นวาการวางกลยุทธในการดําเนินธุรกิจถือเปนหัวใจ
สําคัญในการนําพาธุรกิจใหไปถึงเปาหมาย โดยสามารถวางกลยุทธทางการตลาดใหไปในทางเดียวกันกับการใช
เทคโนโลยี ใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลน เพื่อใหเกิดการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพและนําพาธุรกิจใหเติบโตไป
อยางยั่งยืน 
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โอกาสการสรางธุรกิจดวยส่ือสังคมออนไลน 
 จากความสําคัญของการใชสื่อออนไลนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ทําใหมีผูศึกษาประโยชน และใหขอเสนอแนะ
ไว เชน เลิศชัย สุธรรมมานนท (2557) กลาวถึงการทําธุรกิจในประเทศไทยวา “ในขณะท่ีธุรกิจในประเทศไทยแมจะถือวา
มีความไดเปรียบทางดานวัตถุดิบ ทางดานการผลิต ทางดานการบริการจึงเอื้อประโยชนใหธุรกิจสามารถเกิดขึ้นมาได” 
แตหากถาจะวิเคราะหโดยระเอียดยังพบวา ธุรกิจในประเทศไทยยังขาดทักษะในการบริหารจัดการ ทั้งภายในองคกรและ
การบริหารศักยภาพทรัพยากรบุคคลใหทางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ” หรืออาจสรุปไดวายังขาดทักษะเชิงลึกในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีเพราะถือวาเปนการลงทุนที่มีตนทุนคอนขางสูง ดังนั้นส่ือสังคมออนไลนจึงถือเปนอีกทางเลือกให
ธุรกิจสามารถสรางกลยุทธแบบไมตองแบกรับตนทุนทางเทคโนโลยี สวน พงศศรันย พลศรีเลิศ (2555) กลาวถึงบทบาท
ของส่ือออนไลนในบทบาทของการเปนที่ปรึกษาวา “แทนท่ีธุรกิจจะพยายามผลักดันสินคาหรือบริการไปสูลูกคา ธุรกิจใน
รูปแบบเดิมๆ ปจจุบันสามารถนําเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลนในการแสดงบทบาทของการเปนที่ปรึกษาและผูใหความ
ชวยเหลือแกลูกคา เพื่อทําใหลูกคารูสึกวาไดรับขาวสารและขอมูลที่สนใจดวยความเต็มใจ และในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
ลูกคาโดยมีลูกคาเปนผูเลือกเอง แทนการนําเสนอทางเดียวจากธุรกิจเหมือนในอดีต เพราะในอดีตธุรกิจจะมุงความสนใจ
ไปกับการขายสินคาหรือบริการไดผลตอบแทนที่คุมคากับเงินที่ลงทุนไป จนบางทีอาจลืมไปวาผลตอบแทนท่ีไดกลับมาใน
ระยะสั้นไมสามารถชี้วัดถึงความพึงพอใจและการสรางความพึงพอใจตอตราสินคาของธุรกิจในระยะยาว” 

ปจจุบันสื่อสังคมออนไลนและโลกอินเตอรเน็ตเรียกไดวาประสบความสําเร็จและไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย
ในทั่วโลกและในประเทศไทย การเติบโตที่รวดเร็วของส่ือสังคมออนไลนเปนพื้นฐานหลักของการขยายฐานขอมูลอยาง
มหาศาลทั้งในดานการแบงปนขอมูลสวนตัวและขอมูลสวนรวมระหวางกันอยางเสรี รวมถึงในภาคธุรกิจก็มีปรากฏการณ
ของการการแบงปนและถายทอดขอมูลเก่ียวกับสินคา ผลิตภัณฑ และขาวสารการประชาสัมพันธออกไปอยางแพรหลายใน
โลกออนไลน การถายทอดขอมูลเกิดขึ้นเปนจํานวนมากในทกุๆวินาที โดย Schiffman & Kanuk. (2000) ไดนิยามเครือขาย
สังคมออนไลนนับเปรียบเปนชุมชนเสมือนจริงที่เปดชองทางใหบุคคลไดออกมาแบงปนขอมูลที่เกี่ยวของกับตนเองหรือใน
เรื่องที่กาํลังสนใจใหผูคนท่ีมีความสนใจในทางท่ีคลายคลึงกันไดรับรูและเขาถึงฐานขอมูลไดโดยงาย 

 

 
 

แหลงที่มา : รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2560 Thailand Internet 
User Profile 2017 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2560) 
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 การวางกลยุทธโดยใชสื่อออนไลนในธุรกิจพบวากอใหเกิดประโยชนทางตรงกับผูบริโภคจะเห็นไดจาก 
Kolter & Keller (2012) อธิบายวา การสรางกลยุทธทางการตลาดและการรับรูตราสินคาในกลุมของลูกคา
เปาหมายเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญที่จะทําใหธุรกิจสามารถครองใจผูบริโภคไปตลอดกาลแบบย่ังยืน และให
ความเห็นวาในปจจุบัน การตลาดแบบเกา คือ เนน Mass marketing ซึ่งเปนการตลาดแบบทิศทางเดียวกําลัง
เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมและความสนใจของกลุมผูบริโภคในปจจุบันที่หันมาใหความสําคัญตอการรับขาวสาร
ขอมูลจากสื่อสมัยใหมหรือการทําการตลาดแบบ Social Marketing ซึ่งจากแนวโนมในปจจุบันความสนใจในการ
หันมาใชงาน ส่ือสังคมออนไลน อาทิเชน Line Facebook Twitter YouTube หรือ Instagram มีแนวโนมที่จะ
เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ก็ถือเปนประโยชนตอผูบริโภคเองที่สามารถเปดรับขอมูลเฉพาะท่ีตนสนใจผานทางสื่อ
สังคมออนไลนในชองทางที่สะดวก สอดคลองกับความเห็นของ วิเลิศ ภูริวัชร (2555) ท่ีไดกลาวถึงการใชสื่อ
เครือขายสังคมในการวางแผนทางการตลาดใหยั่งยืน วาการวางแผนธุรกิจไมใชเพียงแคการเลือกสินคาใหมที่เพื่อจะ
นําเสนอตอกลุมเปาหมายที่มีโอกาสจะไดรับความนิยมที่นอยลงไปในอนาคต แตการสรางสรางตัวตนทางธุรกิจแทที่
จริงคือการสรางการยอมรับ โดยสามารถเริ่มจากกลุมประชากรที่สนใจในปริมาณไมมาก และสรางความประทับใจ
ในแบบท่ีกลุมลูกคามองหาเพื่อถายทอดความสนใจนี้เองผานสื่อสังคมออนไลนที่สามารถขยายวงกวางมากข้ึนเรื่อยๆ 
ความนาสนใจที่ธุรกิจควรทราบจากส่ือสังคมออนไลนทางการตลาดคือ ประสิทธิภาพในการนํามาประยุกตใชไดไมวา
จะเปนกับทั้งองคกรขนาดใหญจนและขนาดเล็ก และยังเปนการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีตนทุนต่ํา แตไดรับผลการ
ตอบรับไปยังกลุมเปาหมายอยางตรงจุดไดเปนอยางดีทําใหธุรกิจทุกประเภท ไมวาจะเปนการขาย การบริการ การ
ผลิต ก็ยังหันมาใหความสําคัญในติดตอ สื่อสารประชาสัมพันธกับกลุมลูกคาของตนผานทางชองทางนี้มากขึ้นเรื่อยๆ 
การสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนในปจจุบันนั้นไมไดจบเพียงแคการซ้ือเทานั้น แตยังเกิดกระบวนการของการ
แบงปนขอมูลทั้งตัวลูกคาและเจาของกิจการไดในทุกสถานที่ และการในการสรางสื่อเครือขายสังคมและส่ือสังคม
ออนไลน  

เพื่อประยุกตใชสื่อสังคมออนไลนกับทางการตลาดใหเกิดประสิทธิภาพ ธุรกิจควรคํานึงถึงความสําคัญ
หลายประการโดยจําแนกเปนดานตางๆไดดังนี้คือ  

ดานการตอบสนอง: ส่ือสังคมออนไลน สามารถชวยใหธุรกิจสามารถตอบสนองลูกคาไดดีในทันที เนื้อหาที่
เลือกมาเผยแพร ตองเขากับยุคสมัย ทันเหตุการณ จึงจะสามารถจูงใจใหคนที่ติดตามหรือกลุมลูกคารูสึกประทับใจ           
เกิดความสนใจที่รับขอมูลทางสื่อสังคมออนไลนเขามามีสวนรวมมากข้ึน  

ดานการสื่อสาร: เปนการสื่อสารแบบสองทางระหวางธุรกิจสมาซิกในเครือขายหรือกลุมลูกคาอยูอยาง
สม่ําเสมอ      โดยธุรกิจอาจมีการสรางกิจกรรมระหวางธุรกิจกับลูกคาเพ่ือใหเกิดการสื่อสารกันอยางตอเนื่อง 

ดานการตอบสนองระดับบุคคล: ใชกิจกรรมที่สามารถใหลูกคาใหความสนใจและสื่อสารไดในระดับบุคคล
แบบตัวตอตัว ดานความตองการของผูบริโภค: ธุรกิจตองมีความเขาใจกลุมเปาหมายอยางลึกซึ้ง มีการวิเคราะห 
และสรางแรงจูงใจและความตองการที่แทจริงของลูกคากอนที่จะเลือกหากิจกรรมมาสรางความสัมพันธอันดีกับ
ลูกคา เพื่อใหกลุมเปาหมายมีการติดตามสื่อสังคมออนไลนของธุรกิจอยูอยางสมํ่าเสมอ  

 ดานการโฆษณาท่ีมองไมเห็น: การสงเสริมการตลาดหรือการทําการโฆษณาโดยใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อ
สงเสริมหรือกระตุนยอดขาย ธุรกิจสมควรที่จะตองทําใหเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ จึงจะไมทําใหลูกคาไมรูสึกวาเปนการ
ยัดเหยียดหรือพยายามที่จะใหเกิดการโฆษณาชวนเช่ือ หรือขายสินคาและบริการมากจนเกินไป  

ความสอดคลอง: การเลือกใชสื่อสังคมออนไลนควรมีความสัมพันธกับประเภทของธุรกิจหรือรานคา เปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ไมขัดแยงทั้งในลักษณะ ภาพลักษณ เพื่อไมทําใหเกิดความสับสน ดานความเปนตัวตน: ธุรกิจ
สามารถแสดงความเปนเอกลักษณที่ชัดเจน ท้ังเปนตราสินคา ประเภทสินคา หรือบริการเพ่ือสรางความนาจดจําให
เกิดขึ้นกับตราสินคาของธุรกิจได ดังนั้นส่ือสังคมออนไลนจึงปฏิเสธไมไดในยุคปจจุบันวาเปนชองทางของการสราง
โอกาสท่ีสําคัญ ใหกับธุรกิจไดเปนอยางดีอีกทางหนึ่ง  
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ธุรกิจชั้นนําของประเทศไทยในปจจุบันพบวาเร่ิมหันมาใหความสําคัญกับการประยุกตใชสื่อสังคมออนไลน
เพื่อตอบสนองพฤติกรรมรูปแบบใหมของผูบริโภคอยางแพรหลาย ธุรกิจที่เกิดจุดเดนในการใหบริการ มีจุดเร่ิมตน
การวางกลยุทธทางการตลาดจากความสนใจของลูกคาเปนหัวใจสําคัญ ตัวอยางเชน ธุรกิจทางการเงิน อยางเชน
ธนาคาร กสิกรไทย ไดใหขอสรุปที่นาสนใจวาในยุคของการแขงขันโดยที่ธุรกิจมีเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนตัว
ขับเคลื่อนดวยวิวัฒนาการที่มีแนวโนมจะเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง ทางธนาคารจึงใชโอกาสนีใ้นการปรับปรุงธุรกิจและ
บริการใหตรงความตองการในทุกมิติ ซึ่งนับวาทําใหเกิดความแตกตางจากการเขาถึงกลุมผูบริโภคในอดีตที่
ผูประกอบการเอาแบบแผนและความคิดตามหลักของธุรกิจนํามาเปนตนแบบของการสรางตัวตน วางรูปแบบการ
ใหบริการ เพ่ือเผยแพรสูทองตลาด แตในปจจุบันแนวโนมของการทําธุรกิจที่มีหนารานมีแนวโนมที่จะลดลงอยาง
ตอเนื่อง และธนาคารกสิกรไทย ไดออกมาเสนอบทความแสดงความคิดเห็นถึงการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันในการวางแบบแผนกลยุทธทางการตลาด เพราะ
การตลาดในแบบเดิมๆ เชนสื่อโฆษณาทางโทรทัศน สิ่งพิมพ ส่ือเคลื่อนไหว โบรชัวรหรือบิลบอรด เปนวิธีการที่มี
ตนทุนคอนขางสูงแตเขาถึงลูกคาไดไมทั่วถึงมีขอจํากัดทางดานเวลาและพื้นที่  

จุดเดนที่สําคัญของสื่อออนไลน คือความรวดเร็วในการใหขอมูลขาวสาร และสื่อสารไดตรงสูกลุมเปาหมาย 
ซึ่งไดสอดคลองกับความเห็นของ บัญญัติ คํานูณวัฒน (2556) ไดสรุปวาสื่อออนไลนมีจุดเดนในเรื่องของความ
รวดเร็วและแพรกระจายขอมูลในปริมาณมากไดงาย อีกทั้งยังมีตนทุนต่ํา สามารถทําใหธุรกิจเขาถึงกลุมเปาหมายได
ทุกที่ทุกเวลา ไมมีขอจํากัดเนื้อท่ีที่จะถายทอดขอมูลขาวสาร สามารถเพิ่มรูปแบบในการนําเสนอเนื้อหาที่
หลากหลาย ท้ังภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว แสง สี ใหเกิดความนาสนใจ จึงนับเปนเครื่องมือที่ใชไดกับธุรกิจแทบทุก
ประเภท และเพราะเหตุนี้เองจึงทําใหสื่อออนไลนเปนที่นิยมเปนอยางมาก และกลาววานอกจากการเลือกใชสื่อ
ออนไลนที่ผูบริโภคกลุมเปาหมายของเรานิยมใชกันแลว ธุรกิจยังตองมีการวางแผนท่ีดีอีกดวย โดยเฉพาะการคัดสรร
เร่ืองเนื้อหา แนะนําสินคาและบริการใหม การนําเสนอโปรโมชั่น การจัดกิจกรรมเลนเกมชิงรางวัล การนําเสนอภาพ
ในมุมสวยๆ แปลกๆ หรือภาพที่ไมเคยเห็นที่ไหนมากอน ซ่ึงธุรกิจอาจพิจารณาเบื้องตนวา สื่อออนไลนที่เลือกใช 
เนื้อหาท่ีนําเสนอ ไดรับความสนใจมากนอยแคไหน และสามารถติดตามประเมินผลความสนใจจากจํานวนผูที่มาเขา
ชม ซึ่งเปนการแสดงถึงความสนใจของการตอบรับในเนื้อหาที่ธุรกิจนําเสนอเปนตน ซึ่งหากตัวเลขย่ิงมากก็แสดงให
เห็นวา ไดรับความสนใจในกลุมลูกคาเปาหมายและมีแนวโนมในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการตามมาในที่สุด 
 การใชสื่อสังคมออนไลนกับการทําการตลาด แมวาในปจจุบันธุรกิจไทยมีประยุกตใชสื่อสังคมออนไลนกันอยาง
แพรหลาย แตยังพบไดสวนมากถูกใชในโดยมีวัตถุประสงคในการเพิ่มยอดขายในระยะส้ันเสียเปนสวนมาก เพราะ
ธุรกิจบางกลุมยังเกิดความเขาใจที่ไมเพียงพอและยังใช เปนเครื่องมือในการขายเพียงอยางเดียว มากกวาเปน
เครื่องมือทางการตลาดจากการศึกษาของ ภิเษก ชัยนิรันดร (2554) พบวายังมีธุรกิจสวนมากมักมุงเนนการสราง
กิจกรรมเพ่ือพยายามเพิ่มจํานวนของการเขาชมเพียงอยางเดียว และหวังวาจะสามารถนําไปสูยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต
มีธุรกิจจํานวนนอยรายท่ีเขาใจถองแทถึงวัตถุประสงคในการใช ส่ือสังคมออนไลนเพื่อใชเปนเครื่องมือที่สราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางกิจการและลูกคาในระยะยาว หรือกลาวคือเขาใจถึงการบริหารการใชสื่อสังคมออนไลนให
มาเปนเครื่องมือทางดานการสรางความสัมพันธทางลูกคาหรือ Customer Relationship Management นั่นเอง 
เพราะระบบการสรางความสัมพันธทางลูกคาแทจริงแลว เปนกลไกสําคัญประการหนึ่งของการสรางแบรนดใหกับ
ธุรกิจอยางมีนัยยะสําคัญ 

หากวิเคราะหถึงพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีแนวโนมหันมาใหความสนใจกับสื่อสังคมออนไลนเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง อันสงผลใหผูบริโภคในยุคปจจุบันหันมาใหความสําคัญในการเขาถึงธุรกิจการคาและการบริการในรูปแบบ
ใหม โดยมีจุดเริ่มตนมาจากการใชสื่อสังคมออนไลนในกิจวัตประจําวันในชวงแรก เพื่อเปนการติดตอส่ือสารกัน
ระหวางตนเองและบุคคลรอบครัว และในขณะนี้เกิดการขยายความสามารถในการใชสื่อสังคมออนไลนสูการใชใน
รูปแบบของการหาขอมูล นําเสนอเผยแพรขอมูล และสามารถเขาถึงธุรกิจในรูปแบบของการเลือกซื้อสินคาและ
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บริการ และจากผลการสํารวจของ พิชิต วิจิตรบุญยะรักษ (2553) พบวาผูบริโภคใหการยอมรับเปนเสียงเดียวกันวา 
การใชสื่อสังคมออนไลนในกิจกรรมเหลานี้ กอใหเกิดความงาย สะดวก และประหยัดคาใชจายและเวลาในการ
เดินทาง ซ่ึงทําใหเกิดความพึงพอใจและเกิดการแบงปนเนื้อหาขอมูลของธุรกิจและมีแนวโนมจะไดรับความนิยม
อยางเพิ่มข้ึนในอนาคต จึงเปนโอกาสสําคัญของธุรกิจที่จะทําความเขาใจถึงประโยชนของการประยุกตใช และปรับ
กลยุทธของทิศทางธุรกิจใหมีความสอดคลองกับความตองการและพฤติกรรมของลูกคา เพราะถือวาการทําความ
เขาใจกลุมลูกคาเปรียบเสมือนกุญแจที่จะทําใหธุรกิจเพ่ิมยอดขาย เพ่ิมการรับรูในตราสินคาจากกลุมลูกคา เติบโต
และขยายฐานอยางยั่งยืน เพราะลูกคาเปนคือผูสนับสนุนชั้นดีที่ธุรกิจตองใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ ของการวาง
กลยุทธใหเกิดประสิทธิภาพอยางยืนยาว 
สื่อการตลาดออนไลนเพื่อมัดใจผูบริโภค 

ความจงรักภักดีของผูบริโภคถือเปนกุญแจสําคัญสําหรับธุรกิจทุกประเภทในการสรางผลกําไรระยะยาวทั้ง
ในการคาปลีก (B2C) และ การคาแบบธุรกิจตอธุรกิจ (B2B) โดยนิยามของความจงรักภักดี เกิดขึ้นจากความเชื่อถือ
ไววางใจที่ลูกคามีในธุรกิจ โดยสามารถพิจารณาไดจากผลการตอบรับจากผูบริโภคที่ใชบริการเปนจํานวนมากและ
การสามารถเพิ่มกําไรจากผูบริโภคที่มีกําลังซื้อ Hawkins and Coney (2001) ไดใหความเห็นวาความภักดีนอกจาก
จะสงผลใหลูกคาเกิดการซื้อสินคาสมํ่าเสมอ ยังรวมไปถึงการใหความหมายตอตราสินคาในเชิงบวก จากทัศคติของ
ผูใชบริการท่ีเกิดความพึงพอใจตอตัวสินคาและบริการหลังจากการใชจนมีการบอกตอ หรือเกิดการแนะนําสินคา
และบริการใหกับคนใกลชิดหรือบุคคลที่รูจัก และพบอีกวา หากลูกคาเกิดความรูสึกภักดีในตราสินคา พฤติกรรมของ
การหาขอมูลหรือตรวจสอบขอมูลสินคาซ้ําในการซื้อสินคาและบริการในคร้ังตอไปจะลดลงหรือไมมีเลย การท่ีลูกคา
มีทัศคติที่ดีตอตราสินคาถือเปนการกระจายช่ือเสียงใหธุรกิจโดยการบอกเลาไปยังบุคคลอื่นๆ ซึ่งถือวาเปนเพ่ิม
คุณคาใหกับธุรกิจในการสรางชื่อเสียงใหตราสินคาโดยปราศจากการลงทุนโฆษณา อันใหกอใหเกิดการขยายฐาน
ลูกคาและเพิ่มปริมาณยอดขายใหองคกรธุรกิจตอไปในอนาคต ดังนั้นความสามารถของธุรกิจเพื่อจะดึงดูดและรักษา
ผูบริโภคไวมีความสาคัญตอความสําเร็จขององคกร เพราะมีความสําคัญตองมีปจจัยคานความ พึงพอใจของผูบริโภค 
ความจงรักภักดี และความปรารถนาที่จะดรับสินคาหรือบริการจากผูขายตามตามรสนิยมและความชอบของ
ผูบริโภคในยุคปจจุบัน  

การตลาดโดยสื่อสังคมออนไลนในปจจุบัน ไมใชแคการถายทอดและการรับขอความในเรื่องสวนตัวเพียง
อยางเดียว แตยังสามารถใชเปนพื้นที่ในการรับสงขอมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิด เก่ียวกับธุรกิจ 
สินคาและบริการท่ีเกิดความสนใจ รวมถึงการแสดงออกทางทัศคติและความตองการที่ถูกแสดงออกของท้ังสองฝาย
ทั้งธุรกิจและกลุมผูบริโภค ปรากฏการณนี้ถือเปนการสรางการสรางการเรียนรูตอกลุมลูกคาและยังชวยสราง
ความสัมพันธตอกลุมลูกคาของธุรกิจเพื่อใหเกิดความความไววางใจอยางยั่งยืน อันจะสงผลใหลูกคาที่ภักดีตอตรา
สินคาในระยะยาว โดยท่ัวไปธุรกิจยังสามารถจัดหาขอมูลที่มีประโยชนที่เกี่ยวของกับความมสนใจ หรือพฤติกรรม
ของกลุมลูกคาเปาหมาย และยังใชประโยชนจากขอมูลลูกคา อาทิเชน เชนเพศอายุการศึกษาและรายไดรวมกับ
ปจจัยดานวิถีชีวิตเพื่อ มาทําความเขาใจ ความสัมพันธททที่เก่ียวของกับการตัดสินใจบริโภคและใชบริการ การตลาด
แนวใหมผาน social media พบวาในปจจุบันส่ือสังคมออนไลนนั้นมีแนวโนมการพัฒนาตอเนื่อง ทําใหบรรดาผูใช
อินเทอรเน็ตสามารถเผยแพร ถายทอดขอมูลเนื้อหาไดโดยงายขึ้น ไมวาจะเปนในรูปแบบของขอความ รูปภาพ วิดีโอ 
เสียง และอื่นๆ สงผลใหสื่อสังคมออนไลน กลายมาเปนซองทางหนึ่งในการทาการตลาดที่ สําคัญยิ่งในชีวิตผูคน
ปจจุบันและยังไดรับความนยิมเพิ่มข้ึนเปนอยางมากทั้งในตางประเทศและประเทศไทย ทั้งนี้เพราะสื่อสังคมออนไลน
สามารถส่ือสารไปยังผูบริโภคไดจานวนมากในระยะเวลาอันสั้น และผูบริโภคสามารถนําเอาเนื้อหาจากสื่อสังคม
ออนไลน มาเปนขอมูลในการประกอบการตัดสินใจเมื่อตองการซื้อสินคาหรือบริการไดอีกทางหนึ่ง และอีกประการ
หนึ่งสื่อสังคมออนไลนยังเปนศูนยรวมในการแลกเปล่ียนประสบการณการใชงานจาก สินคาไดเปนอยางดี จนสงผล
ใหธุรกิจตางตางตองหันมาสนใจการตลาดรูปแบบใหมนี้ เพราะถือเปนซองทางหนึ่งที่มีศักยภาพสูงในการสรางตรา
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สินคาใหผูบริโภครับรู และขยายเครือขายการรับรูขาวสารจากองคกรออกไปได อยางกวางขวาง เพราะการตลาดจะ
ไมถูกจํากัดอยูบนพื้นฐานแบบเดิม ซึ่งสวนใหญเปนการสื่อสารทางเดียว (One-way communication) โดยที่อดีต
ธุรกิจไมสามารถโตตอบหรือแกไขขอมูลไดเมื่อขอมูลสินคามีปญหาหรือเกิด การรับรูที่ผิดๆ เก่ียวกับสินคาและ
บริการ และนึ่เองคือขอไดเปรียบของสื่อสังคมออนไลน เพราะธุรกิจสามารถปรับใชโดยที่ไมตองลงทุนมากและหาก
สามารถใชสื่อสังคมออนไลนใหเกิดประโยชน การสรางการรับรูที่เปนประโยชนทั้งผูบริโภคสามารถเกิดขึ้นไปพรอม
การเติบโตของธุรกิจในระยะยาว 

จากงานวิจัยของ Shih, C. (2009) พบวาผูคนหาขอมูลหรือผูอานบทวิจารณผลิตภัณฑบนส่ือสังคม
ออนไลนมีโอกาสเปนสองเทาในการตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจมากกวากลุมลูกคาที่ไมไดรับคําปรึกษาหรือขาวสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ผลของการวิจัยยังชี้ชัดวาเนื้อหาที่เกิดกการเผยแพรออกมานั้นตองเปนการแสดงความคิดเห็น
ทางดานบวกมีผลตอตราสินคาซึ่งจะสงผลการขายใหเกิดมากขึ้น ทั้งนี้สื่อสังคมออนไลนยังสามารถเปดโอกาสให
ลูกคาขององคกรใหคะแนนประเมินความพึงพอใจตอสินคาบริการและนั้นถือเปนโอกาสในการสนับสนุนขอมูลเพื่อ
ทําการตัดสินใจใหผูหาขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการของธุรกิจอื่นๆไดรับทราบ พฤติกรรมของผูบริโภคปจจุบันได
ยึดถึงความพอใจมาของตนเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ กอนตัดสินใจตองมีการศึกษาหา
ความเชื่อมั่น และเชื่อถือในระดับหนึ่งตอตราสินคาในระดับหนึ่ง และมีพฤติกรรมที่สามารถเปลี่ยนใจไดงาย ดังนั้น
การตั้งรับของธุรกิจกับพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันอาจเริ่มดวยแนวคิด Start with why กลาวคือมุงเนนการ
ดําเนินธุรกิจจากคําถามท่ีวากลุมลูกคาตองการสินคาและบริการไปเพื่อใชประโยชนทางดานไหน มากกวาการหา
คําตอบวาลูกคามองหาสินคาและบริการอะไร จากนั้นธุรกิจยังตองใหความสําคัญในการสรางความนาเชื่อถือในกลุม
ผูบริโภค เพราะนั้นเปนอิทธิพลหลักตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคตามมา ปจจุบันผูบริโภคขณะนี้มองหาความ
นาเชื่อถือ และหาขอมูลสนับสนุนตลอดเวลา ไมวาจะเปนเนื้อหาท่ีเปนขอมูลที่จากธุรกิจ กลุมลูกคายังหาขอมูลจาก
แหลงขอมูลอื่นๆอีกเชนเดียวกัน อาทิเชน การแสดงความคิดเห็นตอตราสินคาธุรกิจจากกลุมเห็นจากลูกคาคนอ่ืนๆ 
ยังรวมถึงขอมูลจากคูแขงของธุรกิจ หรือแหลงขอมูลทางการเปรียบเทียบเพื่อประกอบการตัดสินใจเปนสวนมาก  

เมื่อศึกษาจากจุดเดนของเครือขายสังคมออนไลนดังที่กลาวมา จึงเปนที่ประจักษวาการประยุกตใช
เครือขายสังคมออนไลนเพื่อเปนชองทางในการทําการตลาดเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจเปนเรื่องที่นาสนใจเปนอยาง
ยิ่ง เพราะมีรูปแบบที่หลากหลายและพัฒนาการท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง การเตรียมความพรอมสําหรับธุรกิจเพื่อ
เร่ิมตนทําการตลาดผานส่ือสังคมออนไลนเพื่อเลือกรูปแบบในการทําการตลาดผานสังคมออนไลนใหเหมาะสมแบง
ออกเปน 2 ลักษณะใหญๆ ไดแก 

• การทําการตลาดโดยตรง การทําการตลาดเชิงนี้ธุรกิจถือเปนผูที่กระจายขาวสารหรือขอมูลลงไปในสังคม
ออนไลนเพื่อใหลูกคาเปาหมายไดรับทราบโดยตรง เชน การสรางตัวตนสรางแบรนดธุรกิจเสมือนบุคคลหนึ่งบน
สังคมออนไลน โดยแนะนําสินคา เสนอโปรโมชั่นพิเศษเพื่อจูงใจผูบริโภคใหเขารวมเปนสมาชิกในเครือขายเดียวกับ
ธุรกิจ และทําใหเกิดการเชื่อมโยงไปยังถึงบุคคลอื่นที่ยังไมไดเปนลูกคามากข้ึน ซึ่งอาจมีการพูดคุย ตอบขอซักถาม 
เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางธุรกิจกับลูกคาควบคูไปดวย ใชรูปแบบของการเผยแพรคลิปวีดีโอ หรือแหลงความ
ขอมูลความรูเพื่อใหผูสนใจเขาชมหรือศึกษาขอมูลไดตลอดเวลา 

• การทําการตลาดโดยออม ธุรกิจอาศัยคนกลางท่ีสามารถชวยกระจายขาวสาร หรือสื่อสารทางการตลาด
แทนธุรกิจเอง และควรเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคลอื่นๆในชุมชนออนไลน เชน บุคคลที่มี
ชื่อเสียงไดรับการยอมรับ ผูเขียนบล็อคท่ีมียอดติดตามและมีจํานวนผูเขาชมสูง ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ โดยธุรกิจ
อาจใหบุคคลดังกลาว ไดทดลองใชสินคาบริการ หรือรวมไปถึงการเชิญไปรวมกิจกรรม เพ่ือใหบุคคลเหลานี้ทําการ
บอกเลาเร่ืองราว หรือแสดงความคิดเห็นหลังจากไดรับสินคาและบริการลงในเครือขายสังคมออนไลน อันจะทําให
เกิดการแพรกระจายชื่อเสียง ขอมูล ของธุรกิจไปยังกลุมคนท่ัวไปเพ่ือเปนการสรางการรับรูในตัวสินคาแบบปากตอ
ปากผานเครือขายสังคมออนไลนไดอยางดี 
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รูปแบบการทําการตลาดผานเครือขายสังคมออนไลน ธุรกิจสามารถเลือกประยุกตสื่อสังคมออนไลนใหเปน
เคร่ืองมือในการทําการตลาดไดหลากหลายชองทางใหเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ อาทิเชน ใชสื่อสังคมออนไลน
เพื่อสื่อสาร และใหความรูเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ เพราะพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบัน เมื่อเกิดความภักดีในแบ
รนดใดแลวก็มักจะเปนสมาชิกและสนใจรวมติดตามขาวสารของแบรนดนั้น ผานทางชองทางดังกลาว จึงทําใหธุรกิจ
สามารถใชโอกาสนี้สื่อสารถึงสินคาหรือบริการตางๆผานชองทางดังกลาวมากขึ้น และหากผูบริโภคชอบหรือเกิด
ความสนใจในสินคาหรือบริการที่ไดรับขอมูลก็จะเกิดการบอกตอในสังคมออนไลนของตนทันที โดยเปนไปใน
ลักษณะที่เปนธรรมชาติ จึงทําใหการสื่อสารเกิดประสิทธิผลไดงายกวาการสื่อสารหรือประชาสัมพันธโดยตรง 
นอกจากนี้ธุรกิจยังใชสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางในการสอบถามความคิดเห็น ดวยลักษณะเดนที่ใชเปนพื้นที่ใน
การมาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทัศนคติกัน ลูกคาสามารถโพสตขอความ รูปภาพ หรือวีดีโอ ทําใหมีธุรกิจ
จํานวนมากนิยมใชชองทางดังกลาวในการสํารวจตลาด และสอบถามหรือรวบรวมความคิดเห็นของกลุมลูกคาและ 
พัฒนาหรือนํามาปรับปรุงสินคาหรือบริการใหตรงกับความตองการของผูบริโภคมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลนสามารถนํามาประยุกตใช เปนชองทางการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดให
ธุรกิจ สามารถใชฐานสมาชิกที่จากสื่อสังคมออนไลน ที่มีความสนใจในลักษณะเดียวกัน ทําใหการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดตางๆนั้น สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดโดยตรง ยกตัวอยางเชน ธุรกิจเสนอใหลูกคา สง
ขอความเก่ียวกับขอดีของสินคาหรือบริการที่ออกใหมใหแกสมาชิกหรือกลุมลูกคาไดรับทราบ โดยสรางกติกาใหกลุม
ลูกคาสื่อสารในจํานวนที่มากที่สุด และผูที่สามารถบอกกลาวถึงขอดีและสงผานขอความดังกลาวไดมากที่สุด จะ
ไดรับสิทธิพิเศษ สวนลด กับทางรานคานั้นๆ กิจกรรมเหลานี้ ไมเพียงชวยธุรกิจประชาสัมพันธสินคาหรือบริการที่
ออกใหมแลว แตยังเปนวิธีการสรางความรับรูในตราสินคาเชิงบวกใหกับกลุมคนที่ยังไมไดเปนลูกคาไดรับทราบ 
เนื่องจากผูบริโภคในปจจุบันใหความเชื่อถือในคําบอกเลาจากผูใชงานจริงมากกวาโฆษณาเก่ียวกับขอดีของสินคา
หรือบริการที่มาจากผูประกอบการโดยตรง  

ธุรกิจประเภทตางตางมักมีมาตรฐานภายในกระบวนการเนินการที่ตางกันออกไป Flesher, J (2002) ไดให
ความเห็นวาการวางกลยุทธในการดําเนินธุรกิจมาจากปจจัยพ้ืนฐานของการวางลําดับความสําคัญจากเปาหมาย 
ทั้งนี้ในทุกขั้นตอนของการดาเนินการ ตองสามารถชี้วัดไดตามเปาหมายท่ีถูกกําหนดไวตอนตน เพื่อใหธุรกิจไดทา
การทบทวนวาไดผลตอบลัพทในอัตราท่ีธุรกิจรับได หรือสามารถเติบโตจากอดีตที่ผานมา  สอดคลองกับที่ Smith 
P.R, Chaffey D (2005) ไดกลาววาการตลาดแบบออนไลนสงผลดีกับองคกรในระยะยาวเนื่องจากมีความสามารถ
ในชวยธุรกิจจําแนกผูบริโภคไดอยางชัดเจน วากลุมเปาหมายเปนใคร มีความตองการในปจเจกบุคคลอยางไร เพราะ
สื่อสังออนไลนมีความสามารถในการเก็บขอมูล จดจําประวัติของผูบริโภค เพื่อใหธุรกิจนํามาเปนขอมูลในการวิ
เคราหความตองการของผูบริโภคได ดวยเหตุนี้เองส่ือสังคมออนไลนสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาได
ตรงจุด และยังกลาวเสริมอีกวาการทาการตลาดผานทางออนไลนมีประโยชนตอการสนับสนุนชองทางการขายที่เพิ่ม
มากขึ้น สงผลใหมีศักยภาพในการรองรับฐานลูกคาเกาในปริมาณท่ีมาก และสามารถเพิ่มศักยภาพในการหากลุม
ลูกคาใหมในเวลาเดียวกัน อันชวยใหธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการ เพราะผูบริโภคสามารถเขาถึงธุรกิจ
ไดตลอดเวลา อันจะชวยเพ่ิมความนาเชื่อถือตอธุรกิจและลดชองวางระหวางลูกคากับธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และชวยประหยัดคาใชจายในธุรกิจตอกิจกรรมการโฆษณาการประชาสัมพันธการนําเสนอขอมูลใหกับกลุมลูกคา 

แนวทางการประยุกตใชสื่อสังคมออนไลนและการเตรียมความพรอมในการทําการตลาดสําหรับธุรกิจ
ผูประกอบการควรศึกษาและทําความเขาใจของพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อวางลักษณะของสินคาและบริการที่ตรง
กลุมเปาหมายบนสังคมออนไลน การตลาดผานสังคมออนไลนที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจควรทราบวากลุมเปาหมายเปน
กลุมที่ใชงานสังคมออนไลนเปนประจําหรือไม และมีพฤติกรรมในทิศทางใด ทั้งนี้ สินคาหรือบริการท่ีนาจะทํา
การตลาดผานสังคมออนไลนไดดี ควรเปนสินคาสําหรับผูบริโภคประเภทท่ีนิยมการศึกษาขอมูลจากการบอกตอจาก
บุคคลที่ใชงานสินคาหรือบริการของธุรกิจแลวจริง ซึ่งอาจเปนสินคาประเภทท่ีมีความเกี่ยวของกับเทคโนโลยี เชน 
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คอมพิวเตอร โทรศัพทเคล่ือนที่ อุปกรณไอที หรือสินคาที่ตองอาศัยกระแสนิยม เชน เครื่องแตงกาย เครื่องสําอางค 
รวมถึงบริการตางๆ เชน บริการเดินทาง ทองเท่ียว ที่พัก รานอาหาร เปนตน นอกจากนี้การเลือกนําเสนอเนื้อหา
และรูปแบบการสื่อสารที่นาสนใจและกระตุนใหมีการบอกตอถึงประสบการณของผูใชงานจริงออกไป จึงสําคัญยิ่งที่
ธุรกิจควรออกแบบส่ือสังคมออนไลนใหมีงายและตองสนับสนุนใหกระบวนการสงตอ คัดลอก ถายโอน เปนไป
สะดวก ไมเกิดการจํากัดผูเขาชม หรือดาวนโหลด หรือสงตอขอมูล รวมถึงไมควรสื่อสารออกมาในลักษณะยัดเยียด
โฆษณามากเกินไป 

การวางแผนแนวรับในการคงสภาพทางการตลาดที่เหนือคูแขง ธุรกิจยังตองคํานึงถึงการจัดเตรียมความ
พรอมดานบุคลากรที่มีความรูและความสามารถดานสังคมออนไลน เพราะการส่ือสารผานเครือขายสังคมออนไลน 
ตองอาศัยทักษะท้ังดานการตลาด และความเขาใจในระบบสังคมออนไลน เพ่ือสามารถใหธุรกิจสามารถประยุกตใช
สื่อสังคมออนไลนใหเกิดประสิทธิภาพในเชิงบวก และยังตองศึกษากฏกติกา ขอจํากัดตางๆ เพราะสื่อสังคมออนไลน
แตละชนิดมีเงื่อนไขในการทําการตลาดทีแ่ตกตางกัน การสื่อสารขอความ เผยแพรรูปภาพ หรือคลิปวีดีโอ ตองอาศัย
ความคิดสรางสรรค และความเชี่ยวชาญดานเทคนิค ดังนั้น การเตรียมความพรอมดานบุคลากรท่ีสามารถ
ดําเนินงานตางมีอิทธิพลตอการสรางภาพลักษณในเชิงบวก และบุคคลากรกลุมนี้ยังจําเปนตองติดตามความ
เคลื่อนไหวของเทคโนโลยีใหมๆอยางสม่ําเสมอ เพื่อสามารถนํามาปรับเปลี่ยน ประยุกตใชในเชิงการตลาดใหดู
ทันสมัยผานชุมชนออนไลน 
 

บทสรุป 
สื่อสังคมออนไลนนั้นเปนอีกหนึ่งเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจและตัวตัวผูบริโภคเองในปจจุบันใหความ

นิยมและยอมรับอยางแพรหลาย เพราะนอกจากธุรกิจสามารถนําเสนอการตลาดดวยรูปแบบใหมๆ สังคมออนไลน
ยังชวยใหเกิดการโตตอบและเชื่อมโยงไดทันทีทําใหเกิดความสะดวกเปนอยางมากตอผูดําเนินธุรกิจและสามารถ
สรางความพึงพอในการลดระยะเวลาของการดําเนินการ และเกิดการสงมอบบริการอยางมีประสิทธิภาพเพราะส่ือ
สังคมออนไลนชวยใหธุรกิจลดทอนตนทุนในการทําโฆษณาและสามารถวัดผลไดจากสถิติของผูเปนสมาชิกในชุมชน
ออนไลน และการเขามาเยี่ยมชม หรือรวมกิจกรรม สามารถสํารวจความนิยมของกลุมลูกคาเพ่ือนําขอมูลมา
ปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการ โดยมีภาพรวมของการตลาดท่ีเนนความทันสมัย และความคิดสรางสรรคเหมาะ
สําหรับกลุมผูบริโภคยุคใหมที่มีกําลังซื้อสูง  
และเนื่องจากเครือขายสังคมออนไลนยังคงเปนชองทางการตลาดรูปแบบใหมของธุรกิจในประเทศไทย จึงถือเปน
โอกาสท่ีดีของธุรกิจที่เรียนศึกษาในการประยุกตใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อนํามาสรางความไดเปรียบ หรือสรางความ
แตกตางทางการตลาดในขณะนี้ เพราะยังคงมีคูแขงทางการตลาดที่ใชชองทางดังกลาวดวยความรูและความ
เชี่ยวชาญในปริมาณไมมากนัก อยางไรก็ดีการประยุกตใชสื่อสังคมออนไลนทางการตลาดเปนเหมือนดาบสองคม ซ่ึง
อาจสงผลในทางลบตอผูประกอบการหากไมศึกษาทําความเขาใจใหถองแทถึงคุณประโยชนขอจํากัดที่มีอยู อาจใช
สื่อสังคมออนไลนไปในทางลดทอนภาพลักษณของธุรกิจโดยมิไดเจตนา   

การประยุกตใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อมุงการขายสินคาหรือบริการมากจนเกินไป เพราะสื่อสังคมออนไลน
งายตอการเขาถึงอยูแลว ดังนั้นธุรกิจควรคํานึงถึงการเผยแพรขอมูลอยางธรรมชาติในปริมาณที่เหมาะสม ธุรกิจตอง
ใชสื่อสังคมออนไลนดวยความระมัดระวังในการสื่อสาร เนื่องจากสามารถสงสารถึงผูรับไดอยางรวดเร็ว หากขอมูลที่
สื่อสารผิดพลาดอาจสรางความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนใหกับผูบริโภค ซึ่งแกไขยาก และเพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรม
ของผูบริโภคในปจจุบันนอกเหนือจากการขายสินคาและบริการแลว ธุรกิจควรเนนการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือ
มุงเนนไปในรูปแบบสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา รวมไปถึงการเลือกจังหวะในการสื่อสารกับลูกคา เพื่อจูงใจให
เขามาใชบริการ สุดทายนี้การทําธุรกิจที่มีประสทิธิไมวาจะผานทางชองทางใด หัวใจสําคัญคือการสรางความภักดีตอ
กลุมลูกคาของตน ดังนั้นผูประกอบการควรประเมินความสามารถของธุรกิจในการทําตามสัญญาที่มีใหแกลูกคาของ
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ตนเอง สามารถตอบปญหาลูกคาอยางทันทวงที เมื่อเกิดความผิดพลาดอันเกิดข้ึนโดยไมไดเจตนา เพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบเมื่อลูกคามีการแจงปญหาเกี่ยวกับสินคาและบริการผานสื่อสังคมออนไลน เพ่ือใหลูกคาคลายความกังวล
และเกิดความไววางใจตอภาพลักษณของธุรกิจ เพราะการสรางความนาเชื่อถือ เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งที่จะใหเกิดการ
ยึดมั่น ภักดี จนเกิดการบอกตอถึงความประทับใจและตัวสินคาและบริการจากธุรกิจใหบุคคลอื่นๆไดรับทราบตอไป 
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การรังสรรคเรื่องราวผลิตภัณฑ สินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ กลุมผา จังหวัดเชียงใหม 
 
The Story Creation of OTOP Fabric Cluster in Chiang Mai Province. 
 

ผูวิจัย    วีระพันธ  อะนันชัยธวัช 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.บรินดา  สัณหฉวี 
    สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขั้นตอนการสรางเรื่องราวผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 

กลุมผา จังหวัดเชียงใหม โดยผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุมกับผูในขอมูลสําคัญ จํานวน 29 คน จําแนกเปน 
ผูประกอบการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑกลุมผาที่ไดระดับดาว 5 ดาว จํานวน 15 คน ผูประกอบการสินคาหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑกลุมผาท่ีไดระดับดาวนอยกวา 5 ดาว จํานวน 8 คน และนักวิชาการ จํานวน 6 คน 

ผลการวิจัย พบวา ขั้นตอนการสรางเรื่องราวสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑกลุมผา ของจังหวัดเชียงใหมนั้น 
สามารถแบงเปน 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การประชุม พูดคุยกันของผูประกอบการ หรือสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน สํารวจ
ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีบอเกิดมาจากแรงบันดาลใจของผูประกอบการ โดยเปนการพูดคุยสรางขอตกลงรวมกันใน
การออกความคิดเห็น ซ่ึงการประชุมนี้สามารถเชิญผูเชี่ยวชาญเขามาดวย 2) การหาแหลงขอมูลที่นํามาสรางเรื่องราวซึ่ง
เปนแหลงขอมูลจากการอบรม ภูมิปญญาทองถิ่น หรือเว็ปไซต 3) การรวบรวมขอมูล สามารถใชแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ การจดบันทึก 4) การออกแบบเรื่องราว โดยการสรางโครงรางของเรื่องราว ทดลองเขียนเรื่องราว จนได
เร่ืองราวของสินคาออกมา ซึ่งเร่ืองราวที่ถูกเขียนออกมานี้ ถูกนํามาพิจารณาตรวจสอบโดยประธานกลุม และสมาชิกกลุม
อีกคร้ังจากการประชุมกลุมสมาชิก หรือผูที่มีสวนเก่ียวของ  
 

คําสําคัญ : การส่ือสารการตลาด รังสรรคเรื่องราว สินคาหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ผา 
 
Abstract 

The purpose of this research were to find out the process of communication towards 
apparel fabrication of One Tumbol One Products (OTOP) in Chiang Mai Province. The 
researcher conducts a focus group to collect information from 6 academic scholars and 29 key 
informants 15 of them were OTOP 5-star entrepreneurs and 8 were below OTOP 5-star. 

The research findings research were as follows: The processes of story creation apparel 
fabric of One Tumbol One Products (OTOP) in Chiang Mai Province has four steps, 1) 
Brainstorming of the entrepreneurs or community entreprises: this process is to investigate 
opinions of members and specialists 2) Sourcing information from training seminar, local 
knowledge or websites. 3) Gathering information by using questionnaires, interviews and well 
written notes, 4) Designing a story, drafting, and re-writing the stories until the story has been 
approved by the president and members of the group 

Keywords : Marketing Communication, Story Creation, One Tumbol One Products 
(OTOP), Fabric
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บทนํา 
การสื่อสารการตลาดในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการส่ือสาร

ลูกคาในยุคดิจิตอลและการสื่อสารการตลาดยุคไรสาย ลูกคาไดรับขอมูลขาวสารมากข้ึน รูปการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และมีความสะดวกสบายมากข้ึน ลูกคาสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางดานการตลาด และนักการตลาดก็
สามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธที่ใชทางการตลาดเพื่อใหเกิดความสนใจกับกลุมลูกคาท่ีเปนตลาดเฉพาะกลุมมากยิ่งข้ึน  
เปนรูปแบบการตลาดที่มุงเนนเฉพาะสวนตลาด นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงอยางท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีที่
ใชในการสื่อสารการตลาด มีผลใหการเกิดการติดตอสื่อสารระหวางองคกรกับกลุมลูกคาท่ีเปล่ียนแปลงไป ในยุคดิจิตอล 
ซึ่งบางครั้งทําใหเกิดตนแบบของเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบของสารสนเทศ โดยการสื่อสารการตลาด
รูปแบบใหมนี้ชวยใหลูกคาควบคุมการเปดรับสื่อ หรือเปดรับขอมูลขาวสาร รวมถึงควบคุมเวลาของขอมูลกลุมลูกคา
เลือกรับได (Armstong and Kotler, 2011) การส่ือสารการตลาด ซ่ึงกิจการใชเครื่องมือสื่อสารนี้ติดตอกับกลุมลูกคา
เปาหมายโดยตรง มีจุดมุงหมายเพื่อใหกลุมลูกคาเกิดการตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง และพยายามที่จะทําใหเกิดการซ้ือ
ขายขึ้น ซึ่งการส่ือสารการตลาดพยายามที่จะใชในหลายๆ เครื่องมือเพ่ือสงขาวสารไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย โดย
ขาวสารที่สงไปนั้นจะตองเปนขาวสาร หรือขอมูลที่สําคัญ ที่สามารถสรางการจดจํา หรือกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือ
ขายได ยิ่งถาเปนขอมูลที่มีความแตกตางจากคูแขงขันก็จะมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  ผูประกอบการพยายามที่ใช
แนวความคิดการสรางความแตกตางใหกับสินคาหรือบริการ (Product Differentiation) โดยการใชเรื่องราว           
(The Story of Product ) ของสินคาหรือบริการมานําเสนอกับกลุมเปาหมาย เพื่อสื่อใหเห็นถึงความแตกตางของสินคา 
เปนการสื่อสารถึงความเปนมาของสินคา ทั้งทางดานกระบวนการผลิตที่มีประวัติความเปนมา การใชวัตถุที่มีเรื่องเลา
ผานกระบวนการคิดการรังสรรค ขอมูลเรื่องราวนี้ เกิดเปนจุดสนใจที่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกคาได  

การนําเรื่องราว (Storytelling) ของสินคาหรือบริการมานําเสนอกับกลุมเปาหมาย เพ่ือสื่อใหเห็นถึงความ
เปนมากอนที่สินคาจะถูกผลิตออกมาจําหนายแกกลุมลูกคานั้น ไดผานกระบวนการคิดการรังสรรค หรือมีตํานานเลาขาน
ตอกันมาอยางไรบาง เพราะขอมูลเร่ืองราวนี้เปนจุดสนใจที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุมลูกคาได การสรางเรื่องราว
ที่ดี จะทําใหเกิดคุณคากับสินคาได โดยแตละสวนประกอบของการสรางคุณคาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับการ
เติบโตและความยั่งยืนขององคกร อีกท้ังเปนการบูรณาการรูปแบบธุรกิจขององคกร เพ่ือใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรม
และเปนแหลงสําคัญของการสรางมูลคาใหแกองคกรและลูกคา การสรางเรื่องราวเพื่อใหเกิดสรางมูลคาควรเปนพลวัตทาง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม (R. Amit and C. Zott, 2001; Potts, Jason, et al (2008); ชัยพนธ ชวาลวณิชชัย, 2560;)  

ผูประกอบการดานสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจะมีการดําเนินธุรกิจ การดําเนินกิจกรรมของชุมชน มีผูนําท่ี
เขมแข็ง มีความสําคัญตอชุมชนทองถิ่น และคําวา โอทอป (OTOP) ที่ไดรับการยกยองวาเปนผลิตภัณฑทองถิ่นสิ่งที่
นาสนใจคือการสรางแบรนดใหมในตลาด (Kurokawa, 2010) และการเปดเผยถึงแงมุมทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวิถีการคิดในทองถ่ิน  การใชภูมิปญญาทองถ่ินของ
ผูประกอบการซึ่งไมไดสรางมาต้ังแตกําเนิด แตเกิดมาจากพลวัตแหงการเรียนรู เปนภูมิปญญาท่ีมี ความสัมพันธกับ
ความคิดสรางสรรคและความรูสึกทางอารมณที่กอเกิดการประสบความสําเร็จ และนําพาใหธุรกิจในพื้นท่ีทองถ่ินสามารถ
เพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑของตนได (Walker & Vanessa Siddle, 1996; Monika Ardelt & Hunhui Oh, 2008) 
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จังหวัดเชียงใหม เปนอีกจังหวัดหนึ่งที่มีผูประกอบการ สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) สามารถสราง
รายไดจากการขายสินคาหรือบริการเปนจํานวนมาก จากขอมูลของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ใน
ปงบประมาณ 2558 ที่ผานมา สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดเชียงใหมสามารถทํารายไดถึง 
7,365,119,341.00 บาท และปงบประมาณ 2559 สามารถทํารายไดถึง จํานวน 8,373,500,784.00 บาท (ระบบศูนย
ขอมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใชประโยชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2560) ซึ่งมีอัตรา
ยอดขายที่เพิ่มข้ึนถึง 13.69% ซ่ึงผูประกอบการสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กลุมผาของจังหวัดเชียงใหมเปนอีกกลุม
ผูประกอบการหน่ึงที่มีจํานวนมาก โดยขอมูลจากสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม (2560) การคัดสรรระดับดาว
ในป 2559 นั้นผูประกอบการกลุมผา มีจํานวนถึง 206 ราย จากจํานวน 675 ราย คิดเปนจํานวนถึง 30.53% ซ่ึงนับเปน
จํานวนมากที่สุดของจํานวนผูผานการคัดสรรระดับดาว  

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ.2559 ผลการดําเนินการคัดสรรฯ จัดระดับผลิตภัณฑ 
มีระดับเดียว คือ ระดับประเทศเทานั้น โดยใชหลักเกณฑเฉพาะแตละประเภทผลิตภัณฑ (Specific Criteria) ซ่ึงกําหนด
คะแนนรวมไว 100 คะแนน ประกอบดวย หลักเกณฑในการพิจารณา 3 ดาน คือ หลักเกณฑดานผลิตภัณฑและความ
เขมแข็งของชุมชน หลักเกณฑดานการตลาดและความเปนมาหรือเรื่องราวของผลิตภัณฑ และหลักเกณฑดานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ซึ่งจะนํามากําหนดกรอบในการจัดระดับผลิตภัณฑ (Product Level) โดยถาผูประกอบการไดรับระดับ 5 
ดาว (ไดระดับคะแนนต้ังแต 90 ถึง 100 คะแนน) สงผลใหเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือมีศักยภาพในการสงออก
ได ซึ่งคะแนนในสวนของเรื่องราวผลิตภัณฑมีจํานวนถึง 6 คะแนน (สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม, 2560) 

ดังนั้นการยกระดับและคุณภาพของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กลุมผาในจังหวัดเชียงใหม ใหไดมาตรฐาน
และคุณภาพระดับ 5 ดาวนั้นสามารถสรางรายไดใหเกิดขึ้นกับผูประกอบการมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาขั้นตอนการ
สรางเรื่องราวผลิตภัณฑ กลุมสินคาผาสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดเชียงใหม เพ่ือเปนแนวทางพัฒนาการ
สรางเร่ืองราวสินคาแกผูประกอบการสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กลุมผา และพัฒนามาตรฐานธุรกิจของตนใหมี
ศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาขั้นตอนการสื่อสารเร่ืองราวผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมผา จังหวัดเชียงใหม  

 

วิธีการวิจัย 
1. ขอบเขตของการวิจัย 

1.1 ดานเนื้อหา  
เนื้อหาดานการวิจัย ผูวิจัยไดมุงเนนศึกษาในประเด็นของขั้นตอนการสรางเรื่องราวผลิตภัณฑที่ผูประกอบการ

สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมผา ของจังหวัดเชียงใหม 
1.2 ดานพื้นที่  
พื้นที่ใชในการทําวิจัยคร้ังนี้ไดแก สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมผา จังหวัดเชียงใหม  

กลุมผูใหขอมูลสําคัญในการสนทนากลุม แบงเปน 3 กลุม คือ  
1) กลุมผูประกอบการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมผา ของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 15 ราย 

ซึ่งมีเกณฑการพิจารณาดังนี้  
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� เปนผูผลิต ผูประกอบ เจาของกิจการ สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมผา ท่ีได
ลงทะเบียนคัดสรรระดับ 5 ดาว ประจําปงบประมาณ 2559 

2) กลุมผูประกอบการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมผา ของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 8 ราย 
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ, 2551) ซ่ึงมีเกณฑการพิจารณาดังนี้  

� เปนผูผลิต ผูประกอบ เจาของกิจการ สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมผา ท่ีไดรับ
ระดับดาวนอยกวา 5 ดาว ประจําปงบประมาณ 2559  

3) กลุมนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 6 ราย ซึ่งมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ 

� เปนอาจารยผูสอนสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ สาขาการสื่อสารการตลาด คณะ
นิเทศศาสตร โดยมีประสบการณการสอนอยางนอย 5 ป 

� เปนคณะกรรมการในการคัดระดับดาว สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ โดยมี
ประสบการณอยางนอย 3 ป 

1.3 ดานเวลา  
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
ผูวิจัยไดใชแบบสัมภาษณปลายเปดในการสนทนากลุมกับผูใหขอมูลสําคัญที่เปนผูประกอบการสินคาหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมผา ที่ไดรับระดับ 5 ดาว ระดับนอยกวา 5 ดาว และนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ เพื่อตองการทราบขอมูล 
และความคิดเห็น รวมทั้งกระบวนการ ขอเสนอแนะ และมุมมองตาง ๆ ของผูใหขอมูลสาคัญ ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการ
สื่อสารการตลาดเก่ียวกับเร่ืองราวของสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ โดยแบบสัมภาษณมี 3 ชุด  

ชุดแรก มีจํานวนคําถาม 11 ขอ สําหรับใชในการสัมภาษณผูประกอบการสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กลุม
ผา ท่ีไดรับระดับดาวนอยกวา 5 ดาว 

ชุดที่สอง มีจํานวนคําถาม 11 ขอ สําหรับใชในการสัมภาษณผูประกอบการสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
กลุมผา ที่ไดรับระดับดาว 5 ดาว 

ชุดที่สาม มีจํานวนคําถาม 11 ขอ สําหรับใชในการสัมภาษณกลุมนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ ดานการสื่อสาร
การตลาด และการใหระดับดาวสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
3. การเก็บรวมรวมขอมูล  

ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนข้ันตอนสําคัญท่ีสุดของการวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่งตองใช
แหลงขอมูลหลากหลาย มีความถูกตอง เชื่อถือได และตรงตามความเปนจริง ผูวิจัยจึงเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดย
การสนทนากลุม กับผูใหขอมูลที่เปนผูประกอบการสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กลุมผา ท้ัง 23 ราย และนักวิชาการ 
อีก 6 ทาน ลักษณะการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ โดยแนวคําถามเปนแบบคําถามปลายเปด  

ซึ่งกอนนําแนวคําถามไปสนทนากลุมนั้น ผูวิจัยไดสงแนวคําถามท้ังหมดใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและ
แนะนําในการแกไข หลังจากนั้นสงแนวคําถามใหกับผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบและใหคําแนะนําในการ
แกไข เพื่อใหแนวคําถามท่ีใชในการวิจัยมีความสมบูรณมากที่สุด และสามารถตอบจุดมุงหมายของงานวิจัยในคร้ังนี้ได 
ซึ่งเมื่อไดทําการแกไขแนวคําถามในประเด็นที่ผูทรงคุณวุฒิไดแนะนําเรียบรอยแลว จึงนําไปใชสนทนากลุม กับผูใหขอมูล
ผูประกอบการสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กลุมผา และกลุมนักวิชาการ 
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4. การวิเคราะหขอมูลและการอภิปรายผล  
ขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลกระทําไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการศึกษาคร้ังนี้ 

คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (บรินดา สัณหฉวี, 2560) มีขั้นตอนดังนี้  
1) จัดกระทําขอมูล ถอดเทปการสนทนากลุมแบบคําตอคํา อานขอมูลจากการถอดเครื่องบันทึกเสียง ทบทวน

ขอมูลทั้งหมด บันทึกลงในกระดาษ และทําความเขาใจในขอมูลจากการสนทนากลุม 
2) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จัดกลุมความหมายของขอมูลแยกออกเปนประเด็น (Content Analysis) 

โดยจัดกลุมขอมูลท่ีมีความหมายหรือที่มีลักษณะรวมกันเหมือนกันเขาไวดวยกัน จากนั้นใหจําแนกหรือความหมายชื่อแก
กลุมขอมูลการสัมภาษณนั้นๆ (Theme)  

3) นํากลุมคําที่เปนขอความหรือเปนประโยคที่ไดมาใหความหมายหรือตีความ หากขอมูลท่ีไดยังไมมีความชัดเจน  
มีการบันทึกแยกขอมูลนั้นเปนขอสังเกตไว เพื่อสะสมขอมูลแลวนํากลับมารวมวิเคราะหอีกครั้งเม่ือไดขอมูลมากเพียงพอ  

4) ทําสรุปการวิเคราะหหาคุณลักษณะของขอมูลการสัมภาษณที่จําแนกไดเปนหัวขอยอยโดยมีการพิจารณา
ความสอดคลองกับคําถามของการวิจัย  

5) เขียนคําบรรยายความหมายของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณตามลักษณะขอความท่ีปรากฏขึ้นและนําเสนอ
พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบการบรรยาย เพื่อสะทอนใหเห็นถึงสาระสําคัญของกลุมขอมูลแตละกลุม 

ผลการวิจัย 
1. การสรางเรื่องราวของสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ กลุมผา จังหวัดเชียงใหม 

จุดเริ่มตนของการสรางเรื่องราวสินคาเกิดจากบริบทของชุมชน ซึ่งมีความหลากหลายแตกตางกันไปในแต
ทองถิ่น มีรูปแบบการอนุรักษที่มีการสืบทอดกันมายาวนาน โดยมีขั้นตอนของการสรางเรื่องราวสินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑกลุมผา ของจังหวัดเชียงใหมนั้น สามารถแบงเปน 4 ขั้นตอน ไดแก การประชุม การหาแหลงขอมูล การเก็บ
รวมรวบขอมูล การออกแบบเร่ืองราว ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. การประชุมกลุม 2. การหาแหลงขอมูล 

4. การออกแบบเร่ืองราว 3. การรวบรวมขอมูล 

ผูประกอบการ, สมาชิกกลุม, ผูเชี่ยวชาญ 
ในประเด็น  
- บอเกิดแรงบันดาลใจ 
- สรางขอตกลงการสรางเรื่องราว 

การอบรม, ภูมิปญญาทองถิ่น, เว็ปไซต  
ในประเด็น  
- ประวัติความเปนมาของผา 
- กระบวนการผลิต 

แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ, การจดบันทึก  
ในประเด็น  

 - ประวัติความเปนมาของผา 

 - กระบวนการผลิต 

สรางโครงราง, ทดลองเขียน  
ในประเด็น 

- ประวัติผูกอตั้ง 

- เอกลักษณของสินคาและทองถ่ิน 

- กระบวนผลิต 
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จากภาพที่ 1 พบวาขั้นตอนของการสรางเร่ืองราวเร่ิมตนการประชุม พูดคุยกันของผูประกอบการ หรือสมาชิก
กลุมวิสาหกิจชุมชน สํารวจความคิดเห็นของสมาชิกที่มีบอเกิดมาจากแรงบันดาลใจของผูประกอบการ โดยเปนการ
พูดคุยสรางขอตกลงรวมกันในการออกความคิดเห็น ซึ่งการประชุมนี้สามารถเชิญผู เชี่ยวชาญเขามาดวย ขั้นตอมาเปน
การหาแหลงขอมูลที่นํามาสรางเร่ืองราวซึ่งเปนแหลงขอมูลจากการอบรม ภูมิปญญาทองถิ่น หรือเว็ปไซน ข้ันตอมาเปน
การรวบรวมขอมูล สามารถใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ จดบันทึกไวได ข้ันตอนสุดทายเปนการออกแบบเรื่องราว 
สรางโครงรางของเรื่องราว ทดลองเขียนเรื่องราว จนไดเรื่องราวของสินคาออกมา ซึ่งเรื่องราวท่ีถูกเขียนออกมานี้ ถูก
นํามาพิจารณาตรวจสอบโดยประธานกลุม และสมาชิกกลุมอีกคร้ังจากการประชุมกลุมสมาชิก หรือผูที่มีสวนเก่ียวของ  

สําหรับระยะเวลาที่ใชในการพัฒนาการสรางเร่ืองราวนั้นไมสามารถระบุไดอยางแนนอน เกิดการปรับเปลี่ยนไป
ตามสถานการณตางๆ สวนทรัพยากรที่ใชในการพัฒนาที่สําคัญเปนทรัพยากรดานบุคคลที่เปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการ
พัฒนาการสรางเร่ืองราวของสินคา  

แนวทางในการพัฒนาเรื่องราวสินคา OTOP นั้นควรมุงประเด็นการพัฒนาไปท่ีการปฏิบัติตามเกณฑของ
สํานักงานพัฒนาชุมชนที่ตองมีการจัดบันทึกเรื่องราว และมีการเผยแพรเรื่องราว เพื่อเพ่ิมคุณภาพของเนื้อหาเร่ืองราว
ดวยวิธีการที่ผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ นอกจากน้ีควรจัดทําเร่ืองราวเปนภาษาอังกฤษดวย อาจสงผลใหมีโอกาส
ไดรับ 6 คะแนนเต็ม  

 

การอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดโดยรังสรรคเรื่องราวสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑกลุมผา ของ

จังหวัดเชียงใหม มีประเด็นที่ผูวิจัยควรนํามาอภิปรายผลเพื่อความชัดเจน ดังนี้ 
ขั้นตอนการสรางเรื่องราวของสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมผา จังหวัดเชียงใหม แบงออกไดเปน 4 

ขั้นตอน ไดแก การประชุม การหาแหลงขอมูล การเก็บรวมรวบขอมูล การออกแบบเร่ืองราว ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
1. การประชุม พูดคุยกันของผูประกอบการ หรือสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน สํารวจความคิดเห็นของสมาชิกที่มี

บอเกิดมาจากแรงบันดาลใจของผูประกอบการ โดยเปนการพูดคุยสรางขอตกลงรวมกันในการออกความคิดเห็น 
สอดคลองกับแนวคิดของ Potts, Jason, et al (2008) ท่ีกลาว การดําเนินการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ สงผลทําให
องคกรมปีระสิทธิภาพ โดยการศึกษาทางวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับประชุมนั้นเปนการวิเคราะหการผลิตและการใชคุณคา
ทางวัฒนธรรมขององคกร เพ่ือใหไดผลผลิตตอผูบริโภคสินคาในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งการประชุมท่ีผานการระดมสมอง 
ภายใตการจัดระบบความคิดที่มีแรงขับอยูภายในนั้น สามารถผลตอประสิทธิภาพของขอมูลที่ไดเปนอยางดี ซึ่งแรงขับท่ี
ผลักดันเปนใหเกิดความสําเร็จขององคกร เปนการส่ือสาร แลกเปลี่ยนรูกันระหวางคนนั้นองคกร ทําใหผลที่ไดจากการ
ประชุมนั้นมีประสิทธิภาพตอการดําเนินธุรกิจเปนอยางดีการส่ือสารในองคการเปนองคประกอบสําคัญท่ี มีผลตอ
ความสําเร็จขององคการและชวยใหบุคลากรในองคการไดรับทราบกิจกรรมตาง ๆ สรางความเขาใจในนโยบายของ
ผูบริหาร และเปนสิ่งเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ
องคกรในเชิงบวก เพราะนโยบายการบริหารงานการจัดการขององคกรเปนสวนสําคัญ  

ซึ่งการประชุมนี้จะเปนการประชุมที่เกิดขึ้นภายในองคกร เปนการใหสมาชิกแตละคนไดแสดงความคิดเห็น
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน สงผลตอการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ Zaremba and Alan 
Jay (2003) ท่ีกลาววา การสื่อสารภายในองคกร จึงเปนสิ่งจําเปนตอระบบการทํางานท่ีจะเกิดขึ้นในองคกร ท้ังนี้หาก
การสื่อสารภายในองคกรมีความชัดเจน สงผลตอการปฏิบัติงานท่ีเปนไปตามนโยบายขององคกรได บุคลากรในองคกร
เกิดความพึงพอใจ และเขาใจนโยบายการบริหารงานไดอยางชัดเจน ดังนั้น การสื่อสารภายใ นองคกรเปนการ
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ติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรในฝายตางๆ ท้ังภายใน และภายนอกองคกร เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันท้ัง 2 ฝาย 
เกิดความรวมมือ และการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหองคกรประสบผลสําเร็จดวยดี  

2. การหาแหลงขอมูลที่นํามาสรางเร่ืองราวซึ่งเปนแหลงขอมูลจากการอบรม เปนการเขารับการอบรมในหัวขอ
ที่ผูประกอบการสนใจ หรือเปนการอบรมความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น สามารถนําความรูมาสรางเนื้อหาเร่ืองราวได 
สามารถหาไดจากเว็ปไซนที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่นเรา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สมคิด บางโม (2551 : 14). 
ที่ไดระบุวา การฝกอบรม เปนการเพิ่มพูนความรูความสามารถในการทํางานเฉพาะอยาง สามารถจําแนกวัตถุประสงค
การฝกอบรมได 4 ประการ ดังนี้  

1) เพื่อเพิ่มความรู ใหมีความรู หลักการ ทฤษฎี แนวคิดในเรื่องท่ีอบรมเพ่ือนําไปใชในการทํางาน โดย
ผูประกอบการหรือสมาชิกของกลุมผา มีการเพิ่มความรู หลักการในการสรางเนื้อหาเร่ืองราวของสินคา เพื่อนําไปสื่อสาร
กับลูกคา  

2) เพ่ือการเพิ่มพูนความเขาใจ เปนลักษณะที่ตอเนื่องจากความรู กลาวคือเมื่อรูในหลักการและทฤษฎีแลว 
สามารถตีความแปลความขยายความ และอธิบายใหคนอื่นทราบได รวมท้ังสามารถนําไปประยุกตได ซึ่งผูประกอบการ 
สามารถสรางเนื้อหาของเรื่องราวท่ีสื่อสารไปยังกลุมลูกคา  ใหลูกคาไดเขาใจในสิ่งท่ีผูประกอบการตองการสื่อสาร
เร่ืองราวไป สงผลใหเกิดการรับรูที่ตรงกันทั้ง 2 ฝาย คือ ฝายผูประกอบการ และลูกคา 

3) เพ่ือเพิ่มพูนทักษะ เปนการเพิ่มความชํานาญหรือความคลองแคลวในการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งไดโดย
อัตโนมัติ ผูประกอบการ OTOP กลุมผา มีความชํานาญท่ีเกิดจากประสบการณในการดําเนินธุรกิจอยูแลวซึ่งความ
ชํานาญ ในงานเปนสิ่งที่เก่ียวกับการมีประสบการณของพนักงานและสามารถที่จะปฏิบัติไดตามที่องคกรไดมอบหมายให 
โดยเปนความชํานาญในการทํางานท่ีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ประสบการณที่เกิดขึ้นจนกอเกิดความชํานาญนั้น อาจเกิด
ไดระหวางที่พนักงานปฏิบัตหนาที่ภายในองคกร ณ ปจจุบัน หรือในอดีตที่ผานมา ซ่ึงทําใหองคกรไดรับคุณคาท่ีเกิดจาก
ความชํานาญนั้น (Baron and Armstrong, 2007) 

4) เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดยทัศนคติเปนความรูสึกที่ดีหรือไมดีตอสิ่งตางๆ การฝกอบรมมุงใหเกิดความรูที่
ดีตอองคกรตอผูบังคับบัญชา ตอเพื่อนรวมงาน และตองานท่ีมีหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งผูประกอบการ OTOP สามารถรูหรือ
ตีความไดจากคนอ่ืนที่พูดออกมาอยางเปนทางการ หรือจากการสังเกต สํารวจอยางเปนทางการก็ได (Schermerhorn 
Jr, 2000: 75) 

3. ขั้นตอมาเปนการรวบรวมขอมูล สามารถใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ จดบันทึกไวได เปนการใช
เคร่ืองมือเพื่อใหขอมูลที่ไดมานั้นมีความนาเชื่อถือ สามารถเก็บไวเปนลายลักษณอักษร ไมสูญหายไปตามกาลเวลา สงผล
ตอการสืบทอดวัฒนธรรม เปนการแปลงจากเรื่องเลา ใหอยูในรูปแบบของตัวหนังสือ และใชประโยชนจากคุณคาของ
เรื่องเลานั้น ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ Holzhauser Elizabeth. (2015) ท่ีมีการสรางเรื่องราวเกี่ยวกับผีไดแรงบันดาลใจ
และความปรารถนาทําใหเกิดประสบการณใหมๆ ที่ไมเคยเกิดขึ้นกับลูกคานักทองเที่ยว เรื่องราวความเชื่อได นํามาสู
ตลาดอุตสาหกรรมอาถรรพณ และมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเปนเรื่องสําคัญของสกอตแลนด ที่จะสงเสริม
อุตสาหกรรมอาถรรพณเชิงพาณิชยนี้ไปสูเมืองอื่นๆ จะเห็นไดวาท่ีมีการใชประโยชนจากเรื่องเลา นํามาสูลายลักษณ
อักษร และองคกรสามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยได  

4. ขั้นตอนสุดทายเปนการออกแบบเรื่องราว สรางโครงรางของเรื่องราว ทดลองเขียนเรื่องราว จนไดเรื่องราว
ของสินคาออกมา การทดลองเขียนเร่ืองราวนั้นสามารถทดลองเขียนโดยผูประกอบการเอง หรือสมาชิกกลุม ซึ่งเปนการ
ตัดสินใจในเรื่องความสามารถของตัวเอง ในการจัดการและกระบวนการดําเนินการของพฤติกรรมตนเอง เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายท่ีตนเองไดกําหนดไว ความสามารถของมนุษยนั้นไมแนนอนตายตัว มีการยืดหยุนตามสถานการณที่
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เปลี่ยนแปลงไป (Bandura Albert, 1986) ผูประกอบการตองมีการปรับตัวเพื่อใหทันตอสถานการณ สรางองคกรจึงเขา
มามีบทบาทในการสนับสนุนนวัตกรรมที่มุงไปสูสนับสนุนใหเกิด "ชุมชนแหงการเรียนรูปฏิบัติ" ดวยเรื่องราวท่ีเปน
ประโยชนในเพื่อการบอกเลาตอออกไป (Bate Paul, 2004) 

ซึ่งเรื่องราวที่ถูกเขียนออกมานี้ ถูกนํามาพิจารณาตรวจสอบโดยประธานกลุม และสมาชิกกลุมอีกครั้งจากการ
ประชุมกลุมสมาชิก หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ เปนรูปแบบการบริหารธุรกิจในยุคใหม ตามแนวคิดของ Vandermerwe 
and Rada (1988); Quinn et al. (1990); Gebauer et al. (2006) ที่ระบุวา ภายใตการบูรณาการนวัตกรรมจึง
ตองการผูนําที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความมุงมั่น สามารถตัดสินใจไดทุกสถานการณ มีอุดมการณที่
เขมแข็ง มีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจน สามารถทํางานไดสําเร็จ รวดเร็ว อยางกลมกลืน ท่ีเรียกวา การบริหารเชิงบูรณา
การแบบมีทิศทางอยางเบ็ดเสร็จ ตั้งแตเริ่มแรกของการผลิต จนไปถึงการจัดจําหนาย โดยการบริหารนี้ได กลายเปนกล
ยุทธที่เอาใสใจและชัดเจนแกลูกคา และกลายเปนปจจัยหลักในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑและบริการ ซ่ึง 
Sanchez and Mahoney (1996) ยังระบุเพิ่มเติมอีกวา กระบวนการบริหารงานท่ีมีความยืดหยุน สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการบริหารงานไดงาย สามารถชวยลดตนทุนและความยุงยากในการประสานงานกันได การบริหารงาน
แบบยืดหยุนนี้เปนการเพิ่มกลยุทธการปรับตัวใหทันกับสิ่งแวดลอมขององคกรท่ีมีการเปล่ียนแปลง ความยืดหยุนในการ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาองคกรได การบริหารงานแบบยืดหยุน ชวยใหมีกล
ยุทธใหมๆ ในการจัดการความรูพื้นฐานเก่ียวกับความสัมพันธที่เกิดกับกลุมลูกคาเปาหมาย เกิดกระบวนการเรียนรูของ
องคกร ในดานการออกแบบผลิตภัณฑ และกระบวนการสรางสรรคผลิตภัณฑใหเกิดคุณคา  
 

สรุป 
ขั้นตอนของการสรางเร่ืองราวเร่ิมตนการประชุม พูดคุยกันของผูประกอบการ หรือสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน 

สํารวจความคิดเห็นของสมาชิกที่มีบอเกิดมาจากแรงบันดาลใจของผูประกอบการ ข้ันตอมาเปนการหาแหลงขอมูลที่
นํามาสรางเร่ืองราวซึ่งเปนแหลงขอมูลจากการอบรม ภูมิปญญาทองถิ่น หรือเว็ปไซน ข้ันตอมาเปนการรวบรวมขอมูล 
สามารถใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ จดบันทึกไวได ข้ันตอนสุดทายเปนการออกแบบเร่ืองราว สรางโครงรางของ
เรื่องราว ทดลองเขียนเรื่องราว จนไดเรื่องราวของสินคาออกมา ซ่ึงเรื่องราวท่ีถูกเขียนออกมานี้ ถูกนํามาพิจารณา
ตรวจสอบโดยประธานกลุม และสมาชิกกลุมอีกครั้งจากการประชุมกลุมสมาชิก หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ สําหรับปญหา
และอุปสรรค ดานบุคคล ไดแก ทักษะการส่ือสาร วิธีการแกไขปญหาคือการเขารับการฝกอบรม ทักษะดานตางๆ        
ที่จําเปนสําหรับการสรางเรื่องราวของสินคา ปญหาดานผลิตภัณฑคือ การวิเคราะหจุดเดนหรือจุดขาย วิธีการแกไข
ปญหาคือการปรับเนื้อหาเรื่องราวเพื่อใหไดมาซึ่งจุดเดนหรือจุดขายของผลิตภัณฑ ปญหาการขาดขอมูลเชิงลึกของการ
สรางเนื้อหาเรื่องราวผลิตภัณฑ วิธีการแกไขปญหาคือคนหาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ ผูรู ท่ีมีองคความรู ปญหาความไม
ตอเนื่องของขอมูลที่ไดจากผูใหมูลสําคัญ วิธีการแกไขปญหาคือ จัดทําขอมูลใหเปนลายลักษณอักษร ปญหาดาน
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจไดแก การคัดลอกผลงานการเขียนเรื่องราวสินคา  วิธีการแกไขปญหาคือ ปรับปรุงเนื้อหา
เร่ืองราวสินคาอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงสถานการณที่เกิดขึ้น ปญหาดานผูบริโภค ไดแก ขาดขอมูลพฤติกรรมผูบริโภค 
วิธีการแกไขปญหาคือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ และมีการพัฒนาตนเองดวยการฝกอบรม 
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บทบาทของความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อความยั่งยืน  
 
ROLES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR SUSTAINABILITY  
 
ผูวิจัย    สุขศรี  พูลสุข 
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สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
 

บทคัดยอ 
บทบาทของความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อความย่ังยืน เปนความสามารถขององคการในการปรับตัวใหทัน

ตอการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก โดยเนนการจัดการของตัวชี้วัดท่ีสําคัญของการจัดการธุรกิจอยาง
ยั่งยืนในอนาคต ไดแก ภาวะผูนํา การกํากับดูแลและกลยุทธองคการ การจัดการสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคการ ซึ่งเม่ือพิจารณาโครงสรางเชิงสาเหตุของตัวชี้วัด เหลานี้พบวาตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง
ตอความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ คือ การจัดการส่ิงแวดลอมการกํากับดูแล และกลยุทธองคการตามลําดับ 
และเมื่อพิจารณาความรับผิดชอบตอสังคมขององคการในฐานะที่เปนผลลัพธสุดทาย เห็นวาความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคการไดรับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก ผูมีสวนไดสวนเสีย การจัดการลูกคาสัมพันธ การมุงเนนการตลาด 
โดยความรับผิดชอบตอสังคมมีความสําคัญตอการจัดการธุรกิจอยางยั่งยืน เนื่องจากเก่ียวของกับการยอมรับของผูมี
สวนไดเสีย ทั้งนี้ องคการที่มีจุดแข็งในเร่ืองภาพลักษณที่ดีใหกับองคการ ความพรอมทางดานบุคลากรและ
ทรัพยากร และมีการดําเนินการการจัดการสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคมขององคการอยางตอเนื่องอยู
แลว สามารถตอยอดไปสูการจัดการธุรกิจอยางยั่งยืนไดโดยการกําหนดนโยบายที่เหมาะสม 
 
คําสําคัญ : ความรับผิดชอบตอสังคม , ความย่ังยืน 
 
Abstract 

The role of corporate social responsibility for sustainability. The ability the 
organization adapt to changes in external environment. Focusing the management of major 
indicators of sustainable business management in future include leadership. Governance 
and strategy, organization of environmental management and social responsibility of 
Organization. considering the structural model of the indicators. These found that cause 
variable with direct influence on the social responsibility of the organization is to manage 
the environment supervision Strategy and organization respectively. The Corporate Social 
Responsibility. The organization as a result, the final results The social responsibility of the 
organization has been the highest total effect from stakeholders, customer relationship 
management, market-oriented. The social responsibility is of great importance to 
sustainable business management Since the associated with the adoption of the 
stakeholders. The organization with the strength of a good image for the organization. The 
availability of personnel and resources. The environmental and social responsibility of the 
organization continuously. Can extend to sustainable business management by policies and 
appropriate. 
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บทนํา 
ปจจุบันโลกของเรากําลังเผชิญกับปญหาดานตาง ๆ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาทิ ปญหา

ภาวะโลกรอน ปญหาการใชแรงงานเด็ก ปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายได เปนตน ทําใหองคการธุรกิจหันมาทบทวน
บทบาททางดานธุรกิจที่มีสวนสรางใหเกิดปญหาดังกลาว (Elving, 2013) โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับประเด็น
ความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งในชวงหลายปที่ผานมาองคการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองคการไมแสวงหาผล
กําไร (NGOs) ตาง ๆ ออกมาเรียกรองใหองคการธุรกิจตองดําเนินงานโดยไมหวังเพียงแคผลทางการเงิน หรือการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น แตยังตองใหความสําคัญ และรับผิดชอบตอผู มีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ อีกดวย 
(Coombs and Gilley, 2005; Collison et al., 2008; Choi and Wang, 2009; Doh et al., 2010) 
เนื่องมาจากปจจัยมากมายที่เขามาเก่ียวของ เชนดานราคา ดานคุณภาพสินคาและบริการ ดานคูแขง ดานเวลา และ
ดานความรู (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2553) สงผลใหองคการหรือธุรกิจจําเปนตองปรับตัวและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันอยูเสมอ องคการที่สามารถอยูรอดและประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนในระยะยาวไดนั้น 
คือ องคการที่มีความสามารถในการแขงขันและมีผลการดําเนินงานท่ีดี (Vazquez, Santos & Alvarez, 2001) 
ดังนั้นการแสวงหาแนวทางและกลยุทธ เพื่อนํามาใชในการพัฒนาผลการดําเนินงานขององคการจึงเปนเปาหมาย
หลักหรือวิสัยทัศนที่องคการตาง ๆ ตองการ 

ความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ กับการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นไมใชเรื่องเดียวกัน แตมี ความเก่ียว
เนื่องกันอยางใกลชิด โดยการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเปนเรื่องของการพัฒนา เพื่อตอบสนอง ความตองการของสังคม
ภายใตขอจํากัดทางสภาพแวดลอมที่ไมสงผลกระทบตอขีดความสามารถในการสนองความตองการที่จําเปนของคน
ในรุนตอไป ซึ่งหมายรวมถึงวิถีการบริโภคอยางยั่งยืน (sustainable consumption) และแหลงทรัพยากรที่ยั่งยืน 
(sustainable resource) แนวทางนี้จะ คํานึงถึงมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม หรือ Profit-People-
Planet ในมุมมองของ Triple Bottom Line ท่ีมีความเชื่อมโยงกัน โดยมุงหมายที่จะบรรลุถึงสถานะแหงความ
ยั่งยืน (state of sustainability) ของสังคมโลกโดยรวมไมใชเพ่ือความย่ังยืนหรือความสามารถในการอยูรอดของ 
องคการใดองคการหนึ่ง  

สวนความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ เปนเรื่องระดับองคการที่คํานึงถึงการดําเนินงาน อยาง
รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีสวนสนับสนุนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถใชเปนเครื่องมือของ
องคการ ทั้งในการสรางความยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนใหแกองคการ โดยที่การสรางความยั่งยืน
หรือขีดความสามารถในการอยูรอดขององคการอาจมีวิธีการท่ีแตกตางหรือสวนทางกับการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยรวมก็
ได (พิพัฒน ยอดพฤติการ, 2553)  

ในปจจุบันจะพบวา การทํากิจกรรม CSR มิไดทําแตเพียงผิวเผินหรือเพื่อสรางภาพลักษณ ขององคการ
เทานั้น องคการธุรกิจตาง ตระหนักและใหความสําคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนของตน ผานการทํากิจกรรม CSR ท่ี
ใหความสําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ขององคการโดย มิไดมุงเนนเฉพาะดานสังคมเทานั้น แตเปน
การทํากิจกรรมเพ่ือประโยชน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม อันเปนพื้นฐานของการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ความรับผิดชอบตอสังคมกับการพัฒนาความยั่งยืนขององคการแนวคิดการสรางความย่ังยืนขององคการ 
(corporate sustainability) เปนกระบวนทัศน ที่สําคัญยิ่ง ในการบริหารจัดการองคการธุรกิจ สมัยใหม แนวคิดนี้
เสนอวาการเติบโตและผลกําไร (corporate growth and profitability) ขององคการเปนสิ่งสําคัญแตไมเพียง
พอที่จะทํา ใหองคการอยูรอดอยางยั่งยืนไดหากจะใหธุรกิจดําเนินไปอยางยั่งยืน ธุรกิจจําเปนตองมีเปาหมายเชิง
สังคมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาอยางยั่งยืนดวย(sustainable development) เปาหมายดังกลาว เชน การปกปอง
สิ่งแวดลอม การสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ ที่สงเสริมการกระจาย
รายได เปนตน กิจกรรมของธุรกิจนั้น คํานึงถึงการกระจายผลประโยชนแกคนในสังคมอยางเสมอภาคกัน (fairness) 
กิจกรรมของธุรกิจนั้นตองมีสวนสงเสริมสภาวะความเปนอยูที่ดี (wellbeing) ของคนในสังคม และยกระดับคุณภาพ
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ชีวิตของคนในสังคมไมทางตรงก็ทางออม (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2554) , Heal (2005) บทบาท ของ CSR นั้น
คือการทําใหเกิดความขัดแยงกันใหนอยที่สุดระหวางบริษัท สังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย และ CSR ยังชวยในการ
พัฒนากําไรของบริษัท และ ลดความเส่ียงที่จะมากระทบชื่อเสียงของ บริษัท นั่นคือ CSR ชวยทํา ใหบริษัทมีความ
ยั่งยืน เน่ืองจากความมีชื่อเสียงและการสรางมูลคาของตราสินคาของบริษัทผานการทํากิจกรรม CSR 
แนวคิดกับความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 

นักวิชาการและกลุมองคการตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแบงประเภทของความรับผิดชอบ
ตอสังคมไวหลายประเภท ตัวอยางเชน Carroll และ Buchholtz (2009: 57-58) โมเดลผลการดําเนินงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม แบงความรับผิดชอบตอสังคมไวสามมิติคือ มิติดานปรัชญาหรือรูปแบบของการตอบสนอง
ทางสังคม ประกอบดวย การดําเนินงานแบบเชิงรุกการดําเนินงานแบบปรับตัว การดําเนินงานแบบปองกัน และการ
ดําเนินงานแบบเชิงต้ังรับ มิติดานประเด็นที่เกี่ยวของทางดานสังคมหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูถือหุน ความ
ปลอดภัยในการทํางานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ การเลือกปฏิบัติ สิ่ งแวดลอม และลัทธิผูบริโภคนิยม และมิติ
ดานความรับผิดชอบตอสังคม ประกอบดวย ความรับผิดชอบตอสังคมดานเศรษฐกิจ(Economic Responsibilities) 
การผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภค เพื่อกําไรของเจาของบริษัทความรับผิดชอบตอสังคมดานกฎหมาย 
(Legal Responsibilities) การปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพกฎขอบังคับตาง ๆ “พันธะสัญญาทางสังคม” 
(Social Contract) ธุรกิจถูกคาดหวังใหดําเนินงานเพื่อบรรลุภารกิจดานเศรษฐกิจภายในกรอบขอกําหนดของ
กฎหมาย ความรับผิดชอบตอสังคมดานจริยธรรม (Ethical Responsibilities)ชวยตัดสินวาอะไรคือความถูกตองสิ่ง
ที่ควรปฏิบัติและความรับผิดชอบดานมนุษยธรรม หรือความรับผิดชอบตอสังคมดานจิตสํานึก (Philanthropy/ 
Discretionary Responsibilities) ถือเปนความสมัครใจ การตัดสินใจและ การเลือกของแตละบุคคล ซึ่งในมิติดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมนั้นสอดคลองกับ Bovee, Thill, Wood และ Dovel (1993: 104) แบงความรับผิดชอบ
ออกเปนสี่ประเภท คือ ความรับผิดชอบตอสังคมดานเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบตอสังคมดานกฎหมายความ
รับผิดชอบตอสังคมดานจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมดานจิตสํานึก และสถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (2551: 
7) แบงความรับผิดชอบตอสังคมไวสี่ประเภท คือ ขอกําหนดทางกฎหมายประโยชนทางเศรษฐกิจ จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และความสมัครใจ สวนPost, LawrenceและWeber(2005: 55-56) แบงประเภทความรับผิดชอบตอสังคม
ไวสามดาน คือความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจความรับผิดชอบดานกฎหมาย และความรับผิดชอบดานสังคม ซ่ึงจะ
อธิบายไดชัดเจนมากข้ึน  

 
ภาพที่ 1 ความรับผิดชอบตอสงัคมตามแนวคิดของ Post และคณะ 

ที่มา: Post, J.E., Lawrence, A.T., & Weber, J. (2005). Business and Society : 
Corporate Strategy, Public Policy, Ethics. Boston: McGraw- Hill/Irwin.p. 56. 
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ปจจัยขับเคลื่อนความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งปจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคม ประกอบดวยหลายปจจัย ไดแก (ก) ผูบริหารระดับสูง คานิยมของผูบริหารมีอิทธิพลตอการ
ดําเนินงานดาน CSR (Waldmanet al., 2006: 835) ผูนําในองคการมีอิทธิพลตอการดําเนินงานดาน CSR 
การศึกษาของ Lee พบวา พันธะผูกพันของผูบริหารระดับสูงมีความสําคัญตอความสําเร็จของกลยุทธการตอบสนอง
ความรับผิดชอบตอสังคม (Lee, 2007: 229) นั่นคือ การตัดสินใจการเลือก “ทําในสิ่งที่ถูกตอง” 
(Communication & Information Resource Centre Administrator (CIRCA), 2004a:8) คานิยมของผูบริหาร
มีความสัมพันธกับการประเมินความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคมในดานเศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรม และ
การบริจาค (Sharfman, Pinkston, & Sigerstad, 2000: 144) และการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
จะเปนเรื่องที่ยากสําหรับผูบริหารระดับปฏิบัติในการประสานการดําเนินงานกับเพื่อนรวมงานเพื่อดําเนินการดาน 
CSR ถาปราศจากการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง (Yanti, 2007: 8) (ข) ผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถจําแนกผูมี
สวนไดสวนเสียเปนสองกลุม คือ ผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคการ ไดแก ผูถือหุนและนักลงทุน พนักงาน ลูกคา 
ผูผลิต ฝายปกครองและชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคการไดแกสื่อและกลุมผลประโยชนเฉพาะตาง ๆ 
(Clarkson, 1995: 106-107) โดยการดําเนินงานดังกลาวองคการตองตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสียทั้งจาก ลูกคา พนักงาน ชุมชน และผูถือหุน (McWilliams & Siegel, 2001: 125) ซ่ึงการวิเคราะหความ
ตองการและผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียชวยใหองคการสามารถจัดอันดับการสนองความตองการกอนหลัง
ไดดีขึ้น (Businessballs, 2008) รวมถึงแรงกดดันจากภายนอก ไดแก นักลงทุน ความคาดหวังจากผูบริโภคและผูมี
สวนไดสวนเสียอื่น ๆ ที่ตองการใหองคการคํานึงถึงสังคมและส่ิงแวดลอมในการบริหารงานขององคการเพ่ือให
เปนไปตามมาตรฐานสากล (Business for Social Responsibility (BSR), 2007: 4-5) และการศึกษาของ 
Edelman Public Relations APAC (2004) พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียใหความสําคัญตอการศึกษาดานความ
รับผิดชอบตอสังคมมากกวารอยละ 20 เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางลูกคากับองคการระยะยาว เมื่อถามวา
ทําไมความรับผิดชอบตอสังคมเปนเรื่องท่ีไดรับความสนใจเพ่ิมข้ึน รอยละ 65 ของผูตอบอางวาองคการตองการทํา
เพื่อ “รับผิดชอบตอสังคมหรือใสใจตอสังคม” ซ่ึงเดิมมีเพียงรอยละ 35 เทานั้นในป 2003 ท่ีใหความสําคัญในเรื่องนี้
(ค) ทรัพยากรดานการเงิน ลูกคาและนักลงทุนตางใหความสนใจตอการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมเพ่ิมขึ้น 
และตองการขอมูลวาองคการจัดการกับปญหาความเสี่ยงและโอกาสท่ีเกี่ยวของกับสังคมและสิ่งแวดลอมอยางไร 
(IISD, 2007: 7) ซ่ึง Scholtens (2006: 28) ก็กลาววาการเงินมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและตอการ
ดําเนินงานดาน CSR เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนาดานการเงินมีการ
ผูกพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก (ก) โลกาภิวัตน บริษัท
ทั่วโลกตางตองการรักษาความสามารถทางการแขงขันและอันดับทางการตลาดระดับโลกไวเนื่องจากโลกาภิวัตน
สนับสนุนการคาเสรี การจัดสง และการผลิตไปท่ัวโลกเปนความ ทาทายใหองคการมีพฤติกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคม มีจริยธรรม โดยการนําการจัดการเชิงกลยุทธและนโยบายดาน CSR ที่มีประสิทธิผลมาใช(Panapanaan, 
Linnanen, Karvonen, & Phan, 2003: 138) โดยเฉพาะกลุมองคการธุรกิจที่เนนการสงออกในประเทศท่ีเพ่ิงเกิด
ใหม (IISD,2007: 7) (ข) เศรษฐกิจ ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบมุงการสงออกจะตกอยูภายใตอิทธิพลจาก
ตลาดโลก โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมมากดังนั้นประเทศตาง ๆ รวมถึงประเทศไทย
จําเปนตองนํา CSR มาใชเพื่อรักษาและเพิ่มสวนแบงทางการตลาด เพื่อใหเศรษฐกิจอยูรอดและแขงขันในดาน
การคาระหวางประเทศได สําหรับประเทศไทยชวงการเกิดวิกฤตทางการเงินในเอเชีย ป พ.ศ. 2540 ทําใหไทยหันมา
ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแนวคิด CSR เองก็เปนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใตการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (International Institute for Trade and Development (ITD), 2008) (ค) เทคโนโลยี การปฏิวัติทางดาน
เทคโนโลยี ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารไรพรมแดน ระบบการส่ือสารท่ีมีการสงขอมูลถึงกัน
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ทั่วโลกทําให CSR ยิ่งมีความสําคัญสําหรับธุรกิจปจจุบันมากขึ้น เพราะผูมีสวนไดสวนเสียตางก็อยูในบริบทของ
สิ่งแวดลอมทางธุรกิจของโลก (Werther & Chandler, 2006: 4) ทําใหหลายบริษัทมีการพัฒนาแนวทางการบริหาร
จัดการและการหาขอมูลของผูผลิตโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมและทําใหขอมูลนี้เปนสินทรัพยเชิงกลยุทธ(BSR, 2007: 
4) (ง) กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่กําหนดโดยรัฐบาล (Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), 
2005: 3) องคการเผชิญกับกฎเกณฑทางดานสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีเพ่ิมข้ึนซึ่งสงผลตอความสามารถในการผลิต
สินคาที่จะจําหนายไปท่ัวโลก (BSR, 2007: 4) เชน มาตรฐานกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การประกอบอาชีพของสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration: OHSA) (Bateman 
& Snell, 2004: 43) และมาตรฐานส่ิงแวดลอมสากลท่ีนิยมใชเปนหลักในการปฏิบัติ  อาทิเชน GRI, AA1000 และ 
ISO 26000 (CSR Quest, 2008b) 

ปจจัยผลักดันใหเกิดการดําเนินงานดาน CSR ของ DFID (2008: 6) พบวา ปจจัยภายใน ไดแกสถานที่
ทํางาน (พนักงานและคณะกรรมการบริหาร) และปจจัยภายนอก ไดแกบรรยากาศการลงทุน(กฎระเบียบขอบังคับ
จากรัฐบาล) ตลาด (ลูกคา นักลงทุน คูแขง) และประชาสังคม (องคการพัฒนาเอกชน ชุมชนทองถิ่น และส่ือ) สวน 
APEC (2005: 49) ประกอบดวย ปจจัยภายในไดแกพฤติกรรมการบริหารจัดการของแตละบุคคล ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน และกลยุทธหรือโอกาสทางธุรกิจ สวนปจจัยภายนอก ไดแก กฎหมายและกฎขอบังคับ แรงผลักดัน
ทางการตลาด(Market Forces) และความตองการทางสังคม ในขณะท่ีCSR Quest (2008a) ปจจัยภายนอกไดแก 
ความตองการของนักลงทุน การลงทุนที่รับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility Investment: SRI) ความ
ตองการของลูกคา ในการซื้อสินคาที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม (Green Buying) แรงกดดันจากรัฐบาลในการออก
กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ และแรงกดดันจากสาธารณชนความวางใจจากสาธารณชน 

โดยสรุปแลว แนวทางวิธีการปฏิบัติที่ไดแบงสวนของสังคมที่เก่ียวของกับ “ความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการ” ไวสามดาน คือ ดานการจัดการที่หลากหลายท้ังท่ีมีลักษณะแตกตางกันใกลเคียงกัน และเชื่อมโยงเชิงเหตุ
และผลระหวางกัน โดยในสวนที่เก่ียวของกับบทบาทของความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือความย่ังยืนซึ่งตั้งอยูบนกรอบ
ความคิดสมดุล 3 ประการ ระหวางเศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดลอม(Environment) และสังคม (Social) ที่ตอง
เติบโตไปพรอมกัน 
การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

ปจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพไดรับความสนใจและความนิยมจากนักวิจัย
และผูบริหารธุรกิจอยางแพรหลาย (Ling & Yen, 2001., Almotairi, 2008) เชนเดียวกับ Kasim & Minai. 2009, 
Sansook. 2010 ท่ีกลาววา มีการนําเอาแนวคิดการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพไปใชในการดําเนินงานของธุรกิจ
เพิ่มมากขึ้น สําหรับธุรกิจในประเทศไทยแนวคิดการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพเริ่มมีการนําแนวคิดนี้มาใชอยาง
จริงจังเม่ือป 2534 และเปนแนวคิดที่ไดรับความนิยมแพรหลายอยางมากทั้งในตลาดผูบริ โภคและตลาด
อุตสาหกรรม เนื่องจาก การดําเนินธุรกิจในปจจุบันจะตองใหความสําคัญกับลูกคาเปนหลัก การท่ีธุรกิจจะสามารถ
ประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการจัดการความสัมพันธกับลูกคา ดังนั้น ธุรกิจจะตองมุงเนนการ
สรางความสัมพันธที่ยั่งยืนในระยะยาวกับลูกคาเพื่อเปนการเพิ่มคุณคาใหเกิดขึ้นทั้งธุรกิจและลูกคา (Arab et al., 
2010) สอดคลองกับ Chang. (2007) ที่กลาววา การสรางความสัมพันธกับลูกคาเปนกุญแจสําคัญในการแขงขันที่
ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จในตลาดผูบริโภค เชนเดียวกับ Day & Van den Bulte. (2002), Chang & Ku. 
(2009) ท่ีกลาววา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพมีความสําคัญอยางยิ่งดวยการทําใหธุรกิจสามารถรักษา
ความสัมพันธกับลูกคาและผูจาหนาย ซึ่งนําไปสูการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและนําไปสูผลประโยชนใน
ดานการปรับปรุง ผลการดําเนินงาน (Coltman, 2007a) Kanitwarnun et al. (2010) กลาววา ผลลัพธเบื้องตน
ของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ กอใหเกิดความพึงพอใจของลูกคา ความสามารถในการรักษาลูกคา ความ
จงรักภักดีและความสามารถในการทํากําไร สอดคลองกับ Kasim & Minai. (2009) ท่ีกลาววา แนวคิดการจัดการ
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ลูกคาเชิงสัมพันธภาพทําใหเกิดประโยชนอยางมากเกี่ยวกับการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และความจงรักภักดี
ของลูกคา ซ่ึงนําไปสูผลการดําเนินงานดานการเงินและความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ เชนเดียวกับ 
Sansook. (2010) ท่ีกลาววา การนําเอาแนวคิดการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพไปปฏิบัติในธุรกิจ ทําใหสามารถ
ปรับปรุงดานการบริการแกลูกคา ซึ่งนําไปสูความสามารถในการรักษาลูกคา และสรางรายไดใหกับธุรกิจ แตอยางไร
ก็ตามธุรกิจที่นําเอาแนวคิดการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพไปปฏิบัติไมไดประสบความสําเร็จทั้งหมด 

ดังนั้น การนําเอาแนวคิดการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพไปปฏิบัติจะตองมีการบูรณาการระหวาง
ทรัพยากรมนุษย กระบวนการ และเทคโนโลยีในทุกกิจกรรมหวงโซคุณคา (Value Chain) เพื่อนําสงคุณคาท่ีดีใหกับ
ลูกคา (Kim et al., 2004) สอดคลองกับ Chang. (2007), Chang & Ku. (2009) ท่ีกลาววา การจัดการลูกคาเชิง
สัมพันธภาพเปนการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนในการบูรณาการความรูระหวางแผนกการตลาด 
การขายและการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะราย ซ่ึงนําไปสูการสรางความพึงพอใจ ความ
จงรักภักดี และรายไดที่เพิ่มข้ึนจากลูกคาเกา 

โดยสรุปแลว ธุรกิจสวนมากไมสามารถประสบความสําเร็จจากการนําเอาแนวคิดการจัดการลูกคา        
เชิงสัมพันธภาพไปปฏิบตัิดําเนินการปฏิบัติงานตามระบบการจัดการลูกคาเชิงสมัพันธภาพ ซ่ึงสงผลตอความสามารถ
การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพเพื่อการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและนําไปสูผลการดําเนินงาน เก่ียวกับ
วิธีในการพัฒนาความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่นําไปสูผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

 

สรุป 
บทบาทของความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือความยั่งยืน ในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม

ขององคการมีความเหมือนและความตางกัน ตามเหตุผลในการกอต้ังองคการ เปนแนวทางการปฏิบัติงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคม แมวาองคการธุรกิจ ถือเปนหนาที่ที่ตองดูแลผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงเกิดจากความสมัครใจ
ของผูบริหารที่จะดําเนินธุรกิจควบคูกับการรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งองคการไดระบุไวชัดเจนในนโยบายดานความ
รับผิดชอบตอสังคม สาเหตุของการสรางสรรคงาน CSR ของทั้งสี่องคการ สามารถแบงไดเปน 2 ปจจัย คือ ปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกองคการ ดังนี้คือ ปจจัยภายใน ไดแก ผูนําประเทศหรือผูบริหารองคการ ทรัพยากร
ทางดานการเงิน และผูมีสวนไดสวนเสีย และปจจัยภายนอก ปจจัยมุงเนนการดําเนินธุรกิจ ดูแลผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน ไดแก ผูถือหุน คณะกรรมการธนาคาร พนักงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย ภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา คูแขง 
เจาหนี้ ภาครัฐ และหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของตลอดจน ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมโดยรวม ซึ่งการกําหนด
นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมที่ชัดเจนนี้ถือเปนแนวทางที่ชวยใหองคการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวิสัยทัศน ภารกิจ ดานความรับผิดชอบตอสังคมทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม อันนําไปสูการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ดังแนวคิด Certo (2006: 60) วานโยบาย
เปนเครื่องมือทางการจัดการเปนแนวทางสําหรับความคิดในการจัดการในทิศทางเฉพาะท่ีถูกตอง ผูบริหารควรตั้ง
นโยบายขององคการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมเชนเดียวกับที่ตั้งนโยบายเก่ียวกับการจ างงาน การเล่ือน
ตําแหนง และการหยุดงาน เพ่ือทําใหเกิดประสิทธิผลนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมตองทําใหเกิดการปฏิบัติ
อยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดจากบุคคล 3 ฝาย ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ เริ่มจาก ผูบริหารระดับสูง
ตระหนัก รับรูเกี่ยวกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคมท่ีองคการตองกระทําตั้งนโยบายเกี่ยวกับภาระหนาที่
และทําการสื่อสารไปยังสมาชิกขององคการ ขั้นตอมา ผูบริหารระดับสูงและผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารระดับสูงรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคมตามข้ันตอนท่ีหนึ่ง ผูเชี่ยวชาญเปนผูใหคํา แนะนําเทคนิคซ่ึง
สอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบทางสังคม และข้ันสุดทาย ผูจัดการระดับสูง ผูเชี่ยวชาญ และผูจัดการ
แผนก โดยข้ันตอนนี้ผูจัดการระดับสูงพยายามจะบรรลุขอตกลงของสมาชิกในองคการเก่ียวกับภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบตอสังคม ผูเชี่ยวชาญจะกระตุนการตอบสนองภายในองคการซ่ึงจําเปนตองเขากับภาระหนาท่ีทางสังคม
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อยางเหมาะสม และผูจัดการแผนก จัดการทรัพยากรและปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อใหเขากับกิจกรรมทางสังคม
และการปฏิบัติภายในองคการ ผลคือ ทําใหเกิดการตอบสนองมากยิ่งขึ้น 

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม และการพัฒนาสูความยั่งยืน กําหนดใหมีการกํากับดูแลกิจการ ทํา
หนาที่กําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม โดยไดกําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมใหมี
ทิศทางสอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจขององคการ และเปนสวนหนึ่งของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพื่อเปน
หลักปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเพื่อใหการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมเปนไปอยาง
ตอเนื่องโดยมีสวนประชาสัมพันธหรือฝายสื่อสารองคการ ทําหนาที่เผยแพรกิจกรรม ความรูดาน CSR ใหทั้งภายใน
และภายนอกองคการทราบ และถายทอดนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมใหฝายงานตาง ๆ ในองคการทราบ 
จากนั้นฝายงานตาง ๆ จะคิดโครงการดาน CSR และใหพนักงานทุกคนเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการให
เกิดเปนรูปธรรม และการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการความรับผิดชอบตอสังคม นั้นยังพบวา โครงการความ
รับผิดชอบตอสังคมเกิดจากหนวยงานและบุคคลภายนอก และพบวา การรายงานผลการดําเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคม ตองมีการรายงานการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมไวในรายงานการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน โดยรวมไวในรายงานประจําป ดังแนวคิด Triple Bottom Line ชวยใหมองเห็นภาพและวิธีการวัดผลของ
การพัฒนาอยางยั่งยืนไดอยางชัดเจน และเปนแนวคิดที่ธุรกิจมักจะนํามาใชอางอิงในการกําหนดกลยุทธการเติบโต
อยางย่ังยืนที่บริษัทจะตองมีผลการดําเนินงานท่ีดีทั้งผลประกอบการทางการเงิน ผลการดําเนินการทางสังคมและ
การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมหรืออีกนัยหนึ่ง คือ ตองสรางกําไรตอบแทนใหกับผูถือหุนขณะเดียวกันยังสามารถ
ปองกันปญหาสิ่งแวดลอมและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ  ความ
แตกตางระหวาง Triple Bottom Line กับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการอยูที่การมุงเนนที่ผลลัพธ ความ
รับผิดชอบตอสังคมมักจะมุงเนนการสรางประโยชนใหกลุมของสังคมในวงกวางท้ังท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจและไม
เก่ียวของกับธุรกิจขณะที่ Triple Bottom Line ใหความสําคัญเทา ๆ กันระหวางผลประโยชนของธุรกิจสังคมและ
สิ่งแวดลอมโดยหาจุดเหมาะสมที่ลงตัวระหวางความสามารถในการสรางกําไรใหเพ่ิมข้ึนกับการกระทําความดีอยาง
ถูกตองเพื่อลดความขัดแยงระหวางผูถือหุนและสังคม ดังนั้นบทบาทของความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อความย่ังยืน
ภายในองคการยังคงมีการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมตอไป เชนเดียวกับแนวโนมของหนวยงานใน
ตางประเทศ Coro Strandberg of Strandberg Consulting (2002) อธิบายวา ในอนาคตองคการตาง ๆ จะ
ดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมโดยใหมีความตอเนื่องมากขึ้น และมีการปรับทิศทางการดําเนินงานความ
รับผิดชอบตอสังคมใหเทียบเทามาตรฐานสากล ดังเชน มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของ ISO 26000 โดย
มุงเนนการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืน ซึ่งการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมอยาง
ยั่งยืนเปนแนวโนมที่หนวยงานในตางประเทศตางใหความสําคัญ  
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การจัดการความรูของธุรกิจระบบผนังกระจกอาคาร 
 
THE KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR FACADE SYSTEM
 
ผูวิจัย    สุริยา สุขใส 
 

บทคัดยอ 
บทความวิชาการฉบับนี้มีจุดประสงคสําคัญ คือ เพ่ือสรางองคความรูที่เก่ียวกับการจัดการความรูของ

ผูประกอบการธุรกิจระบบผนังกระจกอาคาร ใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน (Sustainable 
Development) และเปนการวางแนวทางการจัดการความรูที่เหมาะสมกับองคกรและทรัพยากรที่มีอยู ดวยการ
สรางคุณภาพการปฏิบัติงานขององคกรใหมีคุณภาพ โดยการคนควาจากงานวิจัยประเภทตางๆ ตลอดจนการ
ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ซ่ึงในบทความดังกลาวนี้ มีแนวทางในการจัดการความรูของ
ผูประกอบการธุรกิจระบบผนังกระจกอาคาร เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานและวาง
แผนการจัดการความรูเกี่ยวกับธุรกิจระบบผนังกระจกอาคารในอนาคตตอไป  

จากการศึกษา พบวา แนวทางในการดําเนินธุรกิจระบบผนังกระจกอาคารนั้น ผูบริหารตองใหความสําคัญ
กับการจัดการความรูภายในองคกรเกี่ยวกับ ดานการบงชี้ความรู ดานการสรางความรู ดานการแสวงหาความรู ดาน
การถายโอนและใชประโยชนจากความรู และดานการจัดเก็บความรู โดยผานการปฏิบัติอยางมีกระบวนการและการ
ดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหการจัดการความรูของผูประกอบการธุรกิจระบบผนังกระจกอาคาร
สําเร็จตามเปาหมาย  
 
คําสําคัญ : การจัดการความรู, ระบบผนังกระจก, การจัดการ 
 
Abstract 

This scholarly article has an essential purpose to create knowledge about Curtain 
Wall Façade entrepreneur’s knowledge management in order to operate a business with 

sustainable development. Moreover, it is a guideline to manage appropriate knowledge for 
the organization and existing resources by creating qualified organizational operation 
quality and researching various researches and literature reviews. In this article, there is a 
guideline to manage knowledge of Curtain Wall Façade entrepreneur to use as a guideline 
to improve the operation and plan for knowledge management related to Curtain Wall 
Façade business in the future. 

From the study, it was found in a guideline to conduct a Curtain Wall Façade 
business that an executive must pay attention to the knowledge management inside the 
organization. Such knowledge must be related to knowledge indication, knowledge 
creation, knowledge searching, transferring, the use of benefits from knowledge, and the 
knowledge storage through the operation in process and in the same direction in order to 
achieve the successfulness on managing knowledge of Curtain Wall Façade entrepreneur.

Key Words : Knowledge Management, Facade System, Management
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บทนํา 
การดําเนินธุรกิจมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาธุรกิจใหมีการเปล่ียนแปลงอยางกาวหนา  ไมวาจะเปนธุรกิจ

ขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ ซ่ึงมีความจําเปนตองอาศัยบุคคลที่เก่ียวของกับการพัฒนาธุรกิจ ประกอบดวย 
ผูบริหารหรือเจาของกิจการ  บุคลากรในองคกรทั้งฝายบริหารและฝายปฏิบัติการ  ผูประสานงาน  ที่ปรึกษาภายใน
องคกรและภายนอกองคกร เปนตน  นับวาเปนฟนเฟองสําคัญที่จะชวยใหองคกรธุรกิจกาวไปสูองคกรที่มี
กระบวนการปรับปรุงจากสภาวะเดิมไปสูสภาวะการใหมหรือดีขึ้นกวาเดิม (ศุภชัย เจียรวนนท , 2560)  รวมไปถึง
ธุรกิจที่มีลักษณะความเปนอิสระ ทั้งการผลิต การวางแผน การบริหารและทางการคา  ซ่ึงมีเจาของกิจการเปนไดทั้ง
บุคคลและรายนิติบุคคล และธุรกิจที่มีลักษณะดังกลาวมีการดําเนินงานดวยตนทุนต่ําและมีจํานวนบุคลากรไมมาก 
โดยเรียกลักษณะธุรกิจนี้วา  ธุรกิจ SMEs หรือชื่อวาSmall and Medium Enterprises (SMEs) ภาษาไทยมีชื่อ
เรียกเปนทางการวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2555) 
ทั้งนี้การดําเนินธุรกิจใดก็ตาม ผูบริหารตองการใหองคกรของตนเปนองคกรที่มีความเข็มแข็งและเติบโตอยางยั่งยืน 
(Sustainable Development)  ดวยการสรางคุณภาพการปฏิบัติงานขององคกรใหมีคุณภาพ  ดังนั้น ผูบริหารจึงมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จโดยมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและสามารถมองทันโลกธุรกิจ (อาภรณ ภูวิทยพันธ, 2552) ท้ังนี้ยังรวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งเปน
วิสาหกิจโดยสวนใหญในภาคอุตสาหกรรมและที่มีแนวโนมวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะเพิ่มจํานวนขึ้นใน
อนาคต (สํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2555) ในภาวะเศรษฐกิจที่ความไมแนนอนเปนสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไมไดความรูถือเปนแหลงท่ีมาของความไดเปรียบทางการแขงขันที่แนนอนและย่ังงยืนเพียงอยางเดียวของ
องคกรเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดการแพรกระจายของเทคโนโลยีการเพิ่มจํานวนเปนเทาทวีคูณของคูแขง
และการที่ผลิตภาพเปนของลาสมัยในชั่วขามคืนองคกรที่จะประสบความสําเร็จในทามกลางสภาวะแบบนี้ก็  คือ 
องคกรที่สามารถสรางความรูใหมขึ้นมาไดอยางตอเนื่องสามารถกระจายความรูดังกลาวไปทั่วทั้งองคกรและนํา
ความรูนั้นมาใชกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑใหมขององคกรไดในเวลาอันรวดเร็วซึ่งการทําส่ิงเหลานี้ก็ คือ นิยามของ
องคกรแหงการสรางองคความรูที่มีเปาหมายทางธุรกิจอยางเดียว คือ การสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่องนั่นเอง 
(Peter F. Drucker, 2013) 

ในปจจุบันความสามารถในการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ของประเทศไทยเพ่ือนําไปสูการสรางคุณคา
ยังมีนอยมาก เนื่องจากขาดการสั่งสมองคความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพภายในใหสามารถตอยอดองคความรูที่ไดมา
ขาดการยกระดับหวงโซแหงคุณคา (Value Chain) รวมถึงขาดการประสานความรวมมือกันดวยนวัตกรรมองค
ความรูและเทคโนโลยี จากปญหาตางๆที่กลาวมาสงผลใหการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตองปรับเปลี่ยนรูปแบบไป
ตามบริบทใหมของโลกการใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาในการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาเนนการสรางความสามารถ
โดยเฉพาะการประยุกตใชเทคโนโลยีและฐานความรูซึ่งเปนฐานสําคัญในการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอาศัยองค
ความรูที่มีอยูเดิมในอุตสาหกรรมมาบูรณาการรวมกับองคความรูและเทคโนโลยีใหม ทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืน(สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) สําหรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมกอสราง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในป 2556 ซึ่งถือไดวามีการเติบโตสูงสุดทุก ๆ  ดาน  ในรอบ   16  ป  นับตั้งแต
การเกิดวิกฤตการณป   2540  เปนตนมา  โดยมีอัตราการเติบโตสูงสุดทั้งในดานการเปดตัวโครงการใหมเขาสูตลาด 
จํานวนท่ีอยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียน และจํานวนการโอนสิทธิ์ที่อยูอาศัย  ถึงแมวาในป   2557  เกิดปญหาเก่ียวกับ
การเมืองและเศรษฐกิจ  ทําใหธุรกิจกอสรางเกิดการชะลอตัวบางเล็กนอย (อิสระ บุณยัง, 2557) สําหรับทิศทาง
ตั้งแตป 2558 - 2560 คาดการวาตลาดที่อยูอาศัยยังมีโอกาสขยายตัวไดอีกมากเนื่องจากการเกิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  นอกจากนี้สภาพแวดลอมของประเทศโดยรวมเอ้ือตอการที่จะมีคนตางชาติเขามาใช
ประโยชนในการทองเท่ียว  การพักอยูอาศัยระยะยาว การเขามาลงทุนของนักลงทุนตางชาติ ซ่ึงเปนผลดีตอ
เศรษฐกิจโดยรวม (ศิวะ จงเจริญ, 2557) ระบบผนังกระจกอาคารเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมกอสรางในยุค
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ปจจุบัน การออกแบบอาคารในปจจุบันนิยมใชระบบผนงักระจกอาคารเปนสวนประกอบอยางที่เห็นกันโดยทั่วไป จึง
ทําใหระบบผนังกระจกอาคารมีความสําคัญตอการออกแบบอาคารอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ซึ่งการออกแบบอาคาร
ดวยระบบผนังกระจกอาคารเปนผลดีตอเทคนิคการกอสรางอาคารและเพิ่มความสวยงามใหกับอาคารโดยตรง 
สงผลใหระบบผนังกระจกอาคารเปนส่ิงจําเปนและเปนที่ตองการของเจาของอาคารและผูออกแบบเนื่องจากระบบ
ผนังกระจกอาคารเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมกอสราง  การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมกอสรางมีผลทําให
อุตสาหกรรมระบบผนังกระจกอาคารเติบโตตามไปดวย ซึ่งเปนผลดีกับผูประกอบธุรกิจระบบผนังกระจกอาคาร  จะ
ขยายกิจการเพื่อรองรับงานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต  และยังเปนที่นาสนใจสําหรับนักลงทุนรายใหมที่ตองการเขามา
ลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจระบบผนังกระจกอาคารอีกดวยเชนกันแตดวยระบบผนังกระจกอาคารเปนเทคโนโลยีที่ใหม
สําหรับอุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย  และระบบผนังกระจกอาคารยังไมมีการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษา  เอกสาร ตํารา และงานวิจัยในเชิงวิชาการท่ีเกี่ยวของกับระบบผนังกระจกอาคารก็ยังมีไม
แพรหลายในประเทศไทย ซึ่งแตกตางกับการกอสรางที่มีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา  มีงานวิจัยเก่ียวของ
กับการกอสราง ตําราเชิงวิชาการ ตําราเชิงปฎิบัติการใหศึกษาคนความากมาย  ดวยระบบผนังกระจกอาคารเปน
อุตสาหกรรมที่เกิดใหมสําหรับประเทศไทยผูประกอบการจึงมีความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจระบบผนัง
กระจกอาคารไมดีเทาที่ควร (สุริยา สุขใส, 2560) 

ผูประกอบการธุรกิจระบบผนังกระจกอาคารในประเทศไทยสวนใหญเปนผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางขนาดยอม การนําองคความรูมาเปนสวนหนึ่งของพัฒนาปรับปรุงธุรกิจระบบผนังกระจกอาคาร ในรูปแบบของ
การจัดการความรูอยางเปนระบบในกระบวนการผลิตที่ดําเนินไปดวยความเหมาะสมกับบุคลากรขององคกร อันจะ
นําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการธุรกิจระบบผนังกระจกอาคารในประเทศไทย 

 

ผลการวิเคราะห 
การจัดการความรูในองคกรมีรูปแบบในการดําเนินที่แตกตางกัน แตมีวัตถุประสงคที่เหมือนกัน คือ การ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ ทําใหหลายประเทศทั่วโลกไดทํางานวิจัยเพ่ือหา
รูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสม สําหรับใชเปนแนวทางในดําเนินธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ อยางไรก็ตาม แนวทางใน
การดําเนินธุรกิจในแตละประเภทยอมมีแนวความคิดที่แตกตางกัน ดังงานวิจัยที่ไดแสดงตอไปนี้ 

น้ําทิพย วิภาวิน (2547: 16) กลาววา การจัดการความรูมาจากคําวา Knowledge และManagement 
หมายถึงการจัดการสารสนเทศ (Information) และการบริหารคน (People) ในทุกองคกรมีการใชสารสนเทศ ท่ี
จัดเก็บไวในรูปดิจิทัลและจัดเก็บความรูใหมที่บุคคลในองคกรมีเพื่อเผยแพรและแบงปนการใชสารสนเทศในองคกร
จึงจําเปนตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ระบบอินทราเน็ต และโซลูชั่นกรุปแวรเปนเครื่องมือโดยการจัดเก็บ
ความรูนั้นไมเพียงเฉพาะความรูในองคกร แตเปนความรูภายนอกองคกรที่เปนประโยชนตอการทํางานขององคกร
ดวยการจัดการความรูเปนแนวคิดของการจัดการสารสนเทศและการใชความรูของคนในองคกร โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเครื่องมือในการส่ือสารและการใชความรูรวมกัน การจัดการความรูเปนแนวทางหรือกระบวนการ
ใหมที่ดีกวาเดิมโดยการสรางองคความรูใหมในองคกร การประดิษฐคิดคนใหม การมีแนวคิดใหมที่นําไปสูการกระทํา
ที่ไดรับความสนใจจากกลุมเปาหมายสังคมโลกาภิวัตนทําใหความรูในองคกรมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วการ
แสวงหาความรูใหม และแนวคิดใหมจึงจะชวยใหองคกรสรางความแตกตางและมีความสามารถในการแขงขันอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคตที่สงผลกระทบตอองคกร  

พรธิดา วิเชียรปญญา (2547: 32) ไดใหทัศนะวาการจัดการความรู หมายถึง กระบวนการที่เปนระบบ
เก่ียวกับการประมวลขอมูล สารสนเทศ ความคิดการกระทํา ตลอดจนประสบการณของบุคคลเพื่อสรางเปนความรู
หรือนวัตกรรมและจัดเก็บในลักษณะแหลงขอมูลที่บุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางตางๆ ท่ีองคกร
จัดเตรียมไว เพื่อนําความรูที่มีอยูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอันจะกอใหเกิดการแบงปนและถายโอนความรูและ
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ในที่สุดความรูที่มีอยูจะแพรกระจายและไหลเวียนทั่วองคกรอยางสมดุลและเปนไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
พัฒนาผลผลิตและองคกร 

Ikujiro Nonaka (อางใน Peter F. Drucker, 2013: 33-34) ในภาวะเศรษฐกิจที่มีความแนนอนเปนสิ่งที่
ไมแนนอนความรูถือเปนแหลงที่มาของความไดเปรียบทางการแขงขันที่ยั่งยืนเพียงอยางเดียวขององคกรแตกลับมี
ผูบริหารเพียงไมกี่คนที่เขาใจเก่ียวกับลักษณะที่แทจริงขององคกรแหงการสรางความรูอยางถองแทและแทบไมตอง
พูดถึงความรูเกี่ยวกับวิธีบริหารองคกรดังกลาว นักทฤษฎีองคกรชาวญี่ปุน กลาววา ปญหาอยูตรงที่ผูบริหาร
ชาวตะวันตกสวนใหญมีมุมมองท่ีแคบเกินไปเก่ียวกับความรูและส่ิงที่องคกรตองทําเพื่อใชประโยชนจากความรูโดย
ผูบริหารเหลานี้เชื่อวาความรูแบบเดียวท่ีมีประโยชน  คือ ความรูที่เปนรูปธรรม และพวกเขามองวาองคกรเปน
เครื่องจักรอยางหนึ่งที่ใชเพื่อประมวลผลขอมูลเทานั้น แตความรูและบทบาทของความรูที่มีตอองคกรธุรกิจนั้น
สามารถมองจากอีกมุมหนึ่งได ดังเชนที่ผูบริหารของบริษัทญี่ปุนสวนใหญที่ประสบความสําเร็จสําเร็จอยางสูง เชน 
Honda Canon Matsushita Sharp ตางก็ตระหนักวาการสรางความรูใหมนั้น ไมใชแคการประมวลผลขอมูลที่มีอยู
อยางเปนกลางและเปนระบบ แตการสรางความรูใหมนั้นจะข้ึนอยูกับความเขาใจที่ลึกซึ้งการรูโดยสัญชาตญาณและ
อุดมคติของพนักงานในบริษัทเปนหลัก ซึ่งหมายความวา การใชประโยชนจากความรูดังกลาวจึงมักอยูในรูปที่เปน
นามธรรม เชน คํานิยม คําขวัญ คําอุปมาอุปไมยและสัญลักษณ ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมาถือเปนเครื่องมือที่ขาดไมได
สําหรับการสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่องขององคกร 

ชุติกาญจน ศรีวิบูลย (2554) วิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปน
การวิจัยและพัฒนา แบงการดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพ และปญหาในการจัดการ
ความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 25 คน ขั้นที่ 2 สรางและพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรูของรูปแบบการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และข้ันที่ 3 ประเมินรูปแบบการจัดการความรู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัย พบวา ซึ่งจัดทําเปนรูปแบบการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
ประกอบดวย 6 ขั้นตอนซึ่งทุกขั้นตอนมีกิจกรรมการสื่อสารเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน คือ 1) การแสวงหา
ความรู ไดแก การประชุม การจัดทํา รายงานความกาวหนา รายงานการประชุม การสอบถามจากเพื่อนรวมงานรุน
พี่ และผูบังคับบัญชา การบรรยายและสัมมนา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การสรางความรูไดแก การจัดทํา
รายงานประเมินตนเอง ระบบเสนอและการแลกเปล่ียนความคิด ระดมสมองประสบการณ การประชุม การจัดทํา
รายงานการประชุม กิจกรรมแบงปน แลกเปล่ียน และถายทอดความรู 3) การจัดเก็บความรู ไดแก ระบบขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเอกสารการสื่อสารถายทอดความรูในรูปแบบ e-learning การประชาสัมพันธ 4) 
การวิเคราะหและคัดกรองความรู ไดแก การประชุม การจัดทํารายงานการประชุม การสรางกระบวนการจับความรู
ดวยตนเองจากการฟง การดู คิดไตรตรอง ใครครวญแบบใชปญญา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการวิเคราะหและคัดกรองความรู 5) การถายโอนและเผยแพรความรู ไดแก การจัดเวทีแลกเปล่ียน
ความรู การจัดทําวีดิทัศนกิจกรรมกลุม การประชุมทางไกล เวบ็บลอค (webblog) การจับทําสิ่งพิมพ จดหมายขาว 
ปายประกาศขาว การประชุม การสัมมนา ระบบท่ีปรึกษาหรือพี่เล้ียง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู การเรียนรูผานชองทางอินเตอรเน็ตการประชาสัมพันธ 6) การประยุกตใชและปรับความรูใหทันสมัยอยู
ตลอดเวลา ไดแก เวทีแลกเปล่ียนความรูใหม เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพรความรูและประชาสัมพันธ 
จดหมายขาวนิทรรศการ วารสาร 

สุทธิ สินทอง (2555) ศึกษาเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูในกระบวนการผลิตสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแบงเปน 8 องคประกอบ ไดแก การบงชี้ความรู การสรางและรวบรวมความรู การจัดเก็บ
ความรู การถายทอดความรู การเรียนรู การปฏิบัติงานประจําวันและเคร่ืองมือในการเพ่ิมผลิตภาพ ปจจัยแหง
ความสําเร็จในการจัดการความรู ที่แบงออกเปน 3 สวน ไดแก บทบาทของผูบริหาร การพัฒนาทักษะ และปจจัย
สนับสนุน และผลลัพธ โดยการปฏิบัติในการจัดการความรูจะถูกบูรณาการรวมไวในการปฏิบัติงานประจําวันใน
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กระบวนการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งในดานการบงชี้ความรู การสรางและรวมความรู การ
จัดเก็บความรู การถายทอดความรูและการนําความรูไปใช กิจกรรมตางๆที่ปฏิบัติเพื่อจัดการความรูไดถูกหลอมรวม
ไวในการทํางานประจําวัน และกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพผานการใชเครื่องมือในการเพิ่ม
ผลิตภาพที่ดําเนินการอยูของบริษัทรูปแบบการจัดการความรูไดนําระดับของความรู  ซึ่งไดแก รูจํา เขาใจ ประยุกต 
วิเคราะห สังเคราะห และประเมิน มาใชในข้ันตอนการบงชี้ความรูที่ตองระบุระดับของความรู เพ่ือใหทราบพื้นฐาน
ของพนักงานแตละคน นําไปสูการวางแผนการถายทอดความรูดวยวิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสมกับระดับของความรู
ของพนักงานแตละคนตอไป 

บุญอนันต พินัยทรัพย (2552) ศึกษาเรื่อง องคการและการจัดการความรู: สถานการณการจัดการความรู
ในภาคเอกชนขนาดใหญ พบวา ความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานขององคการ
ธุรกิจขนสงทางอากาศพัฒนาไดดวยการจัดการความรูและการเปนองคการแหงการเรียนรู  อยางไรก็ตามผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะใหผูที่สนใจควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดังตอไปนี้ ดานการจัดการความรู (Knowledge 
Management) พบวา ปจจัยการจัดการความรูซึ่งประกอบดวยกระบวนการจัดการความรู 4 กระบวนการไดแก 
การแสวงหา การคนหาองคความรู การรักษา การเก็บรักษาองคความรูการถายโอนองคความรูและการใช การนํา
ความรูกลับมาใชใหม ทุกดานสงผลทางบวกตอผลการปฏิบัติงานขององคการธุรกิจขนสงทางอากาศ ผูบริหาร
องคการธุรกิจขนสงทางอากาศควรใหความสําคัญกับกระบวนการจัดการความรู ซึ่งจะทําใหเกิดเปนเกลียวความรูที่
นอกจากจะทําใหองคการเก็บรักษาองคความรูที่สําคัญและจําเปนไวไดแลวยังมีอิทธิพลตอการเปนสรางแนวคิดใหม 
ๆ สามารถนําไปบูรณาการใหเขากับการทํางาน และเกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่อง รวมถึงการจัดการความรูยัง
สงผลตอการเปนองคการแหงเรียนรูและระดับผลการปฏิบัติงานขององคการ 

Eftekharzadeh (2008) ศึกษาเรื่อง การนําการจัดการความรูไปปฏิบัติขององคการภาคการผลิตใน
ประเทศอิหราน ผลการศึกษาพบวา การจัดการความรูสามารถแบงออกได 3 กระบวนการหลัก ไดแก กระบวนการ
แบงปนความรู กระบวนการสรางความรู และกระบวนการจัดเก็บรักษาความรู โดยกระบวนการแบงปนความรูเปน
กระบวนการที่สงผลในทางบวกตอผลการปฏิบัติงานดานการจัดการความรูมากที่สุด เมื่อเทียบกับกระบวนการสราง
ความรู และกระบวนการจัดเก็บรักษาความรู โดยคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.387, 0.249 และ 0.241 
ตามลําดับ ในขณะเดียวกันการสนับสนุนจากผูบริหารและระบบการใหรางวัลดานการจัดการความรูตางก็สงผลใน
ทางบวกตอการปฏิบัติงานดานการจัดการความรู โดยคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.465 และ 0.430 

วราวุธ หิรัญยศิริ (2555) ศึกษาเรื่อง การสังเคราะหความรูโดยใชสื่อหลากหลายรูปแบบ กรณีศึกษา 
อุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรรวม สนับสนุนส่ือที่เหมาะสมกับบุคลากร เชน การสื่อสารหรือการใหความรูผานทาง
บอรดประชาสัมพันธ ขอมูลอาจแสดงในรูปของรูปภาพหรือกราฟ รวมท้ังเสนอผานทางวีดีโอ หัวหนาควรเปดโอกาส
และกระตุนสงเสริมการระดมสมองของบุคลากร เพื่อความหลากหลายและแผขยายความคิดใหม ๆ ในการรวบรวม
และสรางสรรคองคความรูของหนวยงาน พรอมทั้งสนับสนุนการใชสื่อที่ทันสมัย เชน อีเมล รวมทั้งสงเสริมการเขาถึง
ขอบังคับในการปฏิบัติงานและการวิเคราะหความลมเหลวและผลกระทบ องคกรจึงควรจัดสรรคอมพิวเตอรอยาง
เพียงพอและครอบคลุมแกบุคลากรภายในหนวยงาน ผูบริหารควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสรางแรงจูงใจแกผู
ปฏิบัติ รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ เพื่อปรับปรุงสงเสริมการจัดการความรูขององคกร เพ่ิมทักษะการ
ใชเทคโนโลยีที่หลากหลายแกบุคลากร เพ่ือเพิ่มพูนความสามารถการใชสื่อที่ทันสมัยในการจัดการความรู ทั้งการ
ประยุกตการนํากลับมาใชและการจัดการเก็บความรู 

บุญเลิศ เตกสงวน (2557) ศึกษาเร่ือง การพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรูโดย
การแลกเปลี่ยนความรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต พบวา การพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการ
ความรูโดยการแลกเปลี่ยนความรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาถึงปจจัยและความ
จําเปนในการสรางองคกรแหงการเรียนรูของโรงงานอุตสาหกรรมอมตะนคร ดวยการอาศัยการจัดการความรูที่
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แลกเปล่ียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยศึกษาจากบริษัทชั้นนํา ขนาดใหญที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนาสู
องคกรแหงการเรียนรู ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย จํานวน 300 คนซ่ึงเปนผูบริหารระดับสูงการเก็บรวบรวม
ขอมูลทั้งเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และวิเคราะหผลทางสถิติ การวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาองคกรใหเปน
องคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรูประกอบดวย 7 ปจจัย ไดแก โครงสรางองคกรที่เหมาะสม การมี
วิสัยทัศนรวมกัน การมีวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกร บรรยากาศที่เกื้อหนุนตอการเรียนรู พนักงานทุกคนมีสวน
รวมสรางและถายโอนความรู การประยุกตใชเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู  การทํางานเปน
ทีมและรวมมือกันเปาหมายเดียวกัน คณะกรรมการบริหารระดับสูงขององคกรควรมีวิสัยทัศนในการผลักดันและ
สนับสนุน ใหองคกรพัฒนาตนเองไปสูองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรูอยางจริงจัง และมีเปาหมายของ
การทําอยางชัดเจนโดยเฉพาะผูบริหารระดับสูงตองตั้งเปาหมายเร่ืององคกรแหงการเรียนรูเปนเปาแมบทหรือผูกเขา
กับกลยุทธขององคกร องคกรควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางใหเหมาะสมกับการสงเสริมการเรียนรูและการจัดการ
ความรูเชนมีความคลองตัวยืดหยุน กอใหเกิดความรวมมือกันอยางดี มีการจัดตั้งคณะกรรมการคณะทํางานท่ีมาจาก
ตัวแทนในแตละหนวยงานมาทําหนาที่กําหนดเปาหมาย วางโครงสราง สนับสนุนกิจการ การจัดการความรู รวมท้ัง
สนับสนุนกิจกรรมกลุมยอย และคณะทํางานยังตองติดตามดูวากิจกรรมนั้นเปนไปตามเปาหมายหรือไม องคกรควร
มีการปรับวัฒนธรรมขององคกรโดยใหพนักงานทุกคนใสใจตอการเรียนรู (Willing to Learn) ตั้งแตเขามาทํางานวัน
แรกและระหวางปฏิบัติงาน โดยพนักงานรับรูวาการเรียนรูมีความสําคัญตอตนเองและองคกร และเปนสวนสําคัญที่
ทําใหองคกรประสบความสําเร็จโดยวัฒนธรรมตองมีความชัดเจน  

Jason Snyder and Joo Eng Lee Partridge (2012) ศึกษาเร่ือง Understanding communication 
channel choices in team knowledge sharing พบวา วัฒนธรรมองคการ คือ สิ่งสําคัญตอการแบงปน
แลกเปล่ียนความรู การวิจัยใชแบบสอบถามออนไลน เปนเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูลที่จะดูชองทางการสื่อสารที่
ผูเขารวมตอบแบบสอบถามเขาใชงานจริงและแรงจูงใจในการเลือกชองทางสื่อสารผลการวิจัย พบวา แมจะมีการเขา
ใชงานชองทางการสื่อสารที่หลากหลายแตแนวโนมเนนไปทางการมีปฏิสัมพันธแบบเผชิญหนา การสื่อสารทาง
โทรศัพท และอีเมล สําหรับการแบงปนแลกเปล่ียนความรูนอกจากนี้ยัง พบวา ประเภทของความรูมีผลกระทบตอการ
เลือกชองทางการส่ือสารและแรงจูงใจในการเลือกชองทางการส่ือสาร ไดแก ความสะดวกในการใชความนาเชื่อถือ
ความสามารถทางการสื่อสารไดในการไดรับเอกสารเก่ียวกับความรู (ไพศาล แหลงสนาม, 2557) ไดศึกษา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในบริบทการเรียนรูที่สงผลตอความยั่งยืนของธุรกิจ พบวา การใหความรูขององคกรทั้ งในเชิงการ
ปฏิบัติ เชิงสังคม และส่ิงแวดลอม สงผลใหพนักงานเกิดองคความรูเพื่อใหองคกรมีความสามารถในเชิงปฏิบัติงาน  

เรณุมาศ กุละศิริมา และคณะ (2559) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการรานอาหารภัตตาคาร
ในเมืองพัทยาโดยกระบวนการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานอาหาร พบวา ผูประกอบการมีการคนหาความรู 
และการแสวงหาความรูใหม ๆ ในการประกอบการรานอาหารที่จําเปน ไดจากคนรุนเกา ๆ ในทองถ่ินเปนภูมิปญญา
ทองถ่ินสืบทอดจากบรรพบุรุษ ไดจากผูรูผูเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพผูนําชุมชน ผูนํากลุมอาชีพ สมาคม
เครือขายผูประกอบการ การเขารวมกิจกรรมของหนวยงานตาง ๆ และครูภูมิปญญาทองถิ่น มีการสรางความรูที่เปน
สิ่งที่สรางสรรคขึ้นมาใหม ๆ โดยนําความรูที่ชุมชนมีอยูผนวกกับความรูของแตละบุคคล เรียนรูจากประสบการณ
การถายทอดความรูกับผูอื่น โดยการปฏิบัติ หรือการทดลอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการฝกอบรม ฝกอาชีพ มี
การนําความรูภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตใช  นําเทคนิคความรูใหม ๆ มาบูรณาการกับความรูเดิมที่มีอยูมาใช
พัฒนาการประกอบการและผลิตภัณฑ มีการประยุกตใชความรูในการดําเนินงานกลุมอาชีพ มีการใชคอมพิวเตอรใน
การบันทึกขอมูลความรูตาง ๆ การจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูโดยชุมชน และหนวยงานตาง ๆ รวมถึงการศึกษาดู
งาน และมีการประเมินการใชความรูอยางตอเนื่อง (นางปวีณา สปลเลอร, 2558) ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการ
ความรูของธุรกิจรานอาหาร SMEs ในยานเยาวราช พบวา แนวทางการจัดการความรูธุรกิจรานอาหาร SMEs ใน
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ยานเยาวราชจึงควรใหความสําคัญกับการกําหนดองคความรูของรานอาหาร และควรมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ มี
ความปลอดภัยและเปนแหลงขอมูลที่สามารถถายทอดตอผูสืบตอกิจการไดโดยงาย 

ชมภูนุช สุนทรนนท (2557) ศึกษาเรื่อง การส่ือสารเพ่ือการจัดการความรูขององคกรธุรกิจชั้นนําใน
ประเทศไทย พบวา องคกร ผูนํา ผูบังคับบัญชา ใหความสําคัญกับการสื่อสารเพ่ือใหบุคลากรไดเห็นประโยชนของ
การจัดการความรูที่มีตอตนเองเนื่องจากมีความเชื่อม่ันวาสิ่งใดท่ีเปนประโยชนบุคลากรยอมใหความสนใจและยินดี
ปฏิบัติตาม โดยบุคลากรไดรับการส่ือสารผานชองทางการส่ือสาร ไดแก การฟง การอานการเห็น การลงมือปฎิบัติ 
การเขาไปมีสวนรวมในชุมชนนักปฎิบัติทําใหบุคลากรมีการสื่อสารเพ่ือการจัดการความรูกับตนเองท้ังที่รูตัวและไม
รูตัว จนเกิดการแสดงออกในลักษณะความคิดความรูสึกและแนวทางในการทํางานที่เก่ียวของกับการจัดการความรู 

Liu and Liu (2008) ไดศึกษา แหลงที่มาตาง ๆ ในการแสวงหาความรูและรูปแบบพฤติกรรมการแบงปน
ความรู การศึกษาเชิงประจักษจากองคการดานเทคโนโลยีระดับสูงในประเทศไตหวัน พบวา การแสวงหาความรูใหม
และข้ันตอนการแบงปนเปนจุดเริ่มและพ้ืนฐานของการสรางความรูในองคกร พนักงานใชชองทางท่ีหลากหลายใน
การแสวงหาความรู โดยที่พนักงานไดรับคําแนะนําจากผูจัดการ จากเพ่ือนรวมงาน และขอมูลจากการประชุม 
พนักงานสวนใหญแสวงหาความรูและแบงปนความรูกับสมาชิกในทีม ซ่ึงเปนการแสดงถึงความคุนเคยระหวาง
สมาชิก และความสัมพันธภาพ ความรวมมือจะสงเสริมผลิตผลใหสูงข้ึน (วราวุธ หิรัญยศิริ, 2555) ไดศึกษา การ
สังเคราะหความรูโดยใชสื่อหลากหลายรูปแบบ พบวา พนักงานผูปฏิบัติเริ่มสํารวจเพ่ือแสวงหาความรูที่มีในตัวของ
ตน สรางความรูเปนลายลักษณอักษรสําหรับการถายทอดความรู(Ozmen, 2010) ไดศึกษา ความสามารถของ
องคกรการศึกษาในการใชประโยชนจากองคความรู พบวา การจัดทําความรูเปนเอกสารจะเอื้อตอการถายโอน
ความรูผานฐานขอมูลระบบสารสนเทศและส่ือทางคอมพิวเตอร 

ชาญพิชญ วัฒนชัย (2554) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูในธุรกิจอุตสาหกรรม
กระจก พบวา การจัดการความรูขององคกรธุรกิจอุตสาหกรรมกระจกบอกวาการจัดการความรูในองคกรธุรกิจ
อุตสาหกรรมกระจก ใหความสําคัญกับคนและกิจกรรมการจัดการความรูมากกวาการพัฒนาระบบไอที โดยทั้งสอง
องคกรไดใหความสําคัญตอการบริหารจัดการบุคคลในองคกร สวนการใชไอทีเปนเพียงปจจัยสนับสนุนไมใชปจจัย
นําการพัฒนาซ่ึงจากประสบการณที่ผานมาของบริษัท พบวา การใชการพัฒนาไอทีเปนปจจัยนําเพื่อพัฒนาระบบ
การจัดการความรูขององคกรเปนความผิดพลาดอยางมากและจะนําไปสูความลมเหลวในที่สุด ดังนั้นบริษัทจึงให
ความสําคัญกับคนและสรางสรรคกิจกรรมตางๆอยางตอเนื่องเพื่อทําใหคนมีปฏิสัมพันธกันในการแลกเปลี่ยนองค
ความรูและเรียนรูซึ่งกันและกันโดยเฉพาะความรูซอนเรนการจัดการความรูในธุรกิจอุตสาหกรรมกระจกนั้นเนน
ความสัมพันธของสามมิติ คือ คน บรรยากาศแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจากวิสัยทัศนขององคกรที่
กําหนดวา สรางบรรยากาศเพื่อสนับสนุนบุคลากรที่ใชองคความรูจะเห็นไดวาองคกรใหความสําคัญอยางมากในการ
สรางปจจัยดานบรรยากาศแวดลอมท่ีกระตุนและเอื้อใหคนในองคกรเกิดความไฝเรียนรูและใชองคความรูเพื่อให
เกิดผลในทางธุรกิจรวมทั้งมีการสรางชุมชนนักปฎิบัติเพื่อตองการเชื่อมโยงคนในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง
กันและกันอยูเสมอ 
 

สรุปผลการวิเคราะห 
การจัดการความรูธุรกิจระบบผนังกระจกอาคารใหประสบผลสําเร็จ องคกรจําเปนตองพัฒนาแนวทางการ

ดําเนินงานและประยุกตใชงานใหเหมาะกับทรัพยากรขององคกรที่มีอยูอยางจํากัด โดยการดําเนินงานควรเนนการ
ปฎิบัติงานและเชื่อมโยงปจจัยในแตละดานทีเ่ก่ียวของกับการจัดการความรูในประเด็นของ ดานการบงชี้ความรู ดาน
การสรางความรู ดานการแสวงหาความรู ดานการถายโอนและใชประโยชนจากความรู และดานการจัดเก็บความรู 
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การจัดการความรู เม่ือมีการรวบรวมและจัดระเบียบความรูขององคกรอยางเปนระบบดวยการบริหาร
จัดการองคความรูขององคกรใหชัดแจง โดยที่พนักงานหรือบุคลากรในองคกรสามารถเขาถึงองคความรูตาง ๆ ที่ได
จัดเก็บไว องคความรูที่มีอยูองคกรสามารถถายทอดความรูใหกับผูปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูปฎิบัติงาน
สามารถนําความรูไปใชงานไดอยางสัมฤทธิ์ผล ซึ่งจะใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในการสรางนวัตกรรมและการ
เพิ่มประสิทธิผลขององคกร รวมถึงการตรวจสอบในกระบวนการดําเนินงานเพื่อนําสิ่งที่ผิดพลาดมาปรับปรุงแกไข
และดําเนินการตอเนื่องใหเกิดการพัฒนาอยางกาวหนา ซึ่งจะชวยใหการบริหารจัดการธุรกิจระบบผนังกระจกอาคาร
สําเร็จผลบรรลุเปาหมาย 

จากการวิเคราะหในครั้งนี้ไดคนพบกรอบแนวคิด ซ่ึงแสดงใหเห็นความสัมพันธของตัวแปร สําหรับการจัดการ
ความรูของผูประกอบการธุรกิจระบบผนังกระจกอาคาร โดยการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เก่ียวของ ตามกรอบ
แนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปร ดานการบงชี้ความรู ดานการสรางความรู ดานการแสวงหาความรู ดาน
การถายโอนและใชประโยชนจากความรู และดานการจัดเก็บความรู โดยการเชื่อมโยง บุคลากร กระบวนการทํางาน 
และเทคโนโลยี ผานการทํากิจกรรมในองคกรใหเกิดการพัฒนาองคความรูเพื่อใหเกิดผลในทางธุรกิจ 
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