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คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสำคญัของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมท้ังการ
สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยางตอเน่ือง 
จึงไดทำความรวมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรนและมหาวิทยาลัยเนชั่น จัดใหมีการประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 ในหัวขอ “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”             
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ อันจะนำไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอด           
องคความรูท่ีไดจากงานวิจัยและเพ่ือสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

รายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ (Proceedings) ครั ้งที ่ 16 
จัดพิมพขึ้นเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ          
ใหกวางขวาง โดยมีเปาหมายใหบุคคลหรือองคกรท่ีเก่ียวของไดนำผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพตอไป คณะผูจัดทำรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
(Proceedings) คร้ังท่ี 16 ขอขอบคุณผูเขารวมสัมมนาและผูนำเสนอผลงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญท่ี
สละเวลาในการใหขอแนะนำและพัฒนาบทความจนเปนผลงานที่มีความสมบูรณยิ่งขึน้ หวังวาเอกสารฉบับนี้จะ
อำนวยประโยชนตอผูอานและผูนำไปประยุกตใชตอไป 

 
 
 
 

     ประธานคณะทำงานจัดทำเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย 
 





 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิคร้ังท่ี 16 
เร่ือง “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวตักรรมสูการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” 

วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ผานระบบประชุมทางไกลผานจอภาพ (WebEx Meeting) มหาวทิยาลัยเวสเทริน  

 
 
หลักการและเหตุผล 

โลกของการแขงขันจากการเปนโลกาภิวัฒนท่ีมุงเนนการสรางความม่ังคั่งใหกับประเทศน้ัน รัฐบาลให
ความสำคัญตอการวิจัย การพัฒนาตอยอดและการสรางนวัตกรรมเพ่ือนำไปสูการผลิตและบริการท่ีทันสมัย           
ซ่ึงจำเปนตองขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม เนนการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค เพ่ือใหประเทศมีความกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอ่ืนท่ีมีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน และจัดระบบ
บริหารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยใหมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน รวมท้ังเรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกำลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหวางการเรียนรูกับการทำงาน การใหบุคลากรดานการวิจัยท้ังของภาครัฐสามารถไปทำงานในภาคเอกชน และ
การใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยี โดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษา 
เพ่ือเปนการเติมเตม็ “ความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” ท่ีมีอยูดวย “ความไดเปรียบในการแขงขัน” เพ่ือ “สรางมูลคา” 
แทนท่ีจะเปนแค “เพ่ิมมูลคา” เพ่ือนำมาซ่ึง “ระบบเศรษฐกิจท่ีเนนการสรางมูลคา” (Value - Based Economy)              
ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือเปนเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ
อยางกวางขวาง พรอมดวยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น     
และวิทยาลัยนอรทเทิรน โดยจัดใหมีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 ในหัวขอ 
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอด นวัตกรรม สูการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเผยแพร
ผลงานวิจัยอัน จะนำไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
ใหเกิดประโยชน รวมท้ังเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนำไปประยุกตใช
และเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป 

 

 

 

 



วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลท่ัวไปใหความสำคัญของงานวิจัย 

และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นงานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อันจะทำใหเกิดงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการวิจัยท่ีสามารถนำไปใชประโยชนได 
ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป 

2. เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนาตอยอด
นวัตกรรมงานวิจัยใหเกิดขึ้นระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานท้ังภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน  

3. เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนผลงาน      
และขอมูลการวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ท้ังดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในระดับประเทศ 
 
หัวขอในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

1. กลุมวิทยาศาสตร   2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร    2.1 ดานการศึกษา 
    1.2 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    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 

วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นำเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร 
 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย 
 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วิทยาเขตวัชรพล) อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 
 
ผูเขารวมโครงการ 
กลุมเปาหมายจำนวน 250 คน ประกอบดวย 
 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
 
 
 



ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. อาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเก่ียวกับ         
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”  

2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปล่ียนเรียนรูกับวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือใหเกิดองคความรูท่ีจะนำไปใช
ปรับระบบการศึกษาตอไป 
 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 
 
กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 

ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
1. กำหนดการลงทะเบียน ชำระเงินและสงบทความ 
2. กำหนดการสงบทความฉบับแกไข 
3. ประกาศรายชื่อ (สำหรับผูลงทะเบียนชำระเงินและ 
สงบทความ) 
4. นำเสนอบทความ 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
วันท่ี 1 – 20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 
วันท่ี 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนำเสนอผลงาน ใหนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุม โดยใชเวลาในการ
นำเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพfull paper เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 
 
อัตราคาลงทะเบียน  

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 
1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยาย
พิเศษโดยไมนำเสนอบทความ 
 

บุคคลภายนอก 1,000 บาท  (รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) 
โดยลงทะเบียนชำระเงิน 
ตั้งแต วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2560  

2. เขารวมประชุมและนำเสนอ 
บทความวิจัย 

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เร่ือง 
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) ท้ังน้ีตองชำระเงิน/สงบทความ 
ตั้งแต วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
 

 
 
 
 
 



หมายเหต ุ 
1. เม่ือมีการชำระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน 
  2. อัตราคาลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ  
  3. หากตองการใบเสร็จเพื่อเบิกคาลงทะเบียนของหนวยงาน กรุณานำใบเสร็จที่ชำระของธนาคาร (ตวัจริง) นำมา
ติดตอไดที่ การเงิน ช้ัน 1 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในวันและเวลาดังกลาว 

           4. อัตราคาลงทะเบียนสำหรับการเขารวมนำเสนอผลงานตอ 1 ทานเทาน้ัน หากผูเขารวมนำเสนอทานอ่ืน
ประสงคเขารวมงานสามารถลงทะเบียนในลักษณะของการเขารวมประชุม อัตราคาลงทะเบียน 1,000 บาท 
           5. เกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานท่ีมอบให จะปรากฏชื่อของผูลงทะเบียนนำเสนอผลงานคนแรกเทาน้ัน 
สวนรายชื่อผูรวมในบทความจะปรากฏในฉบับรวมเลมการประชุมวิชาการฯ 
 
การลงทะเบียนทางเว็บไซต 
 ผูสมัครตองทำการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชำระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟล
บทความฉบับเต็ม upload ท้ังไฟล word และ pdf  ใหเรียบรอย จากน้ันใหผูสมัครเขาไปกรอกขอมูลเพ่ือ
ลงทะเบียนรับรหัสประจำตัวท่ี http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลให
ครบถวนแลวกดยืนยันเพ่ือรับรหัสประจำตัว จากน้ันตรวจสอบขอมูลและ กดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัคร
เสร็จสมบูรณ 
 
ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนำเสนอผลงาน ใหนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุมโดยใชเวลาในการ
นำเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. การนำเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนำเสนอตองยืนประจำจุดโปสเตอรของตนเองโดยใชเวลาในการ
นำเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที 
 4. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพเผยแพรแบบ Full Paper ใน Proceeding ของการประชุม 
 
การสงบทความ 

เม่ือผูสมัครทำการสมัครครบขั้นตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน      
10 หนา จำนวน 1 ชุด บทความฉบับเต็ม (ท้ังไฟล Word และไฟล PDF) มาท่ี E-mail : wturesearch@gmail.com 
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017 

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

 

 



 

 

 
 
 
 

งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 
เร่ือง “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 

ผานระบบประชมุทางไกลผานจอภาพ (WebEx Meeting) 
วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

  
วันเสารท่ี 6 มิถุนายน 2563 

เวลา 07.30 – 08.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 – 30 นาที 
เวลา 08.00 – 08.15 น. ดร.ประภากร  สมิติ นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาวเปดงาน 

เวลา 08.15 – 10.30 น. รับฟงการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “70 ป จีนทำไดอยางไร!...แลวไทยทำอะไรอยู?” โดยคุณกร ทัพพะรังสี 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตร ี

เวลา 10.30 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 

- สาขารัฐประศาสนศาสตร 
- สาขาศึกษาศาสตร 

เวลา 12.30 – 13.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 
เวลา 13.00 – 17.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ตอ)  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 
- สาขาสาธารณสุขศาสตร 
- สาขาศึกษาศาสตร (ตอ) 
- สาขาพยาบาลศาสตร 

วันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน 2563 

เวลา 08.30 – 09.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 
เวลา 9.00 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 
- สาขาบริหารธุรกิจ 

เวลา 12.30 – 13.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 
เวลา 13.00 – 17.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ตอ)  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 
- สาขาบริหารธุรกิจ (ตอ) 

 
หมายเหตุ : 1) ผูลงทะเบียนนำเสนอผลงานการวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอรจะไดรับใบเกียรติบัตรหลังจากไดทำการประเมิน
ภาพรวมของการจัดงานประชุมใหกับผูเขารวมนำเสนอผลการวิจัยประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ดวยระบบประชุมทางไกลผาน
จอภาพ (WebEx Meeting) แบบ Google form เรียบรอยทางสำนักวิจัยและบริการวิชาการจะนำสงใบเกียรติบัตรใหกับทานตามที่
อยูที่ไดแจงกับทางมหาวิทยาลัย 
               2) ดูรายละเอียดท่ีขั้นตอนการเขารวมการนำเสนอผลงานวิจัยผานระบบประชุมทางไกลอีกคร้ัง 
 

 



























สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

การปฏิรูปตำรวจ : กรณีศึกษาความเปนอิสระของการสอบสวนคดีอาญา     1 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐชฎา  แรง 
 สาคร  ปลื้มรัมย 
 

ปญหาการบังคับใชกฎหมายอาญาในการควบคุมการเผาในท่ีโลง      13 
 ผูชวยศาสตราจารยเทวราช  สนโศรก 
 

ปญหาระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560     25 
 พ.ต.ดร.เกรียงไกร  กาญจนคูหา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐชฎา  แรง 
 

การรับรูของประชาชนตอนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล      39 
ศึกษาเฉพาะ เขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
 ผูชวยศาตราจารย ดร.พราวพิชชา  เถลิงพล  
 

การบริหารจัดการกระบวนของชุมชนในการสรางคุณภาพชีวิตและพฤติกรรม      49 
สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 พฤหัส  ปานรัตน 

พิมพ  คงขาว 
สุรพงษ  พูนทรัพย 
ดาวรุงรตา  วงษไกร 
 

หลักธรรมาภิบาลกับการใหรางวัลนำจับศึกษากรณี :      57 
การจับกุมสินคาละเมิดลิขสิทธ์ิ 
 รองศาสตราจารย ดร. จรัสพงศ  คลังกรณ 
 

พ้ืนท่ีสีเทาของการวิจัยเชิงคุณภาพ : วิธีการแปลความหมาย        65 
 สมิหรา  จิตตลดากร 
 
 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

ปฏิบัติการทางการเมืองในระบบสารสนเทศ        71 
 สืบพงศ  สุขสม 

 

การหยุดชะงักทางการศึกษา           82 
 จิราภรณ  สุภิสงิห      

ชูชีพ  พุทธประเสริฐ 
 

การประเมินโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศกึษา โดยประยุกตใช        92 
โครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
 จุรี  ทัพวงษ 
 

การจัดการความรูในงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา    104 
 ชุติมา  มุสิกานนท 
 

การประยุกตใชวิธีการจัดการเรียนรูเชิงรุกแบบทีมเปนฐาน (Team Based Learning)    113 
เพ่ือสงเสริม ศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน 
 ดร. เดชกุล  มัทวานุกูล 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ  ธัญญา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาพร  แพรวพนิต 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎิ์  กิตติฐานัส 
 

ทำไมการปฏิรูปการศึกษา จึงไมประสบความสำเร็จเทาท่ีควร      123 
 ดร.เดน  ชะเนติยัง 
 

การสนทนากลุม (Focus Group Discussion)           133 
การบันทึกขอมูลท่ีมีคุณภาพเพ่ือการวิจัย 
 เดชกุล  มัทวานุกูล 

กิติชัย  รุจิมงคล 
นภาภรณ  ธัญญา 
วรญา  ภูเสตวงษ 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

วัฒนธรรมชาวกะซองและซัมเรในจังหวัดตราด       144 
 ผูชวยศาสตร ดร. ปนณิชา  อุตตมะเวทิน 
 

พัฒนาการของการประชาสัมพันธ        151 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดา  ศรีญาณลักษณ 
 

สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา     159 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 
 

การบริหารจัดการสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล    173 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ  บุญรอด 
 

การเปล่ียนแปลงการบริหารการศึกษาโลกภายหลังวิกฤตไวรัสโควิด-19    185 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ  บุหลัน 
 

การปรับรูปแบบการเรียนการสอนดวยนวตักรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม   194 
 รองศาสตราจารย ดร. สันตชัย  พูลสวัสดิ ์
 





การปฏิรูปตำรวจ : กรณีศึกษาความเปนอิสระของการสอบสวนคดีอาญา 
 
Police Organization Reform: Case Study of Independence of Criminal Investigation 
 
ผูวิจัย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐชฎา  แรง 

อาจารยประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
     สาคร  ปลื้มรัมย 
     อาจารยประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยเร่ือง การปฏิรูปตำรวจ กรณีศึกษาความเปนอิสระของการสอบสวนคดีอาญา มีวัตถุประสงคท่ีสำคัญ 
คือ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา ศึกษาปญหาความเปนอิสระในการสอบสวนคดีอาญาของ
พนักงานสอบสวน และศึกษากฎหมายของตางประเทศท่ีเหมาะสมนำมาปรับใชกับกฎหมายของประเทศไทย 
 ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสารและวิธีการสัมภาษณเชิงลึกอาจารยสอนกฎหมาย กลุมนัก
กฎหมาย และกลุมตำรวจ   
 ผลการวิจัยพบวา ความเปนอิสระของการสอบสวนคดีอาญามีปญหาท่ีสำคัญคือ การขาดความเปนอิสระ
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวน เพราะถูกแทรกแซงจากฝายบริหารผานการบังคับบัญชา และฝาย
นักการเมืองทองถิ่น ดังน้ันจึงแกไขโดย การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนงองคกรมิไดใหความสำคัญกับงานสอบสวนจึงทำ
ใหสายงานนี้ไมมีความกาวหนาเทาสายงานอื่น ทำใหผูปฏิบัติงานหมดกำลังใจ  ดังนั้น สายงานสอบสวนควรเปน
อิสระ ไมขึ้นตรงตอสถานีตำรวจ และควรมีหนวยงานเฉพาะในการตรวจสอบการทำงาน และพิจารณาความดี
ความชอบ ในสายงานสอบสวน ในเรื่องของการเขียนแยงกรณีอัยการจังหวัดสั่งไมฟองคดี ควรแกไขประกาศให
อำนาจในการเขียนแยงกลับไปเปนของผูวาราชการจังหวัดดังเดิมเพ่ือความรวดเร็วในการดำเนินคดีใหแลวเสร็จ 
 

คำสำคัญ : พนักงานสอบสวน,ความเปนอิสระ,การสอบสวนคดีอาญา 
 
Abstract 

Research Police reform Case study of independence of criminal investigation            
The main objective is to study the concepts, theories about criminal investigation. To study 
the problems of independence in the investigation of criminal cases by the investigating 
officers And study appropriate foreign laws, adapted to the laws of Thailand 

Use qualitative research regulations By studying documents and in-depth interviews 
with law teachers Lawyer group And police groups 

The result of the research shows that The independence of the criminal investigation has 
a significant problem. Lack of independence in the performance of duties of the investigating 
officers Because it was intervened by the management through supervising And local politicians 
Therefore corrected by The promotion of the organization does not attach importance to 
investigation, therefore, this line of work is not as advanced as other fields. Causing the operator 
to be discouraged, so the investigation department should be free Not directly to the police station 
And there should be a specialized unit to inspect the work And consider the merit In the 
investigation field In the matter of controversy in the case that the provincial prosecutor ordered 
not to prosecute Should the amendment of the declaration be given to the governor to return the 
writing to the governor, as before, in order to expedite the prosecution. 
 
Keywords : inquiry official, independence, criminal investigation 
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บทนำ 
การสอบสวนเปนหน่ึงในหลักเกณฑ และวิธีการคนหาความจริงอันเก่ียวกับการกระทำผิด โดยไดบัญญัติไว

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอยางชัดเจน การสอบสวนจึงไมใชเพียงหลักปฏิบัติหากแตการสอบสวนเปน
กฎหมาย ฉะนั ้นการสอบสวนตองปฏิบัติตามกฎหมายเทานั ้น (ธีสุทธิ ์ พันธฤทธิ ์,2555:2) และสืบเนื ่องจาก
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ง (2)  กำหนดใหมีการปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาใหมีการตรวจสอบ
และถวงดุลระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอยางเหมาะสม กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกฝายใหชัดเจนเพื่อมิใหคดีขาดอายุความ และสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมท้ังกำหนดใหการสอบสวนตองใชประโยชนจาก
นิติวิทยาศาสตร และจัดใหมีบริการทางดานนิติวิทยาศาสตรมากกวาหนึ่งหนวยงานที ่มีอิสระจากกัน เพื่อให
ประชาชนไดรับบริการในการพิสูจนขอเท็จจริงอยางมีทางเลือก (ณรงค ใจหาญ.2560:) ดังนั้น เพื่อดำเนินการให
สอดคลองตามท่ีรัฐธรรมนูญกำหนดไว จึงตองมีการปฏิรูประบบการสอบสวนคดอีาญา โดยสำนักงานตำรวจแหงชาติ
ท่ีเปนหนวยงานหลักในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยในสังคม ซ่ึงมีเจาพนักงาน
ตำรวจฝายสืบสวนและปราบปรามเปนกำลังหลัก และมีพนักงานสอบสวนทำหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานคนหา
ความจริงในคดีเพ่ือพิสูจนการกระทำผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูถูกกลาวหา ซ่ึงเปนการเร่ิมตนกระบวนการยุติธรรม
ในชัน้กอนฟองคดีท่ีมีความสำคัญยิ่ง (citizenforum.2560)  
 บทบาทหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่สำคัญ คือ เมื่อพนักงานสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือ
ประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณอันเก่ียวกับความผิดท่ีถูกกลาวหาเพ่ือจะรูตัวผูกระทำผิดและพิสูจนให
เห็นความผิด พนักงานสอบสวนจึงสามารถรวบรวมพยานท้ังฝายผูกลาวหาและฝายผูตองหา การท่ีตองรับฟงพยาน
ท้ังสองฝายน้ี จึงสามารถใชดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานในชั้นสอบสวนไดอยางลึกซ้ึง เพ่ือท่ีจะเสนอความเห็นสั่ง
ฟองหรือสั่งไมฟอง ดังน้ันในการพินิจวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานจึงอยูท่ีความเชื่อถือของพนักงานสอบสวนเปนสำคัญ 
(สมเกียรติ รวมวงศ.2555: 3) แตในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนมีปญหาท่ีสำคัญ ดังน้ี 

1. ปญหาการขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวน ปจจุบันพนักงานสอบสวนอยู
ภายใตบังคับของสำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยสำนักงานตำรวจแหงชาติมีอำนาจหนาที่ควบคุม ตรวจสอบ และ
เรงรัดการสอบสวน โดยการออกเปนคำส่ังของสำนักงานตำรวจแหงชาติ คำสั่งที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 ก.ค.2556 
เร่ือง การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทำสำนวนการสอบสวนและมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เรงรัดการ
สอบสวนคดีอาญา ความไมเปนอิสระของพนักงานสอบสวนน้ันก็เร่ิมจากการถูกแทรกแซงท้ังจากภายในองคกรคือ 
จากฝายบริหารผานการบังคับบัญชา และองคกรภายนอก เชน นักการเมืองหรือผูมีอิทธิพลในทองถิ่น จึงทำให
กระทบกับการใชดุลพินิจในการสั่งคดีของพนักงานสอบสวน และเกิดกรณีการเปาคดีขึ้นมาดังท่ีเปนขาวในหลายคดี 
จึงทำใหไมเปนท่ีนาเชื่อถือของประชาชน 

2. ปญหาดานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนงและจำนวนบุคลากรงานสอบสวนไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ี
ทำใหงานลนมือ และหลายตอหลายคร้ังท่ีตองทำสำนวนคดีอยางไมรอบคอบเพราะกรอบจำกัดทางเวลา โดยรวมท้ัง
หมดแลว 1 คดี ตั้งแตจับกุมผูตองหาตองสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 48 ชั่วโมง จากน้ันไปฝากขังตอศาลไดอีก 6 ผลัด 
ผลัดละ 12 วัน รวมเปน 72 วัน เม่ือครบตองรีบสงสำนวนใหอัยการพิจารณารางคำฟองกอน 12 วัน สรุปคราวๆ คือ 
ตำรวจมีเวลาเพียงแค 74 วัน บวกอีก 12 วันเพ่ือทำสำนวนคดีใหอัยการสงฟอง และดวยกรอบของเวลาท่ีจำกัดทำ
ใหเกิดความเรงรีบ ขาดความรอบคอบในการพิจารณาพยานหลักฐาน สอบปากคำพยาน รวมถึงการขอหมายคนเพ่ือ
หาหลักฐานเพิ่มซึ่งก็ตองใชเวลาและใหความเห็นทางคดีในสำนวน ทายสุดผลเสียก็ไปปรากฏในชั้นศาล เพราะ
สำนวนคดีไมสามารถสรางความกระจางใหศาลสิ้นขอสงสัยในคดีความได จึงนำไปสูการยกประโยชนใหกบัจำเลย 
คือ ศาลยกฟอง ซึ่งเหตุการณลักษณะนี้เกิดขึ้นอยูบอยครั้ง ผลเสียในรูปแบบขางตน ยังทำใหบางโรงพักเกิดแตก
ความสามัคคีระหวางฝายสอบสวนและฝายสืบสวน แนนอนวาฝายสืบสวนมีสิทธิจะคิดไดวา คนรายหลุดในคดีเพราะ
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พนักงานสอบสวนเสียเวลาเสียแรงลงทุนตามเฝาคนรายกวาจะจับกุมได พอจับมาใหก็หลุดคดีน่ันเอง (กันติพิชญ ใจบุญ, 
2559:ออนไลน) 

3. ปญหาการแยงคำสั่งของพนักงานอัยการกรณีท่ีมีคำสั่งไมฟอง เดิมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 145 ใหอำนาจแกผูวาราชการจังหวัดเขียนแยงคำสั่งของพนักงานอัยการกรณีท่ีมีคำสั่งไมฟองในบางคด ี
แตในป พ.ศ.2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดอาศัยมาตรา 44 จัดทำประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ฉบับท่ี 115/2557 แกไข ป.วิ อาญามาตรา 145 เปลี่ยนแปลงอำนาจในการเขียนแยงคำสั่งอัยการจากผูวาราชการ
จังหวัดมาเปน รองผูบัญชาการและผูบัญชาการตำรวจภาค ทำใหมีปญหาในการปฏิบัติงาน เพราะผูมีหนาที่เขียน
แยงที่ลงนามแทนรองผูบัญชาการภาคนั้น สวนมากมิไดมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายจึงทำใหคดีท่ี
อัยการสั่งไมฟองไมสิ้นสุดลงงายๆ และคั่งคางเปนจำนวนมาก 

จากปญหาทั้งหมดที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความตองการศึกษาความเปนอิสระของการสอบสวนคดีอาญา
ศึกษาแนวทางการสรางแรงจูงใจใหพนักงานสอบสวน ศึกษาการสรางกฎหมายเพื่อประกันความเปนอิสระของ
พนักงานสอบสวน เพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามท่ีรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดไว 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี มาตราทางกฎหมาย และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระของการ

สอบสวนคดีอาญา 
2) เพ่ือศึกษาปญหาความเปนอิสระในการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน วามีปญหาประการใด

และควรแกไขอยางไร 
3) เพ่ือศึกษากฎหมายของประเทศไทยและของตางประเทศเก่ียวกับการสอบสวนคดีอาญา ท่ีเหมาะสมมา

เสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาเอกสารจากตัวบทกฎหมาย ตำรา
ทางวิชาการ งานวิจัย บทความทางกฎหมาย ขอมูลจากเว็บไซตทางอินเตอรเน็ต  ทั้งของประเทศไทยและของ
ตางประเทศเก่ียวกับความเปนอิสระในการสอบสวนคดีอาญาประกอบกับการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือเปนขอมูลในการ
วิเคราะหปญหา แลวนำมาวิเคราะหเชิงเน้ือหาเพ่ือสรุปผลและขอเสนอแนะ โดยมีขั้นตอน คือ 1) รวบรวมขอมูลจาก
แหลงทุติยภูมิมาตั ้งคำถาม 2) สรางแบบสัมภาษณเชิงลึกที ่สอดคลองกับประเด็นปญหาเพื ่อหาคำตอบ 3) 
ประสานงานกับผูท่ีจะใหสัมภาษณโดยมี กลุมอาจารยสอนกฎหมาย กลุมนักกฎหมาย และกลุมตำรวจ  4) นำขอมูล
ที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหปญหาความเปนอิสระของการสอบสวนคดีอาญา เพื่อเสนอแนะแนว
ทางแกไขใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
1. หลักทั่วไปในการสอบสวน 
 1.1 การสอบสวน หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดำเนินการทั ้งหลายอื ่นตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทา ไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา เพื่อที่ จะทราบ
ขอเท็จจริงหรือการพิสูจนความผิด และเพ่ือจะเอาตัวผูกระทำ ผิดมาฟองลงโทษ 
 1.2 การสอบสวนเปนเง่ือนไขการฟองคดี ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ลักษณะ 1 หลักท่ัวไปวาดวยการ
สอบสวน เริ่มตนดวยมาตรา 120 บัญญัติวา “หามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดีตอศาล โดยมิไดมีการสอบสวน          
ในความผิดนั้นกอน” มาตรานี้เปนแมบทใหญเรื่องการสอบสวน โดยเปนขอหามที่กฎหมายไมใหพนักงานอัยการ            
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ฟองคดีอาญาโดยมิไดสอบสวนในความผิดน้ันกอน เหตุผลท่ีกฎหมายบัญญัติไวเชนน้ีเพราะ มาตรา 162 (2) บัญญัติวา         
“ในคดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทกไมจำเปนจะตองไตสวนมูลฟอง แตถาศาลเห็นสมควรจะสั่งไตสวนมูลฟองกอนก็ได” 
การท่ีศาลไมไตสวนมูลฟองคดีอาญาท่ีพนักงานอัยการเปนโจทกก็เพราะคดีอาญาน้ัน ๆ ไดผานการตรวจสอบดำเนินงาน
จากพนักงานเจาหนาท่ี คือพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมาแลวน่ันเอง (ธีสุทธ์ิ พันธฤทธ์ิ. 2555:13) 
 1.3 พนักงานสอบสวนที่มีอำนาจและหนาที่  ตามมาตรา 121 วรรค 1 บัญญัติวา “พนักงานสอบสวนมี
อำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง” กรณีนี้มีปญหาที่ตองพิจารณาวา ผูใดมีอำนาจสอบสวนคดีอาญา ในเรื่องนี้มี
ความสำคัญเปนอยางมาก เพราะหากผูที่ไมมีอำนาจสอบสวนทำการสอบสวน ก็จะทำใหการสอบสวนนั้นไมชอบ
ดวยกฎหมายสงผลใหพนักงานอัยการไมมีอำนาจฟองตามไปดวย และท่ีสำคัญอำนาจสอบสวนยังเปนการลวงละเมิด
สิทธิเสรีภาพของบุคคล กฎหมายจึงบัญญัติใหเปนอำนาจเจาพนักงานของรัฐเทานั้นที่มีอำนาจสอบสวน แตเจา
พนักงานของรัฐก็มิไดมีอำนาจสอบสวนกันไดทุกฝาย ซึ่งเดิมที่เดียวเมื่อประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาพนักงานฝายปกครองและตำรวจ ตำแหนงตั้งแตปลัดอำเภอและนายรอยตำรวจตรีหรือเทียบเทานาย
รอยตำรวจตรีขึ้นไป ถึงพนักงานฝายปกครองและตำรวจชั้นผูใหญ รวมกันทำการสอบสวนความผิดอาญาที่อยู
ภายในเขตอำนาจของตนได ตอมาไดมีขอ บังคับของกระทรวงมหาดไทยกำหนดใหพนักงานฝายตำรวจตั้งแตนาย
รอยตำรวจตรีขึ้นไปจนถึงพนักงานฝายตำรวจชั้นผูใหญเทาน้ันท่ีเปนผูมีอำนาจสอบสวนภายในเขตน้ัน พนักงานฝาย
ปกครองตั้งแตปลัดอำเภอจนถึงพนักงานฝายปกครองชั้นผูใหญไมมีอำนาจสอบสวน ทางปฏิบัติในปจจุบันพนักงาน
ฝายตำรวจเทานั ้นที่ทำการสอบสวนคดีอาญาโดยทั ่วไป ซึ ่งตามกฎหมายตองถือวาพนักงานฝายตำรวจเปนผู
สอบสวนฝายเดียวเปนการสอบสวนท่ีชอบดวยกฎหมาย ในสวนเจาพนักงานตำรวจ นอกจากพนักงานฝายปกครอง
หรือตำรวจชั้นผูใหญ ซ่ึงเปนพนักงานสอบสวนโดยตำแหนงแลว ในสวนของนายรอยตำรวจตรีขึ้นไปหรือเทียบเทา 
จะตองพิจารณาดวยวามีการแตงตั้งใหเปนพนักงานสอบสวนตามกฎหมายหรือระเบียบดวยหรือไม มิใชวาเปนเจา
พนักงานตำรวจซึ่งมียศตั้งแตชั้นนายรอยตำรวจตรีขึ้นไปหรือเทียบเทา จะเปนพนักงานสอบสวนทุกคนไป เพราะ
การจะเปนพนักงานสอบสวนไดน้ัน จะตองมีตำแหนงหนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนพนักงานสอบสวนได และ
เมื่อเปนพนักงานสอบสวนแลวยอมมีอำนาจสอบสวนตามมาตรา 121 มีอำนาจรับคำรองทุกขตามมาตรา 123            
มีอำนาจสืบสวนตามมาตรา 132 มีอำนาจออกหมายเรียกตามมาตรา 133 เปนตน (ธีสุทธ์ิ พันธฤทธ์ิ. 2555:47-48) 
2. จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน 
 ระเบียบสำนักงานตำรวจแหงชาติ วาดวยจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.2544 ไดกำหนด
จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนไววา 
 ขอ 3 จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน ที่ตองประพฤติปฏิบัติควบคูไปกับอุดมคติของตำรวจตามผนวก
แนบทาย ระเบียบน้ี เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและสังคมสวนรวม มีดังน้ี 
    (1) พนักงานสอบสวนตองเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
                   (2) พนักงานสอบสวนตองมีความซ่ือสัตย สุจริต และยึดม่ัน ในศีลธรรม 
                   (3) พนักงานสอบสวนตองอำนวยความยุติธรรม ดวยความรวดเร็ว ตอเน่ืองโปรง และเปนธรรม
โดยปราศจากอคติ 
                   (4) พนักงานสอบสวนตองกลายืนหยัดกระทำในสิ่งท่ีถูกตอง 
                    (5) พนักงานสอบสวนพึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ และอดทน เพ่ือประโยชน 
แหงการอำนวยความยุติธรรม 
                   (6) พนักงานสอบสวนพึงมีมนุษยสัมพันธดี ดวยความสุภาพออนโยนมีไมตรีจิต และเต็มใจ
ใหบริการประชาชน 
                   (7) พนักงานสอบสวนพึงหม่ันศึกษาหาความรู และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
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                   (8) พนักงานสอบสวนพึงสำนึก และยึดมั่นในวิชาชีพการสอบสวน มีความภาคภูมิใจในศักดิศ์รี
และวิชาชีพของตนเองใหผูบังคบับัญชาของพนักงานสอบสวนทุกระดับชั้น ทำความเขาใจและสอดสองควบคุม ดูแล  
 ใหพนักงานสอบสวนยึดถือประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนอยางแทจริง 
เพ่ือใหบังเกิดผลดีแกท้ังการปฏิบัติหนาท่ีของตน และสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นแกสังคม หากมีการละเลยหรือ
ทำใหเห็นวาพนักงานสอบสวนผูใดฝาฝน ก็ใหผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไปตามระเบียบแบบแผนของสำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ และหากเขาขายผิดวินัยก็ใหดำเนินการในเร่ืองวินัยดวย 
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) ทฤษฎีน้ีมุงเนนประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
ในการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมเปนหลัก สวนเร่ืองของการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปน
เรื่องรอง โดยกระบวนการดำเนินการจะตองรวบรัด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีเพราะเชื่อวาหากเจาหนาท่ี
ของรัฐไมสามารถควบคุมปราบปรามอาชญากรรม หรือนำตวัอาชญากรมาลงโทษตามกฎหมายไดยอมสงผลกระทบ
ตอความสงบเรียบรอยของสังคมและเสรีภาพของประชาชนผูสุจริต 
 ทฤษฎีน้ีเชื่อวาเจาหนาท่ีของรัฐสามารถท่ีจะวินิจฉัยความผิดถูกในขั้นตน ไดโดยคดีอาญาท้ังปวงซ่ึงเขามาสู
กระบวนการดำเนินกระบวนการยุติธรรมตามทฤษฎีน้ีจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไวยางตอเนื่อง โดยเปด
โอกาสใหเจาหนาท่ีของรัฐไดแกตำรวจและอัยการมีการใชดุลพินิจในการกลั่นกรองอยางกวางขวาง เพ่ือมุงเนนดาน
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย ดังน้ันการดำเนินคดีตอผูตองหาท่ีมีพยานหลักฐานเพียงพอ ก็สามารถลงโทษ
ตามความผิดท่ีกระทำลงได 
 ขอดีของทฤษฎีน้ีคือ วิธีการดำเนินการรวดเร็ว เด็ดขาด และทันตอพัฒนาการของอาชญากรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม สวนขอเสียของทฤษฎีน้ีคือเจาหนาที่ของรัฐมีอำนาจในการใชดุลยพินิจอยาง
มาก เม่ือเปนเชนน้ันอาจทำ ใหมีการใชอำนาจไปในทางที่ไมชอบหรือลักษณะ “แบบอำเภอใจ” (arbitrary) จะมี
ลักษณะกลายเปนผูกออาชญากรรมเปนอันตรายตอสังคมเสียเอง (ศิรินทร อินทรวิชิต,2548:22) 
 ทฤษฎีการสอบสวนและการรับฟงช่ังน้ำหนักพยานหลักฐานในช้ันสอบสวน ในการใหความเห็นทางคดี
ของพนักงานสอบสวนวาควรจะสั่งฟองหรือสั่งไมฟองผูตองหา มีขอพิจารณา 2 ประการ คือ ประการแรก ตองมี
กระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานและคนหาขอเท็จจริงในคดีประการที่สองนำขอเท็จจริงที่ไดมาปรับกับขอ
กฎหมาย โดยระดับการรับฟงและชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนอยูในระดับมีเหตุอันควรเชื่อวาคดีมมูีล 
(Prima Facie Case) คือ มีพยานหลักฐานนาเชื่อวาผูตองหากระทำความผิดจริง โดยใหน้ำหนักประมาณรอยละ 
70-75 หากคดีมีพยานหลกัฐานนอย หรือไมเพียงพอท่ีจะพิสูจนวาผูตองหาเปนผูกระทำความผิดผูตองหาควรไดรับ
การปลอยตัวไป (จักรพงษ วิวัฒนวานิช,2551:10) 
 ทฤษฎีหลักคนหาความจริง (Truth Finding Theory) การดำเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวนมีความสำคัญ
เปนอยางมากตอระบบการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพราะเปนขั้นตอนแรกที่สงผลกระทบตอ
สิทธิเสรีภาพของผูตองหา ดังน้ัน พนักงานสอบสวนจึงตองคนหาความจริงและกลั ่นกรองคดีในเบื้องตนเพื ่อมี
ความเห็นทางคดีสั่งฟองหรือสั่งไมฟองผูตองหา เสนอตอพนักงานอัยการเพื ่อพิจารณาหากพนักงานอัยการมี
ความเห็นสั่งฟองผูตองหาพยานหลักฐานท่ีจะใชพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูตองหาก็คือพยานหลักฐานท่ี
ไดมาจากกระบวนการในชั้นสอบสวนหากกระบวนการรวบรวมมีขอบกพรองผลท่ีตามมาคือ ในชัน้พิจารณาของศาล
ก็อาจจะแกไขอะไรไมไดมาก เพื่อใหความเปนธรรมกับผูตองหาการดำเนินคดีอาญาในชัน้สอบสวนจึงตองทำการ
คนหาความจริงของคดีใหถูกตองและชอบธรรม เพราะหากกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานมิไดปฏิบัติหรือ
ละเลยตอหลักคนหาความจริงแลว สิทธิและเสรีภาพของผูตองหาอาจถูกกระทบกระเทือน และผูกระทำความผิดท่ี
แทจริงอาจหลุดรอดจากการถูกลงโทษตามกฎหมายผลสุดทายคือความลมเหลวในการบังคับใชกฎหมายอาญา        
ซ่ึงจะไมกอใหเกิดประสิทธิภาพตอระบบการดำ เนินคดีอาญาในกระบวนการยุตธิรรม 
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 ทฤษฎีหลักคนหาความจริง หมายถึง การคนหาขอเท็จจริงหรือหลักฐานของคดีเพ่ือใหไดขอยุติตามความ
เปนจริง ซ่ึงไมวาขอเท็จจริงหรือหลักฐานน้ันจะเปนผลดีหรือผลรายตอผูตองหาพนักงานสอบสวนตองคนหานำเขา
มาในคดีเพื ่อพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูตองหาทฤษฎีหลักคน หาความจริงแบงออกเปน 6 กรณี
ดงัตอไปน้ี (จักรพงษ วิวัฒนวานิช,2551:177) 

1.  การฟงความทุกฝาย เปนการคนหาความจริงทุกดานไมวาฝายผูเสียหายหรือฝายผูตองหา รวมท้ังพยาน
บุคคล พยานวัตถุ หรือพยานเอกสาร อันเปนการรวบรวมขอเท็จจริงท้ังเปนคุณหรือโทษของผูตองหา ซ่ึงเปนการ
กระทำท่ีถูกตองตามหลักนิติรัฐเพ่ือใหไดมาซ่ึงความถกูตองชอบธรรม และมีมูลความจริงของคดี ซ่ึงเปนวัตถุประสงค
ท่ีสำคัญในการสอบสวนคดีอาญา 
 2. การตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุใหละเอียด เปนการคนหาความจริงท่ีสำคญัอยางหน่ึงเพ่ือหารองรอยและ
พยานหลักฐานตางๆ ทางคดีที่อยูในที่เกิดเหตุเพื่อใชยืนยันการพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูตองหาหรือ
จำเลยได 
 3. การตรวจพิสูจนพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตรซ่ึงเปนพยานหลักฐานท่ีมีความม่ัน คงและแนนอนยาก
ท่ีฝายใดจะพิสูจนหักลางไดโดยงาย เน่ืองจากเปนพยานหลักฐานท่ีมีคุณคาอยูในตัวเอง ถือวาเปนพยานหลักฐานท่ีดี
ท่ีสุดและมีนา หนักในการรับฟงพยานหลักฐานของศาลเปนอยางด ี
 4. การนำชี้ท่ีเกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ มีความสำคัญในการคนหาความจริงหากเปนความจริงตามท่ี
รับสารภาพจะมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับพยานหลกัฐานอ่ืน ๆ จึงเชื่อวาผูตองหากระทำโดยความสมัครใจ 
 5. การจัดใหพยานหรือผูเสียหายทำการชี้ตวัผูตองหาในทันที เปนการคนหาความจริงอีกอยางหน่ึง กรณี
ผูเสียหายหรือประจักษพยาน รูจักผูตองหาแตไมคุนเคย หรือไมรูจักมากอนแตเห็นอีกคร้ังสามารถจำ ไดหากจับตัว
ผูตองหาไดและจัดใหมีการชีต้วัในทันทีเปนการยืนยนัการกระทำผิดของผูตองหา เม่ือพิจารณากับพยานหลักฐานอ่ืน
แลวมีเหตุผลสอดคลองกันทำใหมีน้ำหนักการรับฟงพยานหลักฐานของศาลไดดี 
 6. การใชวิธีการสืบสวนกอนการกระทำความผิดเกิดขึ้น เปนการเตรียมการหาพยานหลักฐานไวกอน
เน่ืองจากความผิดบางประเภทผูกระทำ ผิดใชวิธีการท่ีสลับซับซอนหรือเทคโนโลยีทันสมัย มีเครือขายเชื่อมโยงเปน
ขบวนการ ในรูปแบบขององคกรอาชญากรรม 
4. ระบบการสอบสวนคดีอาญาตามมาตรฐานสากล 
 ระบบการดำเนินคดีของประเทศตางๆ ท้ังระบบกลาวหาและระบบไตสวน จะมีระบบการสืบสวนสอบสวน
และขั้นตอนการแสวงหาขอเท็จจริงท่ีเหมือนกัน ดังน้ี (น้ำแท มีบุญสลาง,2561) 
 1. เมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมในประเทศฝรั่งเศสเจาหนาที่ตำรวจจะตองแจงเหตุอาชญากรรมทันทีตอ
สำนักงานอัยการทองท่ีเกิดเหตุ ฝายปกครองและหนวยงานพิสูจนหลักฐาน (เปนดุลยพินิจของฝายพิสูจนหลกัฐานวา
มีความจาเปนจะตองเก็บหลักฐานอยางไร ไมใชดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน) เมื่อเจาหนาท่ีตำรวจดำเนินการ
เสร็จแลวจะตองสงเอกสารตนฉบับท่ีไดจัดทำขึ้นสงมอบตออัยการโดยเร็ว เพ่ือใหท้ังสำนักงานอัยการทองท่ีเกิดเหตุ 
ฝายปกครองและหนวยงานพิสูจนหลักฐานไดทราบและบูรณาการปฏิบัติหนาท่ีในท่ีเกิดเหตุทันที ตามสวนภารกิจท่ี
ตนตองรับผิดชอบเพ่ือปองกันการบิดเบือนพยานหลักฐานและบรรลุเปาหมายในการอานวยความยุติธรรมท่ีแทจริง 
กรณีเปนเชนเดียวในประเทศเยอรมันที่พนักงานสอบสวนฝายตำรวจ  จะตองสงเอกสารการสอบสวนตอพนักงาน
อัยการทันทีท่ีมีการสอบสวนความผิดอาญา ระบบกระบวนการยุติธรรมท่ีใหหลายหนวยงานเขารูเห็นตรวจสอบการ
รวบรวมพยานหลักฐานโดยเร็วเชนนี้จะปองกันเจาหนาที่ที่ทุจริตและปองกันการแทรกแซงจากฝายการเมืองได
เพราะจะไมสามารถแกไข ดัดแปลง บิดเบือนพยานหลักฐานท่ีแทจริงเพ่ือเรียกรับผลประโยชนได 
 2. การดำเนินคดีอาญาอยูบนพ้ืนฐานหลักการพิสูจนความจริงแหงคดี โดยเจาหนาที่ทุกฝายทั้งสำนักงาน
อัยการ ฝายปกครองและหนวยงานพิสูจนหลักฐานมีหนาท่ีรวบรวมพยานหลักฐานและนำเสนอขอเท็จจริงทุกชนิดท่ี
จะพิสูจนความจริงแหงคดีเพื่ออำนวยความยุติธรรมใหทั้งฝายผูเสียหายและฝายผูตองหาไมใหเกิดความไดเปรียบ
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เสียเปรียบ ตามมาตรา 2 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของมลรัฐ Texas อัยการเปนผูแทนแหงรัฐ
ในการดำเนินคดีอาญาในศาล หนาที่สำคัญสูงสุดของอัยการไมใชเพียงเพื่อการไดมาซึ่งการพิพากษาลงโทษแตคือ
การอำนวยความยุติธรรมใหบังเกิดขึ้นโดยอัยการจะตองเปดเผยพยานหลักฐานใดๆ ท่ีอาจจะแสดงความบริสุทธ์ิของ
ผูถูกกลาวหาดวย 
 3. การสอบสวนโดยหลายหนวยงานท่ีมีหนาท่ีบังคับใชกฎหมายและการสอบสวนโดยอัยการเม่ือมีความจำเปน 
 ประเทศตางๆ ท่ีมีระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไดมาตรฐานสากล จะตองมีการตรวจสอบถวงดุล
การแสวงหาขอเท็จจริงหรือการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อปองกันการทุจริตบิดเบือนความยุตธิรรมโดย
การบิดเบือนทาลายพยานหลักฐานจริงและสรางพยานหลักฐานเท็จ การใหอัยการหรือหนวยงานตางๆที่มีหนาท่ี
บังคับใชกฎหมายสามารถแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานไดเองจะชวยปองกันการผูกขาดความยุติธรรมโดย
หนวยงานใดเพียงหนวยงานเดียวปองกันการใชอำนาจตามอำเภอใจ (น้ำแท มีบุญสลาง,2561) 
      3.1 การสอบสวนของอัยการสหรัฐอเมริกา 
      ภายหลังจากเจาหนาท่ีตำรวจอเมริกันสงรายงานการสอบสวนใหอัยการแลว หากอัยการเจาของ
สานวนพบวามีพยานหลักฐานที่สำคัญและจาเปนตอคดีบางสวนขาดหายไปหรือไมไดรวบรวมไวในสานวนหรือมี
ความจาเปนอื่นใดก็สามารถสั่งสอบสวนเพิ่มเติมได โดยอาจจะมอบหมายใหเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนประจาสา
นักงานอัยการนั้นๆดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและถอยคาเหลานั้นโดยไมจาเปนตองแจงเจาหนาที่ตำรวจ
แหงทองท่ีท่ีสงรายงานการสอบสวนน้ันก็ได ถึงกระน้ันก็ตาม อัยการก็ยังคงมีอำนาจท่ีจะสั่งใหเจาหนาท่ีตำรวจผูสง
รายงานการสอบสวนดาเนินการสืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานเชนวาน้ันก็ไดในคดีสำคัญ ๆ ท่ี
กระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชนในอเมริกาเปนสวนรวม หรือคดีใดๆ ท่ีเจาหนาท่ีตำรวจละเลยไมดาเนิน
การสืบสวนสอบสวนซ่ึงอาจเกิดจากการใชอิทธิพลทองถิ่นของผูตองหาหรือกรณีท่ีเจาหนาท่ีตำรวจพยายามใหความ
ชวยเหลือแกผูตองหาเสียเอง หากมีการรองขอจากผูเสียหายหรืออัยการทราบเหตุดงักลาวดวยตนเอง อัยการประจา
ทองถิ่นของอเมริกามีอำนาจที่จะริเริ่มการสืบสวนสอบสวนเองไดโดยการสั่งใหเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนประจำ
สำนักงานอัยการไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานใดๆ ที่จำเปนตอคดีโดยไมตองรอให
เจาหนาที่ตำรวจสงรายงานการสอบสวนก็ได ในการสืบสวนสอบสวนนี้เจาหนาที่สืบสวนสอบสวนของอัยการมี
อำนาจในการพกพาอาวุธปนและมีอำนาจในการจับกุมผูกระทาความผิดเชนเดียวกับเจาหนาที่ตำรวจ ถาอัยการ
ตองการใหพยานบุคคลใดใหถอยคาในศาล แตพยานบุคคลน้ันไมใหความรวมมือ อัยการอาจจะดาเนินการใหไดมา
ซึ่ง Subpoena กอนที่จะมีการออกคาสั ่งการสั่งฟอง โดยการรองขอตอเสมียนประจาทองถิ ่น (District Clerk)            
เพื่อออก Subpoena (หมายเรียก) การออก Subpoena เปนอำนาจหนาที่ของอัยการโดยเสมียนประจาทองถิ่น 
(District Clerk) ไมมีอำนาจในการปฏิเสธ โดย Sheriff จะทาหนาสง Subpoena ใหแกพยานเหลาน้ัน 
      3.2 การสอบสวนของอัยการประเทศญี่ปุน 
      โดยปกติเจาพนักงานตำรวจของญี่ปุนสามารถริเริ่มการสอบสวนคดีอาญาไดทุกประเภทและ
ในทางปฏิบัติจะเปนภาระหนาที่ของตำรวจในการสอบสวนเสมอ เวนแตคดีบางประเภท เชน คดีเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางทะเล คดียาเสพติด คดีคุมครองแรงงาน เจาพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่บังคับใชกฎหมายในสังกัดของ
หนวยงานตาง ๆ เหลาน้ันมีอำนาจสืบสวนสอบสวนสงสำนวนโดยตรงตออัยการไดโดยไมตองสงใหตำรวจแตอยางใด
เพราะมีความเชี่ยวชาญและชำนาญในกฎหมายน้ันกวาเจาหนาท่ีตำรวจอยูแลว 
    ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศญี่ปุนไมไดบัญญัติเปนการบังคับให
อัยการตองทาการสอบสวนทุกคดี แตหากเห็นวามีความจาเปนอัยการสามารถทาการสอบสวนไดดวยตนเองใน
ความผิดทุกประเภท กลาวไดวาอัยการมีอำนาจหนาท่ีในการสอบสวนอยูอยางไมจากัดแตในทางปฏิบัติอัยการมักจะ
สอบสวนเฉพาะคดีท่ีสำคัญ เชน คดีฉอราษฎรบังหลวง คดีภาษีอากร และคดีการกระทาความผิดเก่ียวกับเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้เจาพนักงานธุรการประจาสานักงานอัยการ (Public prosecutor’s assistant officer) สามารถทาการ
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สอบสวนไดเม่ือไดรับคำสั่งใหทำหนาท่ีสอบสวนจากอัยการ เน่ืองจากอัยการมีอำนาจสอบสวนเองคดีจึงสามารถเขา
สูการดำเนินการของอัยการไดท้ังจากการสงสำนวนจากพนักงานสอบสวนและจากการรองทุกข กลาวโทษโดยตรง
จากผูเสียหาย หรือจากการท่ีอัยการรับรูการกระทำความผิดอาญาดวยตนเอง เม่ือมีความจำเปนในการปฏิบัติหนาท่ี
สอบสวนของอัยการสามารถออกคำสั่งเพ่ือใหตำรวจใหความรวมมือชวยเหลือในการสอบสวนไดซึ่งตำรวจจะตอง
ปฏิบัติตามคำสั่งน้ัน  
 เจาพนักงานตำรวจและเจาพนักงานผูมีอำนาจสอบสวนอ่ืน ๆ จะตองสงสานวนการสอบสวนไปยังพนักงาน
อัยการภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากจับตัวผูตองหา จากนั้นอัยการจะตองมีคำสั่งฟองคดีภายใน 10 วัน หากสำนวน
การสอบสวนยังไมสมบูรณเพียงพออัยการจะสั่งใหเจาหนาท่ีเหลาน้ันทำการสอบสวนตอไป ในกรณีท่ีอัยการเห็นวา
คดีมีความสำคัญจำเปนจะตองสอบปากคาผูตองหาหรือพยานหรือตรวจสอบพยานหลักฐานตาง ๆ ดวยตนเอง
พนักงานอัยการสามารถดำเนินการไดกอนท่ีจะมีคำสั่งในทางคดีตอไป (น้ำแท มีบุญสลาง,2561) 
 

ผลการวิจัย 
 ปจจุบันสายงานสอบสวนของตำรวจในประเทศไทย กำลังขาดความนาเชื่อถอืจากประชาชนเปนอยางมาก 
เพราะหลายๆ คดี พนักงานสอบสวนเองมีการทุจริต บางกรณีก็ถูกผูบังคับบัญชา หรือผูมีอิทธิพลสั่งใหทุจริตในการ
ปฏิบัติหนาที่ จึงมีหลายหนวยงานที่เรียกรองใหแยกงานสอบสวนเปนอิสระจากสำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยให
เหตุผลวาภารกิจงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ถือเปนหนวยงานตนทางของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา มีบทบาทหนาที่สำคัญในการรวบรวมพยานหลักฐาน สรุป และลงความเห็นในสำนวนการสอบสวน เพ่ือ
อำนวยความยุติธรรมใหแกประชาชน ดังน้ันตำรวจจึงตองเปนผูมีความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพ อีกท้ัง
มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ปราศจากการถูกแทรกแซงจากระบบสายบังคับบัญชาและผูมีอิทธิพล (รวี พิชัย
กุล,2561) เพราะการแทรกแซงน้ี ทำใหงานสอบสวนมีปญหาหลายดาน ไมวาจะเปนความลาชาของการทำสำนวน
คด ีความเปนธรรมในการใชดุลพินิจในการสอบสวนคดีตางๆ ของพนักงานสอบสวน ความรวดเร็วของการใหบริการ
สอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือนำตัวผูกระทำผิดสงฟองตอศาล ซ่ึงปญหาดังกลาวก็เกิดมาจากสาเหตุดังน้ี 
 1. การขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวน 
     1.1 การแทรกแซงการสอบสวนจากฝายบริหารผานการบังคับบัญชา  
     ในระบบโครงสรางของตำรวจจะมีสายปฏิบัติงานอยู 3 ชั้น คือ ชั้นประทวน รองสารวัตร และ
สารวัตร เหนือจากผูปฏิบัติงานขึ้นไปเปนตำแหนงบริหาร มีรองผูกำกับ ผูกำกับ รองผูการ ผูการ มีรองผูบัญชาการ               
มีผูบัญชาการ ผูชวยผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ รองผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ และผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ  
ตามโครงสรางน้ีจะเห็นไดวาฝายบริหารหรือสายบังคับบัญชาน้ันมีสายการบังคับท่ียาวมาก และสามารถเขามาสั่งการ 
ควบคุมตรวจสอบการสอบสวน หรือการสั ่งคดีของสายปฏิบัติงานได เชน มีคดีหนึ ่ง ผู เสียหายถูกคนรายขี่
รถจักรยานยนตมาเปนกลุมแลวสาดกระสุนเขาไปในบานพักยานคลองเตยเม่ือป พ.ศ. 2556  ผูเสียหายจึงไปแจงความ
กับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจทองหลอ  ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีรับผดิชอบของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 โดยใหการ
วาไดยินคนรายคนหนึ่งซึ่งรูวาคือผูใด ประกาศกองวา “ทองหลอ กูเคลียรได  ยิงแมงมันเลย” ผูเสยีหายไดยินเสียง
และจำได พรอมทั้งมีพยานและหลักฐานจากกลองวงจรปดที่เกี่ยวของมากมาย แตเวลาผานมาถึง 6 ป ตำรวจกย็ัง
ไมไดจับคนรายมาดำเนินคด ี เมื่อผูเสียหายไปสอบถามตามเรื่อง  พนักงานสอบสวนแตละคนก็โยนกนัไปมาบางคน
บอกวาสำนวนหาย และท่ีสำคัญผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนรองผูกำกับสถานีตำรวจของพนักงานสอบสวนเวร ไดเรียกเอา
คดีน้ีไปทำเอง ตอมายังพบอีกวานายตำรวจผูน้ียังเปนผูท่ีรวมกับแกงคตำรวจอีก 3 คน กออาชญากรรมจับนักธุรกิจ
ชาวฝร่ังเศสไปเรียกคาไถ 8,000 ดอลลาร หรือ 250,000 บาท เม่ือเวลาผานไปไดมีตำรวจในสถานีคนหน่ึง ติดตอมา
ขอเคลียรพรอมคำถามวา “ตองการเงินเทาใด” ผูเสียหายปฏิเสธที่จะรับเงิน และไดไปรองเรียนท่ีตำรวจแหงชาติ 
เพ่ือใหตรวจสอบการสอบสวนของสถานีตำรวจทองหลอวา ปลอยใหคดีลวงเลยมาถึง 6 ปโดยยังไมไดมีการจับคนราย

8

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ซ่ึงรูอยูวาคือใครไดอยางไร (เนชั่นสุดสัปดาห,2563) คดีน้ีเปนตัวอยางท่ีผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนถึงรองผูกำกับไดเขามา
แทรกแซงการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเวร เพราะไดรับสวยสินบนหรือผลประโยชนอื่นๆ จากผูตองหาหรือ
ผูกระทำผิด ทำใหพนักงานสอบสวนไมเปนอิสระในการใชดุลพินิจในการสั่งคดี เพราะหากขัดคำสั่งนายก็จะไมมี
ความกาวหนาในสายงาน มิไดรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง จึงตองทำตามน้ำจนในท่ีสุดก็กลายเปนพวกเดียวกัน หรือ
หากทนตอระบบไมไดก็จะหาทางยายไปอยูตำแหนงอ่ืน ทำใหเกิดปญหาวางานสอบสวนขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญเพราะผูท่ีมีประสอบการณและชำนาญดานการสอบสวนไดยายไปสายงานอ่ืนหมดแลวน่ันเอง  
     1.2 การแทรกแซงโดยนักการเมืองหรือผูมีอิทธิพลในทองถิ่น เนื่องจากสังคมไทยนักการเมือง
ทองถิ่นเปนผูมีอิทธิพลเปนอยางมาก เพราะนักการเมืองสวนมากจะเปนผูที่ควบคุมธุรกิจ หรือสิ่งเปนไปตางๆ ใน
ทองถิ่น มีความเก่ียวพันกับทุกองคกรในทองถิ่นรวมท้ังตำรวจในทองถิ่นดวย อีกท้ังยังเปนผูกวางขวางนอกจากญาติ
มิตรแลวก็ยังรูจักผูคนอีกมากมาย จึงไมแปลกเลยหากเกิดคดีอยางใดอยางหน่ึงขึ้น ผูเสียหายหรือผูกระทำผิดจะไป
รองขอใหนักการเมืองนั้นชวยเหลือตน การแทรกแซงการทำงานของเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการสอบสวนของ
นักการเมืองหรือผูมีอิทธิพลนั้นก็มีหลายรูปแบบ อาจเขามาสั่งการกับพนักงานสอบสวนโดยตรงเพราะมีตำแหนง
หนาท่ีท่ีสามารถทำได หรืออาจโทรฝากผูบังคับบังชาของพนักงานสอบสวน วาคดีน้ัน คดีน้ี ชื่อนายน้ัน นายน้ี ชวย
ดูแลใหหนอย ผูบังคับบัญชาก็จะมาสั่งการกับพนักงานสอบสวนอีกทีหน่ึง ซ่ึงเปนการทำใหพนักงานสอบสวนลำบาก
ใจเปนอยางมาก คดีท่ีเขามาแทรกแซงการสอบสวนก็จะมี 2 ลักษณะ คือ คดีท่ีนักการเมืองเปนผูเสียหายโดยตรงซ่ึง
เก่ียวของกับผลประโยชนของนักการเมืองเอง กับคดีท่ีเก่ียวของโดยออม คือ เปนคดีท่ีญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมาขอ
ความชวยเหลือ ก็จะดำเนินการใหเพราะตองการแสดงใหบุคคลเหลาน้ันเห็นวาตนเปนผูมีอำนาจกวางขวาง สามารถ
ชวยเหลือไดในทุกเร่ืองแมเปนเร่ืองเก่ียวกับคดีความ เพ่ือตองการเพ่ิมฐานเสียงใหกับตนเอง ฝายพนักงานสอบสวน
ทำไมจึงตองเกรงกลัวนั่นเปนเพราะวา นักการเมืองเหลานั้นมีอิทธิพลตอการเลื ่อนตำแหนง หรือขั้นเงินเดือน              
การแทรกแซงอีกประการหน่ึงคือ การนำคนของตนเองเขามาทำงานแทนท่ีพนักงานสอบสวนเพ่ือประโยชนของตน 
ซึ่งสาเหตุทั้งหมดนี้เองที่เปนอุปสรรคปญหาสำคัญที่ทำใหการสอบสวนในประเทศไทยประสบกับปญหาการขาด
ศรัทธาของประชาชน และพนักงานสอบสวนท่ีดีก็หมดกำลังใจท่ีจะทำงาน 
 2. ปญหาดานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนงและจำนวนบุคลากรงานสอบสวนไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ี 
องคกรตำรวจมิไดใหความสำคัญตองานสอบสวนเทาท่ีควร ดังท่ี มักจะไดยินผูท่ีปฏิบัติงานอยูฝายสอบสวนกลาววา 
“เหมือนลูกเมียนอย” เพราะจากการศึกษาและสอบถามขอมูลผูใหสมัภาษณพบวานอยคนนักท่ีอยูฝายสอบสวนมา
โดยตลอดแลวจะไดขึ้นเปนใหญเปนโต เพราะจะถูกระงับการเลื่อนตำแหนงเสียระหวางกลางทาง เหตุเกิดจากเม่ือ
จะเลื่อนตำแหนง หรือเลื่อนเงินเดือน ก็จะมีใบปลิวบัตรสนเทหรองเรียนการทำงาน เพราะในการสอบสวนยอมจะมี 
2 ฝาย ถาทำใหฝายหน่ึงถูกใจอีกฝายหน่ึงก็จะไมถูกใจ ตำแหนงของพนักงานสอบสวนกลับกลายเปนบันไดกาวไปสู
ตำแหนงอ่ืนมากกวา คนท่ีอยูดวยความรักงานก็มีไมนอย แตอยูดวยความลำบาก ไมคอยไดกาวหนาเทาท่ีควร การท่ี
องคกรยอมใหสิ่งเหลาน้ีเกิดขึ้นไดยอมแสดงใหเห็นวาองคกรมิไดตระหนักถึงความสำคัญของงานสอบสวนน้ีเพียงพอ 
ตอมาระยะหลังน้ีไดเร่ิมมีการวางกฎ วางกติกาขึ้นมาใหมไปกันถึงขั้นท่ีวาจะใหมีสายงานของพนักงานสอบสวนแยก
ตางหากแตก็ยังไมนาจะเพียงพอ เพราะเปนการกำหนดไวเปนระเบียบซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดงาย และที่สำคัญ
ระเบียบมักจะมีขอยกเวนตราบใดท่ีผูบังคับบัญชาระดับนโยบายยังไมใหความสำคัญตองานสอบสวนเพียงพอ งาน
สอบสวนก็จะเจริญขึ้นไดยากและจะปรับปรุงใหดีขึ้นก็ยาก เม่ือไมใหความสำคัญเพียงพอ คนท่ียังทำงานอยูในฝาย
สอบสวน จึงขาดความกระตือรือรนเพราะมองไมเห็นความกาวหนา ทั ้งที ่มีปริมาณงานที ่มาก ปจจัยในการ
เอ้ืออำนวยในการทำงานก็นอย เม่ือประสบปญหาเหลาน้ีการท่ีจะพัฒนาความรูดวยตัวเอง รวมท้ังพัฒนายุทธวิธีใหดี
ขึ้นก็จะเฉื่อยลงเพราะเกือบจะไมมีเวลา โดยปกติงานสอบสวนเปนงานทีต่องการคนที่ชอบทางนี้โดยเฉพาะ ใครท่ี
ชอบใชกำลัง ชอบออกพื้นท่ี จะทำงานแบบนี้ไมไดเพราะเปนงานนั่งโตะ น่ังเรียบเรียง นั่งสอบ นั่งพิมพ พูดคุย
ซักถามท้ังผูท่ีมาแจงความ ผูถูกกลาวหา และพยานตาง ๆ  (มีชัย ฤชุพันธุ,2543) 
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 3. ปญหาการแยงคำสั่งของพนักงานอัยการกรณีท่ีมีคำสั่งไมฟอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 145 เดิม หากอัยการมีคำสั่งไมฟอง และคำสั่งน้ันไมใชของอธิบดีกรมอัยการ ถาในนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี ใหรีบสงสำนวนการสอบสวนพรอมกับคำสั่งไปเสนออธิบดีกรมตำรวจ รองอธิบดีกรมตำรวจ หรือผูชวยอธิบดี
กรมตำรวจ ถาในจังหวัดอื่นใหรีบสงสำนวนการสอบสวนพรอมกับคำสั่งไปเสนอผูวาราชการจังหวัด แตในป           
พ.ศ. 2557 ไดมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 115/2557 เร่ือง แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ไดมีการแกไขมาตรา 145 วา สําหรับการสอบสวนซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของเจาพนักงาน
ตํารวจในกรณีท่ีมีคําสั่งไมฟองและคําสั่งน้ันไมใชคําสั่งของอัยการสูงสุด ถาในกรุงเทพมหานครใหรีบสงสํานวนการ
สอบสวนพรอมกับคําสั่งเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูชวยผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ ถาในจังหวัดอ่ืนใหรีบสงสํานวนการสอบสวนพรอมกับคําสั่งเสนอผูบัญชาการหรือรองผูบัญชาการ 
ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 
 จากมาตรา 145 หมายความวา ในคดีท่ีอัยการจังหวัดมีคำสั่งไมฟอง เน่ืองจากพิจารณาแลวหรือแมกระท่ังสั่ง
ใหพนักงานสอบไปทำการสอบสวนเพ่ิมเติมหลายคร้ังแลว แตก็ยังเห็นวา คดีไมมีพยานหลักฐานพอท่ีจะฟองได ซ่ึงหาก
ฟองไป โอกาสที่ศาลยกจะฟองสูงมากและจะทำใหเกิดความเดือดรอนตอผูตองหาที่บริสุทธ์ิจึงสั่งไมฟอง รวมทั้งคดีท่ี
ยอมความไดและผูเสียหายถอนคำรองทุกข หรือผูตองหาถึงแกความตาย กรณีเหลาน้ีอัยการตองสั่งไมฟองตามกฎหมาย
อยูแลว  รวมทั้งคดีที่อัยการเห็นวาไมควรอุทธรณ ฎีกา ถอนฟอง ถอนอุทธรณ หรือฎีกา เดิมหากเปนระดับจังหวัด
สามารถสงใหผูวาราชการจังหวัดแยงคำสั่งไมฟองได แตเมื่อมีประกาศฉบับที่ 115/2557 ออกมาทำใหเปนการตัด
อำนาจผูวาราชการจังหวัด ตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเคยใหไว เก่ียวกับการสอบสวนใหความเปน
ธรรมกับประชาชนในจังหวัดไมวาจะเปนผูตองหาหรือผูเสียหาย ซึ่งโดยสวนมากผูวาราชการจังหวัดมักไมมีความเห็น
แยงอัยการ เพราะอัยการนั ้นเปนผู เช ี ่ยวชาญในตัวบทกฎหมาย และการสอบสวน เวนแตวาจะมีขอมูลหรือ
พยานหลักฐานอยางใดจากประชาชนหรือฝายปกครองกำนันผูใหญบานในพ้ืนท่ีเก่ียวกับคดีน้ันแตกตางไปจากท่ีปรากฏ
ในการสอบสวน ก็อาจตรวจสอบใหรอบคอบขึ้นหรือเสนอใหอัยการสูงสุดพิจารณาสั่งฟอง (วิรุตม ศิริสวัสดิบุตร,2562)  
 เมื่อมีประกาศดังกลาวออกมา ผูมีอำนาจแยงการสั่งไมฟองของอัยการจังหวัด คือ ผูบัญชาการหรือรองผู
บัญชาการตำรวจภาค ซ่ึงมีอยู 9 ภาค แตละภาคตองดแูลหลายจังหวัด ทำใหเม่ือมีคดีท่ีอัยการจังหวัดสั่งไมฟอง กอง
บังคับการตำรวจจังหวัดตองขนสำนวนท้ังหมดเดือนละหลายรอยหรือบางจังหวัดอาจนับพันคดี  ไปสงใหผูบัญชาการ
ตำรวจภาคตรวจและมีความเห็น โดยในทางปฏิบัตริองผูบัญชาการภาคก็มิไดเปนคนท่ีเขียนแยงเอง เพราะมีจำนวน
งานปริมาณมาก จึงมอบหมายใหตำรวจยศพันเอก ตำแหนงผูกำกับสอบสวนเปนผูที่เขียนความเห็นแยงอัยการ           
ซ่ึงสวนใหญบุคคลเหลาน้ีไมใชผูมีวุฒิและความรูทางกฎหมายอยางถองแท แตก็ตองพยายามเขยีนแยงใหไดเพราะใคร
เขียนแยงใหรองผูบัญชาการภาคลงชื่อไดมากก็ถือวาเปนผูท่ีมีมีฝมือ และจะไดความดีความชอบ หรือแมกรณีท่ีเขียน
แยงไมได  ก็ยังเสนอใหอัยการสูงสุดสั่งสอบสวนเพ่ิมเตมิ ซ่ึงมิไดมีอยูในกฎหมายมาตราใด ทำใหคดีท่ีอัยการสั่งไมฟอง
ไมสิ้นสุดลงงายๆ และคงคางอยูมากมายนับพันคดีท่ีสำนักงานอัยการสูงสุดปจจุบัน (วิรุตม ศิริสวัสดิบุตร,2562) 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 งานวิจยันี้พบวา หลักการสอบสวนคดีอาญาของประเทศไทยนั้น สอดคลองกับกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ซ่ึงเปนหลักสากล โดยมีหลักการท่ีสำคัญ คือ ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม ทฤษฎีการสอบสวนและการรับ
ฟงชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน ทฤษฎีหลักคนหาความจริง 
 สวนปญหาเร่ืองความเปนอิสระของการสอบสวนคดีอาญาน้ัน มีปญหาท่ีสำคัญ 3 ประการคือ ประการท่ีหน่ึง 
การขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวน เพราะถูกแทรกแซงจากฝายบริหารผานการบงัคบั
บัญชา ดวยโครงสรางของตำรวจมีสายการบังคับบัญชาท่ียาวมาก และสามารถเขามาสั่งการ ควบคุมตรวจสอบการ
สอบสวน หรือการสั่งคดีของสายปฏิบัติงานได อีกท้ังเม่ือตำรวจสายปฏิบัติงานขาดเหลือสิ่งสนับสนุนในการปฏิบัติ
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หนาที่ และทำเรื่องขึ้นไปเพื่อขออนุมัติก็จะถูกปดตกไปในชั้นใดชั้นหนึ่ง ประการที่สอง ปญหาการเลื่อนขั้นเลื่อน
ตำแหนงดวยองคกรมิไดใหความสำคัญกับงานสอบสวน ดังนั ้นสายงานสอบสวนจึงเปนสายงานที ่มีความ
เจริญกาวหนายากกวาสายงานอ่ืนทำใหตำแหนงน้ีเปนเพียงตำแหนงรอท่ีจะขึ้นไปตำแหนงอ่ืน และแมแตพนักงาน
สอบสวนท่ีปฏิบัติงานดีมีความซ่ือตรง มีความเชี่ยวชาญในการสอบสวนเม่ืออยูไปไมมีความเจริญกาวหนา ก็อาจหัน
เหเปลี่ยนสายงานไปสายงานอื่นทำใหงานสอบสวนขาดบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณในการสอบสวน 
ประการท่ีสามปญหาดานการแยงคำสั่งอัยการจังหวัดกรณีสั่งไมฟองคดี แตเดิมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาไดใหอำนาจแกผูวาราชการจังหวัดในการเขียนแยงอัยการไดในกรณีที่อัยการสั่งไมฟองคดีเพราะเห็นวา
พยานหลักฐานไมเพียงพอ ซึ่งหากฟองไปก็อาจจะแพคดีได แตในป พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติไดมี
การประกาศฉบับท่ี 115/2557 แกไขเปลี่ยนแปลงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 145 ใหอำนาจ
ในการเขียนแยงน้ีเปนของผูบัญชาการภาค ซ่ึงมีอยูเพียง 9 ภาค แตละภาคก็ตองดูแลคดีของหลายจังหวัด จึงทำให
การตรวจสำนวนลาชา ดังน้ันจึงควรแกไขประกาศใหผูวาราชการจังหวัดมีอำนาจในการเขียนแยงเชนเดิม 
 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 1. ควรมีการปรับโครงสรางของสายงานตำรวจ โดยใหสายงานสอบสวนน้ันเปนอิสระไมตองขึ้นอยูกับสถานี
ตำรวจ และมีหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติหนาท่ีในการสอบสวน 
 2. ควรมีกฎหมายเรื่องการแยกสายงานของพนักงานสอบสวน รวมทั้งขอกำหนดในการเลื่อนขั้น เลื่อน
ตำแหนงของพนักงานสอบสวนใหชัดเจน เพราะปจจุบันมีเพียงระเบียบซึ่งเปลี ่ยนแปลงไดงาย ดังนั้นจึงควรมี
กฎหมายท่ีชัดเจนเพ่ือเปนหลักในการปฏิบัติตาม 
 3. ควรมีการแกไขประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 115/2557 เรื่องการแกไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 145 โดยใหอำนาจในการเขียนแยงกรณีอัยการจังหวัดสั่งไมฟองคดี กลับไป
เปนของผูวาราชการจังหวัดตามเดิม 
 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 การปฏิรูปตำรวจ นอกจากประเด็นความเปนอิสระของพนักงานสอบสวนแลว ยังมีประเด็นเรื่องการนำ
ความกาวหนาทางนิติวิทยาศาสตร เขามาสูกระบวนการสอบสอบสวน เพื่อนำมาใชรวบรวมพยานหลักฐานและ
พิสูจนความจริงในคดีอาญา ประกอบกับพยานบุคคล พยานวัตถุ หรือพยานเอกสาร ซ่ึงในบางกรณีสามารถชี้ใหเห็น
ถึงขอเท็จจริงท่ีพยานบุคคลไมอาจยืนยันไดเชน ดีเอนเอ หรือ รองรอยในท่ีเกิดเหตุอันเกิดจากการระเบิด การตรวจ
คลื่นสัญญาณ การใชกลอง CCTV เปนตน แตการท่ีตองพัฒนาหนวยงานของนิตวิิทยาศาสตรใหมีมากกวาหน่ึงหนวย
และเปนอิสระจากกันเพ่ือผลในการตรวจสอบการตรวจพิสูจนท่ีสามารถทบทวนความถูกตองของการตรวจพิสูจนได 
อันจะนำมาซ่ึงความนาเชื่อและความเชื่อม่ันในกระบวนการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร ท่ีไมถูกสั่งการใหตรวจ
ตามความตองการของผูมีอิทธิพลน้ันควรมีแนวทางอยางไร ในเร่ืองน้ีจึงเปนประเด็นท่ีผูวิจัยเห็นควรเสนอแนะใหมี
การทำวิจัยเปนลำดับตอไป 
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ปัญหำกำรบังคับใชຌกฎหมำยอำญำในกำรควบคุมกำรผำในที่ลง 
 
Problems of enforcing criminal law in open burning control 
 
ผูຌวิจัย   ผูຌชวยศาสตราจารย์ทวราช  สนศรก 

สาขาวิชานิติศาสตร ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
 

บทคัดยอ 
ปัญหาการบังคับ฿ชຌกฎหมายอาญา฿นการควบคุมการผา฿นทีไลง  ป็นงานวิจัยอกสาร฿นชิงคุณภาพทีไมี

วัตถุประสงค์พืไอศึกษาปัญหากฎหมายละปัญหาการบังคับ฿ชຌกฎหมาย฿นการควบคุมการผา฿นทีไลงทีไกอมลพิษ
ทางอากาศ การวิจัยพบวาทีไมาของมลพิษทางอากาศส าคัญจากการผา฿นทีไลงมี ใ หลงคือ การผาขยะมูลฝอย฿น
ชุมชน การผาวัสดุหลือ฿ชຌทางการกษตรกรรม ละการผาปຆา ซึไงทัๅงสามหลงการกอมลพิษมีหลายปัจจัยมา
กีไยวขຌอง ปัญหาการบังคับ฿ชຌกฎหมายพืไอควบคุมการผา฿นทีไลง฿นสามหลงก านิดคือ ปัญหาจากบทบัญญัติ
กฎหมาย ผูຌบังคับ฿ชຌกฎหมาย ผูຌถูกบังคับ฿ชຌ ละการมีสวนรวมของชุมชน ดยการควบคุมการผา฿นทีไลงของทัๅง
สามหลงมีกฎหมายควบคุมก ากับทัๅงสิๅนทัๅงทางตรงละทางอຌอม ตกฎหมายตละฉบับมีจตนารมณ์ทีไตกตางกัน
฿นการปรับพืไอบังคับกับกรณีควบคุมการผา฿นทีไลง เมมีกฎหมายทีไมุงบังคับ฿ชຌดยตรงพืไอควบคุมการผา฿นทีไลง 
มีความตกตาง฿นจตนารมณ์กฎหมาย นยบายกฎหมาย การบังคับทษ ตลอดจนการขับคลืไอนนยบายกฎหมาย
ของฝຆายบริหาร สงผลตอการบังคับ฿ชຌกฎหมายพืไอควบคุมการผา฿นทีไลงทีไเมป็นอกภาพ มຌมีจุดมุงหมาย
ดียวกันตามผนมบทหงชาติวาดຌวยการผา฿นทีไลง  

ละตลอดจนกฎหมายตางโลຌวนมีผล฿นการบังคับ฿ชຌพืไอควบคุมมลพิษทางอากาศจากการผา฿นทีไลงหตุ
฿ดจึงเมอาจลดปัญหามลพิษทางอากาศทีไกิดจากการผา฿นทีไลงเดຌประทศเทยอาจมีปัญหาการบังคับ฿ชຌกฎหมาย
พืไอการกຌเขปัญหามลพิษทางอากาศจากการผา฿นทีไลง  มຌรัฐเดຌวางนยบาย฿นการลดมลพิษทางอากาศ 
ประกอบดຌวยมาตรการทางกฎหมายพืไอควบคุมมลพิษทางอากาศ ทัๅงมาตรการ฿นทางปกครอง มาตรการทางอาญา 
มาตรการทางพง ละมาตรการทางกฎหมาย฿นชิงศรษฐกิจ  พืไอกຌเขปัญหา ตลอดจนมาตรการสริมสรຌาง
ศักยภาพองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  รวมทัๅงมลพิษทาง
อากาศ ละสงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿นการจัดการปัญหาลดมลพิษจากการผาศษวัสดุหลือ฿ชຌทาง
การกษตรตปัญหากลับมิเดຌลดลงหรือส ารใจอยางยัไงยืนดังจะหในปรากฎป็นขาวประจ าทุกปสดงถึงปัญหาการ
การบังคับ฿ชຌกฎหมายพืไอกຌเขมลพิษทางอากาศจากการผา฿นทีไลง ปัญหาขຌางตຌนสงผลตอมาถึงความมีสวนรวม
ของชุมชนทีไอยู฿นระดับตไ า฿นการรวมบังคับ฿ชຌกฎหมายมีพียงการรับรูຌหรือป็นพียงผูຌขຌารวม฿นระดับทราบขຌอมูล 
เมเดຌมีสวนรวม฿นการวางผนหรือการปฏิบัติ ท า฿หຌการบังคับ฿ชຌกฎหมายพืไอควบคุมการผา฿นทีไลง฿นชุมชนดูป็น
สิไงปลกยกเป฿นวิถีชีวิตชุมชน ท า฿หຌชุมชนเมมีสวนรวมสนับสนุนการบังคับ฿ชຌกฎหมายพืไอควบคุมการผา฿นทีไลง  

 
ค ำส ำคัญ : กำรบังคับใชຌกฎหมำยอำญำ, กำรผำในที่ลง 
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Abstract 
Problems of enforcing criminal law in open burning control. Is a qualitative 

document research study aimed at studying legal problems and law enforcement issues in 
open air burning control that cause air pollution. Research has shown that there are 3 
sources of significant air pollution from open burning in the community: burning of solid 
waste in the community. Burning agricultural waste and forest burning, in which all three 
sources of pollution have many factors involved. The problem of law enforcement to 
control open burning in three sources is Problems from legal provisions Law enforcement 
Enforced And community participation By controlling the open burning of all three 
sources, there are direct and indirect laws governing all But each law has a different 
intention to adjust to govern the case of open burning in the open. There is no law directed 
directly to control open burning in the open. There are differences in intentions, laws, 
policies, laws, enforcement, as well as the driving of legal policies of the management. 
Affecting law enforcement to control unburned open spaces Even with the same purpose as 
the national master plan for open burning. 

And as well as various laws that are effective in enforcing the control of air 
pollution from open burning, why is it not possible to reduce air pollution caused by open 
burning in Thailand? Apply the law to solve the air pollution problem from open burning 
Although the state has laid down a policy to reduce air pollution Consists of legal measures 
to control air pollution Both administrative measures Criminal measures Civil measures 
And economic measures To fix the problem As well as measures to enhance the capacity of 
local administrative organizations in the management of natural resources and the 
environment. Including air pollution And promote public participation in the management 
of pollution reduction problems from the burning of agricultural waste but the problem is 
not reduced or sustained successfully, as can be seen in the news every year, showing the 
problem of enforcement Use laws to remedy air pollution from open burning. The above 
problems have resulted in low level of community participation in law enforcement, with 
only awareness or only information level participants. Not involved in planning or 
implementation Making law enforcement to regulate open-burning in the community seems 
to be different to the way of life of the community Causing the community to not 
participate in the support of law enforcement to control open burning in the open. 

 
Key words : Criminal law enforcement, Open burning. 
 

บทน ำ 
  ปัญหาสิไงวดลຌอม฿นประทศเทยป็นปัญหาส าคัญของสังคม ดยฉพาะปัญหามลพิษจากหมอกควันละ
ฝุຆนละออง฿นอากาศทีไกิดขึๅน฿นดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ฿นชวงหลายปทีไผานมา฿นภาคหนือ ซึไงกรมควบคุมมลพิษ
ทางอากาศมีมาตรการกฎหมาย ดยบังคับ฿ชຌกฎหมายของเทยพืไอจัดการกຌเขมลพิษทางอากาศจากการผา฿นทีไ
ลง ฿นบืๅองตຌนมีกฎหมายวาดຌวยการสงสริมละรักษาสิไงวดลຌอมหงชาติทีไก าหนดนยบายละผนการสงสริม
ละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ ละ฿นมาตรา 59 กรณีปัญหามลพิษซึไงมีนวนຌมทีไจะรຌายรงถึงขนาดป็น
อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจกอ฿หຌกิดผลกระทบสียหายตอคุณภาพสิไงวดลຌอม฿หຌ
คณะกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาติมีอ านาจประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาก าหนด฿หຌทຌองทีไนัๅนป็นขตควบคุมมลพิษ
พืไอด านินการควบคุม ลด ละขจัดมลพิษเดຌพืไอ฿หຌสะดวก฿นการจัดการกຌเขปัญหา นอกจากนีๅยังมีการจัดท าผน
มบทหงชาติวาดຌวยการควบคุมการผา฿นทีไลงละยุทธศาสตร์การจัดการศษวัสดุหลือ฿ชຌจากภาคกษตรภาย฿ตຌ
ผนมบทหงชาติ วาดຌวยการควบคุมการผา฿นทีไลง ละการบังคับ฿ชຌมาตรการทางกฎหมายอาญา 
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 ซึไงประทศเทยเดຌบัญญัติิมีีกฎหมายมาบังคับ฿ชຌพืไอจัดการกຌเขมลพิษทางอากาศจากการผา฿นทีไลง     
฿นบืๅองตຌนมีกฎหมายวาดຌวยการสงสริมละรักษาสิไงวดลຌอมหงชาติทีไก าหนดนยบายละผนการสงสริมละ
รักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ ละ฿นกรณีปัญหามลพิษซึไงมีนวนຌมทีไจะรຌายรงถึงขนาดป็นอันตรายตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจกอ฿หຌกิดผลกระทบสียหายตอคุณภาพสิไงวดลຌอม฿หຌคณะกรรมการ
สิไงวดลຌอมหงชาติมีอ านาจประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาก าหนด฿หຌทຌองทีไ นัๅนป็นขตควบคุมมลพิษ 1              
พืไอด านินการควบคุม ลด ละขจัดมลพิษเดຌพืไอ฿หຌสะดวก฿นการจัดการกຌเขปัญหา  การขับคลืไอนนยบายของ
ฝຆายบริหารดยการจัดท าผนมบทหงชาติวาดຌวยการควบคุมการผา฿นทีไลง ทีไมีการก าหนดยุทธศาสตร์การ
จัดการศษวัสดุหลือ฿ชຌจากภาคกษตรดยมีมาตรการสนับสนุนสงสริม฿หຌมีการน าศษวัสดุหลือ฿ชຌจากภาค
การกษตรมา฿ชຌประยชน์ดยด านินการการสงสริม฿หຌมีการจัดตัๅงกลุมหรือชมรมหรือรวมตัวกัน฿นการน าศษวัสดุ
หลือ฿ชຌจากภาคกษตรเป฿ชຌประยชน์อืไนทดทนการผา ดยน าวัสดุหลือ฿ชຌทางการกษตรเปผลิตป็นพลังงาน
หมุนวียนชีวภาพชิงพาณิชย์  ฿นสวนชุมชนทຌองถิไนกใมีกฎหมายวาดຌวยการสาธารณสุขทีไการกอ฿หຌกิดขมา               
ฝุຆนละออง ถຌา ป็นหตุ฿หຌสืไอมสุขภาพของมนุษย์ละป็นอันตรายตอสุขภาพวดลຌอม ถือป็นหตุร าคาญ (Nuisance) 
ภาย฿ตຌพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ทีไจຌาพนักงานทຌองถิไน ผูຌมีอ านาจ฿นการ฿ชຌบังคับมาตรการทาง
ปกครอง฿นตຌนหตุกีไยวขຌองการกอหตุร าคาญนัๅนเดຌ 

กฎหมายตางโลຌวนมีผล฿นการบังคับ฿ชຌพืไอควบคุมมลพิษทางอากาศจากการผา฿นทีไลงหตุ฿ดจึงเมอาจ
ลดปัญหามลพิษทางอากาศทีไกิดจากการผา฿นทีไลงเดຌ  อาจมีปัญหาการบังคับ฿ชຌกฎหมายอาญาพืไอการกຌเข
ปัญหามลพิษทางอากาศจากการผา฿นทีไลง มຌรัฐเดຌวางนยบาย฿นการลดมลพิษทางอากาศ  ประกอบดຌวย
มาตรการทางกฎหมายพืไอควบคุมมลพิษทางอากาศ ทัๅงมาตรการ฿นทางปกครอง มาตรการทางอาญา มาตรการทาง
พง ละมาตรการทางกฎหมาย฿นชิงศรษฐกิจ  พืไอกຌเขปัญหา ตลอดจนมาตรการสริมสรຌางศักยภาพองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  ฿นการจัดการปัญหาลดมลพิษจาก
การผาศษวัสดุหลือ฿ชຌทางการกษตร ตปัญหากลับเมเดຌลดลงหรือส ารใจอยางยัไงยืนดังจะหในปรากฏป็นขาว
ประจ าทุกปสดงถึงปัญหาการการบังคับ฿ชຌกฎหมายพืไอกຌเขมลพิษทางอากาศจากการผา฿นทีไลง 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 แ. ศึกษากฎหมายทีไบังคับ฿ชຌกีไยวกับการป้องกันละกຌเขมลพิษทางอากาศกรณีกีไยวกับการผา฿นทีไลง 
 โ. ศึกษาการบังคับ฿ชຌกฎหมายอาญาทีไกีไยวกับการควบคุมการผาเหมຌ฿นทีไลงทีไอาจกอมลพิษทางอากาศ 
 ใ.พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรูຌถึงผลกระทบจากการผา฿นทีไลงละเดຌรูຌถึงบทลงทษของกฎหมาย฿นกรณีทีไมี

ความผิดกิดขึๅน 
 

กรอบนวควำมคิดในกำรท ำวิจัย 
การศึกษาปัญหาการบังคับ฿ชຌกฎหมายอาญา฿นการควบคุมการผา฿นทีไลง มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 

แ. ศึกษากฎหมายทีไบังคับ฿ชຌกีไยวกับการป้องกันละกຌเขมลพิษทางอากาศกรณีกีไยวกับการผา฿นทีไลง โ. ศึกษา
การบังคับ฿ชຌกฎหมายอาญาทีไกีไยวกับการควบคุมการผาเหมຌ฿นทีไลงทีไอาจกอมลพิษทางอากาศ ใ. พืไอ฿หຌ
ประชาชนเดຌรูຌถึงผลกระทบจากการผา฿นทีไลงละเดຌรูຌถึงบทลงทษของกฎหมาย฿นกรณีทีไมีความผิดกิดขึๅน 

ดยมีขอบขตของการวิจัยฉพาะสวนประกอบส าคัญทีไกีไยวขຌองกับการบังคับ฿ชຌกฎหมายของเทยทีไอาจ฿ชຌ
บังคับตอการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการผา฿นทีไลง ดยเม เดຌศึกษา฿นบริบททางสิไงวดลຌอมหรือ
ศรษฐศาสตร์การมือง ภาย฿ตຌสมมุติฐานวาปัญหาการบังคับ฿ชຌกฎหมายพืไอควบคุมมลพิษทางอากาศทีไมาจากการ

1 พระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม พ.ศ.โ5ใ5 มาตรา5้ 
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ผาเหมຌ฿นทีไลงมีสวนประกอบส าคัญไ ดຌานทีไอาจป็นปัญหาตอการบังคับ฿ชຌกฎหมายคือบทบัญญัติกฎหมาย             
ผูຌบังคับ฿ชຌกฎหมาย ผูຌถูกบังคับ฿ชຌ ละการมีสวนรวมของชุมชน ดยตละปัจจัยมีปัญหาหลายประการทีไอาจสงผล
ตอการบังคับ฿ชຌกฎหมาย  

วิธีการศึกษา฿ชຌระบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ดยป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative Research) 
ดยกใบรวบรวมขຌอมูลทุติยภูมิ ิSecondary Dataี จากการตรวจสอบจากอกสาริDocumentary) จากการ
คຌนควຌาอกสาร จากตัวบทกฎหมาย ต ารา หนังสือ รายงาน วารสารของเทย บทความทีไกีไยวขຌอง  รวมถึงขຌอมูล
สารสนทศ ิInternet) พืไอ฿หຌเดຌค าตอบตามวัตถุประสงค์ทีไขียนเวຌ฿นบทความนีๅ 
 

ผลกำรวิจัย 
พบปัญหาการบังคับ฿ชຌกฎหมายอาญา฿นการควบคุมการผา฿นทีไลง ของเทย มี ไ ปัญหาส าคัญทีไกีไยวขຌอง

กับปัญหาการบังคับ฿ชຌกฎหมาย คือ แ. ปัญหาจากบทบัญญัติกฎหมาย โ. การบังคับ฿ชຌกฎหมาย ใ. ผูຌถูกบังคับ฿ชຌ 
ละ ไ. การมีสวนรวมจากชุมชน฿นปัญหาการควบคุมการผา฿นทีไลงพืไอควบคุมมลพิษทางอากาศ ดังนีๅ  
1. ปัญหำดຌำนกฎหมำย 

1.1 ปัญหำดุลยพินิจฝ่ำยปกครองในกำรก ำหนดขตควบคุมมลพิษ 
พระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมพ.ศ.2535 ป็นกฎหมายหลัก฿นการควบคุมมลพิษทุก

ชนิดซึไงมีบทบาทส าคัญ฿นการบังคับ฿ชຌพืไอควบคุมการผา฿นทีไลง  ถือป็นกฎหมายหลัก฿นการควบคุมมลพิษ         
฿นภาพรวมดยมีคณะกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาติป็นองค์กรขับคลืไอน฿นรายละอียด  การก าหนดขตควบคุม
มลพิษ อาศัยอ านาจหนຌาทีไ ของพระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม  พ.ศ.โ5ใ52 ดย฿หຌอ านาจ
คณะกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาติมีอ านาจประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาก าหนด฿หຌทຌองทีไ฿ดป็นขตควบคุมมลพิษ3 
พืไอด านินการควบคุม ลด ละขจัดมลพิษ ดยกอนทีไจะมีการประกาศป็นขตควบคุมมลพิษ อ านาจหนຌาทีไ฿นการ
ก ากับดูลกีไยวกับรืไองมาตรฐานการควบคุมมลพิษ ละสิไงวดลຌอมจะอยูทีไหนวยงานราชการสวนกลางของรัฐ            
ตมืไอประกาศขตควบคุมมลพิษลຌว อ านาจ฿นการก ากับดูลดังกลาวจะถูกถายอนมาอยู฿นความดูล฿นระดับ
จังหวัดละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ฿หຌผูຌวาราชการจังหวัด มีหนຌาทีไจัดท าผนปฏิบัติการพืไอการจัดการคุณภาพ
สิไงวดลຌอม฿นระดับจังหวัด สนอขอความหในชอบตอคณะกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาติ  ละ฿หຌผูຌวาราชการ
จังหวัดน าผนปฏิบัติการพืไอลดละขจัดมลพิษ฿นขตควบคุมมลพิษซึไงจຌาพนักงานทຌองถิไนจัดท าขึๅน มารวมป็น
สวนหนึไงของผนปฏิบัติการพืไอการจัดการคุณภาพสิไงวดลຌอม฿นระดับจังหวัดดຌวย 
 ปัญหาการก าหนดขตควบคุมมลพิษมืไอมีการบังคับ฿ชຌกฎหมาย  มีสาหตุจากการประกาศขตควบคุม
มลพิษ ทีไเมมีหลักการทีไชัดจนหรือมีหลักกณฑ์ทีไนนอน ขึๅนกับดุลยพินิจ  ท า฿หຌตกตางกัน฿นตละทຌองทีไ           
มຌดยทัไวเปจะมีกณฑ์ความป็นมลพิษทางอากาศทีไยึดถือกใตาม ตการ฿หຌนๅ าหนักวาป็นอันตรายจนตຌองประกาศ
ป็นขตควบคุมมลพิษขึๅนกับดุลพินิจทีไมีหลายปัจจัยมากีไยวขຌอง฿นตละทຌองทีไ  ชนพระราชบัญญัติสงสริมละ
รักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมพ.ศ.2535 มาตรา 5้ ฿นกรณีทีไปรากฏวาทຌองทีไ฿ดมีปัญหามลพิษซึไงมีนวนຌมทีไรຌายรงถึง
ขนาดป็นอันตรายตอสุขภาพ อนามัยของประชาชนหรืออาจกอ฿หຌกิดผลกระทบสียหายตอคุณภาพสิไงวดลຌอม฿หຌ
คณะกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาติ มีอ านาจประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาก าหนด฿หຌทຌองทีไนัๅนป็นขตควบคุมมลพิษ
พืไอด านินการควบคุม ลด ละขจัดมลพิษเดຌ หลักกณฑ์ทีไส าคัญคือตຌองพิจารณาถึงปัญหามลพิษ฿นพืๅนทีไนัๅนวา
จะตຌองมีนวนຌมรายรงถึงขนาด ป็นอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจกอ฿หຌกิดผลกระทบ
สียหายตอคุณภาพสิไงวดลຌอม ซึไงการพิจารณาจะค านึงถึงสถิติขຌอมูลขຌอทใจจริงทีไกิดขึๅน ชน รายงานทาง

2 พระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม พ.ศ.โ5ใ5 มาตรา ใ็ ,5ใ,5้ 
3 พระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม พ.ศ.โ5ใ5 มาตรา 59 
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การพทย์ สถิติความจใบปຆวย ขຌอมูลกีไยวกับสุขภาพอนามัย หรือความสียหายทีไกิดขึๅนกับสิไงวดลຌอม฿นพืๅนทีไนัๅนโ 
ลຌวน ามาประกอบกับหลักวิชาการละวิธีการทางทคนิคตางโ พืไอสริมความชัดจนละหตุผลทีไจะประกาศ฿หຌ
ทຌองทีไนัๅนป็นขตควบคุมมลพิษ การตระหนัก฿นความรุนรงอาจตกตางกัน฿นตละทຌองถิไนมืไอเปสัมพันธ์กับวิถี
ด ารงชีวิต มຌทຌองถิไน฿กลຌคียงกันอาจหในความรุนรงเมทาทียมกันเดຌ ความเมนนอน฿นการก าหนดขตควบคุม
มลพิษ สงผลตอการตอบสนองของตละทຌองถิไน฿นอ านาจหนຌาทีไ มืไอประกาศขตควบคุมมลพิษทีไตางกัน 
พระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม ก าหนด฿หຌจຌาหนຌาทีไสวนทຌองถิไนจัดท าผนปฏิบัติการ พืไอลด
ละขจัดมลพิษทีไครอบคลุมการจัดการมลพิษอยางตอนืไอง พืไอการกຌเขปัญหามลพิษ ดยกรมควบคุมมลพิษจะท า
หนຌาทีไป็นพียงผูຌประสานงานละ฿หຌค านะน าดຌานวิชาการ การกຌเขปัญหาจึงขึๅนกับการ฿หຌความส าคัญของตละ
ทຌองถิไนเป4  
 แ.โ ปัญหำอ ำนำจหนຌำที่ตำมกฎหมำยที่มีหลำยฉบับขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น 
 พบวามีกฎหมายบัญญัติอ านาจหนຌาทีไละบทบาทองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นดຌานสิไงวดลຌอมเวຌ
มากมาย ดยปรากฏ฿นกฎหมายวาทีไกีไยวกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนนัๅนโ ชนกฎหมายวาดຌวยทศบาล 
กฎหมายวาดຌวยองค์การบริหารสวนต าบล ปัญหาคือมຌมีการการถายอนอ านาจหนຌาทีไตามหลักการกระจายอ านาจ 
เปสูองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตพิไงป็นระยะวลาเมนานมากนัก ท า฿หຌทຌองถิไนยังเมคุຌนคยกับการกຌเขปัญหา
ละยังเม฿หຌความส าคัญกับปัญหาสิไงวดลຌอมมากทาทีไควรกในืไองมาจากบทบาทการท างานของทຌองถิไนนัๅนสวน
฿หญกีไยวกับงานครงสรຌางพืๅนฐาน ชน ถนนหนทาง คูคลอง ละการ฿หຌบริการประชาชน ทีไรียกวา ดຌานคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน สวนดຌานสิไงวดลຌอม ยังอยู฿น "นวหลัง" ดยสวน฿หญมุงเปมีบทบาททางบริการสาธารณะ฿น
ทຌองถิไนป็นส าคัญดยฉพาะทีไกีไยวกับสาธารณูปภคป็นหลัก ประกอบกับปัญหาการ฿ชຌอ านาจขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนตามกฎหมายทีไดูหมือนกฎหมายจะ฿หຌอ านาจทีไกีไยวขຌองเวຌมาก ตป็น฿นลักษณะทางอຌอมมิ฿ช
บทบัญญัติดยตรง ท า฿หຌมีปัญหา฿นการน ากฎหมายมาบังคับ฿ชຌ ดยอาจจ านกกฎหมาย฿นการควบคุมป้องกัน ละ
กຌเขปัญหาการผา฿นทีไลง เดຌ ใ ลักษณะ  

ก. การควบคุมทีไหลงก านิด ชนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.โ5ใ5 ตจตนารมณ์กฎหมายทีไมุง
ทีไสุขภาพอนามัยของพลมือง มຌมีบทบัญญัติกีไยวขຌองดยอຌอม฿นรืไองมลพิษทีไอาจกระทบสุขภาพอนามัย           
฿หຌอ านาจองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นการควบคุม ดูลดຌานสุขลักษณะการประกอบกิจการผานขຌอบัญญัติของ
ทຌองถิไนละการอนุญาตการประกอบกิจการตามบทบัญญัติของกฎหมาย  

ข. การควบคุมการกระท าดย฿ชຌอ านาจทางกฎหมายระงับละกຌเขปัญหาหตุร าคาญของฝุຆนละออง ขมา ควัน 
จากกิจกรรมการผา฿นทีไลงมีกฎหมายทีไ฿ชຌบังคับทัไวเป โ ฉบับ คือ  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.โ5ใ5           
ป็นกฎหมายทีไมุงทีไสุขภาพอนามัยของพลมืองมีบทบัญญัติกีไยวขຌองดยอຌอม฿นรืไองมลพิษทีไอาจกระทบสุขภาพ
อนามัย ละพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. โ5ใ้ป็นกฎหมายทัไวเป฿นรืไองการ฿ชຌอ านาจ
หนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไรัฐ฿นการออกค าสัไงทางปกครอง หรือมาตรการทางปกครองพืไอประยชน์สาธารณะ  

ค. การควบคุมดยกฎหมายทຌองถิไนอง ดยการออกขຌอบัญญัติทຌองถิไนตามกฎหมายจัดตัๅง ตามอ านาจหนຌาทีไ 
ชน ทศบาล องค์การบริหารสวนต าบล พัทยา กรุงทพมหานคร ตราขຌอบังคับทຌองถิไนของตนองขึๅนมา ซึไงองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนเดຌตราขຌอบัญญัติทຌองถิไนของตนขึๅน฿นลักษณะคลຌายรวมกฎหมายหลายฉบับขຌาดຌวยกันทัๅงทีไมี
กฎหมายตางโบังคับอยูลຌวชน กฎหมายวาดຌวยสาธารณสุข กฎหมายอาญา ฯ การออกขຌอบัญญัติจึงเมจ าป็นพราะ
ซๅ ากับกฎหมายทีไ฿ชຌบังคับเดຌอยูลຌว ตอาจมีผลดีทางจิตวิทยา฿หຌชุมชนตระหนัก฿นความส าคัญของการควบคุมมลพิษ 
ละการป็นจຌาพนักงานดยตรงตามขຌอบัญญัติทຌองถิไนทานัๅน อาจสะดวกถຌามีการบังคับ฿ชຌกฎหมายจริง 

4 พระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม พ.ศ.โ5ใ5มาตรา ๆเ,ๆแ 
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แ.ใ ปัญหำกำรบังคับใชຌกฎหมำยอำญำ 
ปัญหาบทบัญญัติกฎหมายทีไควบคุมมลพิษจากการผา฿นทีไลงมีกฎหมายหลากหลายฉบับก าหนดละมี

มาตรการบังคับทษทีไตกตางกัน ละมีหนวยงานบังคับ฿ชຌทีไตกตางกันตามภารกิจทางปกครอง฿นการบริหาร
ราชการผนดินมีผลท า฿หຌการบังคับ฿ชຌกับการผา฿นทีไลงเมป็นอกภาพขึๅนอยูกับจຌาหนຌาทีไรัฐวาจะบังคับ฿ชຌ
กฎหมาย฿ด ละยังขึๅนอยูกับ฿นขตพืๅนทีไทีไป็นตัวก าหนดการบังคับ฿ชຌกฎหมายดຌวย 

ก. พืๅนทีไทัไวเป การบังคับ฿ชຌกฎหมายอาญา฿นพืๅนทีไทัไวเปทีไเม เดຌมีกฎหมายฉพาะก าหนดอาจบังคับ฿ชຌ
ประมวลกฎหมายอาญา5 ฿นรืไองกระท า฿หຌกิดพลิงเหมຌทีไมีทษจ าคุกเมกิน ็ ป ละปรับเมกิน แไุเเเ บาท
บทบัญญัตินีๅอาจน ามา฿ชຌลงทษผูຌกระท าการผา฿นทีไลงจຌงเดຌ  รวมการผาทุกประภททัๅงการผาวัสดุหลือ฿ชຌ
ทางการกษตรกรรม การผาขยะมูลฝอย การผาปຆาหากปรากฏวาการผานัๅนนาจะป็นอันตรายกบุคคลอืไน ละ
ทรัพย์สินของผูຌอืไน ต฿นปัจจุบันมีการผลิต฿นชิงกษตรอุตสาหกรรม฿นพืๅนทีไผลิตขนาด฿หญดยท า฿นรูปนิติบุคคล
ซึไงการบังคับกฎหมายอาญากนิติบุคคล฿นคดีสิไงวดลຌอมมี พียงทษปรับ ละริบทรัพย์สินทานัๅน เมกิด
ประสิทธิภาพเมอาจยับยัๅงการกระท าผิดเดຌ ละถຌาหากปรากฏวาทຌองทีไ฿ดมีปัญหามลพิษซึไงมีนวนຌมทีไรຌายรงถึง
ขนาดป็นอันตรายตอสุขภาพ อนามัยของประชาชนหรืออาจกอ฿หຌกิดผลกระทบสียหายตอคุณภาพสิไงวดลຌอม฿หຌ
คณะกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาติ ประกาศก าหนด฿หຌทຌองทีไนัๅนป็นขตควบคุมมลพิษพืไอด านินการควบคุม           
ลด ละขจัดมลพิษเดຌ ตาม พระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ  พ.ศ. 2535 สวน
กฎหมายวาดຌวยการสาธารณสุข การผา฿นทีไลงอาจถือวาป็นหตุร าคาญ ิNuisance)ภาย฿ตຌพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ.โ5ใ5 6 ทีไจຌาพนักงานทຌองถิไน ชน นายกองค์การบริหารสวนต าบลป็นผูຌมีอ านาจ฿นการ฿ชຌบังคับ
มาตรการทางปกครองดยการออกค าสัไงป็นหนังสือ฿หຌบุคคล ซึไงป็นตຌนหตุกีไยวขຌองการกอหตุร าคาญนัๅนเดຌ7            
เมวาจะป็นหตุร าคาญทีไกิดขึๅน฿นทีไหรือทางสาธารณหรือสถานทีไอกชน ดยก าหนดทษหาก ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตาม
ค าสัไงของจຌาพนักงานทຌองถิไนตຌองระวางทษจ าคุกเมกิน แ ดือนหรือปรับเมกินโุเเ0บาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ8  

ตหากมีความรุนรงถึงขัๅนทีไ “นาจะ” ป็นอันตรายกบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอืไน ชนนีๅ จຌาของ
ทีไดินผูຌผาจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา โโเ ซึไงมีทษจ าคุกเมกิน ็ ป ละปรับเมกินหนึไงหมืไน
สีไพันบาท ทัๅงนีๅดยทีไเมตຌองกิดพลิงเหมຌหรือความสียหายขึๅนจริงโลย พียงตนาจะกิดกใป็นความผิดตามมาตรา 
โโเ ลຌว หากกิดอันตรายขึๅนกทรัพย์สินหรือบุคคลอืไนจริงโ ผูຌกระท าตຌองรับทษหนักขึๅน ตามมาตรา โแ่ หรือ
มาตรา โโไ ลຌวตกรณีซึไงมีระวางทษสูงสุดถึงประหารชีวิตยกวຌนหากทรัพย์สินทีไกิดพลิงเหมຌหรืออาจจะกิด
พลิงเหมຌนัๅนมีราคาลใกนຌอย ผูຌกระท ากใจะเดຌรับทษบาลงตามมาตรา โโใหากลักษณะการผาหญຌาหรือขยะหรือสิไง
อืไน฿ด฿นทีไดินของตนองนัๅน ผูຌกระท ายอมลใงหในผลเดຌอยูลຌววา ลักษณะการจุดเฟผาของตนอาจกอ฿หຌกิดพลิง
เหมຌกทรัพย์สินของบุคคลอืไนเดຌอยางนนอน ชน จุดเฟ฿นลักษณะทีไ฿กลຌคียงกับบຌานหรือทรัพย์สินของคนอืไน
อยางมาก ฿นชวงทีไลมรง ชนนีๅ ผูຌกระท าผิดยอมมีความผิดฐานวางพลิงผาทรัพย์ผูຌอืไนดยจตนาลใงหในผล             
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา โแ็-โแ่ ลຌวตกรณี ซึไงมีอัตราทษจ าคุกขัๅนสูงถึงประหารชีวิต 

ข. พืๅนทีไฉพาะ การบังคับ฿ชຌกฎหมายวาดຌวยปຆาเมຌ฿นขตพืๅนทีไปຆามีบทบัญญัติของพระราชบัญญัติปຆาเมຌ 
พ.ศ.2484 มุงเปทีไการคุຌมครองจัดการกีไยวกับปຆาเมຌซึไงเดຌกบทบัญญัติทีไกีไยวขຌองกับการควบคุมป้องกันเฟปຆา
ดยตรง หຌามมิ฿หຌผูຌ฿ดกอสรຌางผຌวถางหรือผาปຆาหรือกระท าดຌวยประการ฿ดโอันป็นการท าลายปຆาหรือขຌายึดถือ
หรือครอบครองปຆาพืไอตนองหรือผูຌอืไน9 ดยมีการก าหนด ทษจ าคุกเมกินหຌาปหรือปรับเมกินหຌาหมืไนบาท หรือทัๅง

5 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา โโเ 
6 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.โ5ใ5 มาตรา โ5 
7 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.โ5ใ5 มาตรา โๆุโ็ุโ่ 
8 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.โ5ใ5 มาตรา ็ไ 
9 พระราชบัญญัติปຆาเมຌ พ.ศ.2484 มาตรา 5ไิใเี 
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จ าทัๅงปรับ ฿นกรณีความผิดตามมาตรานีๅ ถຌาเดຌกระท าป็นนืๅอทีไกินยีไสิบหຌาเรผูຌกระท าความผิดตຌองระวางทษจ าคุก
ตัๅงตสองปถึงสิบหຌาป ละปรับตัๅงตหนึไงหมืไนบาทถึงหนึไงสนบาท 10 
 ฿นขณะทีไ฿นขตพืๅนทีไปຆาสงวนหงชาติ พระราชบัญญัติปຆาสงวนหงชาติ พ.ศ.โ5เ็ ฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีไมี
อ านาจสัไง฿หຌผูຌหนึไงผูຌ฿ดออกจากปຆาสงวนหงชาติ หรือ฿หຌงดวຌนการ กระท า฿ด โ ฿นขตปຆาสงวนหงชาติ ฿นกรณีทีไมี
ขຌอทใจจริงปรากฏหรือหตุ อันสมควรสงสัยวา มีการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติ ละ฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีไ ยึด 
ท าลาย รืๅอถอน กຌเขหรือท าประการอืไนมืไอผูຌกระท าผิด เมปฏิบัติตาม หรือ เมปรากฏตัวผูຌกระท าผิดหรือรูຌตัว
ผูຌกระท าผิดตหาตัว เมพบดยพนักงานจຌาหนຌาทีไเดຌปฏิบัติการขຌางตຌน ละ เดຌสียคา฿ชຌจายพืไอการนัๅน ฿หຌผูຌกระท า
ผิดชด฿ชຌหรือออกคา฿ชຌจายนัๅนทัๅงหมด11 สวน฿นขตพืๅนทีไอุทยานหงชาติภาย฿ตຌพระราชบัญญัติอุทยานหงชาติ 
พ.ศ.2504 ซึไงมีทัๅงมาตรการทางปกครองทัๅง฿นทางทางตรง฿นการควบคุมเฟปຆา บทบัญญัติทีไ฿หຌอ านาจจຌาพนักงานทีไ
มีอ านาจออกค าสัไง฿หຌผูຌกระท าผิด คือผูຌทีไยึดถือครอบครองทีไดิน รวมตลอดถึงกนสรຌาง ผຌวถางหรือผาปຆา ละทิๅงสิไง
ทีไป็นชืๅอพลิง ซึไงอาจท า฿หຌกิดพลิง ระงับการกระท า12 ละ฿นพืๅนทีไขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆา มีกฎหมายวาดຌวยการ
สงวนละคุຌม ครองสัตว์ปຆา พ.ศ. โ5ใ5 ก าหนดวา฿นขตหຌามลาสัตว์ปຆาหຌามมิ฿หຌผูຌ฿ด ยึดถือครอบครองทีไดินหรือตัด
คนผຌวถางผาท าลายตຌนเมຌ หรือพฤกษชาติอืไนหรือขุดหารดินหินหรือลีๅยงสัตว์ ดยทีไก าหนดทษจ าคุกเมกิน 7 ป 
หรือปรับเมกิน 100,000 บาทหรือทัๅงจ าทัๅงปรับ13  

ปัญหามาตรการบังคับทางอาญาทีไทษตกตางกันของกฎหมายตางโขຌางตຌน พราะกฎหมายมีจตนารมณ์
ตางกันทีไวัตถุหงกฎหมายทีไคุຌมครองกใตางกัน ชนกฎหมายวาดຌวยสาธารณสุขมุงคุຌมครองสุขภาพอนามัยพลมือง 
สวนกฎหมายอืไนมุงเปทีไสัตว์ปຆา ปຆาเมຌ ปຆาสงวน อุทยานฯ บทบัญญัติทีไพิจารณากรณีการควบคุมการผาทีไสงผล
กระทบตอวัตถุหงกฎหมาย฿หຌผลตางกัน จึงก าหนดอัตราทษเวຌตางกัน ปัญหาทษตไ าตัๅงตกฎหมายสาธารณสุข 
กฎหมายอาญา กฎหมายปຆาเมຌ เปจนถึงกฎหมายสัตว์ปຆา ละกฎหมายปຆาสงวนทีไเมจ ากัดความสียหายทางพง฿น
การชด฿ชຌ ละตางพนักงานบังคับ฿ชຌพราะตางสังกัดหนวยงานรัฐทีไมีภารกิจตามการบริหารราชการผนดินทีไตางกัน
ตามกระทรวงตางโ ทีไตຌองปฏิบัติตามนยบายละผนปฏิบัติการของหนวยงานตน ท า฿หຌจຌาหนຌาทีไบังคับ฿ชຌ
กฎหมาย฿นพืๅนทีไพิจารณาการบังคับ฿ชຌกฎหมายกรณีผา฿นทีไลงตางกัน 

แ.ไ ปัญหำกำรกำรชดชยควำมสียหำยตำมหลักกฎหมำยละมิด 
ความรับผิดละมิด฿นมาตรการทางกฎหมายพงกรณีการผาศษวัสดุหลือ฿ชຌจากการกษตร อันป็นหตุ

ดือดรຌอนร าคาญทีไจຌาพนักงานทຌองถิไนอาจ฿ชຌมาตรการทางปกครอง หรือ฿ชຌมาตรการทางอาญาลงทษผูຌกระท าลຌว 
การกระท าดังกลาวอาจกอ฿หຌกิดความสียหาย ป็นการละมิดกรางกายทรัพย์สิน อนามัยของบุคคลอืไนซึไง
กฎหมายบัญญัติ฿หຌผูຌกระท าตຌองรับผิด฿นทางพงชด฿ชຌคาสินเหมทดทนหรือคาสียหาย฿หຌกบุคคลผูຌเดຌรับความ
สียหาย ตามประมวลกฎหมายพงละพาณิชย์ ตามมาตรา 420 ทัๅงกรณีจง฿จละประมาทลินลอตามระบบ
กฎหมายเทย 14ลຌวนตຌองรับผิด สิทธิ฿นชีวิต รางกาย อนามัยป็นสิทธิดใดขาด (Absolute right) ทีไกฎหมาย฿หຌความ
คุຌมครอง15 ตหลัก฿นการวินิจฉัยวาท าละมิด มีองค์ประกอบ ไ ประการคือ16 แ. มีหนຌาทีไตຌองระวัง โ. กระท าตอ
ผูຌอืไนดยผิดกฎหมาย อาจป็นจง฿จหรือประมาทลินลอ ใ. การกระท าป็นหตุท า฿หຌบุคลอืไนสียหาย ไ. กิดความ
สียหาย ดยกฎหมายพลมืองทุกคนจึงมีหนຌาทีไตຌองระวังเมกอ฿หຌกิดการละมิดสิทธิสวนบุคคลของผูຌอืไน ทีไมี

10 พระราชบัญญัติปຆาเมຌ พ.ศ.2484 มาตรา ็โ ตรี 
11 พระราชบัญญัติปຆาสงวนหงชาติ พ.ศ.2507 มาตราโ5 
12 พระราชบัญญัติอุทยานหงชาติ พ.ศ.2504 มาตราแๆิแี ุแ้ 
13 พระราชบัญญัติสงวนละคุຌม ครองสัตว์ปຆา พ.ศ. โ5ใ5 มาตราไโ ุ5ไ 
14 พรพชร วิชิตชลชัยุอกสารการสอนชุดวิชาระบบกฎหมายเทยละตางประทศหนวยทีไ่-แ5 ิกรุงทพ:ฝຆายการพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราชุโ5โ่ีุหนຌา็็5 
15 เพจิตร ปุญญพันธ์ ,ค าอธิบายประมวลกฎหมายพงลักษณะละมิด( กรุงทพ :ส านักพิมพ์นิติบรรณการุโ5ไ5ีุหนຌา ใุใแ 
16 รืไองดียวกัน 
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รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองสิทธิ฿นชีวิต รางกาย สุขภาพเวຌ การผา฿นทีไลงอาจละมิดสิทธิ฿นชีวิต รางกาย ทรัพย์สิน
ผูຌอืไน ทีไมีกฎหมายคุຌมครองเวຌ ผูຌกระท าจึงตຌองชด฿ชຌความสียหายทางพงกผูຌถูกละมิดพืไอ฿หຌกลับคืนสูสภาพดิม 
ตอาจมีปัญหา฿นการพิสูจน์พืไอชด฿ชຌความสียหาย พราะผูຌทีไจะรียกรຌอง฿หຌผูຌกอละมิดรับผิดเดຌจะตຌองพิสูจน์วา
การกระท านัๅนป็นหตุ฿หຌสียหาย (Causation) ซึไงยอรมันวางทฤษฎีเวຌ โ ทฤษฎีคือ17 แ. ทฤษฎีงืไอนเขหรือทฤษฎี
ความทากันของหตุ โ. ทฤษฎีหตุหมาะสม ดยผูຌกระท าตຌองรับผิดฉพาะหตุตามปกติทีไกอ฿หຌกิดผลชนนัๅนขึๅนเดຌ 
ดย฿นทางพงตຌอง฿ชຌทฤษฎีความหมาะสมอยางดียว การบังคับ฿ชຌกฎหมายพง฿นรืไองละมิดกับความสียหายอัน
ป็นผลมาจากการผา฿นทีไลงจึงเมป็นรืไองงาย฿นการพิสูจน์ความสียหายวาป็นผลมาจากการผา฿นทีไลงทีไ          
กอความสียหาย ตผูຌสียหายเมวาบุคคลทัไวเปหรือรัฐอาจลือก฿ชຌสิทธิรียกรຌองหรือฟ้องรຌองคาสียหายจาก             
ผูຌครอบครองหลงก านิดมลพิษ ตามพระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม พ.ศ.2535 จะป็นการ
สะดวกกวา พราะป็นบทบัญญัติกฎหมายครงครัดทีไบัญญัติ฿หຌผูຌครอบครองหลงก านิดมลพิษมีหนຌาทีไตຌองรับผิด
อยางครงครัด ิStrict Liability) เมวาการรัไวเหลหรือพรกระจายของมลพิษนัๅนจะกิดจากการจง฿จหรือประมาท
ลินลอของตนหรือเมกใตาม18 ตปัญหาเมมีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิไงวดลຌอมป็นการฉพาะ หากตน าประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความพงมา฿ชຌบังคับดยอนุลม กรณีจึงเมสามารถทีไจะรองรับสภาพปัญหาทีไกิดขึๅนทีไก าลัง
กิดความสียหายทีไขยายวงกวຌางละมีความซับซຌอนเดຌ19 นอกจากนีๅปัญหาคาสินเหมทดทน฿นความสียหาย฿น
กรณีละมิด เมมีประสิทธิภาพพียงพอ฿นการยับยัๅงการผา฿นทีไลงจึงกิดการกระท าความผิดซๅ าโละเมอาจมีค าสัไง
หຌามมิ฿หຌกระท าละมิดหรือกระท าซๅ าตอเปละปัญหา฿นการยับยัๅงการกระท าซๅ า พราะคาสียหายตามกฎหมาย
พงเมมีคาสียหายทีไมีทษทางพงหรือคาสียหายชิงลงทษิPunitive Damage) 

โ. ปัญหำดຌำนผูຌบังคับใชຌกฎหมำย 
ผูຌบังคับ฿ชຌกฎหมายป็นองค์ประกอบทีไส าคัญทีไจะท า฿หຌกฎหมายมีผล฿นการบังคับ฿ชຌหรือท า฿หຌกฎหมายมี

ชีวิตขึๅนมา หากมีบทบัญญัติกฎหมายตขาดการบังคับ฿ชຌยอมเมอาจกิดผลดังจตนารมณ์ กฎหมาย ตการทีไ
จຌาหนຌาทีไของรัฐจะ฿ชຌบังคับกฎหมาย นอกจากกฎหมายจะรับรองอ านาจหนຌาทีไลຌว ยังกีไยวขຌองกับการบริหาร
ราชการผนดินทีไจะขับคลืไอน฿นนยบายกฎหมายอีกดຌวยละจຌาหนຌาทีไของรัฐมຌตามหลักนิติรัฐจะตຌองด านินการ
บังคับ฿ชຌกฎหมายกใตาม ตยังมีองค์ประกอบ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับลักษณะบุคคลอาจมีผลถึงการ฿ชຌดุลยพินิจทาง
กฎหมายทีไครงครัดตกตางกัน฿นการบังคับ฿ชຌกฎหมายเดຌ สิไงหลานีๅมีผลตอบทบาทพนักงานจຌาหนຌาทีไตาม
กฎหมาย ละทัศนคติตอการบังคับ฿ชຌกฎหมาย 

โ.แ ปัญหำขับคลื่อนนยบำยกฎหมำยของฝ่ำยปกครอง 
มຌการควบคุมการผา฿นทีไลงจะมีกฎหมายบัญญัติเวຌทัๅงทางตรงละทางอຌอม ตการปฏิบัติ฿นทาง

ขຌอทใจจริงขึๅนกับการ฿หຌนๅ าหนักของฝຆายปกครองทีไจะขับคลืไอน฿นนยบายกฎหมายนัๅนป็นส าคัญ หากฝຆายปกครอง
ทีไมีภารกิจ฿นการ฿หຌบริการสาธารณะพืไอประยชน์สาธารณะ฿หຌความส าคัญ กใจะก าหนดป็นนยบายขอ งฝຆาย
ปกครองออกมา฿หຌมีผลป็นรูปธรรม การขับคลืไอนบทบาทผูຌบังคับ฿ชຌกฎหมายจึงอยูทีไฝຆายปกครอง ทีไมีภารกิจจัดท า
บริการสาธารณะพืไอประยชน์สาธารณะป็นส าคัญ ฝຆายบริหารจึงป็นผูຌมีบทบาท฿นการก าหนดนยบายผลักดัน
การบังคับ฿ชຌกฎหมาย ฿นการกຌเขปัญหาการผา฿นทีไลง  

 

17 พจน์ บุปาคม ุค าอธิบายกฎหมายละมิดิกรุงทพมหานคร : ส านักอบรมศึกษากฎหมายหงนติบัณฑิตยสภา ุโ5ไไีุหนຌาโเๆ-โแๆ 
18 พระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม พ.ศ.2535 มาตรา้ๆ 
19 ชวิต กันติพัสุ ปัญหาการบังคับ฿ชຌกฎหมายสิไงวดลຌอมของประทศเทย: ศึกษากรณีการ฿หຌความคุຌมครองกผูຌสียหาย฿นรืไองคาสียหาย 
(วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต กลุมวิชากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ,2556 ),หนຌา ง 
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ปัญหาการขับคลืไอนนยบายกฎหมายของฝຆายปกครอง ทีไมีจุดมุงหมายดียวกันพืไอลดการผา฿นทีไลง 
ดยยกป็น แ. ผนมบทหงชาติวาดຌวยการควบคุมการผา฿นทีไลง ทีไบทบาทฝຆายปกครองหลักทีไจะขับคลืไอน
นยบายกฎหมายอยูทีไ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ดย กรมควบคุมมลพิษ จะรวมกับหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง20 2. ผนมบทพัฒนาความปลอดภัยดຌานอัคคีภัยหงชาติ บทบาทหนวยงานทางปกครองทีไขับคลืไอน
นยบายกฎหมายตามผนมบทฯ คือกระทรวงมหาดเทยดยกรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัย21 ฿นขณะทีไ
สาหตุการผา฿นทีไลงกีไยวขຌองกับการกษตรกรรม ละชุมชนทีไดูหมือนทัๅงสองหนวยงานหลักตามผนมบทเมเดຌ
กีไยวขຌองดยตรงกับทีไมาของปัญหาดยตรง ละปัญหาการยึดบทบาทหนวยงานทางปกครองป็นหลัก มีผลตอการ
ขับคลืไอนนยบายกฎหมายตัๅงตระดับกระทรวงลงเปสูทຌองถิไน ทีไตຌองอาศัยการประสานงานกับหนวยงานทาง
ปกครองอืไนทีไกีไยวขຌอง ท า฿หຌการปฏิบัติงานของหนวยงานอืไนเมหในความส าคัญพราะเม฿ชบทบาทดยตรงของ
หนวยงานของตนอง หนวยงานทางปกครองตางโเมเดຌมีป้าหมายหลักทีไการควบคุมการผา฿นทีไลงพราะมิ฿ช
ภารกิจทางปกครองหลักของหนวยงาน จึงนຌนการประสานงานพืไอกຌปัญหา หรือรวมมือกันด านินกิจกรรมป็น
หลัก ท า฿หຌมีหนวยงานทีไรวมบูรณาการจ านวนมากกินเป การบังคับ฿ชຌกฎหมายจึงขึๅนกับนยบายฝຆายบริหารป็น
หลัก ทีไอาจมุงกຌปัญหาป็นจุด หรือมืไอมีผลกระทบส าคัญ ละเมเดຌมุงกຌตຌนหตุชีวิตจริงจึงมุงมาตรการบังคับป็น
หลักมิ฿หຌมีการผา฿นทีไลง 

2.2 ปัญหาองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไน านยบายกฎหมายเปปฏิบัติทีไตางกัน 
บทบาทฝຆายปกครองดยฉพาะราชการบริหารสวนภูมิภาค ละราชการบริหารสวนทຌองถิไนมีบทบาท

ส าคัญพราะป็นป็นฝຆายปกครองทีไน านยบายกฎหมาย ละขับคลืไอน฿นนยบายของฝຆายปกครอง฿หຌมีผลตอสังคม 
ซึไงภาย฿ตຌหลักการนิติรัฐหนวยงานฝຆายปกครองยอมตຌองด านินการภาย฿ตຌกฎหมายทีไรับรองอ านาจหนຌาทีไของฝຆาย
ปกครองเวຌ การด านินการตางโจึงป็นเปตามอ านาจหนຌาทีไทีไกฎหมายก าหนดเวຌ ดยฉพาะกฎหมายวาดຌวยการ
บริหารราชการผนดินทีไ฿หຌสวนภูมิภาคก ากับดูลสวนทຌองถิไน ละกฎหมายกีไยวกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนท า
฿หຌการขับคลืไอนนยบายของฝຆายปกครองจะป็นอกภาพหรือเมอาจขึๅนกับสวนทຌองถิไนป็นหลักพราะป็นผูຌมี
บทบาทบังคับ฿ชຌกฎหมาย฿หຌป็นจริงละอยู฿นขตพืๅนทีไบังคับ฿ชຌกฎหมายจริง ตบทบาทองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนดยทัไวเปมักนຌนทีไการบ ารุงรักษาสิไงวดลຌอมมากกวาการกຌเขปัญหาสิไงวดลຌอมทีไป็นปัญหา฿หญกຌเขเดຌยาก 
การขับคลืไอนตามผนปฏิบัติการตามผนมบทหงชาติ วาดຌวยการควบคุมการผา฿นทีไ ลง (พ.ศ.2547-2551)   
ทีไตຌองการ฿หຌทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการปฏิบัติ บทบาทองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนป็นสวนทีไส าคัญพราะอยู
฿กลຌชิดกับทีไมาของปัญหาการผา฿นทีไลง ละมีบทบาท฿นการบังคับ฿ชຌกฎหมายละขับคลืไอนนยบายกฎหมายทีไ
จะตຌองมีสวนรวมละประสานงานกับหนวยงานราชการสวนกลาง ตองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตละหงอาจมี
นยบาย฿นการปฏิบัติทีไตางกัน อาจนຌนการบ ารุงรักษาสิไงวดลຌอมมากกวาการกຌเขปัญหาสิไงวดลຌอม  

ละบทบาทองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนยังกีไยวพันกับความสัมพันธ์฿นชุมชน ซึไงองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนอาจตຌองหาสมดุล฿นอ านาจหนຌาทีไตามกฎหมายละการขับคลืไอนนยบายกฎหมายกับความสัมพันธ์฿น
ชุมชนทีไอาจตกตางกัน฿นตละทຌองถิไนเดຌ฿นทางปฏิบัติ  ฿นขณะทีไกฎหมายรับรองอ านาจหนຌาทีไฝຆายปกครอง฿หຌ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตຌองปฏิบัติ ฿นขณะดียวกับกใรับรองสิทธิชุมชน฿นการบ ารุงรักษาสภาพวดลຌอม ละ
หนຌาทีไชุมชน฿นการมีสวนรวมกຌเขปัญหา฿นชุมชนเวຌ  

 
 

20 กรมควบคุมมลพิษ,ผนมบทหงชาติวาดຌวยการผา฿นทีไลง ุหนຌา่-โไ 
21 คณะกรรมการป้องกันละบรรทาสาธารณภัยหงชาติุผนปฏิบติัการป้องกันละกຌเขปัญหาเฟปຆา การผา฿นทีไลงละมลพิษหมอกควัน 
พ.ศ. โ55ๆ – โ5ๆโ ภาย฿ตຌผนมบทพฒันาความปลอดภัยดຌานอัคคีภัยหงชาติ ิกรุงทพ:กรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดเทย,โ55ๆีุหนຌาแ-ใ 
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ใ. ปัญหำดຌำนผูຌถูกบังคับใชຌ 
ปัญหาทีไผูຌถูกบังคับ฿ชຌกฎหมายเมปฏิบัติตามกฎหมาย ฿นงานวิจัยชิงอกสารหรือขຌอสมมุติฐานมักกลาวถึง 

ความรูຌหรือทัศนคติของผูຌถูกบังคับ฿ชຌทีไมีเมพียงพอ การเมทราบวามีบทบัญญัติกฎหมาย วาป็นความผิด ผูຌถูกบังคับ
฿ชຌยึดประยชน์สวนบุคคล หรือเมมีทางลือกอืไนฯ ปัญหาหลานีๅน าเปสูการเมรวมมือหรือเมปฏิบัติตามกฎหมาย
พิจารณาป็นโดຌานคือ แ.ตัวบุคคลทีไถูกบังคับ฿ชຌ โ.การสนับสนุนของรัฐตอผูຌถูกบังคับ฿ชຌพืไอ฿หຌปฏิบัติตามกฎหมาย 

ใ.แ ปัญหำกำรมีสวนรวมของชุมชนในกำรจัดกำรละควบคุมมลพิษดยกฎหมำย 
บทบาทองค์การบริหารสวนทຌองถิไน ชุมชนทຌองถิไนละประชาชนมีสวนรวม฿นการควบคุมป้องกันพืไอลด

การผา฿นทีไลงป็นสิไงส าคัญพราะชุมชนทຌองถิไนป็นพืๅนทีไก านิดมลพิษจากการผา หากสามารถสงสริม฿หຌชุมชน
ปฏิบัติตามกฎหมายกใจะป็นการควบคุมมลพิษจากหลงก านิดเปดยปัจจุบันกฎหมายรัฐธรรมนูญเดຌบัญญัติ฿หຌ
ความส าคัญกับชุมชนทຌองถิไน ทีไมาหลักการมาจากการกระจายอ านาจปกครอง ดยรัฐธรรมนูญบัญญัติเวຌป็นหมวด
หนึไงตกตางหากเวຌจากหมวดอืไนอันสดงถึงการ฿หຌความส าคัญ ฿นรัฐธรรมนูญเดຌรองรับถึงสิทธิของบุคคลซึไงรวมกัน
ป็นชุมชนทຌองถิไนทีไจะรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมละยอมรวมถึงการมีสวนรวมจัดการขยะมูลฝอยพืไอสิไงวดลຌอมทีไดี  

ความเมสอดคลຌองของกฎหมายกับสังคมหรือวิถีชีวิตของปวงชน฿นสังคมป็นสิไงส าคัญ หากกฎหมาย         
เมสอดคลຌองกับวิถีชีวิตหรือบัญญัติขึๅนพืไอป็นครืไองมือกຌเขปัญหา฿นวิถีชีวิตของสังคมลຌว การปฏิบัติตาม
กฎหมายอาจมีอุปสรรคมีผลตอความยาก฿นการบังคับ฿ชຌกฎหมาย พราะการผา฿นทีไลงมาจากชุมชนทัๅงการผา
ขยะมูลฝอย ละวัสดุหลือ฿ชຌทางการกษตร มຌมีบทบัญญัติกฎหมายบังคับ฿ชຌกับขຌอทใจจริงกใตาม ตสาหตุการ
ผา฿นทีไลง฿นชุมชนมาจาก วิถีชีวิตละคานิยมคือวิถีชีวิตของผูຌทีไอาศัยอยูบนพืๅนทีไสูงมีความกีไยวขຌองกับการผาปຆา
พืไอหาของปຆาลาสัตว์ผาพืไอปຂดพืๅนทีไท าการกษตรพืไอด ารงชีพละสรຌางรายเดຌ22 กรณีทีไป็นกษตรพันธะสัญญา 
(Contract Farming) ทีไตຌองผลิต฿หຌเดຌตามทีไตกลงกันระหวางผูຌผลิตกับผูຌซืๅอ ละพืไอลดตຌนทุนผลผลิต ทีไบนพืๅนทีไสูง
ครืไองจักรเมสามารถขຌาถึงการผา฿นทีไลงจึงมีสวนสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชุมชนละการด ารงชีพของชุมชนบบทีไเม
อาจยกจากกันเดຌ หากกฎหมายเดຌรับการมีสวนรวม฿นการบังคับพืไอควบคุมการผา฿นทีไลงจากชุมชน กใป็นการ
ปฏิบัติตามกฎหมายทีไการกระท าความผิดอาจกิดขึๅนนຌอยอาจเมตຌองมีการบังคับ฿ชຌมาตรการทษตามกฎหมาย 

 

สรุป 
มืไอพิจารณาพียง฿นมิติกฎหมายป็นหลัก ปัญหาการบังคับ฿ชຌกฎหมายอาญา฿นการควบคุมการผา฿นทีไ

ลงมีหลายหตุละกีไยวขຌองสัมพันธ์กันเมอาจยกจากกันเดຌ พราะมีปัญหาทัๅงกฎหมาย ผูຌบังคับ฿ชຌ ผูຌถูกบังคับ฿ชຌ 
รวมถึงการมีสวนรวมจากชุมชน ดังจะหในเดຌวาตัวบทบัญญัติทีไจะบังคับ฿ชຌกกรณีการผา฿นทีไลงทีไมีมูลหตุ            
จาก การผาปຆา ผาวัสดุหลือ฿ชຌทางการกษตรกรรม ดยฉพาะขຌาวพด อຌอยละขຌาว การผาขยะมูลฝอย฿นชุมชน              
ซึไงการผา฿นทีไลงจຌง หลานีๅหรือมຌกระทัไงการผาหญຌา หรือสิไงอันเมพึงประสงค์฿ดโ มักนิยม฿ชຌวิธีการ฿ชຌชืๅอพลิง
จุดผาพราะป็นวิธีทีไเดຌผลอยางรวดรใวละสียคา฿ชຌจายนຌอย ซึไงการก าจัดศษซากพืชหรือขยะดຌวยวิธีนีๅ นอกจาก
จะท า฿หຌป็นหนึไง฿นสาหตุของปัญหาฝุຆนละอองขนาดลใกลຌว ยังกอ฿หຌกิดความดือดรຌอนร าคาญกับผูຌอืไน฿นบริวณ
฿กลຌคียง นืไองจากกลุมควันฝุຆนละอองจากขีๅถຌา ละยังอาจกอ฿หຌกิดพลิงเหมຌลุกลามเดຌอีกดຌวย ซึไงการกระท า
หลานีๅมีกฎหมายอัตราทษเวຌ ตามระดับของความรຌายรงหงการกระท า ดังนีๅหากปรากฎวาการผาหญຌา หรือขยะ 
หรือสิไงอืไน฿ด฿นทีไดินของตนองนัๅน ยังเมรุนรงถึงขัๅนทีไอาจจะป็นอันตรายกบุคคลหรือทรัพย์ของบุคคลอืไน 
พียงตกอ฿หຌกิด กลิไน สง สี สียง รังสี ความรຌอน สิไงมีพิษ ความสัไนสะทือน ฝุຆน ละออง ขมา ถຌา จนป็นหตุ฿หຌ
สืไอมหรือป็นอันตรายตอสุขภาพ กผูຌทีไอยูอาศัยบริวณ฿กลຌคียง ตามกฎหมายก าหนด฿หຌจຌาพนักงานทຌองถิไนมี

22 กรมควบคุมมลพิษุสถานการณ ์ มลพิษหมอกควันจากเฟปຆาละการผา฿นทีไลงป โ55็ ิกรุงทพ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม ุโ55็ี,หนຌาแ-โ 
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อ านาจสัไงหຌามป็นหนังสือ฿หຌผูຌจຌาของทีไดินผูຌผาหยุดกระท าการดังกลาวเดຌ ละยังสามารถก าหนดวิธีการพืไอ
ป้องกันหตุร าคาญทีไอาจกิดขึๅน฿นอนาคต ชน หຌามมิ฿หຌท าการผาอีกตอเป ละหากจຌาของทีไดินผูຌผายังฝຆาฝืน
ค าสัไงของจຌาพนักงานทຌองถิไน กใจะมีความผิดอาญา ดยมีทษจ าคุกเมกิน 1 ดือนหรือปรับ เมกิน 2,000 บาท 
หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ ิพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25 ,26,28,74 )ตหากมีความรุนรงถึงขัๅนทีไ 
“นาจะ” ป็นอันตรายกบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอืไน ชนนีๅจຌาของทีไดินผูຌผาจะมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 220 ซึไงมีทษจ าคุกเมกิน 7 ป ละปรับเมกินหนึไงหมืไนสีไพันบาท ทัๅงนีๅดยทีไเมตຌองกิดพลิง
เหมຌหรือความสียหายขึๅนจริงโลย พียงตนาจะกิดกใป็นความผิดตามมาตรา 220 ลຌว หากกิดอันตรายขึๅนก
ทรัพย์สินหรือบุคคลอืไนจริงโ ผูຌกระท าตຌองรับทษหนักขึๅน ตามมาตรา 218 หรือมาตรา 224 ลຌวตกรณีซึไงมีระวาง
ทษสูงสุดถึงประหารชีวิต ยกวຌนหากทรัพย์สินทีไกิดพลิงเหมຌหรืออาจจะกิดพลิงเหมຌนัๅนมีราคาลใกนຌอย ผูຌกระท า
กใจะเดຌรับทษบาลงตามมาตรา 223 ดยมีบทบัญญัติกฎหมายควบคุมอยูมากมายหลายฉบับ ตกฎหมายมีจตนา
รมทีไตกตางกัน฿นการควบคุมการผา฿นทีไลง เมมีกฎหมายทีไมุงบังคับ฿ชຌดยตรง฿นการควบคุมมลพิษทางอากาศ
จากการผา฿นทีไลง มຌกระทัๅงพระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม พ.ศ.โ5ใ5 ซึไงป็นกฎหมายรวม
หรือป็นกฎหมายหลักกฎหมายหลานีๅมีหลักการทีไตกตางกัน฿นการบังคับ฿ชຌดยฉพาะพิจารณา฿นมาตรการบังคับ
ทษทางอาญา ทีไมีความตกตางกัน฿นตละกฎหมาย ละผูຌบังคับ฿ชຌ ละขตพืๅนทีไบังคับ฿ชຌหในเดຌชัดกรณีกฎหมาย
กีไยวกับปຆาเมຌทีไทษตกตางกันมากจนเปถึงพระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม  พ.ศ.โ5ใ5
฿นขณะทีไกฎหมายทีไสนับสนุนการลดการผา฿นทีไลงดยน าวัสดุหลือ฿ชຌมาปรรูปป็นพลังงานนຌนเปทีไการจัดการ
฿นชิงพาณิชย์ละขนาดการผลิตทีไป็นขนาดกลางเมอาจสนับสนุนการจัดการ฿นลักษณะชุมชนเดຌตใมทีไ สวนผูຌบังคับ
฿ชຌกฎหมายพืไอควบคุมมลพิษทางอากาศจากการผา฿นทีไลงมีสองระดับคือ฿นระดับองค์กรปกครองทีไขับคลืไอน
นยบายกฎหมาย ละระดับจຌาหนຌาทีไรัฐผูຌบังคับ฿ชຌกฎหมาย  
 

ขຌอสนอนะ 
 แ. รัฐควรออกราชกิจจานุบกษาจຌง฿หຌประชาชนทราบ รืไองของการผา฿นทีไลงวาการกระท าบบ฿ดผิด
กฎหมาย ละการบังคับ฿ชຌมาตรการทางกฎหมายอาญาส าหรับผูຌทีไฝຆาฝืน 
 โ. หนวยงานฝຆายปกครอง฿นทຌองทีไควรชีๅจง฿หຌประชาชนทราบถึงทษของการผา฿นทีไลงกอนมีการบังคับ
฿ชຌอยางจริงจัง 
 ใ. รัฐควรมีหลงพลังงานปรรูปวัสดุหลือ฿ชຌทางการกษตร฿นทุกจังหวัดพืไอ฿หຌประชาชนน าวัสดุหลือ฿ชຌ
มาขายพืไอปรรูปป็นพลังงานทดทน 
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บทคัดยอ  
 งานวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์ พืไอศึกษานวคิดทฤษฎีกีไยวกับระบบการลือกตัๅง ศึกษาปัญหากีไยวกับวิธีการ
ลือกตัๅง ละวิธีการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร ละศึกษากฎหมายกีไยวกับระบบการลือกตัๅงของ
ประทศเทยละของตางประทศพืไอสนอนะนวทางการกຌเขรัฐธรรมนูญ฿หຌมีความหมาะสมมากยิไงขึๅน 
 วิธีด านินการวิจัย฿ชຌระบียบวิจัยชิงคุณภาพ ดยศึกษาอกสารละวิธีการสัมภาษณ์ชิงลึก อาจารย์ผูຌสอน
วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ประชาชนผูຌมีสิทธิลือกตัๅง ละคณะกรรมการการลือกตัๅง 
 ผลการวิจัยพบวา รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ก าหนดกีไยวกับระบบการลือกตัๅงทีไสอดคลຌองกับนวคิดสากล
คือ หลักพืๅนฐานของการลือกตัๅงซึไงประกอบเปดຌวยหลักความอิสระหงการลือกตัๅง หลักการออกสียงทัไวเป 
หลักการลือกตัๅงอยางสมอภาค ละหลักการลงคะนนลับ ตมีปัญหาทีไส าคัญ 2 ประการคือ ประการรก วิธีการ
ลือกตัๅงบบบัตร฿บดียว ซึไงป็นวิธีการทีไป็นสากลตเมหมาะสมทีไจะน ามา฿ชຌ฿นประทศเทยพราะพรรคการมือง
ยังเมมีความขຌมขใงพอ จึงควรกຌเขรัฐธรรมนูญดยก าหนด฿หຌวิธีการลือกตัๅง฿หຌป็นบบบัตร฿บดียวลือกเดຌ 2 วิธี 
หมือนระบบของสหพันธ์สาธารณรัฐยอรมนีซึไงป็นตຌนบบของการลือกตัๅงบบจัดสรรปันสวนผสม ประการทีไสอง 
วิธีการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไเมมีความชัดจนนนอน จึงท า฿หຌมืไอลือกตัๅงลຌวผูຌมีอ านาจ
ตีความสูตรพืไอผลประยชน์หงพวกพຌองของตน จึงท า฿หຌผูຌสมัครทีไเดຌป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรขาดความ
นาชืไอถือจากประชาชน ดังนัๅนจึงควรกຌเข มาตรา ้แ ดยการขียนสูตรค านวณการหาจ านวนสมาชิกสภาผูຌทน
ราษฎรบบบัญชีรายชืไอ฿หຌชัดจน คือขียนป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ พืไอกຌปัญหาการตีความทีไเมตรงกัน 
 
ค ำส ำคญั : ระบบกำรลอืกตัๅงบบจัดสรรปันสวนผสม, วิธีกำรลือกตัๅงุ กำรค ำนวณหำจ ำนวนสมำชกิ            

สภำผูຌทนรำษฎร  
  
Abstract 

This research has objectives To study conceptual theories about the electoral system 
Study the problem of election methods. And methods of calculating the number of members 
of the House of Representatives And study the laws regarding the electoral systems of 
Thailand and other countries in order to make recommendations for more appropriate 
constitutional amendments. 

Research methods used qualitative research methodology. By studying documents 
and in-depth interview methods Instructor of Constitutional Law Voters And the Election 
Commission 
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The result of the research shows that the 2017 constitution stipulates that the electoral 
system is in line with the international concept. The basis of elections, which consists of the 
principle of independence of elections. General pronunciation principles The principle of 
equal election And the secret voting principles But there are two important problems. First, 
the method of one-ticket elections This is a universal method but not suitable for use in 
Thailand because political parties are not strong enough. Therefore, the constitution should 
be amended by requiring two methods of election to be a single ticket, like the system of the 
Federal Republic of Germany, which is the prototype of the allocation of mixed allocation. 
Absolutely clear Therefore, when elected, the authority interprets the formula for the benefit 
of their own people. Therefore causing applicants who are members of the House of 
Representatives to lose credibility from the people Therefore, Section 91 should be amended 
by writing a formula to calculate the number of members of the House of Representatives in 
a clear list. Is written as a mathematical formula To solve mismatched interpretations 
 
Keywords : Mixture allocation system, Election method, Calculation of the number of 

members of the House of Representatives 
 

บทน ำ 
  การปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตยสิไงทีไ ถือเดຌวาป็นสัญลักษณ์ของความป็นประชาธิปเตย  คือ                  
การลือกตัๅงพราะป็นการสดงจตจ านงของประชาชนผูຌป็นจຌาของสิทธิ฿นอันทีไจะมอบความเวຌวาง฿จ฿หຌผูຌทีไตนอง
ลือกขຌาเป฿ชຌอ านาจทนตน฿นการท าหนຌาทีไทีไจะสะทຌอนปัญหาถึงกับรัฐบาล฿หຌบริหารจัดการประทศตรงกับความ
ตຌองการของประชาชน ิชยพล ธานีวัฒนุ2562:1ี ประทศเทยมีการลือกตัๅงมา โเ กวาครัๅง ลองผิดลองถูกมาหลาย
บบ ตัๅงตการลือกตัๅงครัๅงรกมืไอวันทีไ แ5 พฤศจิกายน พ.ศ. โไ็ๆ ซึไงป็นการลือกตัๅงครัๅงรกของประทศเทย 
ภายหลังการปลีไยนปลงการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาป็นระบอบประชาธิปเตย ป็นการลือกตัๅงทีไ
รียกวา ลือกตัๅงดยวิธีอຌอม ซึไงป็นครัๅงดียวของประทศเทย นอกจากนัๅนป็นการลือกตัๅงดยตรงทัๅงหมด มีทัๅงบงขต 
รวมขต บบผสมรวมขตกับบงขต ิอัษฎางค์ ปาณิกบุตรุ2560ี จนมาถึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เดຌมีการ
ก าหนดวิธีการลือกตัๅงป็นบบจัดสรรปันสวนผสม คือ มีสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทัๅงหมด 500 คน บงป็นบบบง
ขตลือกตัๅง จ านวน 350 คน บบบัญชีรายชืไอ จ านวน 150 คน วิธีการลือกตัๅงบบบงขตจะมีบัตรลือกตัๅง 1 ฿บ             
กา 1 ครัๅงพืไอป็นการลือกทัๅงคนละพรรคการมือง วิธีการลือกตัๅงบบนีๅตกตางจากวิธีการลือกตัๅงทีไผานมาบบทีไ
คนเทยคุຌนคย คือสามารถลือกเดຌทัๅงคนทีไรัก ละพรรคทีไชอบจึงท า฿หຌมีปัญหาวาการก าหนด฿หຌประชาชนกาพียง 1 
ครัๅงลຌวลือกทัๅงตัวผูຌสมัครสมาชิกสภาผูຌทนฯ ละพรรคการมืองนัๅนป็นการละมิดสิทธิของประชาชนหรือเม 
 อีกหนึไงปัญหาคือ มืไอผานกระบวนการลือกตัๅงมาลຌวมีความเมชัดจนกีไยวกับวิธีค านวณหาจ านวน
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร พราะรัฐธรรมนูญ มาตรา ้แ ละพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวย
ประกอบการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร มาตรา แโ่ ก าหนดวิธีค านวณจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรเวຌเม
ชัดจน มืไอผลการลือกตัๅงออกมาจึงมีการตกสูตรค านวณออกมาเดຌป็นหลายรูปบบ ซึไงตละบบกใจะค านวณ฿หຌ
กลุมตนองเดຌผลประยชน์มากทีไสุด ดังจะหในเดຌวา กวาคณะกรรมการการลือกตัๅงจะประกาศผลการลือกตัๅง
ออกมาเดຌนัๅน ฿ชຌวลา โ ดือนกวา โ ฿นการค านวณจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร ซึไงป็นระยะวลาทีไนาน
มากกวาการลือกตัๅงทุกครัๅงของประวัติศาสตร์การลือกตัๅงของประทศเทย ดยผลการลือกตัๅงออกมาวาเดຌ
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรจาก โ็ พรรคการมือง ซึไงมีประดในทีไป็นขຌอกังขาคือ รายชืไอสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร
บางทานเดຌคะนนสียงนຌอยกวาขึๅนตไ าของจ านวนพึงมีคือ ็แ,เๆ5 สียง ชน บางทานเดຌคะนนสียงพียง ใใ,็ไ่ 
กใเดຌป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร ตผูຌสมัครบางทานทีไเดຌคะนนสียงมากกวาจ านวนพึงมี คือมากกวา ็แ,เๆ5 
สียง กลับสอบตก จึงดูหมือนป็นการเมสมหตุสมผลละขัดตอความรูຌสึกของประชาชนผูຌออกเป฿ชຌสิทธิลือกตัๅง 
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 ดຌวยประดในปัญหาทัๅงสอง คือ วิธีการลือกตัๅง ละวิธีค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไเมป็น
ธรรมนีๅอง จึงท า฿หຌผูຌวิจัยมีความสน฿จทีไจะศึกษา นวคิด ทฤษฎี วิธีการลือกตัๅง วิธีการ ค านวณหาจ านวน
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรของเทยทีไผานมา ละของตางประทศทีไหมาะสมมาป็นขຌอมูลพืไอสนอขอ฿หຌมีการกຌเข
วิธีการลือกตัๅง ละวิธีการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร ฿นกฎหมายรัฐธรรมนูญ ละกฎหมาย
ลือกตัๅง฿หຌมีความยุติธรรมมากขึๅน 
 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
แ. พืไอศึกษานวคิด ทฤษฎีกีไยวกับระบบการลือกตัๅงตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พ.ศ. โ5ๆเ 
โ. พืไอศึกษาปัญหากีไยวกับวิธีการลือกตัๅง ละวิธีการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร 

  ใ. พืไอศึกษากฎหมายกีไยวกับระบบการลือกตัๅงของประทศเทยละของตางประทศ พืไอหานวทาง          
ทีไหมาะสมมาสนอ฿นการกຌเขรัฐธรรมนูญ ละกฎหมายลือกตัๅง฿หຌมีความยุติธรรมละชัดจนมากขึๅน 
 

วิธีกำรศึกษำ 
ประชำกรละกลุมตัวอยำง 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย฿นครัๅงนีๅ ป็นบบสัมภาษณ์ชิงลึก ิ In-Depth Interview) ทีไผูຌวิจัยสรຌางขึๅนดย
ศึกษานวคิดทฤษฎีละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง ครอบคลุมนืๅอหาตามวัตถุประสงค์ละกรอบนวคิดของการวิจัย               
฿นการสัมภาษณ์กลุมป้าหมาย฿ชຌวิธีการสุมตัวอยางดยเม฿ชຌความนาจะป็น ิNonprobability sampling) ละ
ลือกกลุมตัวอยางบบจาะจง ิPurposive sampling) ป็นการลือกกลุมตัวอยาง พิจารณาจากการตัดสิน฿จของ
ผูຌวิจัย ละกลุมป้าหมายทีไลือก฿นการสัมภาษณ์หาขຌอมูล฿หຌป็นเปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือบุคลากรผูຌทีไมี
ความช านาญละประสบการณ์฿นรืไองระบบการลือกตัๅง คือ อาจารย์ผูຌสอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ประชาชนผูຌมี
สิทธิลือกตัๅง ละคณะกรรมการการลือกตัๅง 
วิธีกำรกใบขຌอมูล 

สืบคຌนขຌอมูลจากบทความจากวารสารหรือนิตยาสารทากฎหมาย อกสารประกอบการสัมมนา ขຌอมูลจาก
วใบเซต์ทางอินตอร์นใตทัๅงของประทศเทยละของตางประทศ กีไยวกับระบบการลือกตัๅง ประกอบกับการ
สัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-Depth Interview) พืไอป็นขຌอมูล฿นการวิคราะห์ปัญหา สรุปละขຌอสนอนะ 
ควำมหมำยของกำรลือกตัๅง 
 การลือกตัๅง คือ การทีไราษฎร฿ชຌสิทธิของตนองลงคะนนสียงลือกตัวทน พืไอท าหนຌาทีไทนตน฿นการ
ปกครองตละระดับของประทศ ชน การลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรการลือกตัๅงสมาชิกสภาจังหวัด ป็นตຌน 
การลือกตัๅงทีไป็นประชาธิปเตยนัๅนตຌองป็นการลือกตัๅงดยสรีกลาวคือตຌองปຂดกวຌาง฿หຌอิสระ฿นการตัดสิน฿จทัๅง฿นง
ของผูຌสมัครละผูຌออกสียงทัๅงนีๅตຌองป็นเปดยบริสุทธิ์ละยุติธรรมเมมีการชีๅน าหรือบังคับ฿หຌลือก ิoknation,2563ี 
ควำมส ำคัญของกำรลือกตัๅง 
 การปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตยสิไงทีไถือเดຌวาป็นสัญลักษณ์ของความป็นประชาธิปเตย  คือ                
การลือกตัๅงพราะป็นการสดงจตจ านงของประชาชนผูຌป็นจຌาของสิทธิ฿นอันทีไจะมอบความเวຌวาง฿จ฿หຌผูຌทีไตนอง
ลือกขຌาเป฿ชຌอ านาจทนตน฿นการท าหนຌาทีไทีไจะสะทຌอนปัญหาถึงกับรัฐบาล฿หຌบริหารจัดการประทศตรงกับความ
ตຌองการของประชาชน ปฏิญญาสากลวาดຌวยสิทธิมนุษยชน ขຌอ โแิแี ฿หຌความส าคัญถึงสิทธิละการลือกตัๅงเวຌวา” 
จตจ านงของประชาชนยอมป็นมูลฐานหงอ านาจรัฐบาลของผูຌปกครอง จตจ านงดังกลาวตຌองสดงออกดยการ
ลือกตัๅงอันสุจริต ซึไงจัดขึๅนป็นครัๅงคราวตามก าหนดวลา ดຌวยการลงคะนนสียงอยางทัไวถึง ดยถือหลักคนละหนึไง
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สียงทานัๅน ดยกระท าป็นการลับดຌวยวิธีตางโ พืไอทีไจะประกัน฿หຌการลงคะนนสียงลือกตัๅงป็นเปดยสรี ” 
ดังนัๅนการลือกตัๅงจึงมีความส าคัญ ดังนีๅ ิNetelection,โ5ๆ2ี 
 1. การลือกตัๅง ิทีไสะอาด บริสุทธิ์ ยุติธรรมี ป็นวิธีการทีไท า฿หຌประชาชนเดຌเปมีสวนรวม฿นการปกครอง
ตนองตามหลักการประชาธิปเตย ดยประชาชน฿ชຌตัวทนของตนทีไเดຌมาจากการลือกตัๅงนัๅนเปท าหนຌาทีไทนตน฿น
รัฐสภาละ฿นคณะรัฐบาล 

2. การลือกตัๅง ิทีไสะอาด บริสุทธิ์ ยุติธรรมี ป็นวิธีการทีไ฿ชຌปลีไยนอ านาจการปกครองทีไทันสมัยละ
ป็นเปอยางสันติ ซึไงตกตางจากมนุษย์฿นสมัยบราณทีไ฿ชຌก าลัง฿ชຌอาวุธขຌาตอสูຌกัน พืไอกงยงอ านาจทางการ
ปกครอง ซึไงอาจจะหในเดຌจากการรียนวิชาประวัติศาสตร์ 

3. การลือกตัๅง ิทีไสะอาด บริสุทธิ์ ยุติธรรมี ป็นการ พืไอป้องกันเม฿หຌกิดการปฏิวัติรัฐประหาร             
มืไอรัฐบาลเมสามารถบริหารประทศหรือกຌเขปัญหาตางโเมตรงตามจตนารมณ์ของประชาชนเดຌกใจะคืนอ านาจ    
฿หຌประชาชน ดຌวยการยุบสภาผูຌทนราษฎรพืไอจัดการลือกตัๅง฿หม฿หຌประชาชนตัดสิน฿จวาสมควรจะลือก฿ครป็น
ผูຌบริหารประทศตอเป 

ไ. การลือกตัๅง ิทีไสะอาด บริสุทธิ์ ยุติธรรมีป็นวิธีทีไจะท า฿หຌกิดการผูกขาดอ านาจ พืไอปຂดอกาส฿หຌ
บุคคลอืไนหรือกลุมอืไนทีไเดຌรับลือกตัๅงเดຌขຌามา฿ชຌอ านาจ฿นการบริหารประทศ ท า฿หຌประชาชนเดຌมีอกาสปลีไยนตัว
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร ปลีไยนมืไอเมพอ฿จการท างานของรัฐบาล 

หลักพืๅนฐานของการลือกตัๅง การปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตยการลือกตัๅงป็นกระบวนการทีไเม
อาจจะขาดเดຌพราะการลือกตัๅงหมายถึงการทีไประชาชนเดຌ฿ชຌสิทธิของตนองลงคะนนลือกตัวทนตน฿หຌเปท า
หนຌาทีไทนตน฿นการปกครองประทศหรือปกครองทຌองถิไน การลือกตัๅงทีไป็นประชาธิปเตยนัๅนตຌองป็นการลือกตัๅง
ดยสะอาด บริสุทธิ์ ยุติธรรม เมมรการ฿หຌอามิสสินจຌางหรือบังคับขูขใญผูຌมีสิทธิลือกตัๅงละยังตຌอง ปຂดอกาส฿หຌผูຌมี
สิทธิลือกตัๅงมีอิสระ฿นการ฿ชຌสิทธิของตนอง ิNetelection,โ5ๆโี 
หลักพืๅนฐำนของกำรลือกตัๅง 

การลือกตัๅงจะมีความหมายละถือวาป็นทีไมาของความชอบธรรม฿นอ านาจของรัฐบาลละผูຌปกครองนัๅน 
มีหลักกณฑ์ทีไส าคัญซึไงมักถูกก าหนดเวຌลຌว฿นกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายทีไมีฐานะป็นบทบัญญัติสูงสุดหงรัฐ 
ดยมีสถานะป็นบทรับรองสิทธิขัๅนพืๅนฐานของประชาชนละ฿ชຌบังคับกับการลงคะนนสียงลือกตัๅงหรือลงมติ
ทางการมืองทบทุกประภท พิจารณาจาก ิบุญศรี มีวงษ์อุฆษ,โ5ไโ:โแูโ้ี หลักกณฑ์พืๅนฐานของการลือกตัๅง 
สามารถจ านกเดຌ฿นประการส าคัญ ดังตอเปนีๅ 

1. หลักความอิสระหงการลือกตัๅง ิFreedom of Election) ขຌอนีๅหมายถึง การจัดการด านินงานลือกตัๅงนัๅน 
ตຌอง฿หຌกิดอิสระสรีกผูຌมีสิทธิออกสียง฿นการลือกตัๅงอยางตใมทีไ กลาวคือทุกคนยอม฿ชຌสิทธิของตนเดຌดยอิสระ
ปราศจากการบังคับ ความกดดันทางจิต฿จ หรือการกระท า฿ด โ รวมทัๅงการหาทางป้องกันมิ฿หຌมีการกระท าดังกลาว อัน
จะมีผลตอการตัดสิน฿จออกสียงลือกตัๅงละป็นหตุ฿หຌการลือกตัๅงถูกบิดบือนเปจากจตจ านงทีไทຌจริงของผูຌออก
สียงลือกตัๅง ละยังรวมเปถึงความป็นอิสระการเมเปออกสียงลือกตัๅงดຌวย ซึไงหมายความวา หากผูຌมีสิทธิออกสียง
ลือกตัๅงเมประสงค์จะเป฿ชຌสิทธิของตน รัฐบาลกใเมอาจทีไจะน ามาตรการ฿ด โ มาบังคับ฿หຌตຌองเปลือกตัๅงเดຌ 

2. หลักการออกสียงทัไวเป ิUniversal Suffrage) ป็นการปຂดอกาส฿หຌมีการออกสียงลือกตัๅงอยางทัไวถึง 
ดยเมมีการกีดกันหรือจ ากัดสิทธิของบุคคลหนึไงบุคคล฿ดป็นพิศษ ดยอาศัยขຌอพิจารณาทางการมือง ศรษฐกิจ
หรือสังคม เมวาจะป็นพศ ผาพันธุ์ ชาติพันธุ์ ศาสนา ฐานะทางศรษฐกิจ รายเดຌ จ านวนภาษีทีไจาย              การ
ถือสิทธิ สถานะทางการศึกษาหรืออาชีพ ความคิดหในทางการมือง หรือการป็นสมาชิกพรรคการมืองพืไอน ามา
ป็นกณฑ์฿นการตัดสินบุคคลหนึไงบุคคล฿ดวามีสิทธิออกสียงลือกตัๅงหรือเม ิบุญศรี มีวงษ์อุฆษ 2542, 23) วຌนต
บุคคลทีไมีขຌอจ ากัดอันป็นทีไยอมรับทัไวเปหรือทีไป็นเปตามบทบัญญัติของกฎหมายฉพาะทีไก าหนดเวຌ             ชน 
เม฿หຌสิทธิลือกตัๅงกดใก ละบุคคลทีไจิตบกพรองผูຌตຌองขัง ป็นตຌน 
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3. หลักการลือกตัๅงอยางสมอภาค ิEqual Suffrage) 
หลักการลือกตัๅงอยางสมอภาค ป็นหลักการทีไส าคัญอยางหนึไงซึไงยอมรับ฿นคุณคาความทาทียมกันของ

มนุษย์ ทีไอาจกลาวเดຌวาป็นการปรับหลักการความสมอภาคเป฿ชຌ฿นบริบทของการลือกตัๅง หลักการนีๅมีสาระส าคัญ
อยูวา บุคคลมีความสมอภาคกันทีไจะเดຌรับความคุຌมครอง เดຌรับการปฏิบัติจากรัฐอยางทาทียมกัน฿นสาระส าคัญ 
มิ฿ชลือกปฏิบัติพราะหตุความตกตางรืไองหลาก านิด พศ การนับถือศาสนา ป็นตຌน 

หลักการลือกตัๅงอยางสมอภาคนัๅน นับป็นหลักการขัๅนพืๅนฐานของการลือกตัๅงทีไมีความส าคัญ฿นทาง
ปฏิบัติมากทีไสุด ดยมีวัตถุประสงค์ทีไสอดคลຌองกับหลักทัไวเปของการลือกตัๅงละท า฿หຌการลือกตัๅงมีความสมบูรณ์
มากขึๅน฿นงของการท า฿หຌคะนนสียงตละคะนนของผูຌมีสิทธิออกสียง เดຌมีอกาสสงผล฿นการลือกตัๅงอยาง
ตใมทีไ ซึไงหมายความงาย โ วา บุคคลทีไมีสิทธิออกสียงลือกตัๅง มีสิทธิคนละหนึไงสียงละคะนนสียงทุกคะนนมี
นๅ าหนักทากัน ิวัชรา เชยสารุ2541:10-11ี ละก าหนดออกมาป็นหลักการทีไรียกกันวา “One Man One 
”ote” ชนการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรละสมาชิกวุฒิสภาตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการ
ลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรละสมาชิกวุฒิสภาของประทศเทย฿นปัจจุบัน นอกจากนีๅ หลักการลือกตัๅงมิเดຌ฿ชຌ
บังคับฉพาะ฿นการลงคะนนสียงลือกตัๅงทานัๅน จะพบวา การลือกตัๅงดยสมอภาคยังกินความเปถึงการลือกตัๅง
฿นทุกขัๅนตอนรวมทัๅงการสมัครรับลือกตัๅง การตรียมการลือกตัๅงทัๅงหมด การหาสียง ละการนับคะนนป็นตຌน 

4. หลักการลงคะนนลับ ิSecret Election) หลักการนีๅ ป็นสาระส าคัญหนึไงของการลือกตัๅง฿นระบอบ
ประชาธิปเตยละป็นตัวคุຌมกัน หลักความป็นสรีของการลือกตัๅง นืไองพราะหากการลือกตัๅงเมป็นเปดยทางลับ
ลຌว การลือกตัๅงกใจะเมอาจป็นเปดยสรีเดຌ ฿นชิงหลักการ หลักการลงคะนนลับหมายถึง การ฿หຌสิทธิสรีภาพทีไจะ
ลงคะนน ดยเมจ าป็นตຌองเปบอกผูຌอืไนหรือผูຌอืไนเดຌทราบวาลือก฿คร ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌการลือกตัๅงป็นเปดยบริสุทธิ์ 
ป้องกันการ฿ชຌอิทธิพลขมขูหรือการ฿หຌสินจຌางรางวัลกผูຌลงคะนนสียงนอกจากนีๅ ิชัยอนันต์ สมุทวณิชุ2524:11) 

 

ผลกำรวิจัย 
 ระบบการลือกตัๅงตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีทีไมาจากระบบการลือกตัๅงของสหพันธ์สาธารณรัฐ
ยอรมนีซึไงมีวิธีการลือกตัๅง ดังนีๅ 
1. ระบบกำรลือกตัๅงของสหพันธ์สำธำรณรัฐยอรมนี 

ระบบการมืองละการลือกตัๅงของสหพันธ์สาธารณรัฐยอรมนี อยูภาย฿ตຌการควบคุมของรัฐธรรมนูญ 
The Basic Law ซึไงภาย฿ตຌมาตรา โแ ิโี เดຌระบุ฿นรืไองพรรคการมือง เวຌวา ฿หຌป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ฿น
การวินิจฉัยปัญหากีไยวกับพรรคการมืองตຌองหຌาม ิดังชนพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคนาซีี ละภาย฿ตຌมาตรา โแ 
ิแี ก าหนดเวຌวา พรรคการมือง ตຌองปຂดผยหลงทีไมาของงินสนับสนุนสวนรายละอียดอืไน โ ทัไวเปกีไยวกับพรรค
การมือง จะปรากฏ฿น Federal Law 
 การลือกตัๅงของประทศสหพันธ์สาธารณรัฐยอรมนี รียกวา การลือกตัๅงบบผสม ิMixed System) 
หมายความวา บัตรลือกตัๅงก าหนด฿หຌประชาชนลือก 2 วิธี กลาวคือ 
 1. ดຌานซຌาย ป็นการลือกตัวบุคคล ดຌวยวิธีสียงขຌางมากรอบดียว 

2. ดຌานขวาป็นการลือกพรรคตามบัญชีรายชืไอผูຌสมัคร ดยมีชืไอพรรคกอนชืไอ ผูຌสมัครดຌวยวิธีสัดสวนดย
ตຌองลือกทัๅงพรรค 

กฎหมายลือกตัๅง ิElectoral Law) ก าหนดวา ประชาชนผูຌมีสิทธิออกสียงลือกตัๅง ิvoters) ตຌองมอีายุตัๅงต 
18 ปขึๅนเป ละผูຌสมัครรับลือกตัๅง ิcandidates) ตຌองมีอายุตัๅงต 21 ปขึๅนเป ส าหรับผูຌทีไจะมีสิทธิเดຌป็นผูຌทน จะตຌอง
เดຌคะนน 5 ปอร์ซในต์ขึๅนเปหรือเดຌ อยางนຌอย 3 ทีไนัไง จากวิธีระบบสัดสวน ิสราวุธ ชะลออยู,โ55่:แ้ี 
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วิธีค ำนวณหำจ ำนวนสมำชิกสภำผูຌทนรำษฎร 
ระบบการลือกตัๅงบบสัดสวนผสมก าหนด฿หຌคะนนการลือกพรรคป็นคะนนทีไก าหนดจ านวนยอด

สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทัๅงหมดของตละพรรค สวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรขตของตละพรรคเดຌทาเหร฿หຌ
น ามาหักออกจากจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไค านวณเดຌทัๅงหมดจากคะนนของพรรค ชนสภาบุนดสหากมี
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร 598 คน ถຌาพรรค A เดຌคะนนพรรค 10% จะเดຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทัๅงหมด 59.8 คน 
ถຌาพรรค A เดຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรขต 20 คนจะเดຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบัญชีรายชืไอ =59.8-20=39.8 คน 
ตถຌาพรรค A เดຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรขต 65 คนซึไงมากกวาจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทัๅงหมดทีไจะเดຌ
จากการค านวณของคะนนพรรคคือ 59.8 คน กรณีนีๅ฿หຌถือจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรขตทีไมากกวาป็นหลัก
จะท า฿หຌพรรค A เดຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทัๅงหมด 65 คนเม฿ช 59.8 คน กรณีรียกวาอวอร์ฮง มนดต มืไอมี
อวอร์ฮงมนดต ท า฿หຌตຌองค านวณอาสเลซ์ มนดต หรือจ านวนชดชยพืไอ฿หຌผลการลือกตัๅงมีความยุติธรรม
กับทุกพรรค สวนนีๅทีไนับวาการคิดค านวณสลับซับซຌอนมากทีไสุด คนยอรมันองกใเมคอยขຌา฿จปลอย฿หຌป็นหนຌาทีไ
ของคณะกรรมการจัดการลือกตัๅงป็นผูຌรับผิดชอบ (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์,2558:ออนเลน์ี 
2. ระบบกำรลือกตัๅงของประทศเทย 
 จากการศึกษาปัญหาระบบการลือกตัๅงตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พ.ศ. โ5ๆเ พบวา มีปัญหา
ทีไส าคัญอยู 2 ประการ คือ 
 2.1 วิธีกำรลือกตัๅง 

รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พ.ศ.2550 มาตรา มาตรา 93 วรรคสอง การลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทน
ราษฎร฿หຌ฿ชຌวิธีออกสียงลงคะนนดยตรงละลับดย฿หຌ฿ชຌบัตรลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบละหนึไง               
ตามมาตรา 93 วรรคสองนีๅ ป็นการวิธีการลือกตัๅงออกป็น โ บบ คือ บบบงขตลือกตัๅง ละบบบัญชีรายชืไอ 
ผูຌมีสิทธิ์ลือกตัๅงจะกาบัตร โ ฿บ สามารถลือกเดຌทัๅงคน ละพรรคการมือง ดังค าขวัญทีไวา “ลือกคนทีไรัก           
ลือกพรรคทีไชอบ” ฿บรกลือกสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบงขต ฿บทีไสองลือกสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร
ระบบบัญชี ซึไงประชาชนจ านวนเมนຌอยกใอาจกากบาททัๅงสอง฿บ฿หຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรจากตางพรรคกัน พราะ
฿นระดับทຌองถิไนอาจจะหในวา ผูຌสมัครบางคนท าประยชน์฿หຌทຌองถิไนเดຌมาก ขณะทีไ฿นระดับประทศชืไนชอบนยบาย
ของพรรคการมืองอีกพรรคหนึไง ิiLAW,โ5ๆ1ี 

รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พ.ศ.2560 มาตรา 85 ก าหนดวา “สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรซึไงมาจาก
การลือกตัๅงบบบงขตลือกตัๅง ฿หຌ฿ชຌวิธีออกสียงลงคะนนดยตรงละลับ ดย฿หຌตละขตลือกตัๅงมี
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรเดຌขตละหนึไงคนละผูຌมีสิทธิลือกตัๅงมีสิทธิออกสียงลงคะนนลือกตัๅงเดຌคนละหนึไงคะนน 
ดยจะลงคะนนลือกผูຌสมัครรับลือกตัๅงผูຌ฿ด หรือจะลงคะนนเมลือกผูຌ฿ดลยกใเดຌ” ตามมาตรา 85 นีๅ ก าหนดวิธีการ
ลือกตัๅงดย฿หຌ฿ชຌบัตรลือกตัๅง฿บดียว ประชาชนกากบาทลือกบุคคลทีไชืไนชอบป็น สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร             
บบบงขตทานัๅน ประชาชนเมมีสิทธิกากบาทลือกพรรคการมืองทีไชืไนชอบผานระบบบัญชีรายชืไอ฿หຌตกตาง
ออกเป ลຌวคะนนทีไลือก฿นระบบบงขตจะถูกน าเป฿ชຌค านวณจ านวนทีไนัไง สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร จากระบบ
บัญชีรายชืไอของพรรคนัๅนภายหลัง ประชาชนเมมีอกาสลຌวทีไจะลือกคนทีไรักอยูคนละพรรคการมืองกับพรรคทีไชอบ              
หากมีบุคคล฿น฿จกับพรรคการมือง฿น฿จตกตางกันกใตຌองตัดสิน฿จลือกอยาง฿ดอยางหนึไง ิiLAW,2561ี  

฿นรืไองวิธีการลือกตัๅงนีๅ ประชาชนชาวเทยยังคุຌนชินกับระบบการลือกตัๅงบบดิมคือ การลือกเดຌทัๅงคนทีไ
รักละพรรคการมืองทีไชอบ ตมืไอ฿นรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เดຌปลีไยนวิธีการลือกตัๅงมาป็นระบบบัตร฿บดียว
ลือกทัๅงคนละพรรคการมือง ซึไงผูຌรางกฎหมายหในวาป็นระบบทีไดีพราะท า฿หຌคะนนสียงทุกคะนนมีคุณคา             
เมสียปลา ละเมป็นคะนนทีไตกนๅ า ป็นระบบทีไประทศทีไพัฒนาลຌว฿ชຌกัน คือนຌนทีไพรรคการมืองนักการมือง
ตຌองปฏิบัติตามนยบายของพรรคการมือง ตจากการสัมภาษณ์ชิงลึกพบวาผูຌ฿หຌขຌอมูลสวนมากมีความหในวา ระบบ
การลือกตัๅงบบบัตร฿บดียวนัๅนป็นการรอนสิทธิหรือบังคับจิต฿จของประชาชนมิ฿หຌ ลือกคนทีไรัก ลือกพรรคทีไชอบ 
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จึงท า฿หຌประชาชนมีสภาพหมือนถูกขมยสิทธิทีไจะลงคะนนลือกสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอ พราะ
บางกรณีนักการมืองทีไตนชอบนัๅนเมเดຌอยูพรรคการมืองดียวกับทีไชอบ จึงท า฿หຌกิดความรูຌสึกหนัก฿จหรือตัดสิน฿จทีไ
จะลือกเมเดຌ บางคนถึงกับเมเปลือกตัๅงลยพราะการลือกตัๅงเมป็นเปตามวัตถุประสงค์ทีไตนตຌองการ  

จากขຌอมูลทัๅงหมดผูຌวิจัยวิคราะห์ปัญหาเดຌวา วิธีการลือกตัๅงทัๅง โ วิธี มีทัๅงขຌอดีละขຌอสียทีไตกตางกัน             
ตดຌวยสังคมเทยมีความผูຌพันกับตัวบุคคลผูຌสมัครสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร มิเดຌมีความผูกพันกับพรรคการมือง ละเม
ลืไอม฿สกับระบบพรรคการมือง พราะพรรคการมือง฿นประทศเทยกิดขึๅนงาย ละยุบพรรคงาย มีพรรคกากทีไป็น
ทีไรูຌจักเมกีไพรรค ประชาชนมองวาพรรคการมืองป็นรืไองของกลุมขຌาราชการ ละกลุมทีไหวังอ านาจ ประชาชนทัไวเปเม
มีความส าคัญหรือมองหในความส าคัญของพรรคการมือง ละพรรคการมืององกใเมมีบทบาท฿นการทีไจะ฿หຌการศึกษา
ทางการมืองกประชาชน ิอุทัย หิรันต.โ5ๆแ:ออนเลน์ี ทัๅงทีไหนຌาทีไ฿นการ฿หຌความรูຌหรือปลูกฝัง฿หຌประชาชนรูຌละ
ขຌา฿จกีไยวกับพรรคการมืองนัๅน ป็นหนຌาทีไหลักของพรรคการมือง ต฿นประทศเทยประชาชนจะเดຌสัมผัสหรือรูຌถึง
พรรคการมืองจริงโ กใตอนลือกตัๅงทานัๅน อีกทัไงพรรคการมือง฿นประทศเทยเมมีอัตลักษณ์ ละอกลักษณ์ทีไชัดจน
คือ ถຌากลาวถึงพรรค฿ดพรรคหนึไงกใเมมีภาพจ าวาพรรคนีๅมีนยบายหลัก฿นรืไอง฿ด ละทีไส าคัญพรรคการมือง฿น
ประทศเทยมีวินัยพรรคทีไหยอนยาน คือ สมาชิกพรรคยຌายพรรคการมืองอยูตลอดวลา ชน การลือกตัๅงครัๅงทีไผานมา
อยูพรรค ก ตอมาลือกตัๅงครัๅง฿หมกใยຌายเปอยูพรรค ข ท า฿หຌประชาชนทีไผูຌพันกับตัวบุคคลผูຌสมัครสมาชิกสภาผูຌทน
ราษฎรเมสน฿จ฿นพรรคการมือง ตสน฿จละติดตามทีไตัวบุคคลมากกวา ดังนัๅนพรรคการมือง฿ดสามารถซืๅอตัวผูຌสมัคร
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไป็นทีไนิยมของคน฿นทຌองถิไนเดຌมากทีไสุด กใมีอกาสทีไจะเดຌป็นรัฐบาลมากกวานัไนอง 

มืไอกลับเปมองวิธีการลือกตัๅงของสหพันธ์สาธารณรัฐยอรมนี ซึไงป็นตຌนบบการระบบการลือกตัๅงบบ
จัดสรรปันสวนผสมกใพบวา ฿ชຌวิธีการลือกตัๅงบบลือกเดຌทัๅงคนละพรรคการมือง คือ ฿นบัตรลือกตัๅงจะก าหนด฿หຌ
ประชาชนลือก โ วิธี ดยดຌานซຌาย ป็นการลือกตัวบุคคล ดຌวยวิธีสียงขຌางมากรอบดียว ละดຌานขวาป็นการลือก
พรรคตามบัญชีรายชืไอผูຌสมัคร ดยมีชืไอพรรคกอนชืไอ ผูຌสมัครดຌวยวิธีสัดสวนดยตຌองลือกทัๅงพรรค ซึไงป็นวิธีดียวกัน
กับทีไประทศเทย฿ชຌ฿นการลือกตัๅงตามรัฐธรรมนูญฉบับทีไผาน โ มา ดยสรุปลຌว ระบบการลือกตัๅงตามรัฐธรรมนูญ
ป โ5ๆเ นัๅนป็นระบบทีไดีทีไท า฿หຌคะนนสียงของประชาชนทุกคะนนสียงมีคุณคาเมสียปลา ตยังคงเมควรทีไจะ
น ามา฿ชຌกับประทศเทย฿นขณะนีๅพราะ พรรคการมืองของประทศเทยยังเมขຌมขใงละมัไนคงหมือนพรรค
การมืองของฝัດงยุรป ละ ประชาชนชาวเทยยังคงคุຌนชินกับกับการลือกตัๅงบบดิมทีไคนเดຌคะนนอันดับ แ            
จะเดຌรับการลือกตัๅง ตการลือกตัๅงบบ฿หมทีไน านวคิดมาจากประทศยอรมนีนีๅ คนทีไเดຌล าดับ โ อาจจะเดຌรับ
การลือกตัๅงกใเดຌ ซึไงป็นการขัดตอความรูຌสึกของประชาชนทัไวเป 

ดังนัๅนจึงควรทีไจะมีการกຌเขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. โ5ๆเ มาตรา ่5 ฿หຌน าวิธีการลือกตัๅงบบดิมมา฿ชຌ คือ         
฿หຌประชาชนเดຌมีอกาสลือกคนทีไรักละลือกพรรคทีไชอบ ดยบัตร 1 ฿บ ลือกเดຌทัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรละ
พรรคการมือง 
2.2 วิธีกำรค ำนวณหำจ ำนวนสมำชิกสภำผูຌทนรำษฎรบบบัญชีรำยชื่อ 

ตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พ.ศ. โ5ๆเ มาตรา ้แ ละพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดຌวยประกอบการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร มาตรา แโ่ ก าหนดวิธีค านวณจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร
เวຌดยมีหลักการ คือ ท าอยางเรทีไจะ฿หຌทุกคะนนของผูຌทีไมาลงคะนนลือกตัๅงถูกน าเปนับ พืไอ฿หຌเดຌทีไนัไงของการ
จัดสรรปันสวนอยางป็นธรรม ละปลีไยนสภาพการมืองจากการขงดีขงดน฿หຌหันมาปรึกษาหารือรวมพูดคุยกัน
พืไอชาติบຌานมือง หลักการ฿หมของ “บบจัดสรรปันสวนผสม” ของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช 
โ5ๆเ คือ ก าหนด฿หຌมีสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร จ านวน 5เเ คน บงป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบงขต
ลือกตัๅง ใ5เ คน ละสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอ แ5เ คน ฿ชຌบัตรลือกตัๅงบบบงขตลือกตัๅง แ ฿บ 
มืไอประกาศผลการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรครบ ใ5เ ขตลຌว฿นการค านวณหาสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร
บบบัญชีรายชืไอของตละพรรคการมือง ฿หຌค านวณตามวิธีการ ดังตอเปนีๅ 
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 ิแี น าคะนนรวมทัๅงประทศทีไพรรคการมืองทุกพรรคทีไสงผูຌสมัครบบบัญชีรายชืไอเดຌรับจากการ
ลือกตัๅงบบบงขตลือกตัๅงหารดຌวยหຌารຌอยอันป็นจ านวนสมาชิกทัๅงหมดของสภาผูຌทนราษฎร 

 ิโี น าผลลัพธ์ตาม ิแี เปหารจ านวนคะนนรวมทัๅงประทศของพรรคการมืองตละพรรคทีไรับการ
ลือกตัๅงบบบงขตลือกตัๅงทุกขต จ านวนทีไเดຌรับถือป็นจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไพรรคการมืองนัๅนจะ
พึงมีเดຌบืๅองตຌน 

 ิใี น าจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไพรรคการมืองจะพึงมีเดຌตาม ิโี ลบดຌวยจ านวนสมาชิก          
สภาผูຌทนราษฎรบบบงขตลือกตัๅงทัๅงหมดทีไพรรคการมืองนัๅนเดຌรับลือกตัๅง฿นทุกขตลือกตัๅงผลลัพธ์คือจ านวน
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอทีไพรรคการมืองนัๅนจะเดຌรับบืๅองตຌนการพิจารณาค านวณจ านวนทีไนัไง
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรของพรรคการมือง หากพรรค ก. ชนะลือกตัๅง บบบงขตลือกตัๅงเดຌ โเเ ขตละถຌา
ค านวณจากคะนนความนิยมทัไวประทศของพรรค ก. ค านวณเดຌทีไนัไงของสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทัๅงหมด โ5เ           
ทีไนัไง฿นสภา ดังนัๅน พรรค ก.กใจะเดຌทีไนัไงของสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอพิไมขຌาเป฿หຌ เดຌตามสิทธิทีไ
พรรคควรเดຌ ละการพิจารณาค านวณจ านวนทีไนัไงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรของตละพรรค฿นรูปบบดียวกัน
ทัๅงหมด นับวาป็นการปຂดอกาส฿หຌพรรคลใกเดຌมีทีไนัไงมากขึๅนตามบบจัดสรรปันสวนผสมดังกลาว ิชงคชาญ 
สุวรรณมณี,โ5ๆเ:ออนเลน์ี 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยประกอบการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร มาตรา 128  
฿นกรณีทีไมีการประกาศผลการลือกตัๅงครบทุกขตลือกตัๅงลຌว การค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบ
บัญชีรายชืไอของตละพรรคการมืองทีไสงผูຌสมัครบบบัญชีรายชืไอจะพึงเดຌรับ ฿หຌค านวณตามวิธีการดังตอเปนีๅ ดย
฿นกรณีทีไมีศษ฿หຌ฿ชຌทศนิยมสีไต าหนง 

(1ี น าคะนนรวมทัๅงประทศทีไพรรคการมืองทุกพรรคทีไสงผูຌสมัครบบบัญชีรายชืไอเดຌรับจากการลือกตัๅง
บบบงขตลือกตัๅงหารดຌวยหຌารຌอยอันป็นจ านวนสมาชิกทัๅงหมดของสภาผูຌทนราษฎร 

(2ี น าผลลัพธ์ตาม ิ1ี เปหารจ านวนคะนนรวมทัๅงประทศของพรรคการมืองตละพรรคทีไเดຌรับจากการ
ลือกตัๅงบบบงขตลือกตัๅงทุกขต จ านวนทีไเดຌรับ฿หຌถือป็นจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไพรรคการมืองนัๅน
จะพึงมีเดຌบืๅองตຌน ละมืไอเดຌค านวณตาม ิ5ี ิ6ี หรือ ิ7ี ถຌามีลຌว จึง฿หຌถือวาป็นจ านวนสมาชิกสภาผูຌทน
ราษฎรทีไพรรคการมืองนัๅนจะพึงมีเดຌ 

(3ี น าจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไพรรคการมืองจะพึงมีเดຌตาม ิ2ี ลบดຌวยจ านวนสมาชิกสภา
ผูຌทนราษฎรบบบงขตลือกตัๅงทัๅงหมดทีไพรรคการมืองนัๅนเดຌรับลือกตัๅง฿นทุกขตลือกตัๅงผลลัพธ์คือจ า นวน
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอทีไพรรคการมืองนัๅนจะเดຌรับบืๅองตຌน 

(4ี ภาย฿ตຌบังคับ ิ5ี ฿หຌจัดสรรจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอทีไพรรคการมืองจะเดຌรับ
฿หຌครบหนึไงรຌอยหຌาสิบคน ดยจัดสรร฿หຌพรรคการมืองตามผลลัพธ์ตาม ิ3ี ป็นจ านวนตใมกอนหากยังเมครบ
จ านวนหนึไงรຌอยหຌาสิบคน ฿หຌพรรคการมืองทีไมี ศษจากการค านวณมากทีไสุดเดຌรับการจัดสรรจ านวน
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอพิไมอีกหนึไงคนตามล าดับจนครบจ านวนหนึไงรຌอยหຌาสิบคน฿นกรณีมีศษ
ทากัน ฿หຌด านินการตาม ิ6ี 

(5ี ถຌาพรรคการมือง฿ดมีผูຌเดຌรับลือกตัๅงป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบงขตลือกตัๅงทากับหรือสูง
กวาจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีพรรคการมืองนัๅนจะพึงมีเดຌตาม ิ2ี ฿หຌพรรคการมืองนัๅนมีสมาชิกสภาผูຌทน
ราษฎรตามจ านวนทีไเดຌรับจากการลือกตัๅงบบบงขตลือกตัๅง ละเมมีสิทธิเดຌรับการจัดสรรสมาชิกสภาผูຌทน
ราษฎรบบบัญชีรายชืไอ ละ฿หຌน าจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอทัๅงหมดเปจัดสรร฿หຌกพรรค
การมืองทีไมีจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบงขตลือกตัๅงตไ ากวาจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไพรรค
การมืองนัๅนจะพึงมีเดຌตาม ิ2ี ตามอัตราสวน ตตຌองเมมีผล฿หຌพรรคการมือง฿ดดังกลาวมีสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร
กินจ านวนทีไจะพึงมีเดຌตาม ิ2ี 
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(6ี ฿นการจัดสรรตาม ิ5ี ลຌวปรากฏวายังจัดสรรจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอเม
ครบหนึไงรຌอยหຌาสิบคน ฿หຌพรรคการมืองทีไมีศษจากการค านวณมากทีไสุดเดຌรับการจัดสรรจ านวนสมาชิกสภาผูຌทน
ราษฎรบบบัญชีรายชืไอพิไมอีกหนึไงคนตามล าดับจนครบจ านวนหนึไงรຌอยหຌาสิบคน กรณีทีไศษทีไหลือของตละ
พรรคการมืองทากันจนท า฿หຌเมสามารถจัดสรรสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอเดຌครบจ านวนหนึไงรຌอย
หຌาสิบคน ฿หຌน าคาฉลีไยคะนนของตละพรรคการมืองตอจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไพึงมีหนึไงคนมา
พิจารณา ดยหากพรรคการมือง฿ดมีคาฉลีไยคะนนของพรรคการมืองตอจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไพึงมี
หนึไงคนมากกวาพรรคการมืองอืไน ฿หຌพรรคการมืองนัๅนมีสิทธิเดຌรับการจัดสรรสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชี
รายชืไอพิไมอีกหนึไงคน ละหากยังมีจ านวนคาฉลีไยดังกลาวทากันอีก ฿หຌ฿ชຌวิธีจับสลาก 

(7ี ฿นกรณีทีไมืไอค านวณตาม ิ5ี ลຌวปรากฏวาพรรคการมืองทุกพรรคเดຌรับจ านวนสมาชิกสภาผูຌทน
ราษฎรบบบัญชีรายชืไอรวมกันลຌวกินหนึไงรຌอยหຌาสิบคน ฿หຌด านินการค านวณปรับจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร
บบบัญชีรายชืไอ฿หมดยค านวณตามอัตราสวนทีไทุกพรรคจะเดຌรับการจัดสรรจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบ
บัญชีรายชืไอซึไงมืไอรวมลຌวเมกินหนึไงรຌอยหຌาสิบคน ดย฿หຌน าจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอทีไต
ละพรรคการมืองจะเดຌรับคูณดຌวยหนึไงรຌอยหຌาสิบ หารดຌวยผลบวกของหนึไงรຌอยหຌาสิบกับจ านวนสมาชิกสภาผูຌทน
ราษฎรบบบัญชีรายชืไอทีไกินจ านวนหนึไงรຌอยหຌาสิบละ฿หຌน า ิ4ี มา฿ชຌ฿นการค านวณดຌวยดยอนุลม 

(8ี มืไอเดຌจ านวนผูຌเดຌรับลือกตัๅงบบบัญชีรายชืไอของตละพรรคการมืองลຌว ฿หຌผูຌสมัครตามล าดับ
หมายลข฿นบัญชีรายชืไอสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอของพรรคการมืองนัๅนป็นผูຌเดຌรับลือกตัๅงป็น
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร฿นกรณีทีไผูຌสมัครบบบงขตลือกตัๅงตายภายหลังวันปຂดรับสมัครรับลือกตัๅงตกอนวลา
ปຂดการลงคะนน฿นวันลือกตัๅง ฿หຌน าคะนนทีไมีผูຌลงคะนน฿หຌ มาค านวณตาม ิํี ละ ิ๎ี ดຌวย 

ทัๅงนีๅ การด านินการตาม ิ1ี ถึง ิ8ี ฿หຌป็นเปตามทีไคณะกรรมการก าหนด 
จากหลักการขຌางตຌน เดຌน านวคิดมาจากระบบการลือกตัๅงของประทศสหพันธ์สาธารณรัฐยอรมนี คือ 

มืไอลือกสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบงขตเดຌทาเหร กใถือป็นจ านวนทีไเดຌนนอนทานัๅนกอนชน ก าหนด฿หຌมี
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร จ านวน ไ5เ คน สมมติวาพรรค ก เดຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบงขต ใ5 คน            
กใจะมีสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรเมตไ ากวานัๅน สวนบบระบบบัญชีรายชืไอจะน าคะนนมานับรวมกันทัๅงประทศลຌว
น ามาหารฉลีไยป็นรຌอยละกับจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร ไ5เ คน หากพรรค ก เดຌคะนนรຌอยละ แเ           
กใจะทากับวา พรรค ก ควรจะมีสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรจ านวน ไ5 คน มืไอพรรค ก มีสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร
บบบงขตอยูลຌว ใ5 คน กใจะเดຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอพิไมอีกแเ คน ตามสัดสวนคะนนทีไ
เดຌมา ตหากพรรค฿ดเดຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรกินกวาจ านวนคะนนลือกพรรคพรรคนัๅนกใจะเมเดຌ
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอพิไมขึๅนอีก ซึไงระบบนีๅอาจท า ฿หຌมีสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรกินจ านวน 
ไ5เ คนกใเดຌ ถຌาหากมีพรรคการมืองบางพรรคเดຌรับการลือกตัๅงบบบงขตมากกวาจ านวนคะนนบบบัญชี
รายชืไอทีไลือกพรรคทัๅงประทศ ิชงคชาญ สุวรรณมณี,โ55่:ออนเลน์ี 
ปัญหำกำรค ำนวณหำจ ำนวนสมำชิกสภำผูຌทนรำษฎรบบบัญชีรำยชื่อหลังกำรลือกตัๅง ดือนมีนำคม พ.ศ.2562 

จากขຌอมูลของคณะกรรมการการลือกตัๅงระบุวามีคะนนรวม 35,532,647 สียง มืไอหาร 500 จะเดຌ
จ านวนสียงฉลีไยทีไตຌองการตอ สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรพึงมี  1 คน คิดป็น 71,065.2940 คะนนตอ
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร 1 คน ละตามวงลใบ 2 ละ 3 จะเดຌจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรพึงมีเดຌบืๅองตຌน 
ละจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบัญชีรายชืไอทีไจะเดຌรับบืๅองตຌน ชน พลังประชารัฐเดຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร
พึงมี 118.6674 คน ละเดຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบัญชีรายชืไอทีไจะเดຌรับบืๅองตຌน 21.6674 คน พืไอเทยเดຌ 
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร พึงมี 111.4557 คน ละเดຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบัญชีรายชืไอทีไจะเดຌรับบืๅองตຌน ู
25.5443 คน, อนาคต฿หมเดຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรพึงมี 88.1717 คน ละเดຌ สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบัญชี
รายชืไอทีไจะเดຌรับบืๅองตຌน 58.1717 คน ิเทยพับลิกຌา,2562.ออนเลน์ี 
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จากนัๅนคณะกรรมการการลือกตัๅง เดຌมีการพยายามหาสูตรค านวณพืไอ฿หຌ เดຌมาซึไงสมาชิกสภาผูຌทน
ราษฎรดยพิจารณาจากสูตรหลัก 2 สูตร ดังนีๅ 

สูตร แ หักศษกอนปรับฐานสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร ละตัดพรรคลใกออกกอน 
หลังจากนัๅนวงลใบ 5 ระบุ฿หຌกรณีทีไพรรคการมืองเดຌ สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบงขตมากกวา

จ านวน สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรพึงจะมีเดຌ จะเมเดຌรับ สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอลย ละ฿หຌ น า 
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบัญชีรายชืไอทัๅงหมด แ5เ ทีไนัไงเปจัดสรร฿หຌพรรคการมืองอืไนทีไมีจ านวน สมาชิกสภาผูຌทน
ราษฎรพึงจะมีเดຌมากกวา สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบงขต ตหຌามกินจ านวน สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรพึงจะ
มีเดຌ ซึไง฿นกรณีนีๅมีพียงพรรคพืไอเทยทีไเดຌจ านวน สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบงขต แใ็ คน กินกวา 
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรพึงจะมีเดຌทีไ แแ.ไ55็ คน  

ทัๅงนีๅ ตามวงลใบ 5 มิเดຌระบุวาจะ฿หຌจัดสรร฿หຌพรรคการมืองทีไหลืออยางเร ตเประบุวา฿นวงลใบ ไ วา฿หຌ
จัดสรรจ านวน สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอทีไพรรคการมืองจะเดຌรับ฿หຌครบ แ5เ คน ดยจัดสรร฿หຌ
พรรคการมืองตามผลลัพธ์ตามจ านวน สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบัญชีรายชืไอทีไจะเดຌรับบืๅองตຌน ิวงลใบ ใี             
ป็นจ านวนตใมกอน หากเมครบ฿หຌจัดสรรตามศษสวนจากมากเปนຌอยตามล าดับ อยางเรกใตาม การจัดสรรจ านวน 
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอทีไพรรคการมืองจะเดຌรับตามวงลใบ ไ ท า฿หຌจ านวน สมาชิกสภาผูຌทน
ราษฎรบบบัญชีรายชืไอกิน แ5เ คน ิซึไงจะกิดขึๅนกใตอมืไอมีพรรค฿ดพรรคหนึไงมีจ านวน สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร
ขตมากกวา สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรพึงมีเดຌบืๅองตຌน จนท า฿หຌจ านวน สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบัญชีรายชืไอทีไจะ
เดຌรับบืๅองตຌน ตามวงลใบ ใ ติดลบี ละกฎหมายเดຌก าหนดวิธีการค านวณตอเป฿นวงลใบ ็ 

วงลใบ ็ ระบุวาหลังจากค านวณจัดสรร สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรตามวงลใบ 5 ิซึไงตຌองค านวณตามวงลใบ 
ไ อีกทีี ลຌวมีจ านวน สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอกิน แ5เ คน ฿หຌปรับจ านวน สมาชิกสภาผูຌทน
ราษฎรบบบัญชีรายชืไอ฿หมเม ฿หຌกิน แ5เ คน “ตามอัตราสวนทีไ ทุกพรรคจะเดຌรับการจัดสรรจ านวน 
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอ” ฿นกรณีนีๅ อาจจะตีความเดຌวามืไอเดຌค านวณจ านวนทีไจะจัดสรร 
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอตามวงลใบ 5 ิละวงลใบ ไี มาลຌว จะท า฿หຌพรรคทีไสัดสวนเมมากพอจะ
เดຌ สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร หรือมีคานຌอยกวา แ ตมากกวา เ จะเดຌรับการจัดสรร สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบ
บัญชีรายชืไอทากับ เ คนทันที ละสวนกินจะนับฉพาะพรรคทีไเดຌจัดสรร สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชี
รายชืไออยางนຌอย แ คน ซึไงมีพียง แไ พรรค ละเดຌรับจัดสรรจ านวน สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอ
รวมกัน แ5โ คน หรือกินเป โ คน  

จากสูตรตามวงลใบ ็ ระบุ฿หຌคิดอัตราสวนของจ านวน สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไตละพรรคเดຌรับจัดสรร
เปป็นจ านวนตใม หารดຌวย แ5โ กอนจะคูณดຌวย แ5เ พืไอท า฿หຌจ านวน สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอ
ของทัๅง แไ พรรครวมกันจะเมกิน แ5เ คน ิคอลัมน์ทีไ I) หลังจากนัๅนมืไอค านวณตามวงลใบ ไ อีกครัๅง ท า฿หຌจ านวน 
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอของทัๅง แไ พรรค รวมกันหลือพียง แใ่ คน ิคอลัมน์ทีไ J) ละตຌอง
จัดสรรพิไมอีก แโ คน ตามศษทีไหลือจากมากเปนຌอยตามล าดับ ละเดຌป็นจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบ
บัญชีรายชืไอพึงจะมีเดຌขัๅนสุดทຌายตามวงลใบ โ  
 สูตร 2 ปรับฐานตามอัตราสวนจริง – พรรคลใกดึงคะนนพรรค฿หญ 

ทัๅงนีๅ ความตกตางของจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอกิดขึๅนมืไอตีความขຌอความ฿น
วงลใบ 7 ตกตางกันเป จากขຌอความทีไวา “…ค านวณปรับจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอ฿หม 
ดยค านวณตามอัตราสวนทีไทุกพรรคจะเดຌรับการจัดสรรจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอ…”            
ซึไงตีความหมายถึงอัตราสวนทีไ “ทุกพรรค” จะเดຌรับการจัดสรร สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอ ละ
เมเดຌ฿ชຌอัตราสวนจากทีไค านวณวาจะจัดสรรตามวงลใบ 5 กอนหนຌานีๅ ฿นกรณีนีๅพรรคทีไสัดสวนเมมากพอจะเดຌ 
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร หรือมีคานຌอยกวา 1 ตมากกวา 0 จะยังเดຌรับการจัดสรร สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรตาม
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อัตราสวนจริงโ ของคะนนสียง ซึไงอาจจะเดຌพรรคละเมถึง 1 คน ละท า฿หຌดยรวมทุกพรรคมี สมาชิกสภาผูຌทน
ราษฎรบบบัญชีรายชืไอกินเปถึง 175.5443 คน 
  หลังจากนัๅนจะปรับจ านวน สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบัญชีรายชืไอ฿หมตามอัตราสวนนีๅจากสูตร฿นวงลใบ 7 
ดຌวยการน าอัตราสวน สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอของตละพรรค หารดຌวย 175.5443 คน กอนจะคูณ
ดຌวย 150 คน พืไอจัดสรรเม฿หຌ สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอกิน 150 คน หลังจากนัๅนมืไอค านวณตาม
วงลใบ 4 อีกครัๅง ริไมตຌนจากปัดศษลงป็นจ านวนตใม ท า฿หຌจ านวน สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีของทุกพรรค
รวมกันหลือ 129 คน จาก 12 พรรค ละตຌองจัดสรรพิไมอีก 21 คนตามศษทีไหลือจากมากเปนຌอยตามล าดับ ละ
เดຌป็นจ านวน สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอพึงจะมีเดຌขัๅนสุดทຌายตามวงลใบ 2 รวมทัๅงสิๅน 26 พรรค 
 ทัๅงนีๅหากทียบจ านวน สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอระหวาง 2 สูตรจะพบวา จ านวน 
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรของสูตรทีไ 2 จะถูกกระจายเปยังพรรคลใกมากกวา นืไองจากพรรคลใกจะเมถูกตัดรายชืไอ
ออกเปจากการค านวณ฿นบืๅองตามวงลใบ 4 ตค านวณตามจ านวน สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบัญชีรายชืไอทีไจะเดຌรับ
บืๅองตຌนทน ิตามวงลใบ 3) ละท า฿หຌมีตัวลข สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไกินกวา 150 สูงกวาสูตรรก ละมืไอ
ค านวณปรับฐานตามวงลใบ 7 ดຌวยการหาร 176 กอนจะคูณดຌวย 150 ซึไง  ทียบทากับการลดสัดสวน 
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทีไจัดสรร฿นบืๅองตຌนของตละพรรคทีไรวมกันมากถึง 175 คน ลงพรรครຌอยละ 15 จึงท า฿หຌ
พรรค฿หญทีไมีจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรกอนปรับฐานสูงจะเดຌรับผลกระทบมากกวาพรรคลใก ิเทยพับลิกຌา
,2562.ออนเลน์ี ฿นทีไสุดคณะกรรมการการลือกตัๅงเดຌ฿ชຌสูตรทีไ 2 ฿นการค านวณจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร 
ท า฿หຌเดຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรจากพรรคการมือง 27 พรรค ละมีการประกาศรายชืไอสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร
฿นวันทีไ 8 พฤษภาคม 2562 ซึไง฿ชຌวลา 2 ดือนกวาโ ฿นการค านวณจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร อันป็น
ระยะวลาทีไนานมากกวาการลือกตัๅงทุกครัๅงของประวัติศาสตร์การลือกตัๅงของประทศเทย ทัๅงทีไ฿นปัจจุบันป็นยุค
ดิจิตอลเทยลน 4.0 ตการเดຌมาซึไงจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรของตละพรรคการมืองกลับยากกวาการ
ค านวณบบดิม ละจากการค านวณตามสูตรทีไ 2 กใมีปรากฏการณ์ทีไพรรคลใกทีไจ านวนสียงเมถึงขึๅนตไ าของจ านวน
สียงทีไจะเดຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรพึงมี หรือเมถึง 71,065.2940 สียง ดยมีตัๅงต 33,748 คะนนจนถึง 69,417 
คะนน หรือคิดป็นจ านวน สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรพึงจะมีเดຌบืๅองตຌน ตัๅงต 0.4749 คน จนถึง 0.9768 คน ต
กลับเดຌ สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอพรรคละ 1 คน รวมทัๅงสิๅน 11 พรรค จากการสัมภาษณ์ชิงลึก ฿น
ประดในทีไหในดຌวยหรือเมกับการทีไผูຌสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรเดຌคะนนสียงเมถึงคะนนทีไสมาชิกสภาผูຌทน
ราษฎรพึงมีคือ 71,065.2940 ตเดຌป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์รຌอยละ 75            เมหในดຌวย 
ละยังกลาววาป็นรืไองทีไนาละอายละจะท า฿หຌกิดพรรคลใกขึๅนป็นจ านวนมาก ละมืไอผลการค านวณ
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร ออกมาป็นชนนีๅปรากฏวาประชาชนเมหในดຌวยป็นจ านวนมาก พราะเมขຌา฿จ฿นสูตร
ค านวณทีไสลับซับซຌอน มีการสนอนวทางการค านวณป็นจ านวนมากจากทัๅงนักคณิตศาสตร์ ละนักวิชาการดຌาน
ตาง โ ตกใยังหาขຌอสรุปเมเดຌวาสูตร฿ดป็นสูตรทีไถูกตຌองตามทีไรัฐธรรมนูญ ละพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ก าหนดเวຌ พราะตางฝຆายตางกใ฿ชຌสูตรค านวณทีไอืๅอประยชน์ตอฝຆายของตน 

ดังนัๅน จึงควรมีการกຌเขวิธีการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรตามมารัฐธรรมนูญ มาตรา 91 
ละพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยประกอบการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร มาตรา 128 ฿หຌป็น
วิธีการทีไงายขึๅน หรืออาจขียนป็นสูตรทางคณิตศาสตร์พืไอ฿หຌเดຌสูตรการค านวณทีไตายตัวนัไนอง 
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อภิปรำยผล 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ทีไ 1 พบวาระบบการลือกตัๅงตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สอดคลຌองกับนวคิด
ทฤษฎี รืไองหลักพืๅนฐานของการลือกตัๅง ซึไงประกอบเปดຌวย หลักความอิสระหงการลือกตัๅง ดยทีไประชาชนชาว
เทยมีอิสระสรี฿นการออกสียงลือกตัๅงวาจะลือก฿ครหรือเมลือก฿ครกใเดຌ สอดคลຌองกับหลักการออกสียงทัไวเป    
คือ มีปຂดอกาส฿หຌมีการออกสียงลือกตัๅงอยางทัไวถึง ดยเมมีการกีดกันหรือจ ากัดสิทธิของบุคคลหนึไงบุคคล฿ดป็น
พิศษ สอดคลຌองกับหลักหลักการลือกตัๅงอยางสมอภาค คือบุคคลทีไมีสิทธิออกสียงลือกตัๅง มีสิทธิคนละหนึไงสียง
ละคะนนสียงทุกคะนนมีนๅ าหนักทากัน ละสอดคลຌองกับหลักการลงคะนนลับดยทุกหนวยการลือกตัๅงจะ
จัดคูหา ละมีกลองทึบ฿หຌผูຌลงคะนนเดຌหยอนบัตรลือกตัๅง 
  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ทีไ 2 พบวาปัญหาของการลือกตัๅงตามรัฐรัฐธรรมนูญ พ.ศ.โ5ๆเ ทีไส าคัญมีอยู 
2 ประการ คือ ประการทีไ 1 วิธีการลือกตัๅงประการรกรืไองของวิธีการลงคะนนทีไรัฐธรรมนูญ พ.ศ. โ5ๆเ มาตรา 
่5 ก าหนด฿หຌประชาชนสามารถลือกผูຌทนเดຌพียง แ บอร์ ดยลือกทัๅงพรรคการมือง ละตัวบุคคลทีไลงสมัคร
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร ซึไงตางจากการลือกตัๅงทีไผานมา คือ นับตัๅงตมีการประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญ พ.ศ. โ5ไเ            
ทีไก าหนด฿หຌประชาชนสามารถลือกเดຌทัๅงคนทีไรักละพรรคทีไชอบ ดยจะมีบัตร โ ฿บ ฿หຌประชาชนเดຌลือกทัๅงพรรค
การมือง ละผูຌสมัครสมาชิกผูຌทนราษฎร ละมีการ฿ชຌระบบนีๅมาอยางยาวนานกวา โเ ป ประชาชนกใมีอิสระทีไจะ
ลือกเดຌวาจะลือกพรรคการมือง฿ด หรือจะลือกผูຌสมัครสมาชิกผูຌทนราษฎรคน฿ดกใเดຌ ตการลือกตัๅงตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. โ5ๆเ เมสามารถท าอยางนัๅนเดຌอีกตอเปพราะตຌองลือกพียงอยาง฿ดอยางหนึไงเดຌพียงอยางดียว 
จึงท า฿หຌประชาชนมีความรูຌสึกวาถูกลิดรอนสิทธิละถูกบังคับ฿หຌตຌองลือก฿นคนหรือพรรคทีไตนเมชอบ จริงอยูทีไ
วัตถุประสงค์ของผูຌรางรัฐธรรมนูญน าระบบนีๅมา฿ชຌกใพืไอตຌองการ฿หຌประทศเทยมีระบบการลือกตัๅงทีไป็นสากล        
ทีไนຌนนยบายของพรรคการมือง สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรตຌองท าตามนยบายของพรรคการมือง ตพรรค
การมืองของประทศเทยเมมีความขຌมขใง หมือนพรรคการมืองของฝัດงยุรป อีกทัๅงยังมีนยบายทีไคลຌายคลึงกันจึง
เมมี อกลักษณ์ ฿หຌประชาชนจ าเดຌ ละประชาชนมีความผูกพันกับตัวบุคคลมากกวา ต ตัวบุคคลทีไ ป็น
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรกใเมมีความนนอนวาจะอยูทีไพรรค฿ด ประทศตຌนบบอยางยอรมนีนัๅน กใมีระบบการ
ลือกตัๅง โ วิธี คือ ดຌานซຌาย ป็นการลือกตัวบุคคล ดຌวยวิธีสียงขຌางมากรอบดียว ดຌานขวาป็นการลือกพรรคตาม
บัญชีรายชืไอผูຌสมัคร ดยมีชืไอพรรคกอนชืไอ ผูຌสมัครดຌวยวิธีสัดสวนดยตຌองลือกทัๅงพรรค ซึไงกใคือ ระบบทีไลือกเดຌทัๅง
คนละพรรคนัๅนอง  

ประการทีไสอง ปัญหากีไยวกับวิธีการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอ           
ตามรัฐธรรมนูญ โ5ๆเ มาตรา ้แ ละพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทน
ราษฎร พ.ศ. โ5ๆแ มาตรา แ่โ จากการศึกษาวิจัยพบวามีความสลับซับซຌอนยากตอความขຌา฿จของประชาชน    
ดຌวยมีการขียนวิธีการค านวณป็นภาษากฎหมายจึงท า฿หຌมีการทีไตีความทีไตกตางกัน พราะตางฝຆายตางกใตีความ฿น
฿นทางทีไตนเดຌประยชน์ คณะกรรมการการลือกตัๅงทีไ ป็นองค์กรชีๅขาดกใเมมีความชัดจน เมมีความนาชืไอถือดຌาน
ความปรง฿ส การลือกตัๅงมีปัญหามากมายทัๅงจ านวนบัตรลือกตัๅงกินจ านวนผูຌเปลือกตัๅง บัตรหาย บัตรจาก
ตางประทศป็นมฆะ มຌตกรณีบัตรขยงทีไป็นทีไสงสัยของประชาชนวากิดขึๅนเดຌอยางเร ผลการลือกตัๅงทีไ
ตกตางกันมากจากพรรคทีไมีคะนนสียงน ามาดยตลอด กลับกลายป็นผูຌตามทีไมีคะนนหางกันหลายคะนน 
หลังจากลือกตัๅงสรใจลຌวเมสามารถประกาศรายชืไอผูຌสอบผานหรือผูຌทีไเดຌป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรเดຌ มีการ
ปຂดผยสูตรค านวณจ านวนสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรบบบัญชีรายชืไอหลายสูตร สุดทຌาย฿ชຌสูตรทีไท า฿หຌพรรคลใกทีไผูຌ
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรมีคะนนสียงเมถึงคะนนสียงทีไสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรพึงมี คือ ็แุเๆ5 เดຌป็น
สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร ซึไงขัดกับความรูຌสึกของประชาชน ละท า฿หຌประชาชนสืไอมศรัทธาตอการลือกตัๅง ละ
ตอการท างานของคณะกรรมการการลือกตัๅงป็นอยางมาก สุดทຌายตຌอง฿ชຌวลากวาสองดือนถึงจะสามารถประกาศ
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รายชืไอผูຌเดຌรับลือกป็นสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร จากนัๅนยังเมสามารถจัดตัๅงรัฐบาลเดຌพราะผลประยชน์เมลงตัว   
มีการตอรองต าหนงรัฐมนตรีตาง โ หลายต าหนง  

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ขຌอทีไ  3 กฎหมายตางประทศทีไน ามาศึกษาเดຌก ระบบการลือกตัๅงของ
สหรัฐอมริกา ระบบการลือกตัๅงของสาธารณรัฐยอรมนี ละระบบการลือกตัๅงของฝรัไงศส พบวา มีพียง
สาธารณรัฐยอรมนีทีไ฿ชຌระบบการลือกตัๅงบบจัดสรรปันสวนผสม ละมีวิธีการลงคะนนลือกสมาชิกสภาผูຌทน
ละพรรคการมือง โ วิธี นอกนัๅน฿ชຌระบบการลือกตัๅงบบระบบการลือกตัๅงสียงขຌางมากดใดขาดรอบดียว ละ
ลงคะนนลือกสมาชิกสภาผูຌทนหรือพรรคการมืองพียง แ บบ ซึไงจะหในเดຌวาระบบการลือกตัๅงตามรัฐธรรมนูญ 
2560 ของเทย มีการผสมผสานระหวางประทศตางโ มิเดຌยึดบบอยาง฿ดอยางหนึไงจึงท า฿หຌกิดปัญหามืไอน ามา฿ชຌ
฿นการลือกตัๅง ฿นดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ทีไผานมา 
 

ขຌอสนอนะส ำหรับกำรวิจัยครัๅงนีๅ 
1. ควรมีการกຌเขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 85 ดยน าหลักการตามมาตรา 95 ของรัฐธรรมนูญ     

พ.ศ. 2550 ละรัฐธรรมนูญ The Basic Law ของประทศสหพันธ์สาธารณรัฐยอรมนีมา฿ชຌ ดย฿หຌประชาชนลือกเดຌ 
2 วิธี คือ ลือกเดຌทัๅงตัวบุคคล ละพรรคการมือง 
 2. ควรมีการกຌเขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 91 ละพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการ
ลือกตัๅงสมาชิกสภาผูຌทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ดยการขียนสูตรค านวณการหาจ านวนสมาชิกสภาผูຌทน
ราษฎรบบบัญชีรายชืไอ฿หຌชัดจน ดยขียนป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ พืไอกຌปัญหาการตีความทีไเมตรงกัน  
 

ขຌอสนอนะส ำหรับกำรวิจัยครัๅงตอเป  
 ระบบการมืองของประทศตาง โ นัๅน มีองค์ประกอบหลายองค์กร ละองค์กรส าคัญทีไจะขຌาเปขับคลืไอน
การมืองของประทศกใคือ พรรคการมือง มืไอดูพรรคการมืองของประทศทีไพัฒนาลຌว ชน อังกฤษ อมริกา หรือ
มຌตสหพันธ์สาธารณรัฐยอรมนีตางกใมีพรรคการมืองทีไขຌมขใงกอตัๅงมาอยางยาวนาน ป็นหลัก฿นการลือกตัๅงต
ละครัๅง ซึไงตกตางจากพรรคการมืองของประทศเทยทีไเมมีความขຌมขใง ละมักจะถูกยุบพรรคเดຌงายกวา
ตางประทศ พราะหตุหงการยุบพรรคการมืองของเทยท าผิดเดຌงายกวาหตุหงการยุบพรรคการมืองของ
ตางประทศ ดังนัๅน ฿นการวิจัยครัๅงตอเปผูຌวิจัยสนอ฿หຌมีการศึกษากีไยวกับปัญหาการยุบพรรคการมืองของประทศ
เทย ซึไงป็นการสอดคลຌองกับงานวิจัยนีๅ 
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การรับรูของประชาชนตอนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ศึกษาเฉพาะ 
เขตเทศบาลเมืองปทุมธาน ีจังหวัดปทุมธานี  
 
Perception of People on Government Policies of the Promotion of Alternative Energy of 
Biodiesel : Case Study of Pathum Thani Town Municipality, Pathum Thani Province. 
 
ผูวิจัย   ผูชวยศาตราจารย ดร.พราวพิชชา  เถลิงพล  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการรับรูนโยบายรัฐบาลดานการ

สงเสริมใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซลในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบการรบัรู
ของประชาชนตอนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซลในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 3) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูของประชาชนตอนโยบาย
รัฐบาลดานการสงเสริมใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซลในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลกลุ มตัวอยาง 400 คน จากประชาชนที่อาศัยอยู ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี          
ใชวิธีการสุมตัวอยางของ (Krejcie and Morgan, 1970) ซึ่งมีสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย  
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา Chi-Square คา t-test, F – test และการวิเคราะหผลทางสถิติแบบ 
Regression Analysis ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผลการวิจัยพบวา 

1. ความคิดเห็นของประชาชนตอการรับรูนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.69) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานการรับรูขาวสารพลังงานทดแทนไบโอดีเซล   

( =3.76) มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแกดานการใหคุณคาพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ( =3.69) ดานความรู
เก่ียวกับพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ( =3.63) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสดุ ไดแกดานทัศนคตพิลังงานทดแทนไบ
โอดีเซล ( =3.59) 

2. การเปรียบเทียบการรับรูของประชาชนตอนโยบายรัฐบาล จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยสรุปวา 
ภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวน เพศ อาชีพ และรายไดตอเดือน ในสวนดานการสงเสริมใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล 
ภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวน เพศ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูของประชาชนตอนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล 
พบวา (R2= 0.89.8, R2

adjusted= 0.891, F=675.9, p< 0.001) ปจจัยที่เปนองคประกอบสำคัญที่สุดคือ ดานการรับรู
ขาวสารพลังงานทดแทนไบโอดีเซล (β = 0.86) รองลงมาดานการใหคุณคาพลังงานทดแทนไบโอดีเซล (β = 0.78) 
ดานความรูเก่ียวกับพลังงานทดแทนไบโอดีเซล (β = 0.74) และดานทัศนคติพลังงานทดแทนไบโอดีเซล (β = 0.68) 
ตามลำดับ 
 
คำสำคัญ : การรับรูของประชาชน, นโยบายการสงเสริมใชพลังงานทดแทน, พลังงานไบโอดีเซล. 
 
 
 

x
x x

x
x
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abstract 
The purposes of this research were: 1) to study people opinion on perception of 

government policies of the promotion of alternative energy of biodiesel in Pathum Thani 
town municipality, Pathum Thani province, 2) to compare perception of people on 
government policies of the promotion of alternative energy of biodiesel in Pathum Thani 
town municipality, Pathum Thani province which classified by personal factor, and 3) to 
study factors that influence on perception of people on government policies of the promotion 
of alternative energy of biodiesel in Pathum Thani town municipality, Pathum Thani 
province. Questionnaires were used to collect data from 400 samples from people living in 
Pathum Thani town municipality by sampling method of Krejcie and Morgan, 1970. The 
statistics used percentage, mean, standard deviation, Chi-Square, t-test, F-test and regression 
analysis in the hypothesis testing to analyze the relationship between independent variables 
and variables in this study. 
The results showed that: 

1.The overall of people opinion on perception of government policies of the promotion 

of alternative energy of biodiesel were high level ( =3.69), when considering in each aspect 
found that perception of news on alternative energy of biodiesel had the highest mean                    

(  = 3.76). Follow by the value of alternative energy of biodiesel ( = 3.69), knowledge 

about alternative energy of biodiesel (= 3.63), while the least mean was the attitude of 

alternative energy of biodiesel ( = 3.59). 
2 .  The conclusion of comparing perception of people on government policies that 

divided by personal factor were not difference, except gender, career and income per month. 
As for the promotion of the use of alternative energy of biodiesel in general was not different, 
except gender and income per month with statistical significance at the level of .05. 

3 .  Factors that influence perception of people on government policies of the 
promotion of alternative energy of biodiesel showed (R2= 0.89.8, R2adjusted= 0.891, F=675.9, 
p< 0.001). the most important factor was perception of news on alternative energy of 
biodiesel (β = 0.86), follow by the value of alternative energy of biodiesel (β = 0.78), 
knowledge about alternative energy of biodiesel (β = 0.74) and the attitude of alternative 
energy of biodiesel (β = 0.68), respectively. 

 
Key Word : perception of people, the promotion of alternative energy, biodiesel. 
 
บทนำ 
 จากยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2580) ท่ีมีวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงพอ” ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561- 
พ.ศ. 2580) เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ เชน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจ รวมถึงการใชชีวิตของ
ประชาชน จากปญหาวิกฤตการณพลังงานและราคานํ้ามันที่มีความผันผวนสูง กอใหเกิดผลกระทบในทกุภาคสวน 
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน (กระทรวงพลังงาน, 2555) ทั้งในทางตรงและทางออมสงผลตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของประชาชนทําใหตองแบกรับคาครองชีพที่สูงขึ้นตามราคานํ้ามันโลก ซึ่งมีความเปนไปไดวาใน
อนาคต ประมาณป พ.ศ. 2583 สังคมโลกคงตองเผชิญหนากับภาวะการขาดแคลนนํ้ามันอยางแนนอน (วราภรณ 
เอกเผาพันธุ, 2552) ดังนั้นรัฐบาลจึงมอบหมายใหกระทรวงพลังงานจัดทําแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ป (พ.ศ.2555-2564) หรือ Alternative Energy Development Plan : AEDP 
(2012-2021) เพื ่อกําหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศโดยที ่ใหความสำคัญกับ

x

x x
x

x
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เชื้อเพลิงชีวภาพ ท่ีมีบทบาทหลักในฐานะเชื้อเพลิงสำหรับภาคขนสง (พงษชัย ชัยจิรวิวัฒน, 2555) ซ่ึงปจจุบันมีนิยม
ใชอยู 2 ชนิด คือ เอทานอล และไบโอดีเซล จึงกำหนดใหมีสัดสวนการเติบโตระดับสูง ซ่ึงขอมูลในป 2558 เชื้อเพลิง
ชีวภาพท้ัง 2 ประเภท มีกำลังการผลิตรวม 6.69 ลานลิตรตอวัน แบงเปนเอทานอลวันละ 3.52 ลานลิตรและไบโอดีเซล 
วันละ 3.14 ลานลิตร ดังน้ัน แผนพัฒนาพลังงาน 2558 สำหรับปลายป 2579 จึงตั้งเปาหมายเพ่ิมการผลิต และใช
เชื้อเพลิงชีวภาพท้ัง 2 ประเภทเปน 25.30 ลานลิตรตอวัน แบงเปนเอทานอลวันละ 11.30 ลานลิตร และไบโอดีเซล
วันละ 14 ลานลิตร (บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน), 2556). 

จังหวัดปทุมธานีเปนเขตปริมณฑลท่ีอยูในสภาวะการกลายเปนเมือง คือ มีสัดสวนของประชากรท่ีอาศัยอยู
ในเขตเมืองเพิ่มขึ้น พรอมทั้งมีอัตราการขยายตัวของชุมชนอยางตอเนื่อง ทำใหภาวะอยูในลักษณะ “สังคมเมือง” 
มากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจอยาง 
รวดเร็ว จึงทําใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมือง เปนท่ีตั้งของศูนยการคาสงสินคาทางการ
เกษตรประเภทพืชผัก และยังเปนที่ตั้งของศูนยการคาขนาดใหญ ตลอดจนหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ ดังน้ัน
จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาว จะเห็นไดวา โดยภาคขนสงซ่ึงมีความตองการการใชพลังงาน
มากเปนอันดับ 2 เทากับ 35.70% รองลงมาจากภาคอุตสาหกรรม เทากับ 39.54% (วนิดา นรเศรษฐโสภณ, 2552) 
นโยบายประหยัดพลังงานภาคขนสงจึงเปนนโยบายหนึ่งที่มีมาตรการเปนรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งการนำนโยบายการ
ประหยัดพลังงานไปปฏิบัตินั้นไดรับความสนใจและการใหความรวมมือจากภาคเอกชน ภาคประชาชนจากเหตุผล
ดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การรับรูของประชาชนตอนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมใช
พลังงานทดแทนไบโอดีเซล ศึกษาเฉพาะเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี” เพ่ือเปนการศึกษาพลังงานท่ี
กำลังจะถูกนำมาใชทดแทนพลังงาน แบบเดิมหรือเปนพลังงานที่เปนทางเลือกใหมนอกเหนือจากที่ใชกันอยูใน
ปจจุบัน เพ่ือพัฒนาประยุกตใหเปนพลังงานท่ีสามารถนํามาบริโภคได และผลักดันพลังงานหมุนเวียน (Renewable 
Energy) ซึ่งเปนสวนหนึ ่งที่สําคัญของพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) ใหเปนพลังงานหลักในอนาคต 
นอกจากการนําพลังงานทางเลือกท่ีวามาชวยแกไขปญหาแลว เคร่ืองมือสําคัญในการแกไข ปญหาคือตองมีการจัด
การพลังงานและอนุรักษพลังงานที่ดี เพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสดุตอ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเร่ือง “การรับรูของประชาชนตอนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมใช
พลังงานทดแทนไบโอดีเซล ศึกษาเฉพาะเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี” โดยผู วิจัยไดกำหนด
วัตถุประสงคท่ีใชในการวิจัยดังน้ี  
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการรับรูนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมใชพลังงานทดแทน        
ไบโอดีเซลในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรูของประชาชนตอนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล
ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูของประชาชนตอนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมใชพลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซลในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “การรับรูของประชาชนตอนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล 

ศึกษาเฉพาะเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี” จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและผลงานท่ีเก่ียวของ 
โดยสามารถเขียนเปนระบบไดดังตอไปน้ี 
 
  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)             ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีกลุมตัวอยางจากประชาชน

จำนวน 400 คน ใชสูตรการสุมตัวอยางตามกรณีท่ีไมทราบจำนวนประชากร โดยใชสูตรของ W.G. Cochran (1953, p.886)  
 
 

ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตวัอยาง ไดแก 
1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

6. สถานภาพทางครอบครัว 
7. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูในชุมชน 

 

การรบัรูตอนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริม
ใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ไดแก  

1. ดานความรูเก่ียวกับพลังงานทดแทน        

ไบโอดีเซล 

2. ดานทัศนคตพิลังงานทดแทนไบโอดีเซล 

3. ดานการรับรูขาวสารพลังงานทดแทน 

ไบโอดีเซล 

4. ดานการใหคุณคาพลงังานทดแทน            

ไบโอดีเซล 

 

การสงเสริมการใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล
ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี  

จังหวัดปทุมธานี 
1. ความถี่ในการใชพลงังานทดแทน                

ไบโอดีเซล 

2. วัตถุประสงคหลักในการเลือกใชพลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล 

3. ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินเลือกใช
พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 

4. แหลงที่ไดมาของขอมูลการใชพลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล 

5. คาใชจายตอคร้ังในการเติมน้ำมันพลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล 

6. ปมน้ำมันท่ีทานชอบเติมน้ำมันพลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ นำเครื่องมือไปทดลองใช (Try out)  
กับประชากรท่ีไมใชกลุมตวัอยาง จำนวน 30 ชุด แลวนำผลการทดลองมาใชคำนวณเพ่ือหาคาความเท่ียง (Reliability) 
ดวยวิธีการหาคาครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) เทากับ 0.978 (สุจิตรา บุญยรัตพันธุ, 2546) 

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดดำเนินการเก็บขอมูล โดยผูวิจัยและผูชวยเก็บขอมูล เขาพบกลุม
ตัวอยาง หลังจากน้ันแนะนำตัว ชี้แจง วัตถุประสงคและขออนุญาตในการใหตอบแบบสอบถามพรอมท้ังชี้แจงการ
พิทักษสิทธิ หลังจากนั้นใหกลุมตัวอยาง และรวบรวมแบบสอบถามคืนทันที ผูวิจัยและผูชวยเก็บขอมูลตรวจสอบ
ความครบถวนถูกตองของแบบสอบถามกอนนำไป วิเคราะหจำนวน 400 ฉบับ แลวนำขอมูลท่ีไดมาคดิคะแนนและ
วิเคราะหตามวิธีทางสถิติเพ่ือการวิจัยตอไป 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก (1) สถิติพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ(2) สถิติเชิงอางอิงเพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแก เพื่อทดสอบสมมติฐาน ทดสอบไค - สแควร 
(Chi - Square) การเปรียบเทียบความแตกตางของคาที (t-Test) และทดสอบคาเอฟ (F-Test) ดวยการวิเคราะหความ
แปรปรวน (One-Way ANOVA) พรอมทั้งการวิเคราะหดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Hierarchy Regression 
Analysis) สมมติฐานเพ่ือศึกษาความสัมพันธของตัวแปรในปจจัยตางๆ กับขอมูลเชิงประจักษท่ีกำหนดไว 
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยผูวิจัยนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลความหมายของการ

วิเคราะหขอมูล โดยสามารถสรุปผลการวิจัยดังตอไปน้ี 
1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) 

และหาคารอยละ (Percentage) ซึ่งสรุปวาสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 250 คิดเปนรอยละ 55.00 มีอายุระหวาง 31 – 40 ป 
จำนวน 195 คิดเปนรอยละ 48.75 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 280 คิดเปนรอยละ 63.75 มีอาชีพคาขาย
ประกอบธุรกิจสวนตัวคิดเปนรอยละ 55.25 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ระหวาง 20,001–30,000 บาท จำนวน 190 คิดเปน
รอยละ 48.00 และมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน 6 -10 ป จำนวน 192 คน คิดเปนรอยละ 46.00 ตามลำดับ 

2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซลในเขต
เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)  
ซึ่งสรุปวา สวนใหญมีความถี่ในการใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล 3 - 5 ครั้ง / เดือน จำนวน 151 คิดเปนรอยละ 
35.70 มีวัตถุประสงคหลักในการเลือกใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซลจากเปนพลังงานสะอาด ท่ีชวยลดปญหามลพิษ 
PM 2.5 จำนวน 138 คิดเปนรอยละ 31.00 มีผูที่มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินเลือกใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล
จากตัวทานเอง จำนวน 168 คิดเปนรอยละ 42.00 มีแหลงท่ีไดมาของขอมูลการใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซลจาก
โฆษณาทางสิ่งพิมพ จำนวน 143 คิดเปนรอยละ 35.70 มีคาใชจายตอคร้ังในการเติมน้ำมันพลังงานทดแทนไบโอดีเซล 
1,001 – 1,500 บาท จำนวน 195 คิดเปนรอยละ 44.00 และปมน้ำมันท่ีทานชอบเติมน้ำมันพลังงานทดแทนไบโอดีเซล 
ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีมากท่ีสุด ไดแก ปมปตท. จำนวน 114 คิดเปนรอยละ 32.00 ตามลำดับ 

3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอการรับรูนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมใชพลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงสรุปวาภาพรวม
อยูในระดับมาก ( =3.69) เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานการรับรูขาวสารพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ( =3.76) 
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแกดานการใหคุณคาพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ( =3.69) ดานความรูเกี่ยวกับ
พลังงานทดแทนไบโอดีเซล ( =3.63) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแกดานทัศนคตพิลังงานทดแทนไบโอดีเซล 

( =3.59) ตามลำดับ 

x x
x

x
x
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4. ผลการวิเคราะหการวิเคราะหเปรียบเทียบการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซลในเขตเทศบาล
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยใชสถิติทดสอบไค - สแควร (Chi - Square) ซ่ึงนำเสนอตามตารางท่ี 1 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะหเปรียบเทียบความสัมพันธปจจัยสวนบุคคลของประชาชนตอการใชพลังงานทดแทน 

ไบโอดีเซลในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

ปจจัยสวนบุคคลของ
ประชาชน 

การใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล 
ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี 

1 2 3 4 5 6 
1. เพศ .845 .028* .045* .475 .707 .307 
2. อายุ .188 .238 .178 .356 .089 .389 
3. ระดับการศึกษา  .412 .170 .210 .030* .217 .610 
4. อาชีพ .180 .380 .025* .140 .492 .412 
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน  .019* .143 .013 .209 .102 .012* 
6. สถานภาพทางครอบครัว .733 .545 .120 .508 .182 .133 
7.ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูใน
ชุมชน 

.980 .346 .293 .596 .720 .580 

* มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05  
 ***หมายเหตุ : (1) หมายถึงความถี่ในการใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล (2) หมายถึงวัตถุประสงคหลักใน
การเลือกใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล (3) หมายถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินเลือกใชพลงังานทดแทนไบโอดเีซล 
(4) หมายถึงแหลงท่ีไดมาของขอมูลการใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล (5) หมายถึงคาใชจายตอคร้ังในการเติมน้ำมัน
พลังงานทดแทนไบโอดีเซลและ (6) หมายถึงปมน้ำมันท่ีทานชอบเติมน้ำมันพลังงานทดแทนไบโอดีเซล 

จากตารางที่ 1. ผลการวิเคราะหขอมูล โดยสรุปวาการเปรียบเทียบความสัมพันธภาพรวมไมแตกตางกัน 
ยกเวน ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในเรื่องเพศ มีความสัมพันธในวัตถุประสงคหลักในการเลือกใชพลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล และเรื่องผูที่มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินเลือกใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ปจจัยสวนบคุคล
ของประชาชนในเรื่องระดับการศึกษา มีความสัมพันธในแหลงที่ไดมาของขอมูลการใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล 
ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในเรื่องอาชีพ มีความสัมพันธในผูที่มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินเลือกใชพลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล และปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในเร่ืองรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธในความถี่ในการ
ใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล และปมน้ำมันท่ีทานชอบเติมน้ำมันพลังงานทดแทนไบโอดีเซลอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  
 5. การวิเคราะหเปรียบเทียบการรับรูตอนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล  
โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยใชสถิติทดสอบ
ความแตกตางของคาที (t-Test) และทดสอบคาเอฟ (F-Test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวน (One-Way ANOVA) 
ใชวิธี Fisher’s Least Significant Difference หรือ (LSD) ซ่ึงนำเสนอตามตารางท่ี 2 ดังน้ี 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการรับรูตอนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมใชพลังงานทดแทน 
ไบโอดีเซล โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของประชาชน 

จากตารางที่ 2. ผลการวิเคราะหขอมูล โดยสรุปวา การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการรบัรูตอ
นโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของประชาชน 
ภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวน ดานความรูเก่ียวกับพลังงานทดแทนไบโอดีเซล แตกตางกันในเร่ืองเพศ และรายได
เฉลี่ยตอเดือน ดานทัศนคติพลังงานทดแทนไบโอดีเซล แตกตางกันในเรื่องอาชีพ ดานการรับรูขาวสารพลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล แตกตางกันในเร่ืองเพศ อาชีพ รายไดตอเดือน และดานการใหคุณคาพลังงานทดแทนไบโอดีเซล 
แตกตางกันในเร่ืองเพศ อาชีพ รายไดตอเดือน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

6. การวิเคราะหการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู ของประชาชนตอนโยบายรัฐบาลดานการ
สงเสริมใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซลในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยใชสถิติการวิเคราะหการ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซ่ึงนำเสนอตามตารางท่ี 3 ดังน้ี 
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยวิเคราะหอำนาจการทำนายปจจัยทีมี่อิทธิพลตอการรบัรูของประชาชนตอนโยบาย

รัฐบาลดานการสงเสริมใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซลในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
 (n=400) 

การรบัรูของประชาชนตอนโยบาย
รัฐบาลดานการสงเสริมใช
พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 

สัมประสิทธิ์ถดถอย 
(Coefficient) R2 R2adj Sr2 R2 

Change Β β 
ดานความรูเก่ียวกับพลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล 

0.404 0.860 0.835 0.540 4.332 0.560 

ดานทัศนคตพิลงังานทดแทนไบโอ
ดีเซล 

2.623 0.780 0.760 0.578 4.54 0.438 

ดานการรับรูขาวสารพลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล 

0.520 0.740 0.731 0.594 4.081 0.516 

ดานการใหคุณคาพลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล 

3.608 0.640 0.630 0.606 4.024 0.412 

 (R2= 0.89.8, R2
adjusted= 0.891, F=675.9, p< 0.001) 

การรบัรูตอนโยบายรัฐบาล
ดานการสงเสริมใชพลังงาน

ทดแทนไบโอดีเซล 

จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของประชาชน 

เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ 

รายได
เฉล่ียตอ
เดือน 

สถานภาพ
ทาง

ครอบครัว 

ระยะเวลา
ที่อาศัยอยู
ในชุมชน 

ดานความรูเก่ียวกับพลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล 

.027* .284 .080 .018* .012* .127 .998 

ดานทัศนคตพิลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล 

.672 .178 .716 .015* .102 .139 .173 

ดานการรับรูขาวสารพลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล 

.034* .982 .150 .010* .008* .145 .781 

ดานการใหคุณคาพลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซล 

.031* .161 .189 .033* .020* .124 .979 
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 จากตารางท่ี 3. ผลการวิเคราะหขอมูล คาสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู
ของประชาชนตอนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซลในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี (R2= 0.89.8, R2

adjusted= 0.891, F=675.9, p< 0.001) ตัวแปรท่ีเปนปจจัยทำนายโดยสรุปผลไดดังน้ี  
 1. ดานความรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทนไบโอดีเซล โดยสามารถทำนายความแปรปรวนไดโมเดลที่ดีที่สุด 
(R2= 0.835, R2

Adjusted=0.540,B =0.404, 95%CI= 0.325-0.487, β=0.860, p< 0.001)  
 2. ดานทัศนคตพิลังงานทดแทนไบโอดีเซล โดยสามารถทำนายความแปรปรวนโมเดลท่ีดีท่ีสุด (R2= 0.760, 
R2

Adjusted= 0.578, R2changed=0.038; B =2.623, 95%CI= 1.653-3.594, β=0.780, p< 0.001)  
 3. ดานการรับรูขาวสารพลังงานทดแทนไบโอดีเซล โดยสามารถทำนายความแปรปรวนไดโมเดลที่ดีที่สุด 
(R2= 0.731, R2

Adjusted= 0.594, R2changed=0.016; B =0.520, 95%CI= 0.352-0.687, β=0.740, p< 0.000)  
 4. ดานการใหคุณคาพลังงานทดแทนไบโอดีเซล โดยสามารถทำนายความแปรปรวนไดโมเดลท่ีดท่ีีสุด (R2= 
0.6 3 0 , R2

Adjusted= 0.606, R2changed=0.012; B =3.608, 95%CI= 2.243-4.937, β=0.6 8 0 , p< 0.001) 
ตามลำดับ 
 
อภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี โดยผูวิจัยสามารถอภิปรายสรุปผลการศึกษาโดยแยกออกในแตละประเด็นไดดังตอไปน้ี 

ประเด็นที่ 1. จาการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการรับรูนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมใช
พลังงานทดแทนไบโอดีเซลในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยสรุปวาประชาชนใหความสำคัญตอ
ดานการรับรูขาวสารพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ลำดับสูงสูด รองลงมาดานการใหคุณคาพลังงานทดแทนไบโอดีเซล 
ดานความรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทนไบโอดีเซล สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแกดานทัศนคตพิลังงานทดแทน         
ไบโอดีเซลสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจมาพร อินทผลา (2553) ศึกษาการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนจาก
ปาลมน้ำมันไบโอดีเซลขององคการบริหารสวนตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พบวาประชาชนมีความรู
ความเขาใจเร่ืองพลังงานทดแทนและสนใจท่ีจะใชพลังงานทดแทน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของจิตรลดา พรหม
มากรณ และพัชรนันท ศรีธนาอุทัยกร (2557) ศึกษาความรูความเขาใจของผูใชรถยนตในพื้นที่จังหวัดนนทบุรตีอ
พลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอความ รูความเขาใจ และระดับความรูความเขาใจ 
ตอการใชพลังงานทดแทนน้ำมัน เชื้อเพลิงในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยจากการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน 
ไบโอดีเซลในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สวนใหญมีความถี่ในการใชพลังงานทดแทนไบโอดเีซล             
3 - 5 คร้ัง / เดือน มีวัตถุประสงคหลักในการเลือกใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซลจากเปนพลังงานสะอาด ท่ีชวยลด
ปญหามลพิษ PM 2.5 มีผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการตัดสินเลือกใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซลจากตัวทานเอง มีแหลงท่ี
ไดมาของขอมูลการใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซลจากโฆษณาทางสิ่งพิมพ มีคาใชจายตอครั้งในการเติมน้ำมัน
พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 1,001 – 1,500 บาท และปมน้ำมันท่ีชอบเติมน้ำมันพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ไดแก 
ปมปตท. สอดคลองกับงานวิจัยของภูมินทร จันทภูมิ (2549) ศึกษาการใชพลังงานทดแทนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา ผูบริโภคไดเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานน้ำมัน ในเร่ืองการใหความสำคัญดานคุณภาพ ของผลิตภัณฑท่ี
เหมาะกับราคา จากการเปรียบเทียบการรับรูของประชาชนตอนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมใชพลังงานทดแทนไบ
โอดีเซลในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยสรุปวา ภาพรวมไม
แตกตางกัน ยกเวน เพศ อาชีพ และรายไดตอเดือน ในสวนดานการสงเสริมใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ภาพรวม
ไมแตกตางกัน ยกเวน เพศ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พรอมทั้งปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการรับรู ของประชาชนตอนโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล พบวา                
(R2= 0.89.8, R2

adjusted= 0.891, F=675.9, p< 0.001)สอดคลองกับงานวิจัยของวราวุธ ศรีแสน (2559) ศึกษาตวั
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แบบการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรพลังงานไฟฟาสีเขียวเพ่ือความยั่งยืนของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา โมเดลสมการ
โครงสราง มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ อยูในเกณฑดี โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบคา Chi-square 
(X2) มีคาเทากับ 149.442 คา df เทากับ 124 คา P-value เทากับ 0.060 GFI เทากับ 0.958 AGFI เทากับ 0.930 
CFI เทากับ 0.997 และ RMSEA เทากับ 0.025 

ประเด็นที่ 2. นโยบายรัฐบาลดานการสงเสริมใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซลในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี ไดแก (1) เปาหมายและวัตถุประสงค (2) มาตรการท่ีออกมาสนับสนุน (3) การรณรงคประชาสัมพันธ 
สรางแรงจูงใจ 2. การนำนโยบายไปปฏิบัติ ไดแก (1) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (2) ความ
พรอมขององคการท่ีนำนโยบายไปปฏิบัติ (3) กฎหมายและระเบียบขอบังคับของภาครัฐ 3. ความสำเร็จการสงเสริม
ใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ไดแก (1) ความคุมคาดวยการลดการนำเขาพลังงาน (2) มีความตอเนื่องดวยการมี
มาตรการอื่นๆ ออกมาสนับสนุน (3) การใหความรวมมือทั้งของภาครัฐและเอกชน ในการนำนโยบายไปปฏิบัติ             
(4) มีความพึงพอใจในการนำมาตรการตางๆ ไปปฏิบัติ ท่ีจะทำใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญหรือทีละนอยตามท่ี
กำหนดไวในการตัดสินใจของนโยบายกับประชาชนอยางถูกตอง ในเร่ืองการประหยัดพลังงาน (Thitiroj Rergsumran, 
2006) ศึกษาเร่ืองพลังงานทางเลือกสงผลตอประสิทธิผลของนโยบายในมิติตาง ๆ  ไดแก ความสามารถในการลดการ
นำเขาของพลังงาน การลดปญหาดานการผลิต และลดปญหาดานสิ่งแวดลอมจากผลกระทบของการใชพลังงานจาก
ปจจัยท่ีมีตอระดับความสำเร็จของการนำนโยบายไปสูการปฏิบัติ (Van Meter and Van Horn (1975, pp. 445-488) 
จากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สงผลตอถึงแมวาสภาวะของเชื้อเพลิงจะมีราคาท่ีสูงขึ้น และ
เปนการชวยเหลือประชากรท่ีมีรายไดต่ำท่ีตองการรถเพ่ือใหมีพลังงานทดแทนไบโอดีเซลในความรวมมือกันระหวาง
ภาครัฐ และภาคเอกชน (Agranoff, 2006,p.59) เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว และงานวิจัยของวีระชาติ จริตงาม 
(Jaritngam, 2008) ที่กลาววา การจัดการดานพลังงานควรให ความรู ความเขาใจเรื่องพลังงานแกประชาชนใน
พื้นที่ดวยจากนั้นนําปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของตอการเลือกใชพลังงานทดแทน มาสานตอโดยใหเจาหนาที่พลังงาน
จังหวัดนําโครงการพลังงานทดแทนเริ่มตนจากชุมชนในจังหวัด แลวคอยๆ ขยายตอไปเรื่อย ในพื้นที่ใกลเคียงโดย 
ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน (2552) ไดกลาวไววา นโยบายของ รัฐบาลเพื่อกำหนดใหประชาชนสนับสนุนพลังงาน
หมุนเวียนไดโดยตรง และสอดคลองกับงานวิจัยของของฮอสเซ็น และมาริโนวา (Hossain & Marinova, 2007)            
ไดกลาวไววาการนำพลังงา ทดแทนไปใชในประเทศบังคลาเทศ พบวา ดวย ธรรมชาติ การนำเทคโนโลยีของพลงังาน 
ทดแทนไปใชในประเทศเพื่อรักษาสภาวะแวดลอมตามขอตกลงภาวะโลกรอน (Kyoto’s clean development 
mechanism) โดยใชศักยภาพจากพลังงานทองถิ่นใหเกิดประโยชนเพ่ือใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

ขอเสนอแนะ 
1. เปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายดานการสงเสริมใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซลในเขตเทศบาล

เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงจะเปนการสงเสริมใหประชาชนเห็นคุณคาถึงการใชพลังงานอยางจริงจัง และให
ความรูกับประชาชนอยางถูกตอง ในเร่ืองการประหยัดพลังงาน มีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานท่ีดีขึ้น พรอมท้ัง
การพลังงานทดแทนไบโอดีเซลเปนพลังงานสะอาด ท่ีชวยลดปญหามลพิษ PM 2.5  

2. จากการประชาสัมพันธในสรางแรงจูงใจใหประชาชนหันมาใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ในภาพรวมถือ
วายังมีการประชาสัมพันธที่สับสน เพราะประชาชนเกิดความสับสนการเลือกใชโดยน้ำมันไบโอดีเซลมีหลากหลาย
สูตรในปจจุบัน เชน B2 (ไบโอดีเซล 2% , ดีเซล 98%), B5 (ไบโอดีเซล 5% , ดีเซล 95%) , B20 (ไบโอดีเซล 20% , 
ดีเซล 80%) และB40 (ไบโอดีเซล 40%, ดีเซล 60%) , B100 (ไบโอดีเซล 100%) 
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3. ความรวมมือกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เปนสิ่งท่ีมีอยูแลว ดังน้ันการใหความรู
ความเขาใจในการใชพลังงานทดแทนไบโอดีเซลเปนพลังงานที่สามารถนํามาบริโภคได และผลักดันพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) ใหเปน
พลังงานหลักในอนาคต ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการแกไขปญหาการจัดการพลังงานและอนุรักษพลังงานที่ดี 
เพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ประเทศชาติมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนาตอไป 
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การบริหารจัดการกระบวนของชุมชนในการสรางคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุ ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
Community Process Management for Quality of Life and Health Promoting Behavior 
of the Elderly in Chedi Sub-district, U Thong District, Suphan Buri Province 
 
ผูวิจัย   พฤหัส  ปานรัตน 

พิมพ  คงขาว 
สุรพงษ  พูนทรัพย 
ดาวรุงรตา  วงษไกร 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีตำบลเจดีย อำเภออูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 3) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุท่ีเขารับการศึกษาใน
โรงเรียนผูสูงอายุกับผูสูง อายุที่ไมไดเขารับการศึกษาในโรงเรียนผูสูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลเจดีย อำเภอ อูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูสูงอายุเขตพื้นที่ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
จำนวน 120 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมสิทธ์ิสหพันธแบบเพียรสัน 

ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารจัดการกระบวนของชุมชนในการสรางคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพของผูสูงอายุ ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีอยูในระดับมากท้ังโดยรวมและรายดาน 2) ระดับ
พัฒนาการสรางการสรางคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุเขตพ้ืนท่ีตำบลเจดีย อำเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรีอยูในระดับมากท้ังโดยรวมและรายดาน 3) ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกระบวนของ
ชุมชนในการสรางคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผู สูงอายุ ตำบลเจดีย อำเภออู ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.5 
 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต , พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ , โรงเรียนผูสูงอายุ 
 
Abstract 

The objectives of this study were 1) to study quality of life of aging society in 
Suphanburi Province 2) to study health promoting behaviors of aging society in Suphanburi             
3) to compare the quality of life and health promoting behaviors of aging society attending school 
in the elderly and the aging society that is not admitted to the elderly school in Suphanburi 
 The sample group was 133 people of Aging society in Suphanburi Province.              
The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected were 
analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses 
was tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA and Multiple Regression. 
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 The results showed that people in Suphanburi province 1) Research and innovation 
strategies for social and environmental development in Suphan Buri Province a high level, 
both overall and individual 2) The level of development, creation of quality of life and health 
promoting behaviors of the elderly in Suphanburi Province is at a high level, both overall and 
each aspect. 3) Relationship between research strategy and innovation for social and 
environmental development in Suphan Buri province Have a relationship with statistical 
significance at the level of .05 
 
Keywords : Quality of Life , Health Promotion Behavior , School for the Elderlyi 
 

บทนำ 
การเพิ่มขึ้นของสัดสวนประชากรผูสูงอายุเปนสถานการณที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญ ประเทศไทย

นับเปนอีกประเทศหน่ึงท่ีกำลังกาวเขาสูการเขาเปนสังคมผูสูงอาย ุโดยพบวาสัดสวนประชากรของผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยเพิ่มจากรอยละ 9.4 ในปพ.ศ. 2545 เปน รอยละ 10.7 ในปพ.ศ. 2550 และคาดวาจะมีจำนวน
เพิ่มขึ้นถึง 20.5 ลานคนหรือรอยละ 25 ของจำนวนประชากรทั้งหมดใน ป พ.ศ.2583 (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แหงชาต,ิ 2562)  

จากแนวโนมของผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นจึงนำมาซึ่งภาวะเสี่ยงและปญหาดานสขุภาพของ ผูสูงอายุที่เพ่ิม
มากขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได เน่ืองจากผูสูงอายุเปนวัยแหงความเสื่อมถอยในทุก ๆ ดานทำใหเกิดอาการเจ็บปวยตามวัย 
นอกจากการเจ็บปวยทางรางกายที่เกิดขึ้นกับผูสูงอายุแลว ยังสงผลตอสภาพจิตใจของผูสูงอายุดวย เนื่องจากวัย
ผูสูงอายุจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง ท้ังจากภาวะสุขภาพท่ีเสื่อมถอยลงการสูญเสียบทบาทหนาท่ีทาง
สังคมและอาจวิตกกังวลตอความตายท่ีอยูในสวนลึกของจิตใจเพราะเปนเร่ืองท่ีใกลตัวมากขึ้นทุกวัน สิ่งเหลาน้ีทำให
ผูสูงอายุรูสึกไรคุณคา ไรความหมายแรงจูงใจและความกระตือรือรนลดลงขาดความเชื่อม่ันและหมดความภาคภมิูใจ
ในตนเอง(สุปาณีจินาสวัสดิ์, 2559) แนวโนมปญหาสุขภาพจิตในอนาคตอาจจะมีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากสภาพ
สังคมเมืองมีการแขงขันตลอดเวลา สภาพครอบครัวมีขนาดเล็ก และมีเวลาปฏิสัมพันธระหวางกันนอยลง               
ขาดบรรยากาศของความสัมพันธที่ดีในดานจิตใจ สงผลใหเกิดความเครียดและไมมีทางออก อันจะนำไปสูปญหาทาง
สุขภาพวัยสูงอายุไดในท่ีสุด ดังน้ันจึงเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงหลายดานในวัยสูงอายุจะนำมา ซ่ึงปญหาทางสุขภาพท้ัง
ทางกาย และทางจิตใจ และจะนำมาซ่ึงคุณภาพชีวติของผูสูงอายุท่ีมีการลดลง ไปจนถึงมีคุณภาพชีวิตในระดับท่ี ไมด ี

การสงเสริมสุขภาพของตนเองของผูสูงอายุเปนกลยุทธหนึ่งที ่จะชวยใหผู สูงอายุมีสุขภาพดีสามารถ
ดำรงชีวิตไดดวยตนเองโดยไมเปนภาระแกครอบครัวหรือสังคม โดยแพนเดอร (Pender, Murdaugh, & Parsons, 
2006) กลาววาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลกระทำ โดยมีเปาหมายสำคัญ ใน
การยกระดับความเปนอยูท่ีดีและการบรรลุเปาหมาย ในการมีสุขภาพท่ีดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ใน
การควบคุมดูแลสุขภาพใหไดตามเปาหมาย และปฏิบัติกิจกรรมน้ัน ๆ จนเปนแบบแผนการดำเนินชีวิตการท่ีบุคคล
จะปรับเปลี่ยน พฤติกรรมไปสูพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพน้ันเปนสิ่งท่ีกระทำไดยากและมีแนวโนมท่ีบุคคลอาจจะไม
สามารถกระทำไดอยางตอเน่ือง 

การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรผูสูงอายุและผลกระทบที่กลาวมาขางตนทำใหภารกิจ ของหนวยงาน
ภาครัฐในการดูแลดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผู สูงอายุมีเพิ ่มมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการกำหนดนโยบายและ
กฎหมายสำหรับผูสูงอายุทั้งระยะสั้นและระยะยาว เชน พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยซ่ึงเปนพระราชบัญญัติ ท่ีวาดวยผูสูงอายุเก่ียวกบัการสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี
โดยการจัดการขององคกร หนวยงานตาง ๆ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, 2548) สงผลให
มีการจัดทำประกาศและระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติตามมา 
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การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรผูสูงอายุและผลกระทบที่กลาวมาขางตน ทำใหภารกิจของหนวยงาน
ภาครัฐในการดูแลดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับผู สูงอายุมีเพิ ่มมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการกำหนดนโยบายและ
กฎหมายสำหรับผูสูงอายุท้ังระยะสั้นและระยะยาว เชน พระราชบัญญัติผูสูงอาย ุพ.ศ.2546ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยซ่ึงเปนพระราชบัญญัติ ท่ีวาดวยผูสูงอายุเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีโดย
การจัดการขององคกร หนวยงานตาง ๆ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย,2548) สงผลใหมีการ
จัดทำประกาศและระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติน้ีตามมา 

จากความสำคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความแตกตางของคุณภาพชีว ิตและ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุท่ีเขารับการศึกษาในโรงเรียนผูสูงอายุกับผูสูงอายุท่ีไมไดเขารับการศึกษาใน
โรงเรียนผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และพิจาณาวาคณุภาพชวิีตมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมสงเสริมคุณภาพอยางไร เพื่อนำขอมูลที่ไดมาใชในการวางแนวทางการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีพฤติกรรม สงเสริมสุขภาพในการดำรงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม ชวยเหลือตัวเองไดตาม
อัตภาพและไมเปนภาระแกผูอ่ืน ซ่ึงจะชวยใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตอไป 
 

วตัถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ี ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุที่เขารับการศึกษาโรงเรียน

สูงอายุกับผูสูงอายุท่ีไมไดรับเขาการศึกษาในโรงเรียนผูสูงอายุเขตพ้ืนท่ีตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. การบริหารจัดการกระบวนของชุมชนในการสรางคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ

ผูสูงอายุ ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับใด 
2. การบริหารจัดการกระบวนการของชุมชนใหมีการสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนเขตพื้นท่ี ตำบลเจดีย 

อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
3. ความสัมพันธระหวางยุการบริหารจัดการกระบวนของชุมชนในการสรางคุณภาพชีวิตและพฤติกรรม

สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดใชการบริหารจัดการกระบวนของชุมชนในการสรางคุณภาพชีวิตและพฤติกรรม

สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ตำบลเจดยี อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก ตัวแปรตน/การ
สรางคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุชุมชนเขตพื้นที ่ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ประกอบดวยตัวแปรตน 4 ดาน คือ 1) ดานรางกาย 2) ดานจิตใจ 3) ดานความสัมพันธทางสังคม 4) ดาน
สิ่งแวดลอม ตัวแปรตาม/การบริหารจัดการกระบวนการของชุมชนใหมีการสรางคุณภาพชีวิต ประกอบดวยตัวแปรตาม  
2 ดาน คือ 1) ความรับผิดชอบตอสุขภาพ 2) การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  
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วิธีการดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกระบวนของชุมชนในการสราง

คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดังน้ี 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดวย ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป และอาศัยอยูในชุมชนเขต
พ้ืนท่ีตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 624 ราย  

โดยตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบงเขตการปกครอง เปน 8 หมูบาน ประกอบดวย หมู 1 
บานไผลูกนก , หมู 2 บานวัดนก , หมู 3 บานตาลลูกออน , หมู 4 บานโคกยายเกตุ , หมู 5 บานปากแสก , หมู 6 
บานไผแอก , หมู 7 บานโคกยายเกตุ และหมู 8 บานใหมพานิช 
จำนวนประชากรใน ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  จำนวนหลังคาเรือน    : 723 หลังคาเรือน  
  จำนวนประชากร     : 3,083 คน   
 จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ป   : 206 คน  
  จำนวนสตรีตั้งครรภ    : 40 คน  
 จำนวนสตรีอายุ 35 ป ขึ้นไป   : 869 คน    

จำนวนผูสูงอายุ     : 513 คน 
จำนวนผูสูงอายุ ท่ีปวยเปนโรคเร้ือรัง  : 96  คน 
จำนวนผูสูงอายุ ท่ีชวยตนเองไมได   : 15 คน 
จำนวนผูพิการ     : 31 คน 
ท่ีมา : สำนักคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2557 
3.1.2 ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขนาดของกลุมตัวอยางจำนวน 120 คน โดยใชสูตร

การคำนวณขนาดกลุมตัวอยางจากจำนวน 20 เทาของตัวแปร โดยตัวแปรท่ีกำหนด คือ 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.2.1 ลักษณะของเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 1 ฉบับ โดยแบงออกเปน 3 ตอน 
ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
 ซึ ่งประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส แหลงรายไดหลัก และจำนวนสมาชิกในครบครัว 
แบบสอบถามที่มีคำตอบใหเลือก (Multiple Choices) จำนวน 5 ขอ มีลักษณะของแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-List) 

ตอนที ่ 2 แบบสอบถามเกี ่ยวกับ การบริหารจัดการกระบวนของชุมชนในการสรางคุณภาพชีวิตและ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือใหเหมาะสมกับปญหาการ
วิจัยและเพ่ือทำใหไดตัวอยางท่ีเปนตัวแทนท่ีดีของประชากรท่ีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย 4 ดาน 1) ดานรางกาย 
2) ดานจิตใจ 3)ดานความสัมพันธทางสังคม 4)ดานสิ่งแวดลอม แบบสอบถามมีจำนวน 13 ขอ เปนแบบสอบถาม
แบบมาตรวัดประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Scale)  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการกระบวนการของชุมชนใหมีการสรางคณุภาพชีวิตของ
ชุมชนเขตพื ้นท่ีตำบลเจดีย อำเภออู ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย 2 ดาน ไดแก               
ความรับผิดชอบตอสุขภาพ 2) การออกกำลังกาย 3) การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล แบบสอบถามมีจำนวน 5 ขอ 
เปนแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Scale)  
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 3.2.2 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเครื ่องมือที ่เปนแบบสอบถามขึ้น ตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกำหนด โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังน้ี 
  3.2.2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด บทความและงานวิจัยที ่เกี ่ยวขอกับความสัมพันธระหวาง           
การบริหารจัดการกระบวนของชุมชนในการสรางคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ตำบลเจดีย 
อำเภออูทอง จังหวัดสพุรรณบุรี แลวนำมาสรางแบบสอบถามและพัฒนาปรับปรุงใหครอบคลุมและตรงตามเน้ือหา 
  3.2.2.2 ศึกษาการสรางแบบสอบถาม แบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับตามแนวคิด ลิเคอรท 
(Likert Scale)  
  3.2.2.3 นำแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบและพิจารณาความ
ถูกตองของภาษาใหครอบคลุมตามคำนิยามศัพท 
  3.2.2.4 นำแบบสอถามเสนอตอผู  เชี ่ยวชาญทางดานเนื ้อหา และดานวัดผลประเมินผล           
เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา  
  3.2.2.5 นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวนำเสนออาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาความถูกตองเหมาะสมอีกคร้ัง 
  3.2.2.6 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปของชุมชน
เขตพ้ืนท่ีตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  3.2.2.7 นำแบบสอบถามท่ีไดจากการทดสอบ มาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอรหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  

3.2.3 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดำเนินการตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรวบรวมจากกลุมตัวอยาง 
และคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณไปใชในการวิเคราะหขอมูล จากแบบสอบถามท่ีไดสงในชุมชนเขตพื้นที่ตำบล
เจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แลวนำขอมูลท้ังหมดมาดำเนินการดังน้ี 
  3.2.3.1 นำขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เก่ียวกับสถานภาพผูตอบ แลวนำมาฉบับสอบถาม 
มาคำนวณหาคารอยละ (Percentage) และนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
  3.2.3.2 นำขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ การบริหารจัดการกระบวน
ของชุมชนในการสรางคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ ่งเปนแบบสอบถามมาตรวัดประเมินคา (Rating Scale) ตามตรวจใหคะแนนตามเกณฑน้ำหนัก             
5 ระดับ จากนั้นนำไปบันทึก และวิเคราะหคาเฉลี่ย (x) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดวยโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร แลวนำผลการวิเคราะหท่ีไดมาแปลความหมายรายขอ รายดาน และความหมายของในภาพรวม 
การแปลผลคาเฉลีย่ตามเกณฑ ของชวงคะแนน (Class Interval) (บุญชม ศรีสะอาด,2555) 5 ระดับ 
   3.2.3.3 นำขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที ่ 3 แบบสอบถามเกี ่ยวกับการบริหารจัดการ
กระบวนการของชุมชนใหมีการสรางคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีตำบลเจดีย 
อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินคา (Rating Scale) มาตรวจใหคะแนน
ตามเกณฑน้ำหนัก 5 ระดับ จากนั ้นนำไปบันทึก และวิเคราะหคาเฉลี่ย (x) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)           
ดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร แลวนำผลการวิเคราะหที่ไดมาแปลความมหายรายขอ รายดาน และ
ความหมายของในภาพรวม การแปลผลคาเฉลี่ยตามเกณฑของชวงคะแนน (Class Interval) (บุญชม ศรีสะอาด
,2555) 5 ระดับ 
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  3.2.3.4 นำขอมูลท่ีไดแปลความหมายของระดับความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกระบวน
ของชุมชนในการสรางคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ไดแลวนำเอาคาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ (ชูศรี 
วงศรัตนะ.2553, น.316)  

3.2.4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคและการทดสอบสมมุติฐาน

ของการวิจัย ดังน้ี 
 3.2.4.1 สถิติพ้ืนฐาน 
  3.2.5.1.1 คารอยละ (Percentage = %) 
  3.2.5.1.2 คาเฉลี่ย (Mean = X) 
  3.2.5.1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation=S.D.) 
 3.2.4.2 สถิติท่ีใชหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  3.2.6.2.1 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชวิธีหาคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอบบาด (Cranach) 
 3.2.4.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางมีการสราง

คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุกับการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนใหการสรางคุณภาพ
ชีวิตและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ใชทดสอบ
ดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการกระบวนของชุมชนในการสรางคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของผูสูงอายุ ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค 1.เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขต
พื้นที่ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในเขตพื้นท่ี
ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 3. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุที่เขารับการศึกษาโรงเรียนสูงอายุกับผูสูงอายุที่ไมไดรับเขาการศึกษาในโรงเรียนผูสูงอายุเขตพื้นที่ ตำบล
เจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ในการวิจัยคร้ังน้ี คือผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปของชุมชนเขตพ้ืนท่ีตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี จำนวน 120 คน เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามโดยแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 มาตราสวน ใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเร่ืองการบริหารจัดการกระบวนของชุมชน
ในการสรางคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 1.คารอยละ (Percentage) 2.คาเฉลี่ย (Mean) 3.สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 4.คาที (t-test แบบ Independent) 5.คาเอฟ (F-test) 
 1. เพศ สวนใหญเปนเพศหญงิ รอยละ 79 อายุผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายรุะหวาง 70-75 ป รอยละ 
50 สถานภาพรสมรส ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนโสด รอยละ 56 แหลงรายไดหลัก ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนคูสมรส รอยละ 51 จำนวนสมาชิกในครอบครัว ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จำนวน 4-6 คน รอยละ 45  

2. ขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการกระบวนของชุมชนในการสรางคุณภาพ
ชีวิตและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สรุปผลไดดังน้ี 

2.1 ดานรางกาย ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมอยูระดับมาก พิจารณารายขอพบวาสวนใหญอยู
ในระดับมากท่ีสุด ในหัวขอ พละกำลังและเร่ียวแรงของทานท่ีมีสามารถชวยทานลุกเดินหรือเคลื่อนไหวรางกายไดดี  
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2.2 ดานจิตใจ ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมอยูระดับมาก พิจารณารายขอพบวาสวนใหญ อยู
ในระดับมากท่ีสุด ในหัวขอ ทานรูสึกวาตนเองไรคา  

2.3. ดานความสัมพันธทางสังคม ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมอยูระดับดีมาก พิจารณารายขอ
พบวาสวนใหญ อยูในระดับมากที่สุด ในหัวขอ เมื่อทานเขาไปมีสวนรวมในงานประเพณีและงานเทศกาลประจำป
ตางๆ ภายในชุมชน ทานรูสึกดีเพียงใด 

2.4. ดานสิ่งแวดลอม ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมอยูระดับมาก พิจารณารายขอพบวาสวน
ใหญ อยูในระดับมากที่สุด ในหัวขอ สภาพบานของทาน มีอากาศถายเท มีแสงสวาง สาธารณูปโภค เชน ไฟฟา 
ประปา ถนนในชุมชนท่ีอาศัยอยูไดดีเพียงใด  
 การวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการกระบวนของชุมชนในการสรางคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของผูสูงอายุ ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมและรายดานอยูระดับมากที่สุด ผลการวิจัย
ดังกลาวเปน การสะทอนตอการบริหารจัดการกระบวนของชุมชนในการสรางคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพของผูสูงอายุ ตำบลเจดีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กับผูสูงอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปเพ่ือนำขอมูลท่ีไดมา
ใชในการวางแนวทางการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุใหผูสูงอายุใหมีคุณภาพที่ดี มีพฤติกรรม สงเสิรมสุขภาพในการ
ดำรงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม และสามารถชวยเหลือตัวเองไดตามอัตตภาพและไมเปนภาระแกผูอ่ืน ซ่ึงจะทำ
ใหชวยบรรลุเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของผูสงูอายุ เชน ความเชื่อ
ขนบธรรมเนียม และอำนาจในตน 

2. ควรมีการศึกษาวิธีการ กลยุทธอื่นในการสงเสริมคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของผู สูงอายุ          
เพ่ือจะไดหาแนวทางในการลดปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการดำเนินงานเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและพฤติกรรม
สุขภาพของผูสูงอายุไดอยางครอบคลุมมากขึ้น  
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หลักธรรมาภิบาลกับการใหรางวัลนำจับศึกษากรณี : การจับกุมสินคาละเมิดลิขสิทธ์ิ 
 
Good governance principles and arresting awards Case study : Seizure of pirated products 

  
ผูวิจัย   รองศาสตราจารย ดร. จรัสพงศ  คลังกรณ 

 

บทคัดยอ 
 วิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา แนวทางการนำหลักธรรมมาภิบาลกับการใหรางวัลนำจับ ของไทย 
และตางประเทศ ท่ีเก่ียวกับ หลักธรรมาภิบาลกับการใหรางวัลนำจับ โดยเฉพาะกรณี : การจับกุมสินคาละเมิดลิขสิทธ์ิ 
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะศึกษามุงศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ หลักธรรมาภิบาล การใหรางวัล นำจับ และการ
ละเมิดสินคาลิขสิทธ์ิ จากการศึกษาวิจัยทำใหทราบวาการใช หลักธรรมาภิบาล ในการใหรางวัลนำจับปจจุบันมี
ความสำคัญมาก โดยเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของพึงตระหนักถึงความยุติธรรม และปญหาที่เกิดจากการจับกุมสินคาอัน
ละเมิดลิขสิทธ์ิ มีโอกาสท่ีประชาชนจะไมไดรับความเปนธรรม เปนจำนวนมาก การนำหลักธรรมภิบาลมาใชควบคู
กับกฎหมายเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ลดปญหาไดโดยรัฐบาลและหนวยงานเกี่ยวของ ควรกำหนดใหนำเรื่องการให
รางวัลนำจับสินคาละเมิดลิขสทิธ์ิ น้ันนอกจากตองเปนไปตามกฎหมายแลว จึงควรท่ีจะใหมีกรรมการพิจารณาการใช
หลักธรรมาภิบาล ขึ้นมาสำหรับพิจารณาคดีเก่ียวกับความผิดอีกดวย เพ่ือแบงเบาภาระการพิจารณาตัดสินคดีของศาล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูพิพากษา อัยการ พนักงานสอบสวน ควรจะมีหลักธรรมาภิบาลกับการใหรางวัลนำจับในกรณี
การจับกุมสินคาละเมิดลิขสิทธ์ิ เปนอยางยิ่ง 
 
คำสำคัญ : หลักธรรมาภิบาล , รางวัลนำจับ , ละเมิดลิขสิทธิ ์
 
Abstract 

The purpose of this research is to study the guidelines for applying good governance 
principles to Thai and foreign leading award awards in relation to good governance principles 
and offering awards. Especially the case: The seizure of pirated products This research The 
researcher will study the concepts Theories about Principles of good governance, rewarding, 
arrest and piracy From research studies, it is learned that the use Good Governance In the 
present awards ceremony is very important. With the relevant authorities to be aware of 
justice And problems arising from the arrest of pirated products There is a chance that people 
will not receive a lot of fairness. The use of good governance along with the law is another 
way to reduce the problem by the government should set the award for bringing pirated 
products. In addition to having to comply with the law There should be a committee to consider 
the use of good governance. Up for trial on the offense as well. To ease the burden of court 
proceedings Especially the judges, prosecutors, investigative officers There should be good 
governance principles to reward arrests in cases of arrest of pirated products. Very much 
 
Keywords : Good governance principles, Leadership awards, Copyright infringement 
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ความนำ 
ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการตาง ๆ  

ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากน้ียังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนำไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน 
ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้ มีความหมายอยางกวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เทาน้ัน แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติ
ปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอก เปนตน 

ธรรมาภิบาล เปนหลักการที ่นำมาใชบริหารงานในปจจุบันอยางแพรหลาย ดวยเหตุเพราะ ชวย
สรางสรรคและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานตางทำงานอยางซื่อสัตยสุจริตและ
ขยันหม่ันเพียร ทำใหผลประกอบการขององคกรธุรกิจน้ันขยายตัว นอกจากน้ีแลวยังทำใหบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
ศรัทธาและเชื่อม่ันในองคกรน้ัน ๆ อันจะทำใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง เชน องคกรท่ีโปรงใส ยอมไดรับความ
ไววางใจในการรวมทำธุรกิจ รัฐบาลที่โปรงใสตรวจสอบได ยอมสรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนและประชาชน 
ตลอดจนสงผลดีตอเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญกาวหนาของประเทศ เปนตน (http://th.wikipedia.org) 

สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดไวโดยไดเสนอเปนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา หลักธรรมาภิบาลน้ัน
ประกอบดวย 6 หลักการคือ 

1. หลักคุณธรรม 
2. หลักนิติธรรม 
3. หลักความโปรงใส 
4. หลักความมีสวนรวม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุมคา 
แตจะเปนหลักการใดก็ตาม ก็จะเห็นวาหลักการท้ังหลายลวนมีจุดมุงหมายท่ีจะรักษา “ความสมดุล” ใน

มิติตางๆไว เชน หลักคุณธรรมก็คือการรักษาสมดุลระหวางตนเองกับผูอื่น คือไมเบียดเบียน ผูอื่นหรือตัวเองจน
เดือดรอน ซ่ึงการท่ีมีความโปรงใส เปดโอกาสใหผูท่ีเก่ียวของมีสวนรวม ตรวจสอบ ก็เพ่ือมุงใหทุกฝายท่ีเก่ียวของได
เห็นถึงความสมดุลดังกลาววาอยูในวิสัยที่ยอมรับได สวนหลักความรับผดิชอบ ก็ตองสมดุลกับเสรีภาพที่เปนสิ่งท่ี
สำคัญของทุกคน และหลักความคุมคา ก็ตองสมดุลกับหลักอ่ืนๆ เชน บางคร้ังองคการอาจมุงความคุมคาจนละเลย
เรื่องความเปนธรรมหรือโปรงใส หรือบางครั้งที่หนวยงานโปรงใสมากจนคูแขงขันลวงรูความลับที่สำคัญในการ
ประกอบกิจการ ความสมดุล หรือ ธรรม จึงเปนสวนประกอบท่ีสำคัญของธรรมาภิบาล 
หลักของธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

1. ยึดม่ันในหลักของวัตถุประสงคในการใหบริการแกประชาชนหรือผูท่ีมาใชบริการ (Clear statement-
high service quality) 

"องคกรจะตองมีการประกาศ (statement) พันธกิจและวัตถุประสงค ขององคกรที่ชัดเจน และใชเปน
แนวทางในการวางแผน การปฏิบัติงานขององคกรน้ันๆ" 

2. ทำงานอยางมีประสิทธิภาพในหนาท่ีและบทบาทของตน (Public Statement วาจะทำหนาท่ีอยางไร
โดยวิธีอะไรท่ีจะบรรลุเปาหมาย) 

"ผูบริหารควรแจงใหประชาชนไดทราบในการประกาศสาธารณะ (Public Statement) ถึงหนาที่และความ
รับผิดชอบของตน โดยระบุใหทราบถึงการปฏบิัติงานท่ีพอเหมาะกับขนาดและความซับซอน (Complexity) ขององคกร" 

3. สงเสริมคานิยม (Values) ขององคกร และแสดงใหเห็นถึงคุณคาของธรรมาภิบาลโดยการปฏิบัติหรือ
พฤติกรรม (Behaviors) (moral integrity and etiquette in the responsiveness to the diverse public) 

"ผูบริหารทำตัวเปนตัวอยางในการใหบริการแกประชาชนทุกชนชั้นอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน" 
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4. มีการสื่อสารท่ีดี การตัดสินใจอยางโปรงใส และมีการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม (Providing information to 
flow two-ways) 

"ตองมีระบบตรวจสอบการทำงานทุกอยาง เพื่อใหแนใจวาทุกอยางดำเนินไปตามแผนการทำงาน มีการ
ตรวจสอบความถูกตองของรายงานบัญชีการเงินรวมท้ังขอมูลตางๆ ท่ีผลิตโดยองคกร" 

5. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของสวนบริหารจัดการอยางตอเนื่องและใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(ผูบริหารตองมีความสามารถและพัฒนาตัวเองอยางตอเน่ือง) 

"ผูบริหารจัดการจะตองมีความรับผิดชอบในผลงาน โดยการประเมินผลงานเปนระยะๆ ทั้งนี้รวมทั้งการ
ประเมินความตองการในการฝกอบรม หรือการพัฒนาทักษะท่ีตองการใชในการปฏิบัติหนาท่ี" 

6.การเขาถึงประชาชน และตองรับผิดชอบตอการทำงานและผลงานอยางจริงจัง 
สินบนนำจับตามกฎหมายหมายถึงเงินรางวัลท่ีรัฐใหแกบุคคลใดท่ีชี้ชองใหเจาพนักงานไปจับการพนันราย

ใดรายหน่ึงไดสำเร็จ สวนสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา หมายถึงเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนท่ีใหแกเจาพนักงาน
เพ่ือจูงใจใหเขากระทำหรือไมกระทำการอยางใดในตำแหนงหนาท่ีของตน 

สินบนนำจับ(รางวัลนำจับ) ตามกฎหมาย เปนมาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปราบปรามการ
กระทำท่ีผิดกฎหมาย โดยใหผูกระทำผิดเปนผูจายสินบนแกผูนำจับ หรือถาผูกระทำผิดไมชำระสินบนดังกลาว ใหรัฐ
จายเงินใหแกบุคคลใดที่ชี้ชองใหเจาพนักงานไปจับการพนันรายใดรายหนึ่งไดสำเร็จ โดยจายจากเงินของกลางซ่ึง
ศาลสั่งริบเม่ือคดีถึงท่ีสุดหรือจากเงินคาปรับท่ีชำระตอศาล หากผูกระทำผิดไดรับโทษจำคุกแตเพียงอยางเดียวก็จะ
ใหสินบนนำจับมิได แมคดีน้ันจะมีเงินของกลางท่ีศาลสั่งใหริบอยูดวยก็ตาม เน่ืองจากมาตรา 15 กำหนดใหศาลสั่งไว
ในคำพิพากษาใหผูกระทำผิดใชเงินสินบนแกผูนำจับก่ึงหน่ึงของเงินคาปรับกอน ถาผูกระทำผิดไมชำระเงินสินบนจึง
ใหศาลสั่งใหจายเงิน ที่ไดจากการขายทอดตลาดของกลางที่ศาลสั่งริบไว หรือถาไมมีของกลางใหริบก็ใหศาลสั่ง
จายเงินสินบนจากเงินคาปรับท่ีไดชำระตอศาล 

สวนการฟองใหสั่งจายสินบนนำจับน้ัน ตองขอโดยอัยการในขณะฟองคดีความผิด โดยระบุไวในคำขอทาย
ฟองวาและสั่งจายสินบนนำจับแกผูนำจับตามกฎหมายดวย 
 กรณี ผูแจงขอมูลการผลิตและจำหนายผลิตภัณฑซีดี หรือผลิตภัณฑเทปละเมิดลิขสิทธ์ิ รวมถึงเคร่ืองจักร
ผลิตผลิตภัณฑซีดีท่ีมีการกระทำละเมิด ไดแก เคร่ืองผลิตแผนซีดีตนฉบับ ชุดของเคร่ืองจักรท่ีประกอบดวยเคร่ืองฉดี
หรือปมแผนซีดี และเคร่ืองพิมพสี จนนำไปสูการจับกุม เจาหนาท่ีๆทำการจับกุมและผูแจงขอมูล สามารถขอรับเงิน
รางวัลและเงินสินบนนำจับได โดยมีหลักเกณฑดังน้ี  
 เงินรางวัล แกเจาหนาที่ๆทำการจับกุม จับกุมโรงงานผลิต และสามารถยึดหรืออายัดเครื่องจักรเปนของ
กลางในคดีได 1 เคร่ือง เงินรางวัลไมเกินหน่ึงลานบาท ตั้งแต 2 เคร่ืองขึ้นไป ไมเกิน สองลานบาท หากจับกุมแหลง
เก็บหรือแหลงจำหนายท่ีสามารถยึดหรืออายัดผลิตภณัฑซีดหีรือผลิตภณัฑเทป ของกลางในคดี ตั้งแต 300 ชิ้นขึ้นไป 
เงินรางวัลชิ้นละสามบาท  
 เงินสินบน แกผูแจงขอมูล ไดรับรอยละสิบของเงินรางวัล เงินรางวัลและเงินสินบน จะไดรับครึ่งหนึ่งเม่ือ
พนักงานอัยการสั่งฟอง สวนท่ีเหลือไดรับเม่ือศาลมีคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษจำเลย 
  
สมมติฐานการวิจัย  

วิจัย เร่ือง “หลักธรรมาภิบาลกับการใหรางวัลนำจับ ศึกษากรณี: การจับกุมสินคาละเมิดลิขสิทธ์ิ” สุมติฐาน 
ของการวิจัยน้ีจึงมีอยูวา ใหใชหลักธรรมาภิบาล สำหรับพิจารณาการใหรางวัลนำจับ ในกรณี การจับกุมสินคาละเมิด
ลิขสิทธ์ิ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูพิพากษา อัยการ พนักงานสอบสวน และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ควรจะมีหลักธรรมาภิบาล
กับการใหรางวัลนำจับ 
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วิธีดำเนินการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง เรื่อง “หลักธรรมาภิบาลกับการใหรางวัลนำจับ ศึกษากรณี : การจับกุมสินคาละเมิดลขิสิทธ์ิ” 

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาคนควาในรูปแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
วิเคราะหจากเอกสารทางวิชาการ (Document Study) วารสาร บทความ รายงานการวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือ
นำมาประกอบ อางอิง และเปนแนวทางในการวิเคราะห ซ่ึงมีรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ผูวิจัยไดทำการ
ทดสอบเคร่ืองมือดวยการสัมภาษณตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับประชากรกลุมตัวอยางท่ีตองการวิจัยคือ องคกรรัฐ 
เอกชน และประชาชนเพ่ือได แนวทางการสรางความเขาใจใหกับประชาชนในเร่ืองการใหประชาชนไดมีสวนรวมใน
การกำหนดแนวทางในการนำหลักธรรมมาภิบาลเก่ียวกับการใหรางวัลนำจับใหเกิดผลการศึกษาวิจัยออกมา 
  

ผลการวิจัย  
 จากการศึกษาวิจัยพบวา การไดมา ผูสรางสรรคจะไดรับความคุมครองทันท่ีท่ีสรางสรางสรรคงานประเภท
ที่กฎหมายกำหนดโดยอัตโนมัติ และสามารถโอนลิขสิทธิ์ใหแกบุคคลอื่นไดโดยไมจำกัดตัวผูรับโอนหรือเงื่อนไข 
คุณสมบัติของผูรับโอน และบุคคลผูรับโอนจะไดรับการคุมครองในลักษณะผูกขาดเปนสิทธิแตผูเดียวเชนเดียวกับผู
สรางสรรคทุกประการโดยไมมีขอจำกัดในการใชสิทธิ สงผลใหเกิดระบบเศรษฐกิจใหมท่ีกลุมทุนเอกชนนำงานอันมี
ลิขสิทธ์ิท่ีมีลักษณะเปนนามธรรมออกหาประโยชนไดอยางไมมีขีดจำกัดและไมมีขอบเขต ภายใตระบบดังกลาวกลุม
ทุนเอกชนจะดำเนินการแสวงหางานอันมีลิขสิทธิ์โดยการจางหรือซื้องานอันมีลิขสิทธิ์โดยอาศัยศักยภาพ สถานะ 
อำนาจการตอรองที่เหนือกวาผูสรางสรรคเขาครอบครอง เพื่อใหไดมาซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์และนำงานอันมีลขิสิทธ์ิ
ออกหาประโยชนโดยไมตองอยูภายใตการกำกับ ดูแลจากภาครัฐ ผลจากหลักเกณฑดังกลาวทำใหเกิดการ เอารัดเอา
เปรียบสังคม กระจายรายไดไมเปนธรรม ใชทรัพยากรท่ีมีจำกัดของสังคมอยางไมมีประสิทธิภาพ 
 สิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิ เจาของลิขสิทธ์ิมีสิทธิแตผูเดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน ใน
งานทั ่วไป และทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน ใหเชาตนฉบับหรือสำเนางาน ในงานโสตทัศนวัสดุ 
ภาพยนตร หรือสิ่งบันทึกเสียง สิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิท่ีบัญญัติไวในกฎหมายบางอยาง เชน การดัดแปลง เปนการ
ตอยอดท่ีเกิดประโยชนตอสวนรวมท่ีกฎหมายสิทธิบัตรมิไดกำหนดหาม ผลจากการคุมครองสงผลใหไมสามารถนำ
งานอันมีลิขสิทธ์ิไปตอยอดเพ่ือพัฒนางานอันเปนประโยชนตอสวนรวมได  
 เม่ือพิจารณาถึงวัตถุแหงสิทธิท่ีมีลักษณะเปนนามธรรมท่ีไมอาจแยงการครอบครอง ใชไดในขณะเดียวกัน
โดยไมจำกัดจำนวน ไมอาจทำลาย ทำใหเสื่อมคา หรือไรประโยชนได แตกลับใหความคุมครองในลักษณะใหการ
ผูกขาด การกระทำตองหามตามกฎหมายสวนใหญ เชน การเผยแพรตอสาธารณชน มีลักษณะเปนการใชสอยทรัพย
ตามปกติของคนในสังคม กฎหมายมิใหกระทำนอกจากการใชสอยตามปกติภายในเคหสถานของตนเทาน้ัน จึงมีผล
เทากับวาเปนการจำกัดสถานที่ใชสอยทรัพยและจำกัดหลักกรรมสิทธิ์ของคนทั้งสังคมมิใหใชสอยทรัพยตามปกติ
บางอยาง เปนการริดรอนหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพยของคนทั้งสังคมในทรัพยที่มีงานอันมีลิขสิทธิ์เกี่ยวโยง ถึงแมวา
ทรัพยอันมีลิขสิทธ์ิเก่ียวโยงจะไดมาโดยถูกตองตามกฎหมายท่ีเจาของลิขสทิธ์ิไดรับผลตอบแทนจากการจำหนายงาน
อันมีลิขสิทธิ์ไปแลวก็ตาม หลักเกณฑดังกลาวกำหนดขึ้นเพียงเพื่อประสงคจะใหความคุมครองประโยชนในทาง
เศรษฐกิจของเจาของลิขสิทธิ์ที่ปจจุบันสวนใหญมิไดเปนผูสรางสรรค ทั้งยังเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่อง
เสรีภาพ ทรัพยสิน การศึกษา การพัฒนา การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง แยกออกเปนละเมิดเพื่อการคาและมิใชเพ่ือ
การคา โดยมิไดกำหนดขอบเขตการกระทำ พฤติการณของการกระทำ ผลกระทบจากการกระทำ ปริมาณการ
ละเมิดและรายไดที่ผูละเมิดไดจากการทำละเมิด ฯลฯ เปนองคประกอบความผิด ดังนั้นหากผูละเมิดเพียงกระทำ
การท่ีกฎหมายบัญญัติหามเพียงคร้ังเดียวก็จะเปนความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษท่ีสูงท้ังโทษจำคุกและโทษปรับ หาก
เปนการกระทำเพ่ือหาประโยชนทางการคาก็จะเปนความผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรงเพ่ือการคา หากกระทำเพียง
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เพื่อใชสอยทรัพยกระทำตอทรัพยของตนโดยมิไดหาประโยชนทางการคาก็จะเปนความผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิ
โดยตรงมิใชเพ่ือการคา  
 การกำหนดฐานความผิดละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรงของไทย จึงใหความคุมครองลิขสิทธ์ิทางอาญาในมาตรฐาน
ที่สูงกวามาตรฐานที่กำหนดไวใน TRIPs มิไดคำนึงถึงการคุมครองสังคมและมิไดปกปองชุมชน เห็นไดจากการ
บัญญัติใหการกระทำตอวัตถุแหงสิทธิที่มีลักษณะเปนนามธรรม การกระทำของผูละเมิดไมสามารถแยงการครอบ
ครอบไปจากเจาของลิขสิทธ์ิ สามารถใชงานพรอมกันโดยไมจำกัดจำนวนผูใช การละเมิดมิไดสรางความเสียหายใดๆ
ตอตัวงานอันมีลิขสิทธ์ิท่ีมีลักษณะไมอาจทำใหเสียหายทำลาย ทำใหเสื่อมคาหรือทำใหไรประโยชนได ความเสียหาย
จากการละเมิดเพียงเกิดกับประโยชนในทางเศรษฐกิจของเจาของลิขสิทธิ์เทานั้น ในสวนพฤติการณการกระทำท่ี
กฎหมายหามเม่ือพิจารณาโดยสภาพแลวการกระทำเหลาน้ันมิใชความผิดรายแรงสวนใหญเปนการใชสอยทรัพยของ
คนในสังคมตามปกติไมมีขอตำหนิทางศีลธรรม มิไดกระทำดวยจิตใจที่ชั่วราย คนสวนใหญในสังคมไมเห็นวาเปน
อันตราย ไมกอใหเกิดอันตราย ไมกระทบกระเทือนตอบุคคลอื่นหรือสังคม ไมกระทบตอประโยชนในทางผาสุก 
สวัสดิภาพของสวนรวม  
 ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงควรกำหนดใหเปนความผิดเฉพาะการละเมิดเพื่อการคาเทานั้น ดวยเหตุผล 
อนุสัญญากรุงเบอรนและความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวกับการคาท่ีประเทศไทยใหสัตยาบัน
และมีหนาท่ีตองนำมาบัญญัติไวเปนกฎหมายภายในไดกำหนดหลักเกณฑการคุมครองทางอาญาไวเพียงจะตองเปน
การละเมิดเพื่อการคาและมีปริมาณในเชิงพาณิชย ในสวนของโทษจะตองเหมาะสมกับพฤติการณ ลักษณะของ
ความผิด และสอดคลองกับระดับของการลงโทษท่ีใชกับอาชญากรรมท่ีมีความรุนแรงเทากัน ดังน้ันการกำหนดฐาน
ความผิดละเมิดลิขสิทธ์ิของประเทศไทยจึงไมสมควรท่ีจะใหความคุมครองทางอาญาในมาตรฐานท่ีสูงกวาความตกลง 
TRIPs แตควรกำหนดใหเฉพาะการละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรงเพ่ือการคาเปนความผิดอาญาเชนเดียวกับกฎหมายลิขสทิธ์ิ
ของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน และควรกำหนดพฤติการณในการกระทำความผิด ปริมาณและ
รายไดที ่ไดจากการละเมิด เชน กระทำเปนธุรกิจ กระทำจำนวนมาก เปนเครือขาย กระทำความผิดซ้ำ เปน
องคประกอบของฐานความผิด เนื่องจากการกระทำดังกลาวสงผลกระทบกับเจาของลิขสิทธิ์แลวยังเปนอันตราย
สงผลกระทบตอความสงบสุข ความม่ันคงของสังคม สวนพฤติการณอ่ืน ๆ ท่ีมีพฤติการณเปนการใชสอยทรัพยของ
คนตามปกติไมสมควรกำหนดใหเปนความผิดอาญาเน่ืองจากเจาของลิขสิทธ์ิสามารถใชมาตรการอ่ืนเพ่ือใหไดรับการ
คุมครองโดยมีกฎหมายรองรับ โดยสามารถนำคดีขึ้นสูศาลฟองผูละเมิดเปนคดีแพงเรียกรองคาเสียหายไดครบ
จำนวน จึงไมจำเปนตองคุมครองโดยกฎหมายอาญา  
 การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยออม แยกออกเปนละเมิดเพ่ือการคาและมิใชเพ่ือการคา ความผิดฐานน้ีเปนการหาม
มิใหผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของกับการละเมิดลิขสิทธ์ิมิใหนำงานอันละเมิดลิขสิทธ์ิออกจำหนายเผยแพร เปนการคุมครอง
เจาของลิขสิทธิ์เปนชั้นที่สองโดยการหามมิใหนำสินคาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออกเผยแพร จำหนาย หากเปนการกระทำ
เพื่อหาประโยชนทางการคาก็จะเปนความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์โดยออมเพื่อการคา หากกระทำเพียงเพื่อใชสอย
ทรัพยกระทำตอทรัพยของตนโดยมิไดหาประโยชนทางการคาก็จะเปนความผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิโดยออมมิใชเพ่ือ
การคา ซ่ึงเปนการบังคับหามคนในสังคมมิใหมีสวนเก่ียวของ สนับสนุนงานอันละเมิดลิขสิทธ์ิ การหามมิใหผูท่ีไมมี
สวนเก่ียวของกับการละเมิดลิขสิทธ์ิมิใหนำงานอันละเมิดลิขสิทธ์ิออกจำหนายหรือเผยแพร ลวนแตเปนการกระทำท่ี
กระทบกับประโยชนในทางเศรษฐกิจของเจาของลิขสิทธิ์โดยเฉพาะ ความผิดฐานนี้จึงบัญญัติขึ้นเพื ่อใหความ
คุ มครองเจาของลิขสิทธิ ์ซ้ำอีกชั ้นหนึ่งในกรณีรัฐไมสามารถบังคับใชกฎหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ             
ซ่ึงสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีทราบกันอยูโดยท่ัวไปในสังคม ปจจุบันคนในสังคมท่ีซ้ือสินคาละเมิดลิขสิทธ์ิตางทราบ
วาลิขสิทธ์ิไดรับความคุมครองตามกฎหมายและไดรับความคุมครองในทางอาญาแตก็ใหการสนับสนุนโดยการซ้ืองาน
อันละเมิดลิขสิทธ์ิ และทางภาครัฐไมสามารถจับกุมผูละเมิดลิขสิทธ์ิรายใหญได 
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 การบัญญัติใหการละเมิดลิขสิทธ์ิในทางแพงเปนความผิดอาญาทุกกรณีโดยมิไดกำหนดพฤตกิารณ ลักษณะ
การกระทำ ปริมาณและรายไดจากการละเมิดเปนองคประกอบความผิด สงผลใหการละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรงมิใชเพ่ือ
การคา การละเมิดลิขสิทธิ์โดยออมเพื่อการคาและมิใชเพื่อการคาที่เปนการกระทำไมมีขอตำหนิทางศีลธรรม 
พฤติการณท่ีหามกระทำสวนใหญเปนการใชสอยทรัพยของสาธารณชนตามปกติตามหลักกรรมสิทธ์ิและกระทำตอ
สิทธิที่เปนนามธรรม ผลของการกระทำเปนการลวงละเมิดตอประโยชนในทางเศรษฐกิจของเอกชนโดยแท มิได
สงผลกระทบกับสังคมหรือสาธารณชนเปนความผิดอาญา ภายใตกรอบแนวคิดคุมครองประโยชนในทางเศรษฐกิจ
ในลักษณะเปนสิทธิแตผูเดียวเพ่ือจูงใจผูสรางสรรคใหสรางสรรคงาน โดยมิไดนำหลักเกณฑการไดมาซ่ึงลิขสิทธ์ิท่ีผู
สรางสรรคสามารถจำหนายจายโอนลิขสิทธ์ิและผูรับโอนจะไดรับการคุมครองในลักษณะสิทธิแตผูเดียวเชนเดียวกับ
ผูสรางสรรคทุกประการมาประกอบการพิจารณา การใหความประโยชนในทางเศรษฐกิจของเจาของลิขสิทธิ์ใน
ปจจุบันเปนการคุมครองเจาของลิขสิทธ์ิท่ีสวนใหญมีสถานะเปนนิติบุคคลไมสามารถเปนผูสรางสรรคไดจึงไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคในการใหความคุมครอง ไมเปนธรรม ไมเปนไปตามวัตถุประสงคหลักของการบัญญัติกฎหมายท่ี
บัญญัติขึ้นเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการกำกับดูแล คุมครอง ปองกันสังคม ใหคนในสังคมสามารถอยูรวมกันโดยสงบสุขมี
ความกลมกลืนโดยปรับผลประโยชนท่ีขัดกันในสังคมใหสมดุลอยูดวยกันไดดวยดี จึงเปนการบัญญัติกฎหมายภายใต
กรอบแนวคิดของสำนักกฎหมายบานเมือง ท่ีการบัญญัติกฎหมายเปนเร่ืองเจตจำนงคของรัฐหรือผูมีอำนาจมิใชเปน
เร่ืองของความดีชั่ว ถูกผิด มีความยุติธรรมหรือไม ไมใชเร่ืองท่ีจะตองพิจารณา 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ควรกำหนดใหมีหลักธรรมมาภิบาล เกี ่ยวกับความผิด การละเมิดลิขสิทธิ์โดย เนื ่องจากเปนการ
กำหนดใหการกระทำที่มิไดพฤติกรรมเปนอาชญากร มิไดกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของชุมชนเปนความผิด
อาญาจึงไมเหมาะสม ไมไดมองถึงประโยชนในการปองกันไมใหมีการกระทำผิดเกิดขึ้นอีก ไมเปนไปตามเจตนารมณ 
วัตถุประสงคของการลงโทษ และไมไดคำนึงถึงความจำเปนของสังคม ประโยชนที่จะไดรับจากการกำหนดฐาน
ความผิดนอยกวาสิ่งท่ีตองสูญเสียไปไมเปนธรรม กอใหเกิดปญหาและผลกระทบกับสังคมและการอยูรวมกันอยาง
สงบ และเปนการบังคับใชกฎหมายกับการกระทำท่ีคนสวนใหญประพฤติปฏิบัติสงผลใหมลทินท่ีเกิดจากมาตรการ
บังคับของกฎหมายอาญาลดลง การบังคับกฎหมายเปนไปไดยากและประโยชนที่ไดรับจากกฎหมายมีจำกัด และ
เปนการกาวกายสิทธิเสรีภาพของคนในสังคมเพียงเพื่อใหความคุมครองประโยชนในทางเศรษฐกิจของทุนเอกชน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในสวนการกำหนดระวางโทษจำคุกและปรับท่ีสูงไมสมดุลไมเหมาะสมไมไดสัดสวนกับ
การกระทำท่ีกำหนดใหเปนความผิด และยังเปนการใหความคุมครองทางอาญาในมาตรฐานท่ีสูงกวาท่ีกำหนดไวใน
ความตกลง TRIPs  

2. ควรศึกษาหลักธรรมาภิบาลควบคู ไปกับการกำหนดความผิดและโทษในทางอาญาตามทฤษฎีทาง
กฎหมายอาญา ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา เพ่ือใหทราบและเขาใจถึงปญหาในการกำหนดฐานความผดิ
ละเมิดลิขสิทธ์ิ  

 3. ตองบัญญัติหลักเกณฑวา การมอบอำนาจเพ่ือดำเนินคดี อาญาในฐานความผิด การละเมิดลิขสิทธ์ิตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ทั้งนี้เพื่อใหเปนแนวทางในการ เขาจับกุมผูกระทำความผิด และเกิดความ
ยุติธรรมท้ังผูเสียหายและผูละเมิดลิขสิทธ์ิ 
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พ้ืนท่ีสีเทาของการวิจัยเชิงคุณภาพ : วิธีการแปลความหมาย 
 
Grey Area in Qualitative Research : Meaning Interstation 
 
ผูวิจัย   สมิหรา  จิตตลดากร 
 

บทคัดยอ 
การแสวงหาความจริงโดยใชวิธีการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพน้ัน ใชการวิพากษหลายรูปแบบและ

หลายขั้นตอนควบคูกับการตรวจสอบทางตรรกวิทยา ขณะเดียวกันการขยายความหมายของเน้ือความดวยการ
อภิปรายความในมติตางๆ เชน ประวัติศาสตร วัฒนธรรม เชื้อชาติ และการใชวิธีการทลายกรอบ เพ่ือคลีค่ลายความ
จริงและมุงสูการเสนอสัจจะใหมจะทำใหเกิดความหมายใหม และเปดเผยบทบาทท่ีถูกซอนไวน้ัน 

 
คำสำคัญ : การวิจัยเชิงคุณภาพ, การวิเคราะหขอความ, การตีความ, การวิจารณ, การพรรณนา, การอธบิาย, 

ทลายกรอบ 
 
Abstract 
 Using the Qualitative research methodology, we as researchers can discover and 
seek the underlying truth in nature. There are many different approaches and techniques we 
can use in the qualitative research method. An example is, using descriptive and 
explanatory techniques to evaluate and analyse knowledge in areas such as history, culture, 
ethnicity. Similarly discourse Analysis can also be used to evaluate knowledge and truth in 
the world The qualitative research method along with its tools can be used to further our 
understanding of the truth in nature. In this paper the meaning interpretation aspect of the 
qualitative research methodology will be explored through the use of language 
deconstruction, discourse analysis and criticism. 
 
Keywords : Qualitative research, Discourse Analysis, Interpretation, Criticism, Descriptive, 

Explanatory, Deconstruction 
 

บทนำ 
 เคร่ืองมือท่ีสำคัญในการบรรลุถึงความสำเร็จของการทำวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพน้ัน ไดมีการนำ
เน้ือความสาระหรือขอมูล หรือวัตถุดิบท่ีไดมาจากการเก็บขอมูลมาแสดงผลเพ่ือใหตอบวัตถุประสงคของการวิจัยใน
หลายลักษณะ ซ่ึงในท่ีน้ีจะนำเสนอถึงวิธีการท่ีนำวัตถุดิบหรือขอมูลหรือสาระมาตอบคำถามหรือขอสงสัยของการ
วิจัยของนักวิจัยผูท่ีตองการคนหาความจริงใหกับสังคม เฉกเชนเดียวกันกับนักวิจัยเชิงปริมาณท่ีพยายามพิสูจนวา
ความจริงแทของสังคมน้ันมีเพียงส่ิงเดียว ในขณะท่ีนักวิจัยเชิงคุณภาพกลับเชื่อวาหากศึกษาวิจัยโดยใชคนเปน
ศูนยกลางน้ันยิ่งจะมีความจริงแทหรือสัจจะท่ีแตกตางกันไดตามพัฒนาการของกาละและเทศะ ในท่ีสุดแลวน้ันเม่ือ
ไมอาจแยกความจริงแทออกได เพราะมีสิ่งลวงท่ีแยกไมออกตามมิติ เวลา สถานท่ี และความเปนมนุษยแลวน้ัน             
ทำใหการใหความหมายในปรากฏการณตางๆ ตองอาศัยการจำแนกแยกแยะหรือขจัดสิ่งลวงออกไปใหไดมากท่ีสุด 
เพ่ือทำใหผูอานเขาใจถึงความจริงไดอยางใกลเคียงมากท่ีสุดโดยการแยกสลายหรือขยี้เน้ือความน้ันใหแตกตัวออกมา
ใหมาก โดยวิธีการท่ีนักวิจัยเชิงคุณภาพนำมาใชไดแก การวิพากษ การอภิปรายความและการทลายกรอบ จึงอาจ
กลาวไดวาผลของการแปลความหมายถึงสิ่งท่ีไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพเปนเพียงพ้ืนท่ีสีเทาเทาน้ัน 
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การวิพากษ เปนการตอบสนองของนักวิจัยท่ีมีตอผลงานหรือบทความหรืองานเขียนดวยวิธีการเลาเร่ือง 
หรืออธิบายขยายความหรือการชี้แจงแสดงเหตุผลเก่ียวกับผลงาน หรือบทความหรืองานเขียนน้ันๆ การวิพากษอาจ
แสดงออกอยางไมเปนทางการ เชน การพูดในหลักการกวางๆ โดยไมเฉพาะเจาะจงก็ได การวิพากษเปนการ
ตอบสนองโดยธรรมชาติของมนุษยท่ีมีตอเน้ือความใดๆ โดยการคิดและแลกเปลี่ยนความคิดกับผูอ่ืน การวิพากษเปน
สิ่งท่ีมนุษยคุนเคย และอาจทำไดท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เน้ือความวิพากษน้ันอาจจะมีการจัดระเบียบ
หรือไมก็ไดแตตองอาศัย “สหวิชา” มาชวยในการวิพากษหลักการท่ัวไปและหลักการเฉพาะ เชน การวิพากษโดยใช
ความรูดานภาษาศาสตรหรือมานุษยวิทยา หรือ จิตวิเคราะห เปนตน ซ่ึงมีแนวทางวิพากษหลายแนวทางเชน  

การวิพากษแบบชีวประวัติ เปนสาขาหน่ึงของประวัติศาสตรและเปนงานเขียนท่ีตองใชเอกสารสวนบุคคล 
เชน จดหมาย บันทึกประจำวัน เชน ชีวประวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน หรือของจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ประวัติในสวนท่ีไมเหมาะสมของท้ัง 2 จอมพลก็จะไมนำมาเขียนหรือกลาวถึง 

การวิพากษแบบประวัติศาสตร จะเร่ิมตนโดยการสำรวจเน้ือความท่ีเปลี่ยนแปลงไปในหวงเวลาท่ีผานมา 
สวนใหญจะมีการนำเอกสารเกามาเรียบเรียง แตอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางภาษาศาสตร สังคมและวัฒนธรรมจึง
อาจทำใหประมวลความเขาใจไดผิดพลาดจึงจำเปนตองอาศัยผูรอบรูชวยในการแปลความหมาย 

การวิพากษเร่ืองเพศ เร่ิมตนจากขบวนการเคลื่อนไหวในเร่ืองสตรีนิยมตั้งแต ค.ศ. 1949 และแผขยายถึง
ทศวรรษท่ี 1970 ไปยังสาขาวิชาสังคมวิทยา จิตวิทยาและมานุษยวิทยา ภายใตการครอบงำจากบุรุษจนถึงปจจุบันน้ี 
ดวยการสรางสมมติคตโิดยบรุุษเพศดวยถอยคำและเน้ือความ เปนการวิพากษท่ีทำใหเกิดความไมสมดุลระหวางเพศ 
และกระทบตอแนวโนมสภาพทางเพศท่ีหลากหลาย เพ่ือการดำรงรักษาเอกลักษณทางเพศท่ีแตกตางไปจากเพศ
สภาพดั้งเดิม 

การวิพากษทางจิตวิทยา องคความรูของวิชาจิตวิทยาสมัยใหมสงผลกระทบอยางกวางขวางตอการวิพากษ
เน้ือความและผลงานทางจิตวิทยา โดยเฉพาะทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยดไดเปลี่ยนการคิดวิจารณญาณของ
พฤติกรรมมนุษย เชน แนวคิดเร่ืองจิตไรสำนึก ความกลัว การกดขี่ และแรงปรารถนา ผลงานของฟรอยดมีอิทธิพล
สูงตอการวิพากษและพัฒนาการทางอารมณของวัยเด็ก 

การวิพากษแบบสังคมวิทยา เชนการวิพากษแนวคิดมากรกซิสตท่ีเนนองคประกอบทางเศรษฐศาสตรและ
การเมือง เชน การตัดสินผลงานการเขียนบนหลักเกณฑของอุดมการณหรือการสะทอนถึงการตอสูทางชนชั้น และ
สภาพของสังคมวิทยาซ่ึงมองขามแนวทางการศึกษาแบบอ่ืนๆ 

การวิพากษแบบมายาคติ มีลักษณะเปนสหวิชาท่ีรวมเอาการใชวิจารณญาณของมานุษยวิทยา จิตวิทยา 
ประวัติศาสตร และศาสนาเปรียบเทียบ โดยเปนการยอนรอยตรวจสอบถึงวิธีการท่ีปจเจกชนใชมายาคต ิการระบุ
สัญลักษณตางๆ ท่ีเปนตนแบบ เชน ผลงานราชาธิราชฉบับหมอบรัดเลยมีโครงเร่ืองเหมือนกับฉบับรัชกาล ท่ี 1 ใช 
“นิมิตร” จูงใจใหคนคลอยตาม 

การวิพากษแบบทลายกรอบ เปนการยอมรับวาภาษาเปนเพียงสื่อกลางพ้ืนฐานท่ีไมเสถียร ตัวอักษรซ่ึง
ประกอบขึ้นเปนคำจะไมมีความหมายเปนหน่ึงเดียวหรือตายตัว คือเปนการร้ือทำลายกรอบความคิดท่ีเปนขอสรุป
ท่ัวไปใหสลายตัวลง และสรางเปนขอสรุปท่ัวไปขึ้นใหม โดยการแบงแยกคำจากการวิพากษออกเปนคำตรงขามกัน
กับคูของมันท่ีปรากฏอยูเดิม สรางความขัดแยงท่ีจัดไวเปนการชั่วคราวท้ังท่ีดีท่ีสุดและท่ีเลวท่ีสุด ซ่ึงอาจคนพบสิ่ง
ใหมภายในตัวมันรวมท้ังสรางความเขาใจความหมายท่ีอาจไมไดคาดคิดมากอน 

การวิพากษท่ีตอบสนองตอผูอาน เปนการพรรณนาสิ่งท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของผูอาน การอานทบทวนเม่ือเวลา
ผานไปนานหลายปจะพบวามันเปลี่ยนแปลงไปตามชีวิตของเรา (ผูอานเอง) การรับรูเม่ือกาลเวลาผานไป สาระก็จะ
แตกตางกันไป สิ่งท่ีชอบในอดีตอาจจะชอบนอยลง เพราะกาลเวลาไดตอกย้ำถึงคุณคาท่ีสงผลกระทบตอความรูสึก 
การรับรูของผูอาน เพราะสมมติคติท่ีเขามาในชีวิตแตกตางไปจากเดิม อารมณและเหตุผลของเน้ือความไมใชอยูท่ี
ผูประพันธแตอยูท่ีมุมมองของผูอานในแตละชวงเวลา 
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ขั้นตอนการวิพากษ เปนการเปดเผยความจริงจากเน้ือความดวยการใชเหตุผลและความเปนสหวิชาขุดคุย
ความจริงจากเน้ือความออกมา ซ่ึงตองฝกฝนทักษะในการวิพากษโดยการมองในรายละเอียด โดยไมใชการคิดท่ี
ทึกทักขึ้นมาเอง ฉะน้ันสิ่งท่ีคาดหวังในการเขียนงานแบบวิพากษมีดังน้ี  

1) การประเมินวาเน้ือความมีความเหมาะสมและยังทันสมัยอยู 
2) หลักฐานหรือตัวอยางท่ียกมาถูกใชอยางเปนรูปธรรมและพิสูจนสิ่งท่ีผูเขียนกลาวอางได 
3) การชั่งน้ำหนักความคิดเห็น หลักเหตุผลหรือคำตอบท่ีเปนไปตามเกณฑท่ีเหมาะสม 
4) การคิดเสนทางใดเสนทางหน่ึงของการใหเหตุผลโดยอาศัยขอสรุปทางตรรกวิทยาของมัน คือ 

- ระบุเสนทางท่ีสำคัญของการใหเหตุผลในสิ่งท่ีอานได 
- ประเมินแบบวิพากษตอเสนทางของการใหเหตุผลในสิ่งท่ีไดอาน 
- การระบุวาระซอนเรนท่ีอยูในแหลงสารและในการเขียนของตนเอง (สิ่งท่ีอาจพลาดหรือคลาดเคลื่อน) 
- การประเมินหลักฐานในเน้ือความ (หลักฐานใด ตัวอยางใดท่ีผูเขียนใช) 
- การคนหาอคติท่ีอยูในเน้ือความหรือหลักฐานท่ีใชอางอิง 
- การระบุขอสรุปของผูเขียน (มีเหตุผลพอเพียงตอการสรุปผลงาน) 
- การมีทักษะเชิงวิพากษเม่ือมีการเขียนงาน (มีความรูความเขาใจ) 

5) การตรวจสอบอคติท่ีซอนเรนหรือสมมติคติท่ีแอบแฝง 
6) การตรวจสอบวาหลักฐานหรือเหตุผลท่ีสนับสนุนขอสรุปไดอยางแทจริง 

 การอภิปรายความ หมายถึงเปนการนำภาษาพูดอธิบายขยายความออกไปไดมากกวาประโยคในรูปของการ
เขียน โดยมีจุดมุงท่ีจะขยายความหมายของเน้ือความใดๆใหมีความเขาใจไดอยางชัดเจนเปนการนำ “เน้ือความ” 
น้ันมาขุดคุยหรือขยี ้การศึกษาโดยมีคนเปนศนูยกลางไมอาจไดความแทจริง เน่ืองจากคนท่ีถูกสังเกตหรือนักวิจัยเองมี
มายาคติอยูในสมองตั้งแตเกิด นักวิจัยจะแยกความจริงไมออกจากสิ่งลวงและมายาคติในกลุมตัวอยางหรือกลุมผูให
ขอมูล  
 การอภิปรายความเปนการถอดความหมายโดยอาศัยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเน้ือความกับ
บริบทเปนการอธิบายความสัมพันธระหวางตนเองกับวัตถุในรูปแบบของ “ภาษา” เปนการวิเคราะหสิ่งท่ีเปน
นามธรรมผานภาษาท่ีตรวจพิสูจนไดจากสิ่งท่ีปฏิบัติในสังคม เชน การอภิปรายความหมายกฎหมายตรา สามดวง 
โดยท่ัวไปภาษาท่ีใชมีท้ังภาษาหลัก และภาษาเฉพาะกลุมหรือภาษาเฉพาะถิ่น ภาษาไมใชสิ่งท่ีแทนปรากฏการณ
ธรรมชาติแตเปนผลผลิตของระบบวัฒนธรรมซ่ึงมนุษยสรางขึ้นสั่งสมมาอยางยาวนาน 
 การอภิปรายความจึงไมอาจหลีกเล่ียงไปจาก “ภาษา” ท่ีอยูในรูปของเน้ือความได ภาษามีความเปน
นามธรรมแตเราสังเกตเหน็ไดจากสิ่งท่ีปฏิบตัิกันอยูในสังคม นักวิจัยจึงสามารถแสวงหาความรูโดยผานเน้ือความไปสู
พฤติกรรมในสังคมนับแตอดีตได ในสังคมท่ีซับซอน โครงสรางภาษานำมาใชในการพรรณนาความจริงท่ีนักวิจัยกำลงั
คนหาภาษามีความเปนระบบท่ีมนุษยสรางขึ้นเพ่ือสื่อความใหเขาใจตรงกันจึงตองเรียนรู และเปนระบบแรกๆท่ีคง
อยูในวัฒนธรรมของมนุษย 
 เน้ือหาในการอภิปรายความคลายคลึงกับแนวทางการศึกษาแบบวิพากษตางกันแตวิธีการ คือ แนวทาง
การศึกษาแบบอภิปรายความเนนดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม เชื้อชาติ สภาพทางเพศ สตรีศึกษา อุดมการณหลัง
มนุษยนิยม และนิเวศวิทยาท่ีวาดวยความเปนสีเขียวเปนตน 
 ประวัติศาสตร การศึกษาดานน้ีมีทิศทางรวมไปกับวัฒนธรรมศึกษา แตแนวทางการศึกษาไมเปนระบบและ
ระเบียบเร่ิมจากโครงสรางนิยม ครอบงำดวยความเปนเทวสิทธ์ิจากพระเจา ขณะเดียวกันเร่ืองวัฒนธรรมถูกนำไปใช
ในกลุมมารกซิทสใหม รูปแบบของเน้ือความทางวัฒนธรรมเปนระบบการใหความหมายตางๆท่ีไมไดยึดติดอยู
ตลอดเวลา แตมีการเปลี่ยนแปลงไดเชน ผลิตขึ้นเปนวัฒนธรรมปวงชน ไมวาจะเปนเร่ืองดนตรี ศิลปะ การแตงกาย 
และอ่ืนๆ แนวคิดเร่ืองสตรีนิยมอาศยัวิธีการจิตวิเคราะหแทนคำอธิบายดานชีวภาพแทนคำอธิบายเชิงวัฒนธรรมและ
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สงัคม คือการเลี้ยงดูกลอมเกลาทางสังคมไมใชเพราะเพศแรกเกิดเปนตัวกำหนดพฤติกรรม แนวคิดอีกประการคือย้ำ
ถึงความแตกตางมากกวาความเสมอภาค โดยใหความสนใจในความแตกตางระหวางคนในเพศเดียวกัน (คือเพศหญงิ
กับหญิงดวยกัน)  
 วัฒนธรรม รวมถึงการสืบทอดวัฒนธรรมเปนหลักสำคัญท่ีมีไวเพ่ือยึดถือ และถูกนำไปใชในการวิเคราะห
มากกวาการอภิปรายความ ภาษาเปนตัวการท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมและเปนระบบการใหความหมาย แตความหมาย
อาจเปลี่ยนแปลงได อาจถูกผลิตขึ้นใหมหรือยกเลิกไป เชน ดนตรี ศิลปะ การแตงกาย และแนวคิดเร่ืองสตรีนิยม 
 เชื้อชาติ การอภิปรายความแบบตะวันออกนิยม ซ่ึงเปนเสนแบงระหวางความเปนคนผิวขาวและไมใชผิว
ขาว และกลายเปนเอกลักษณท่ีฝงอยูภายในบุคคลเปนกรอบจินตนาการสังคม เชน คนผิวขาวมีอำนาจเหนือคนผิวสี 
กอใหเกิดการเลือกปฏิบัติระหวางผูคนในสังคม 
 สตรีศึกษาและสภาพทางเพศ ในทางปรัชญาการเมืองมักมองสถานะสตรีวาเปนทรัพยสินของบุรุษซ่ึง
สามารถถูกจำหนายจายแจกและใชทรัพยสินน้ีใหผูอ่ืนได ในปจจุบันสตรีศึกษาถูกนำมาประมวลความหมายใน
รูปแบบของการวิพากษและการอภิปรายความได ขณะเดียวกันสภาพทางเพศหลังยุคสังคมศาสตรแนวใหมได
ยอมรับตอคุณลักษณะท่ีเบี่ยงเบนน้ีไดโดยไมถูกเลือกปฏิบัติและมีสิทธิท่ีเทาเทียมกันของ LGBT โดยมีกฎหมาย
รองรับใหถูกปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน มุงสูการปลอดคานิยมของความเปนหญิงหรือชาย 
 

แนวทางการศึกษาแบบการอภิปรายความ 
 โดยหลักการแลวปรากฏการณสังคมท้ังสามารถนำมาวิเคราะหไดโดยอาศัยเคร่ืองมือ “การอภิปรายความ” 
โดยมีเปาหมายอยูท่ี “การทำความเขาใจสังคมในฐานะการสรางกรอบจินตนาการท่ีไมใชเปนความรูแจมแจงโดย
อาศัยการสืบสางเร่ืองราวในลักษณะท่ีเปนตรรกยสัมพันธของวลีหรือเน้ือความ” เพราะปรากฏการณทางสังคมน้ัน
ยังไมมีวันยุติหรือเบ็ดเสร็จ จึงไมยึดติดและยังเปดเผยใหมีการดิ้นรนตอสูทางสังคมตลอดไป คือยังเปนขอถกเถียงท่ี
ยังไมยุติ อาจเปลี่ยนรูปแบบการคิดของผูคนตอไปในท่ีน้ีจึงเสนอแนวทางการวิเคราะห 3 แนวทางคอื  
 1) ทฤษฎีการอภิปรายความ คือการทำความเขาใจสังคมในฐานะการสราง “กรอบจินตนาการ” ท่ีไมใชเปน
ความรูแจมแจง โดยอาศัยการสืบสางเร่ืองราวในลักษณะท่ีเปนตรรกยสัมพันธ (discursive) ของวลีหรือเน้ือความ 
  - โดยการเอาทฤษฎีไปจับเน้ือหาเพ่ือเปดเผยสมมติคติท่ีเปนขอถกเถียงท่ียังไมยุต ิ
  - เปดเผยความขัดแยงภายในท่ียังมีอยู เชน อุดมการณและกลายเปนความขัดแยงทางเอกลักษณ 
  - วิธีการ คือ หยุดการลื่นไหลของสัญญัติตางๆ สรางระบบท่ีใหความหมายเปนเอกภาพเดียว 
(การปดการอภิปราย)  
 2) บทวิพากษของลัทธิมารกซิสต 
  - วัตถุนิยมประวัติศาสตร (เงื่อนไขทางประวัติศาสตร) 
  - ปฏิรูปจิตสำนึก (ใหกรรมาอาชีพรับสภาพถูกกดขี่) 
  - ลัทธิครองความเปนเจากลายเปนความเห็นพองทางสังคม 
 3) ทฤษฎีทางสังคม 
  - ยกเลิกการแบงระหวางโครงสรางพ้ืนฐานและสวนบน 
  - สังคมประกอบดวยชนชั้นท่ีแนนอนเบ็ดเสร็จ 
  - ไมสามารถกำหนดชนชั้นใหสอดคลองกับการเมืองไวลวงหนาเพราะตองผานการตอสูดวยเหตุผล 
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เครื่องมือในการอภิปรายความ 
การอภิปรายความหมายของเน้ือความในรูปของการพูดการเขียนได 4 แบบแผนคือ 
 - การชี้แจงในรายละเอียด 
 - การพรรณนาความชี้แจงรายละเอียดใหเกิดภาพพจน 
 - การเลาเร่ือง ลำดับเร่ือง 
 - การใหเหตุผล 
การทลายกรอบ 
 การนำเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพประเด็นสุดทายคือการทลายกรอบเพ่ือชวยใหมีการคลี่คลายความจริง
ออกจากสิ่งลวงหรือเปนมายาคติปะปนอยูใตเน้ือความหรือบทวรรณกรรม ซ่ึงเปนการมองทะลุสิ่งท่ีปรากฎอยูตอ
หนาไปยังสิ่งท่ีซอนไวเบื้องหลังและเปนการเปดเผยสิ่งตรงขามหรือสิ่งท่ีเรียกวาสวนท่ีขาดหายไปเน่ืองจากเปนนัย
ซอนเรนภายในเน้ือความทำใหผูวิจัยไมหลงผิดในสาระสำคัญของเน้ือหา 
 การทลายกรอบเปนการเชื่อมโยงประวัติและการพัฒนาคำระหวางสิ่งท่ีเปนวิกฤติและการพินิจพิเคราะหท่ี
นำไปสูขอเท็จจริงของการตีความ 
 สำหรับเคร่ืองมือในการทลายกรอบเน้ือความน้ันเปนการเรียนรูท่ีมุงไปสูเน้ือความและการเปดเผย
ความหมายใหมและสัจจะใหมเสมอ ซ่ึงประกอบไปดวยแนวทาง 13 ประการ คือ 

1) การมองหาสมมติคติโดยการพรรณนาในวิธีการท่ีเปนระบบท่ีนำไปใชได โดยมีเน้ือความท่ีคลายคลึงกัน 
2) การมองหาความตึงเครียดระหวางสิ่งท่ีผูเขียนตัง้ใจและสิ่งท่ีเน้ือความจบลงคือการถอดความหมาย 
3) การพิจารณาองคประกอบท่ีเปนพลวัฒนกับองคประกอบท่ีเสถียรในการใหความหมาย 
4) การพิจารณาวิธีการท่ีเน้ือความไมสอดประสานกัน 
5) การพิจารณาองคประกอบของเน้ือความแตละองคประกอบ 
6) การมองหา การเลนคำ สำนวน และถอยคำท่ีมีความหมายสองอยาง 
7) การติดตามเพ่ือการมองขามคำอธิบายหรือการนิยาม 
8) การถอยกลับเพ่ือตานอำนาจของผูเขียน 
9) การโอบอุมความคลุมเครือความซุกซนและความขัดแยง 
10) การตรวจสอบเน้ือความในการจัดลำดับอีกแบบหน่ึง 
11) การตานทานคูคำท่ีเปนวัฒนธรรมตะวันตก 
12) การประยุกตใชการทลายกรอบตอเน้ือความใดๆ 
13) การกล่ันกรอง การสังเกตการณไปสูการกลาวอาง 

กลาวโดยสรุป การทลายกรอบเปนขบวนการเคลื่อนไหวท่ีเนนถึงการเปดเผยถึงอคติทางวัฒนธรรมใน
เน้ือความท้ังปวง และชวยทำใหระบุไดวาอะไรเปนอคติท่ีซอนเรนอยูภายใน และเรียกรองใหตีความเน้ือความ และ
เก่ียวกับการบอนทำลายสมมติคตท่ีิตดิฝงแนนเพ่ือใหเห็นแสงสวางใหมท่ีตองพิจารณา คือ การเปนปฏิปกษกับความ
รอบรูท่ีครอบงำเน้ือความน้ัน เราจึงตองวิพากษสิ่งท่ีอยูตรงขามการเปดรับอคตทิางวัฒนธรรม ซ่ึงเห็นไดจากคูคำตรง
ขามและคูคำท่ีมีลำดับชั้น การวิเคราะหโครงสรางประโยคดวยการสืบสาวราวเร่ืองความหมายท่ีเปนรากฐานของ
เน้ือความ สุดทายคือเปนการเลนกับการใหความหมายตางๆ ท่ีคนพบเชนอคติทางวัฒนธรรม การตีความใหมจะทำ
ใหความหมายใหมและบทบาทท่ีถูกซอนอยูอาจเปดเผยมากขึ้นเร่ือยๆ  
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ปฏิบัติการทางการเมืองในระบบสารสนเทศ     
  
ผูวิจัย   สืบพงศ  สุขสม 

 

บทคัดยอ 
 บทความน้ีไดนำเสนอแนวคิดในแงมุมการใชเลหกลของชนชั้นปกครองในรูปแบบตางๆท่ีอาจจะชี้ใหเห็นวา ชน
ชั้นปกครองเองคิดวาประชาชนเปนคูตอสูทางการเมือง ซ่ึงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอาจจะถือไดวา
เปนระบอบการเมืองการปกครองท่ีมีขอเสียนอยท่ีสุด แตเม่ือวันเวลาไดผานไปพรอมๆ กับมีการพัฒนาการทางการเมือง
ที ่มีระบอบการปกครองแบบแบบอื่นเปรียบเทียบและไดพิสูจนใหเห็นวานอกเหนือจากระบอบประชาธิปไตยแลว 
การเมืองการปกครองระบอบอ่ืนก็สามารถบริหารบานเมืองจนมีความเจริญรุงเรือง ประชนในชาติมีความเปนอยูท่ีดี มี
ความมั่งคั่งได เมื่อผลออกมาเชนนี้จึงตองกลับมาทบทวนแนวคิดกันใหมวาความเจริญของบานเมืองคงไมไดขึ้นอยูกับ
ระบอบการปกครองเพียงอยางเดียว คุณสมบัติของผูปกครอง การมีสวนรวมและความรูความสามารถของประชาชนมี
สวนสำคัญท่ีจะทำใหการพัฒนาประเทศมความกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืน  
 
คำสำคัญ : ปฏิบัติการทางการเมือง , ระบบสารสนเทศ  
 
Abstract 
 Indicator of this article was presented to the magic of governor class, that they managed 
for many style ruling. Dictator govenor look forward to their people in enemy,to against 
them.The democrecy is rather the best ruling now but there were many politic government style 
to practice with governace and to be development contry,their people to be happy.To prove what 
politic government was good or bad, not up to only style of politic government but also the 
governor was significant, public participation and people education were indicator to suiable 
develop contry. 
 
Keywords : Perform political activities ,Information system 
 

บทนำ 
 การนำเสนอบทความน้ีเปนเพ่ือเปนการสะทอนใหเห็นปฏิบัติการทางการเมืองของผูใชอำนาจในการปกครองใน
รูปแบบตางผานสื่อในระบบสารสนเทศท่ีผูใชอำนาจทางปกครองอยูในสถานะท่ีมีอำนาจเต็มท้ังเปดเผยและซอนเรนผาน
วงการสื่อโซเชียลในรูปแบบของขาวสารและขอมูลที่นำเสนอทั้งในหนาหนังสือพิมพ ในคลื่นวิทยุ ในภาพทางทีวี หรือ
กระท่ังเน้ือหาในอินเตอรเนต เปนเพียงขาวสารท่ีคนใหขาวอยากใหเปนขาวจริงหรือไมคำตอบมีสองความหมาย คือท้ัง
จริงและไมจริง จริง ตรงที่มีการพูด มีการใหขาวจริงแตเรื่องราวอาจจะไมจริง เพราะผูที่นำมาบอกหรือที่เรียกวา 
“แหลงขาว” อาจจะเอาเร่ืองไมจริง หรือจริงแคบางสวนมาบอกเลา เพ่ือใหนำเสนอในแงมุมท่ีตัวเองตองการก็ได เนื้อหา
ของขาวท่ีนำเสนอสวนใหญจึงเปนเร่ืองท่ีผูใหขาวตองการสรางภาพใหตัวเองดูดี เพ่ือเปาหมายบางอยางท่ีตวัเองตองการ 
หรือเพ่ือทำลายคนท่ียืนอยุคนละฝายกับตัวยิ่งเปนขาวการเมือง ความซับซอนของการใหขาวยิ่งลึกลับ บางคร้ังผูสื่อขาว
เองก็ตามไมทันเกมของแหลงขาว 
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 การเมือง ณ หวงเวลาหน่ึงน้ัน เปนท่ีรับทราบกันดีวาการดำเนินการสรางขาวออกมาน้ันเปนไปเพ่ือผลประโยชน
ทามกลางความแตกแยกอยางรุนแรงเพ่ือผลประโยชนของอีกฝายหน่ึงฝายใดอาจยังหาขอสรุปไมไดแมความยุงเหยิงทาง
การเมืองจะอยูประเทศไทยมายาวนาน แตไมมียุคสมัยใดท่ีความสลับซับซอนเทายุคน้ี ตางฝายตางเลนเกมแบบท่ีเรียกวา 
“ลับ ลวง พลาง” กันอยางซับซอน ยากท่ีจะตามทัน เร่ืองหน่ึงอานขาวแลวรูสึกอยางหน่ึง แตพอติดตามเร่ืองราวลึกเขา
ไปเรื่อยๆ จะรูสึกอีกอยางหนึ่ง บางครั้งจากขาวกลายเปนดำเพียงแตวาเรื่องราวที่ลึกลงไปเรื่อยๆ นั้น ใชวาจะรับรูได
โดยงาย การหาขอมูลท่ีเปนความลับเปนภารกิจท่ียากเย็นอยางยิ่ง หากไมไวใจกันจริงๆ ไมมีทางท่ีใครจะนำมาเลาใหฟง 
หรือแมจะเลาใหฟงแลวก็มักจะหามไมใหนำไปเลาตอ อยางไรก็ตามคำกลาวท่ีวา “ความลับไมมีในโลก” ยังเปนสัจธรรม
เพียงแตผูสื่อขาวที่จะบรรจุสัจธรรมนั้นจะตองเปนบุคพิเศษ สามารถสรางความไวเนื้อเชื่อใจ จนแหลงขาวกลาเลา
เร่ืองราวลึกๆ ใหรับรู (วาสนา นานวม,2552 ใน ลับ ลวง พลาง ภาค 2)  
 

การโฆษณาชวนเช่ือ  
การโฆษณาชวนเช่ือ (อังกฤษ: propaganda) เปนการสื่อสารรูปแบบหน่ึงท่ีมุงชักจูงทัศนคติของประชาคมตอ

อุดมการณหรือมุมมองบางอยางโดยการนำเสนอการใหเหตุผลเพียงขางเดียว การโฆษณาชวนเชื่อมักทำซ้ำและกระจาย
ในสื่อหลายชนิดเพ่ือสรางผลท่ีเลือกสรรแลวในทัศนคติของผูชม ตรงขามกับการใหสารสนเทศอยางยุติธรรม การโฆษณา
ชวนเชื่อ ในความหมายพื้นฐานที ่สุด นำเสนอสารสนเทศเพื ่อชักจูงผู ชมเปนหลัก การโฆษณาชวนเชื่อมักนำเสนอ
ขอเท็จจริงที่เลือกเฟนแลวเพื่อกระตุนการสังเคราะหอยางเฉพาะเจาะจง หรือใชขอความจำนวนมากเพื่อสรางการ
ตอบสนองทางอารมณ มิใชเหตุผล ตอสารสนเทศท่ีนำเสนอ ผลท่ีคาดหวัง คือ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอหัวขอในผูชม
เปาหมายเพื่อสงเสริมวาระทางการเมืองหรือศาสนาตอไป การโฆษณาชวนเชื่อยังสามารถใชเปนการสงครามการเมือง
รูปแบบหนึ่งได แมคำวา การโฆษณาชวนเชื่อ จะดูมีความหมายเปนลบ (เชน การโฆษณาชวนเชื่อของนาซีที่ใชสราง
ความชอบธรรมแกฮอโลคอสต) แตยังใชกับ การแนะนำดานสาธารณสุข ปายกระตุนใหพลเมืองเขารวมในการลง
ประชามติหรือการเลือกตั้ง หรือขอความกระตุนใหบุคคลรายงานอาชญากรรมตอตำรวจ ก็ได 

การโฆษณาชวนเชื่อเปนคำภาษาลาตินแบบสมัยใหมรูปแบบการกระจายเสียงแบบกระจายตัวหมายถึงการ
แพรกระจายหรือเผยแพรดังนั้นการโฆษณาชวนเชื่อจึงหมายถึงสิ่งที่ควรเผยแพรกัน เดิมทีคำนี้ไดมาจากการบริหาร
รางกายของคริสตจักรคาทอลิก (ชุมนุม) สรางขึ้นในป ค.ศ. 1622 ซึ่งเรียกวา Congregatio de Propaganda Fide 
(การชุมนุมเพื่อเผยแพรความศรัทธา) หรือการโฆษณาชวนเชื่อแบบไมเปนทางการ "propagating" คาทอลิกศรัทธา              
ในประเทศไมใชคาทอลิกรูปแบบดั้งเดิมของการโฆษณาชวนเชื่อเปนกิจกรรมของมนุษยนับ แตหลักฐานที่เชื่อถือได             
การจารึก Behistun (ค.ศ. 515) รายละเอียดของดาไรอัสฉันกับบัลลังกของเปอรเซียถูกมองโดยนักประวัติศาสตรสวน
ใหญเปนตัวอยางของการโฆษณาชวนเชื่อ อีกตัวอยางหน่ึงท่ีโดดเดนคือการโฆษณาชวนเชื่อในประวัติศาสตรยุคโบราณ
คือสงครามกลางเมืองสุดทายของโรมัน (44-30 กอนคริสตกาล) ในระหวางท่ี Octavian และ Mark Antony ตำหนิกัน
และกันในเร่ืองตนกำเนิดท่ีปดบังและเสื่อมทรามความโหดรายความขี้เกียจวรรณคดีและความสามารถในการหยาบคาย
มึนเมามึนเมา อื่นใสราย การหมิ่นประมาทนี้เกิดขึ ้นในรูปของ uituperatio (วรรณกรรมเชิงวรรณคดีโรมันของคำ
ปฏิญาณ) ซ่ึงเปนการตัดสินใจในการกำหนดความคิดเห็นของโรมันในเวลาน้ี 

การโฆษณาชวนเชื่อระหวางการปฏิรูปโดยการแพรกระจายของสำนักพิมพท่ัวยุโรปและโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเทศเยอรมนีทำใหเกิดแนวคิดใหมความคิดและหลักคำสอนท่ีจะเผยแพรตอสาธารณชนในรูปแบบท่ีไมเคยมีมากอน
ศตวรรษที ่ 16 ในยุคของการปฏิวัติอเมริกาอาณานิคมของอเมริกามีเครือขายของหนังสือพิมพและเครื ่องพิมพท่ี
เชี่ยวชาญในหัวขอในนามของผูรักชาติ (และในขอบเขตของความจงรักภักดี) 
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หนังสือพิมพโฆษณาชวนเช่ือตัดท่ีอางถึง Bataan Death March ในป พ.ศ. 2485 
การโฆษณาชวนเชื่อครั้งใหญครั้งแรกของรัฐบาลและการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลเกิดจากการระบาดของ

สงครามในปพ. ศ. 2457 หลังจากความพายแพของเยอรมนีในสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึงเจาหนาท่ีทางการทหารเชน Erich 
Ludendorff กลาววาการโฆษณาชวนเชื่อของอังกฤษเปนประโยชนอยางยิ่งตอความพายแพของพวกเขา อดอลฟฮิต
เลอรมาสะทอนมุมมองนี้เชื่อวามันเปนสาเหตุหลักของการลมสลายของกำลังใจในการทำงานและการปฏิวัติในบาน
เยอรมันและกองทัพเรือในป พ.ศ. 2461 ใน Mein Kampf (1925) Hitler อธิบายทฤษฎีการโฆษณาชวนเชื่อของเขาซ่ึง
เปนฐานท่ีทรงพลังสำหรับการขึ้นสูอำนาจในป พ.ศ. 2476 นักประวัติศาสตรโรเบิรต Ensor อธิบายวา "ฮิตเลอร ... ไม 
จำกัด วาจะสามารถทำไดโดยการโฆษณาชวนเชื่อ อะไรท่ีพวกเขาบอกวามันมักจะเพียงพอและชัดเจนพอและขัดแยงกับ
คนเหลาน้ันก็เงียบหรือกลั่นแกลงใน calumny" โฆษณาชวนเชื่อมากท่ีสุดในนาซีเยอรมนีถูกผลิตโดยกระทรวงการตรัสรู
และโฆษณาชวนเชื่อของประชาชนภายใตโจเซฟเก๊ิบเบลส เห็นสงครามโลกคร้ังท่ีสองยังคงใชโฆษณาชวนเชื่อเปนอาวุธ
สงครามการสรางประสบการณของ WWI โดยเกิ ๊บเบลสและผู บริหารสงครามการเมืองของอังกฤษเชนเดียวกับ
สหรัฐอเมริกาสำนักงานสงครามขอมูลได 

โปสเตอรการโฆษณาชวนเชื่อตอตานศาสนาโซเวียตรัสเซียเขียนขอความวา "บานธรรมเนียมการทองเท่ียว!" 
ในชวงตนศตวรรษท่ี 20 การประดิษฐภาพเคลื่อนไหวทำใหผูสรางการโฆษณาชวนเชื่อเปนเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพใน
การสรางผลประโยชนทางการเมืองและการทหารเม่ือมาถึงสวนท่ีกวางขึ้นของประชากรและสรางความยินยอมหรือให
กำลังใจในการปฏิเสธศัตรูท่ีแทจริงหรือจินตนาการ ในปตอไปน้ีการปฏิวัติเดือนตุลาคมป 1917 รัฐบาลโซเวียตสนับสนุน
อุตสาหกรรมภาพยนตรของรัสเซียโดยมีเปาหมายในการทำภาพยนตรโฆษณาชวนเชื่อ (เชนภาพยนตรป ค.ศ. 1925 
เร่ือง The Battleship Potemkin ไดใหเกียรติอุดมการณคอมมิวนิสต) ในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ีสองผูสรางภาพยนตร
นาซีสรางภาพยนตรที่มีอารมณสูงเพื่อสรางความนิยม สนับสนุนการครอบครอง Sudetenland และโจมตีโปแลนด      
ชวงทศวรรษที่ 1930 และ 1940 ซึ่งเห็นถึงสถานะของเผด็จการและสงครามโลกครั้งที่สองถือเปน "ยุคทองของการ
โฆษณาชวนเชื่อ" Leni Riefenstahl ผูอำนวยการสรางภาพยนตรท่ีทำงานในนาซีเยอรมันไดสรางภาพยนตรโฆษณาชวน
เชื่อที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งชื่อ Triumph of the Will ในสหรัฐอเมริกาภาพเคลื่อนไหวกลายเปนที่นิยมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สำหรับการเอาชนะผูชมท่ีออนเยาวและชวยเหลือสงครามในสหรัฐฯเชนใบหนาของ Der Fuehrer (1942) ซ่ึงเยาะเยย 
Hitler และสนับสนุนคุณคาของอิสรภาพ ภาพยนตรสงครามสหรัฐในชวงตนป ค.ศ. 1940 ถูกออกแบบมาเพื่อสราง
ความคิดรักชาติและโนมนาวผูชมวาการเสียสละที่จำเปนตองทำเพื่อเอาชนะแกนฝายอักษะ ผูสรางภาพยนตรชาว
โปแลนดในสหราชอาณาจักรไดสรางภาพยนตรตอตานนาซีขึ้น สมิธ (1943) เก่ียวกับอาชญากรรมนาซีปจจุบันในยุโรปท่ี
ถูกยึดครองและเก่ียวกับการโกหกของการโฆษณาชวนเชื่อนาซี 

ทางฝงตะวันตกและสหภาพโซเวียตทั้งสองใชการโฆษณาชวนเชื่ออยางกวางขวางในชวงสงครามเย็น ทั้งสอง
ฝายใชการฉายภาพยนตรโทรทัศนและวิทยุเพื่อมีอิทธิพลตอพลเมืองของตนแตละประเทศและประเทศในโลกที่สาม 
 นวนิยายฟารมสัตวจอรจออรเวลลและสิบแปด - สี่เปนตำราเสมือนจริงเก่ียวกับการใชโฆษณาชวนเชื่อ ระหวาง
การปฏิวัติคิวบาฟเดลคาสโตรเนนความสำคัญของการโฆษณาชวนเชื่อ [ตองการแหลงขอมูลท่ีดี] การโฆษณาชวนเชื่อใช
อยางกวางขวางโดยกองกำลังคอมมิวนิสตในสงครามเวียดนามเพ่ือควบคุมความคิดเห็นของผูคน 

ระหวางสงครามยูโกสลาเวียการโฆษณาชวนเชื่อถูกใชเปนยุทธศาสตรทางทหารโดยรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐ
ยูโกสลาเวียและโครเอเชีย การโฆษณาชวนเชื่อถูกใชเพื่อสรางความกลัวและความเกลียดชังและโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
กระตุนใหชาวเซอรเบียตอตานเผาพันธุอ่ืน ๆ (บอสนีแอก โครแอต แอลบาเนีย และอ่ืน ๆ ท่ีไมใชชาวเซอรเบีย) สื่อเซอรเบีย
พยายามอยางมากในการใหเหตุผลแกตางหรือปฏิเสธอาชญากรรมสงครามมวลชนโดยกองทัพเซอรเบียในชวงสงคราม 
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ปฏิบัติการ IO (Information operation practice) 
ปฏิบัติการ “ไอโอ”ท่ีกำลังเปนที่สนใจในสังคมภายหลังจากการท่ี ส.ส. ฝายคานจากอดีตพรรคอนาคตใหม           

แฉขอมูลเก่ียวกับปฏิบัติการ ไอโอ ของ 
กองทัพเพ่ือคุกคามคนท่ีเห็นตาง ระหวางการอภิปรายไมไววางใจเม่ือกลางดึกวันอังคาร (25 ก.พ. 2563) ท่ีผานมา 

จนทำใหเกิดการถกเถียงท้ังในและนอกสภาจริง ๆ แลว “ไอโอ” (IO) ยอมาจากคำภาษาอังกฤษวา Information Operation 
หรือ “ปฏิบัติการขาวสาร” ซ่ึงในอดีตถูกนำมาใชชิงความไดเปรียบในการรบหรือการทำสงครามหลักการสำคัญของ “ไอโอ” 
คือการเผยแพรความคิดและความเชื่อของ “ฝายเรา” ใหกลุมเปาหมายไดรับทราบ และทำใหเกิดความคิดความเชื่อคลอย
ตามความประสงคของ “ฝายเรา” ขณะเดียวกันก็ตองหาทางระงับยับยั้ง ขัดขวาง หรือทำลายศักยภาพดานการ “ไอโอ” 
ของฝายตรงขาม หรือ “ฝายศัตรู” เพ่ือไมใหสามารถเผยแพรความคิดความเชื่อตอกลุมบุคคลท่ีเปนเปาหมายของ “ฝายเรา” 
ไดนี่คือความหมายพื้นฐานแบบเขาใจงาย ๆ ที่ไดมาจากอดีตผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบหนวยงานดานการขาวของ
เมืองไทยสวนวิธีการเผยแพรความคิดความเชื่อท่ีสามารถสงถึงกลุมเปาหมายไดมากท่ีสุด แนนอนวาจำเปนตองพ่ึงพาสื่อทุก
ชนิด ฉะน้ันในอดีต ฝายท่ีทำไอโอหนัก ๆ ไดจึงเปน “ฝายรัฐ” เพราะคุมสื่อแทบทุกชนิดอยูในมือ แตในยุคปจจุบันมีโซเชียล
มีเดีย หรือ “สื่อสังคมออนไลน” ท่ีทุกคนเปนสื่อและผลิตสื่อไดดวยตนเอง ทำใหงาน “ไอโอ” ไมไดผูกขาดอยูท่ีภาครัฐอีก
ตอไป ฉะน้ันหากใครมีขีดความสามารถ หรือ “ทักษะ” ในการใชสื่อ ประเภทตาง ๆ ไดมากกวา ก็จะทำไอโอไดเหนือกวาอีก
ฝายท่ีสำคัญ ความเชี่ยวชาญการใช “สื่อใหม” หรือ “นิวมีเดีย” ยังสามารถระงับหรือขัดขวางการ “ไอโอ” ของฝายตรงขาม
ไดงาย เชน วิธี report หรือวิธีใชคนจำนวนมากเขาไปใชเว็บ เพจเฟซบุก หรืออินสตาแกรมของฝายตรงขามพรอม ๆ กันจน
เว็บหรือเพจลม หรือถาเปนระดับมืออาชีพมากกวานั ้นอาจใชการโจมตีดวยไวรัสกันเลยทีเดียวสถานการณในปจจุบัน 
ผูเชี่ยวชาญดานการขาว บอกวา บางทีคนท่ัวไปท่ีมีความรอบรูในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศเปนพิเศษ ก็อาจมีความสามารถ
ในการทำ “ไอโอ” เหนือหนวยงานรัฐบางหนวยที่ยังมีบุคลากรดานนี้นอย หรือบุคลากรไมพัฒนาตัวเองดวยซ้ำการทำ           
“ไอโอ” ท่ีเห็นชัดๆ ในบานเราในรอบสิบกวาปท่ีผานมา ก็คือการทำสงครามขาวสารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงวากัน
วาเปนพ้ืนท่ีท่ี “ขาวลือ” ทำงานสำเร็จมากท่ีสุดพ้ืนท่ีหน่ึงของประเทศวิธีการทำ “ไอโอ” ท่ีใชกันท่ัวไป หลักสำคัญเร่ิมจาก
การหา “จุดสนใจ” แลวสราง “คียเวิรด” เพ่ือสรางชุดความคิดทำลายฝายตรงขาม เชน โจมตีวาอีกฝายเปนเผด็จการ แลว
ยกตัวเองเปนฝายประชาธิปไตย (ความจริงเปนหรือเปลา เปนอีกเร่ือง) ซ่ึงหาก “คียเวิรด” น้ีเปน “หัวใจ” หรือ “จุดออน” 
หรือท่ีเรียกภาษาทหารวา “จุดศูนยดุล” หรือ center of gravity ของฝายตรงขามพอดี การทำไอโอก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพ 
โดยใช “คียเวิรด” เดิมเปนตัวเดินเร่ืองพัฒนาชุดความคิดไปเร่ือย ๆ ฉะน้ันหากฝายไหนครอบครองสื่อไดมากกวา ก็ถือไดวา
มีเคร่ืองมือมากกวา และมีโอกาสสูงกวาท่ีจะชนะในสงครามขาวสาร 

ประเด็นท่ีนาสนใจก็คือ ในทางทฤษฎีแลวการทำ “ไอโอ” ท่ีจะประสบความสำเร็จในระยะยาว ตองใช “ความจริง” 
ในการเผยแพรขอมูลขาวสารเทาน้ัน เพราะหากใช “ความเท็จ” หรือการ “ปายสี” แมจะทำใหไดชัยชนะในชวงแรก ๆ  แต
ก็จะเกิดปญหาตามมา คำถามที่นาสนใจก็คือ หลักการน้ียังใชไดจริงหรือไมในยุคที่ขอมูลขาวสารไหลเวยีนอยางรวดเร็ว
อยางในปจจุบัน เพราะหลาย ๆ  คร้ังเราก็เห็นอยูตำตาวา การปลอยขอมูลเท็จ หรือ fake news เพียงคร้ังเดยีว อาจทำให
คูตอสูชนะศึกไปไดเลย ปท่ีแลว มีบทความในตางประเทศ ซ่ึงมีคนแปลเปนภาษาไทย ยกระดับ “ไอโอ” ในยุคโซเชียลวา
เปนดั่งอาวุธประหัตประหาร โดยมีบิ๊กดาตาเก็บรวบรวมขอมูล และสามารถประมวลวิเคราะหขอมูลทำใหทราบถึง
พฤติกรรม รสนิยม ความคิด ความสนใจ ความเชื่อของคนในสังคมน้ัน ๆ  ได ผูท่ีทำ “ไอโอ” จึงสามารถนำขอมูลเหลาน้ีมา
สรางชุดความคิดเพ่ือชี้นำไดงาย และสามารถสรางกระแสใหเกิดความเชื่อในทิศทางเดียวกันของคนหมูมากดวยการใสแฮช
แท็ก หรือ # หากความคิดความเชื่อถูกทาทาย ก็จะถูกแท็กทีมโจมตีกลบั หากผูใดอยูใตบรรยากาศเชนน้ีนาน ๆ  อาจจะถกู
ลางสมองไดเหมือนกันน่ีคือความนากลัวของ “ไอโอ” ท่ีสลับซับซอนขึ้นอีกหลายชั้นในโลกโซเชียลมีเดีย! 

74

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



การปฏิบัติการสารสนเทศ (Information Operation) 
 ในยุคแหงสงครามสารสนเทศ (Information Warfare) และ กรณีศึกษาการประยุกตใช “IO” ระหวาง 

“ศอฉ.” และ “นปช.” คำวา “Information Operation” (นิยมเรียกวา IO) คืออะไร ? ทำไมหลายฝายจึงเอยถึงคำน้ีใหได
ยินกันบอยๆทางโทรทัศนและหนาหนังสือพิมพจนกลายเปนคำยอดฮิตของวันน้ี จะสังเกตุไดวาหลายเดือนท่ีผานมา เราได
ยินคำน้ีอยูเปนประจำไมวาจะเปนบนเวทีเสื้อแดง หรือ บนจอโทรทัศนเวลาท่ี ศอฉ. ออกมาแถลง แมกระท่ังในการอภิปราย
ไมไววางใจนายกฯ ในรัฐสภาก็ยังมีการพูดถึงคำวา “IO” เชนกัน คำวา “อินฟอรเมชั ่น โอเปอรเรชั ่น” หมายถึง              
“การปฏิบัติการสารสนเทศ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Information Operations” (เรียกยอวา Info Ops หรือ IO) เปนการ
นําเอาพันธกิจการปฏิบัติการทางทหารหลายประการมาบูรณาการเพ่ือสรางผลกระทบตอการคิด ตัดสินใจของฝายตรงขาม 
หรือ สรางอิทธิพลตอการคิด การตกลงใจ จากขอมูลขาวสารและระบบสารสนเทศของฝายตรงขาม แมวา กองทัพอากาศ
ไทย จะเรียกวา “การปฏิบัติสารสนเทศ” สวน กองทัพบกไทย จะเรียกตางกันเล็กนอยวา “การปฏิบัติการขาวสาร” ก็ตาม 
แตความหมายก็คือ “Information Operations” เหมือนกัน “IO” เปนสวนหนึ ่งของ “Information Warfare” หรือ 
“สงครามสารสนเทศ” ซึ่งบางทานเรียกวา “สงครามขาวสาร” ซึ่งอาจเรียกวา “Cyber War” หรือ “Net War” โดยคำวา 
“Information Operation” หรือ “การปฏิบัติการสารสนเทศ” นั้นเปนหลักการที่ออกเปนเอกสารอยางเปนทางการคร้ัง
แรกโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาในป 2003 อนุมัติหลักการโดย นายโดนัล รัมเฟล (Donald Rumsfeld) รัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯและเปนเอกสารท่ีเปดเผย (Declassified) ในเดือนมกราคม 2006 ซ่ึงเปนการขยายผลจากหลักการ
ที่เกี่ยวของกับ สงครามสารสนเทศ (Information Warfare) ในมุมมองของกองทัพสหรัฐฯโดยหลักการแลว “IO” มีความ
เกี่ยวพันธกับหลักการการปฏิบัติการดานการขาวทางทหาร ซึ่งเปนแนวคิดจากการบูรณาการสงครามการควบคุมบงัคับ
บัญชา (Command and Control Warfare) และ สงครามสารสนเทศ (Information Warfare) ของกองทัพสหรัฐฯ           
โดยการนำเอาบทเรียนจากการรบกับอิรักในสงครามอาว (Gulf Wars) หรือ ท่ีนิยมเรียกกันวา “CNN Effect” มาเปนกรอบ
แนวคิดในการพัฒนา อาจกลาวไดวา “การปฏิบัติการสารสนเทศ” คือ การสนธิการปฏิบัติตางๆ เพ่ือทำใหมีอิทธิพล ทำลาย 
ลดประสิทธิภาพ ในการตัดสินใจและการปฏิบัติการของฝายตรงขาม รวมท้ังดำเนินการปองกันการกระทำของฝายตรงขาม
ตอฝายเราในลักษณะเดียวกัน การปฏิบัติตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติการขาวสาร (IOs) ซึ่งอาจเรียกวา “ขีดความสามารถ”           
นั ้น ไดถูกแบงออกเปน 3 กลุ มคือ 1. การปฏิบัติหลัก หรือ ขีดความสามารถหลัก (core capabilities) 2. การปฏิบัติ
สนับสนุน หรือ ขีดความสามารถสนับสนุน (supporting capabilities) และ 3. การปฏิบัติท่ีเก่ียวของ หรือขีดความสามารถ
ที ่เกี ่ยวของ (related capabilities) ในสวนของการปฏิบัติการทางดานเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network 
Operations หรือ “CNO”) จะประกอบดวย 3 สวนหลักๆ (ดูรูปท่ี 2) ไดแก 1. การโจมตีเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือทำลาย
ระบบเครือขายของฝายตรงขามใหลมหรือใชงานไมได (Computer Network Attack หรือ “CNA”) 2. การปองกันการ
โจมตีเครือขายคอมพิวเตอรของเราจากฝายตรงขาม (Computer Network Defense หรือ “CND”) 3. การเจาะแอบเอา
ขอมูลจากเครือขายคอมพิวเตอรของฝายตรงขาม (Computer Network Exploitation หรือ “CNE”) 
  “การปฏิบัติการสารสนเทศ” (Information Operation) เพียงลำพังไมสามารถเอาชนะฝายตรงขามได แตตอง
สนธิอยางประสานสอดคลองและกลมกลืนเขากับการปฏิบัติการดานอื่นๆ เชน การทำลายทางกายภาพ (Physical 
Destruction) การตอตานการโฆษณาชวนเชื่อ (Counter-Propaganda) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information Assurance) การตอตานขาวกรอง (Counter-Intelligence) การตอตานการลวง (Counter Deception) 
ฯลฯ รวมทั้ง กรณีศึกษาการประยุกตใช “IO” ระหวาง “ศอฉ.” และ “นปช.” ผมจะขอกลาวถึงในฉบับหนานะครับ 
(www.acisonline.net:เรื่องนารูเกี่ยวกับการปฏิบัติการสารสนเทศ:Information สืบคน เมื่อ 7 มีนาคม 2563 เวลา 
20:45 น.) 
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คืนสูยุคปลุกผีคอมมิวนิสต  
 บรรยากาศการเมืองไทยรอนแรงมากขึ้นตามลำดับ แมจะมีการเลือกตั้งมีรัฐสภาใหม ส.ส. และ ส.ว.ใหม             
มีรัฐบาลใหม “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ความรอนแรงลาสุดปะทุขึ้น หลังจากที่ กอ.รมน.ภาค 4 แจงความกลาวหา 12 
ผูนำพรรคการเมืองและนักวิชาการ ในขอหาปลุกปนประชาชนใหกระดางกระเดื่อง พรอมท่ีจะทำผิดกฎหมายตามดวย
คำบรรยายที่รอนแรง ของ พล.อ.อภิรัชต คงสมพงษ ผบ.ทบ. ที ่ด ากราดคน 3 กลุ ม เริ ่มตนดวยกลุ มนักวิชาการ                 
ผูถายทอดความคิดจากรุนสูรุน ผนึกกำลังกับพวกอาจารยท่ีไรจรรยาบรรณคบคิดกับคอมมิวนิสต รวมกับนักเรียนนอก
ซายจัดดัดจริต และกลุมนักการเมืองท่ีมุงหาประโยชนเพ่ือสวนตัวและพวกพอง 

อีกกลุมหน่ึงคือนักธุรกิจท่ีคาบชอนเงินชอนทอง เปนเหมือน “ฮองเตซินโดรม” และถูกตอบโตจากนักการเมือง 
เชน นายปยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม ระบุวา เปนการทำลายความเคลื่อนไหวของบรรดาพรรคฝาย
คานเพื่อแกไขรัฐธรรมนูญ ขณะที่นายจาตุรนต ฉายแสง กลาววา เปนการพูดที่สรางความเสียหายรายแรงแกประเทศ 
นักรัฐศาสตรผูเชี่ยวชาญดานการทหาร ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิจารณคำพูดของ ผบ.ทบ.
แบบนักวิชาการ วาเปน “อุดมการณตอตานการเมือง” ผูนำกองทัพมองนักการเมืองฝายประชาธิปไตยเปนขาศึก เปนแนวความคิด 
ของทหารละตินอเมริกา (ในทวีปอเมริกาใต) เม่ือหลายทศวรรษท่ีผานมา สวนชาวบานท่ัวไปอาจมองการเมืองไทยวันน้ี 
คลายกับจะกลับหัวกลับหางกลุมคนท่ีพยายามจะแกไขรัฐธรรมนูญ โดยถูกตองตามวิถีรัฐธรรมนูญ ผานระบบรัฐสภาโดน
ขอหานองๆ ขอหากบฏ คือสรางความปนปวนในบานเมือง แตกลุมผูท่ีฉีกท้ิงรัฐธรรมนูญซ้ำแลวซ้ำเลา และเขียนขึ้นใหม
เพื่อสืบทอดอำนาจใหยั่งยืน กลายเปนอัศวินขี่มาขาว เมื่อหลายสิบปกอน รัฐบาลไทยและกองทัพไทย ตางรังเกียจ
คอมมิวนิสตอยางเขากระดูกดำ ประกาศสงครามตอสูคอมมิวนิสต สูญเสียงบประมาณกับชีวิตและทรัพยสินเปนอันมาก 
แตวันนี้รัฐบาลไทยพยายามใกลชิด และยกยองผูนำรัฐบาลจีน ซึ่งเปนผูนำโลกคอมมิวนิสตในปจจุบัน ยกใหเปนผูนำท่ี
แกปญหาความยากจนท่ีดีท่ีสุดในโลก ทำใหกลายเปนเร่ืองราวใหญโต กรณีท่ีนักการเมืองไทยคนหน่ึง ไปจับมือกับโจชัว 
หวอง ผูนำนักศึกษาฮองกง ผูนำในการตอสูเพ่ือประชาธิปไตย และตอตานคอมมิวนิสต ยุคสงครามเย็นระหวางโลกเสรี
กับโลกคอมมิวนิสต จบสิ้นไปหลายสิบปแลว พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยก็เงียบหายไป แตยังมีการปลุกผี
คอมมิวนิสต. 

ในความเปนจริงของสังคมสงครามเย็นไดสิ้นสุดลงแลวดวยสาเหตุหลายประการ ซ่ึงคงจะมีการอภิปรายโตเถียง
กันกับสาเหตุเหลาน้ีตลอดไป ไมวาจะเปนสาเหตุทางทหาร ทางเศรษฐกิจและการเมือง แตสาเหตุหน่ึงซ่ึงไมมีใครคาดคิด
มากอน เปนสาเหตุซ่ึงไมสามารถทำนายลวงหนาไดเลยก็คือ การลุกฮือขึ้นของประชาชนเปนลานๆคน ซ่ึงมีสวนรวมใน
ความฝนแหงเสรีภาพและประชาธิปไตยตามที่ปรากฎในรัฐธรรมนูญไดใหโอกาสถึงสิทธิและเสรีภาพแกพวกเขาเปน
กฎหมายสิทธิพลเมือง รัฐธรรมนูญนั้นแมมิใชเครื่องมือที่สมบูรณแบบก็จริงอยู ทวาดูเหมือนจะเปนความหวังแกผูซ่ึง
ประสงคจะใหมีการขยายขอบเขตของเสรีภาพและความยุติธรรมไปยังคนธรรมดาสามัญในโลกน้ีดวยหากจะพิจารณาถึง
การใชรัฐธรรมนูญของไทยท่ีสิ้นเปลือง และใชเวลา งบประมาณ ผูคนอยางมากมายมหาศาลท่ีผานมา เทียบเคียงอยางผวิ
เผินกับการใชรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียวนับแตการกอตั้งประเทศอยางสหรัฐอเมริกาแลวเปนประเด็นท่ีนาท่ึงอยางยิ่งวา
เปาหมายในการเขียนรัฐธรรมนูญนั้นแตกตางกันโดยสิ้นเชิง ทั้งๆที่เปาหมายในการใชรัฐธรรมนูญเหมือนกันคือเปน
เครื่องมือในการปกครองประเทศ หากจะกลาวสั้นวาผูมีอำนาจของไทยเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชนของตนเองถา
รัฐธรรมนูญฉบับใดขัดกับผลประโยชนของตนก็ใชอำนาจฉีกทิ้งแลวเขียนขึ้นมาใหมเพื่อใหตนเองอยูในอำนาจไดนานๆ 
แตผูกอตั้งสหรัฐอเมริกามีอำนาจในการเขียนรัฐธรรมนูญมีเปาหมายเพ่ืออเมริการจริงๆ กลาวคือหลักการพ้ืนฐานในการ
เขียนรัฐธรรมนูญของเขามีประเด็นสำคัญ 4 ประการ กลาวคือ 1) ทำอยางไรจึงจะไดผูบริหารที่มีประสิทธิภาพโดยไม
ตองเปนกษัตริย 2)จะแบงแยกอำนาจระหวางผูปกครองกับสามัญชนอยางไร 3) ทำอยางไรจึงจะมีรัฐบาลกลางท่ีเขมแข็ง
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โดยไมตองลิดรอนสิทธิของมลรัฐตางๆ ท่ีเปนสมาชิก 4) จะคุมครองสิทธิของปจเจกชนจากการใชอำนาจตามอำเภอใจ
ของผูมีอำนาจทั้งฝายพลเรือนหรือฝายศาสนาอยางไร เมื่อเปาหมายการเขียนรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาปรากฎ
ออกมาเปนเชนนี้สิ่งที่ปรากฎตามมาคือความเปนประชาธิปไตยของประเทศทีป่รากฎใหเห็น ความเจริญรุงเรืองของ
สังคมอเมริกันในทุกๆดาน ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา นับเปนประเทศเดียวท่ีใชรัฐธรรมนูญเพียงฉบับ
แรกฉบับเดียวซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญท่ียืนยาวท่ีสุดในโลก (ไทยรัฐฉบับพิมพ 16 ต.ค. 2562) . 
 

วิธีรักษาอำนาจฉบับ มาเคียเวลลี 
  มาเคียเวลลี ผูถูกเรียกวาเจาของศาสตรทรราช ในบรรดานักทฤษฎีการเมืองที่นักรัฐศาสตรในยุคใหมตอง
ศึกษาแนวคิด รายชื่อที่ยาวเหยียดตองปรากฏชื่อ นิโคโล มาเคียเวลลี (Nicolo Machiavelli) สามัญชนแหงฟลอเรนซ 
ซ่ึงภายหลังไดมีโอกาสขึ้นเปนนักการทูต เขาคือผูเขียนหนังสือ “เจาชายผูปกครอง” หรือ The Prince เลมนอยท่ีเคย
ถูกศาสนจักรขึ้นบัญชีดำ แตทรงอิทธิพลมาจนถึงปจจุบัน ครั้งหนึ่งมาเคียเวลลี ที่รับใชฟลอเรนซ ถูกจับเขาคุกและถูก
ทรมานจากขอหาวางแผนโคนลมตระกูลเมดิชีหลังจากครอบครัวเมดิชีกลับมาครองอำนาจอีกหน แลวเทพีแหงโชคชะตา
เลนกลประการใดทำใหนักทฤษฎีการเมืองผูเปนสัญลักษณของเลหเหลี่ยมรอดชีวิตมาได? มาเคียเวลลี เปนเจาของ
แนวคิดท่ีชี้วา “การเปนผูนำในลักษณะนาหว่ันเกรงดีกวาผูนำซ่ึงเปนท่ีคนรักใคร” แมแตการตัดสินใจกำจัดศัตรูทางการ
เมืองดวยความรุนแรงอยางการลงมือสังหารน้ัน มาเคียเวลลี ก็เห็นวา เปนเร่ืองจำเปนหากจะนำมาซ่ึงผลลัพธท่ีมีเหตุผล
เพียงพอ ดวยแนวคิดเหลานี้จึงไมนาแปลกใจเลยที่สวนหนึ่งของนามที่เปนคำวา “มาเคียเวลเลียน” (Machiavellian)       
จะกลายเปนคำคุณศัพทท่ีใชกันแพรหลายในยุคหลัง หากบอกวาใครสักคนเปน “มาเคียเวลเลียน” ก็หมายความวาคุณ
กำลงัถูกเหยียดหยามวาเปนพวกเปยมไปดวยเลหกล ชอบวางแผน และใชผูอ่ืนเปนเคร่ืองมือบุคคลท่ีถูกนำชื่อมาเปนวลี
อันมีความหมายขนาดนี้ ไมไดเปนผูมีภูมิหลังเปนชนชั้นสูงแบบเต็มตัว (หากพิจารณาตามแนวคิดเรื่องชนชั้นสมัยใหม)           
นิโคโล เกิดเม่ือค.ศ. 1469 เขาสืบสายมาจากขุนนางในระบบศักดินาสวามิภักดิ์ ตระกูลของเขามีบทบาทในทางการเมือง
การศาสนาตั้งแตศตวรรษที่ 13 แตนักประวัติศาสตรก็มองวา หากจะจัดสายตระกูลใหอยูในกลุมพอคาที่มั่งคั่งเปนชน
ชั้นสูงก็พอกลาวไดเชนเดียวกัน เนื่องจากตระกูลกลุมนี้เปนสวนหนึ่งของชนชั้นปกครอง แตไมเหมือน “ผูมีอิทธิพล”           
ซ่ึงถูกกีดกันไมใหรับตำแหนงในรัฐบาล แบรนาโด พอของมาเคียเวลลี เปนปญญาชน เปนนักวิชาการและเชี่ยวชาญดาน
กฎหมาย มีทรัพยสมบัติและครอบครองบานซ่ึงเปนหน่ึงในกลุมตึกท่ีญาติในตระกูลจับจองกัน 

แมจะมีทรัพยสมบัติที่มีคาเหนือกวาทรัพยในหมู ชาวบานทั่วไปในเมือง แตความเปนอยูของมาเคียเวลลี          
ชวงปลายศตวรรษที่ 15 ก็ไมไดถึงกับสุขสบาย ไมลส เจ อังเกอร ผูเขียนหนังสือ “มาเคียเวลลี เจาทฤษฎีการเมือง
สมัยใหม” นิยามวิถีชีวิตของแบรนาโด และนิโคโล วา อยูในพ้ืนท่ีชายขอบของความเคารพนบนอบ และมักถูกเยาะเยย
วาตระกูลของเขาอยูในชวงขาลง ชวงปลายศตวรรษท่ี 15 ตระกูลท่ีมีอำนาจมากท่ีสุดคือตระกูลเมดิชี อันเปนตระกูลท่ีม่ังคั่ง 
บานของตระกูลน้ีมักมีลักษณะหรูหราอันเปนลักษณะท่ีจงใจแสดงสถานะความร่ำรวย ขณะท่ีมาเคียเวลลี บรรยายสถานะ
ของตระกูลของเขาวางอนแงน บริบทน้ีเองอาจมีสวนสำคัญทำใหเขาแหวกกรอบดั้งเดิม และนำเสนอทางออกใหม 

เมืองฟลอเรนซในสมัยน้ัน เปนสาธารณรัฐอิสระขนาดเล็ก ระบบปกครองของฟลอเรนซ แตกตางจากเมืองอ่ืน 
สาธารณรัฐฟลอเรนซ มีประชากรไมเกิน 50,000 คน มีการเลือกตั้ง แตสิทธิเลือกตั้งถูกจำกัดเพียงพอคาที่มีฐานะและ
ชางฝมือทั ่วไป พลเมืองทั ่วไปถูกจำกัดบทบาททางการเมือง อยางไรก็ตาม สมัยนั ้นถือวาฟลอเรนซ เปนรัฐที ่มี
ประชาธิปไตยที่กาวหนาอันดับตนในยุโรปแลว ตระกูลเมดิชี พยายามรักษาสถานะ ความงดงามและความรุงเรืองของ
เมืองดวยชิ้นงานศิลปะ งานชาง การกอสรางตึกอาคารท่ีใหญโต อันเปนการแสดงรสนิยม และความม่ังคั่ง เหลาน้ีลวน
เปนสิ่งท่ีตระกูลเมดิชีใชเปนเคร่ืองมือจรรโลงความรูสึกของคนในพ้ืนท่ีไมใหขัดของใจเพราะสภาพไมมีสิทธิออกเสียงและ
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วิจารณรัฐบาล ในวัยหนุม มาเคียเวลลี ไมไดยี่หระกับสภาพการมีทรัพยจำกัด เขาใชเงินกับการพนันและโสเภณี เวลาวาง
ท่ีมีก็พูดคุยกับเพ่ือนฝูง งานทางการเมืองชิ้นแรกท่ีเร่ิมตนคือการรายงานการเทศน-ปราศรัยของจิโรลาโม ซาโวนาโรลา 
พระนักเทศนาท่ีขึ้นชื่อเร่ืองบุญบารมี วากันวาคำเทศนาของซาโวนาโรลา สรางท้ังแรงบันดาลใจใหชาวเมืองและยังสราง
ความปนปวนใหฟลอเรนซหลายป มาเคียเวลลี ไดรับคำขอจากริชชารโด เบคคี ทูตฟลอเรนซประจำสันตะสำนักให
รายงานคำเทศนาน้ี ชวงฤดูรอน ป 1494 พระเจาชารลสท่ี 8 แหงฝร่ังเศสเขามารุกรานอิตาลี ผูนำสาธารณรัฐฟลอเรนซ 
คือ ปแยโร เด เมดิชี ยอมมอบปอมปราการสำคัญและชุมชนแหงหน่ึงในฟลอเรนซ ใหฝร่ังเศสเพ่ือแลกกับสัญญาวาพระ
เจาชารลส จะสนับสนุนตระกูลเมดิชี ใหปกครองฟลอเรนซตอ ประชาชนฟลอเรนซ ไมพอใจอยางมาก ตระกูลเมดิชีตอง
หลบหนีออกจากเมืองโดยหอบสมบัติเทาที่ขนไดไปดวย หลังจากนั้น มาเคียเวลลี เพิ่งไดรับตำแหนง ทำงานในฐานะ
ขาราชการพลเรือนในป 1498 มาเคียเวลลี รับตำแหนงรองมุขมนตรีแหงฟลอเรนซ ถือเปนตำแหนงสำคัญในสายงาน
ขาราชการพลเรือนของรัฐบาล และเปนชวงท่ีแนวคิดทางปรัชญาการเมืองของเขากอรางขึ้น อยางไรก็ตาม มาเคียเวลลี 
วิจารณสถานการณการเมืองหลังยุคปแยโรวา รัฐบาลใหมมีขอดอยมากกวาและออนแอเกินจะปกครอง 

ชวงตนศตวรรษท่ี 16 มาเคียเวลลี ปฏิบัติงานในทางการทูต โดยระหวางป 1503-1506 มาเคียเวลลี มีบทบาท
ในการบริหารงานทางการทหารของฟลอเรนซ เขาไมไวใจกับระบบทหารรับจาง และหันมาใชพลเรือนในกองทัพ 
นโยบายนี้ประสบความสำเร็จทำใหกองทัพพลเรือนเอาชนะเมืองศตัรูคูอาฆาตอยางปซา ในป 1509 ได อยางไรก็ตาม  
ในป 1512 ตระกูลเมดิชี ท่ีมีโปปจูเลียสท่ี 2 หนุนหลังใชกำลังทหารของสเปนเอาชนะฟลอเรนซ ได หลังการกลับมาของ
มีอำนาจของตระกูลเมดิชี มาเคียเวลลี เปนอีกหนึ่งรายที่ถูกกลุมเมดิชี กลาวหาวาสมคบคิดกันลมพวกเมดิชี และยึด
อำนาจรัฐบาล อยางไรก็ตาม นักประวัติศาสตรไมพบหลักฐาน หรือขอพิสูจนที่มีน้ำหนักวามาเคียเวลลี รูเห็นกบัความ
เคลื่อนไหว และเม่ือพิจารณาแนวคิดทางการเมืองของมาเคียเวลลี แลว ยิ่งทำใหเห็นวาเปนไปไมได เขาไมใชนักอุดมคตท่ีิ
เอาตัวเขาเสี่ยงในแผนการท่ีรูดีวาจะลมเหลว เพ่ือนรวมงานของเขาถูกทรมานจนรับสารภาพ แตมาเคียเวลลี ถูกนำตัวไป
ขังที่คุก “เล สติงเค” หองขังของเขาอยูในสภาพนาหดหู และถูกทรมานโดยใหยืนบนแทน มัดมือทั้งสองขางไพลหลัง    
มาเคียเวลลี ถูกทรมานดวยวิธีท่ีเรียกวา “สตรัปปาโด” โดยรอยเชือกท่ีมัดมือกับเชือกท่ีผูกผนัง เม่ือมัดแลวจะกระชาก
แทนออกจากใตเทา น้ำหนักตัวของเขาจะท้ิงลงมา ขณะเดียวกันแขนท้ังสองขางท่ีถูกมัดจะกระตุกขึ้นไปดานบน มาเคีย
เวลลี เสนเอ็นขาด ขอตอหลุดเคลื่อน เขาถูกทรมาน 6 ครั้งโดยที่ไมไดสารภาพอะไร เพราะเขาไมมีอะไรใหสารภาพ        
มาเคียเวลลี เชื่อวา แคถูกตองสงสัยวาทรยศก็หนักหนาเพียงพอใหโดนโทษประหารชีวิตไดแลว มาเคียเวลลี เลาสภาพ
อันนาสะพรึงในกลอนสั้นท่ีแสดงใหเห็นถึงความเด็ดเดี่ยว แถมยังเลาอยางติดตลกวา เสียงท่ีนารำคาญกวาการกรีดรอง
ของเพ่ือนรวมหองขังคือเสียงทองมนตคาถาของพวกเครงศาสนา ความทุกขทรมานท่ีไดรับไมไดสิ้นสุดลงดวยบทกวีหรือ
การเคลื่อนไหว หรือคำรองของเพื่อนฝูง เมื่อเดือนกุมภาพันธ 1513 พระสันตะปาปาจูเลียส สิ้นพระชนมจากการ
ประชวรหนัก คารดินัลในตระกูลเมดิชีวัย 38 ปไดรับเลือกตั้งและกลายเปนพระสันตะปาปาเลโอท่ี 10 เปนคร้ังแรกท่ีชาว
ฟลอเรนซขึ้นครองบัลลังกดำรงตำแหนงผูนำแหงวาติกัน ซึ่งคนสวนใหญคาดการณวา เมื่อคนจากตระกูลเมดิชีที่ทรง
อำนาจ การดำรงตำแหนงผูนำแหงวาติกันยอมนำมาซ่ึงยุคท่ีรุงเรือง สืบเน่ืองจากชะตากรรมของสาธารณรัฐฟลอเรนซใน
สมัยน้ันมักขึ้นกับนโยบายและลักษณะทาทีของพระสันตะปาปาผูครองบัลลังกเซนตปเตอร ตระกูลเมดีชียินดีปรีดาและ
ปลอยตัวนักโทษจำนวนมาก กลุมท่ีไดรับการปลอยตัวกลุมหน่ึงคือผูท่ีถูกกลาวหาวารูเห็นกับแผนการลมรัฐบาล ซ่ึงหน่ึง
ในน้ันคืออดีตรองมุขมนตรีแหงฟลอเรนซ 
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มาเคียเวลลี ถูกปลอยตัวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม และกลับไปดื่มด่ำกับไรปศุสัตวของตัวเองในซานตันเดรอา          
เขาถูกเนรเทศจากเมือง และตัดขาดจากการเมือง มาเคียเวลลี ใชเวลาในพ้ืนท่ีชนบท ชวงเย็นก็จินตนาการถึงบทสนทนา
กับนักคิดท่ียิ่งใหญในอดีต และนักคิดเหลาน้ีจะบอกวาอะไรคือวิธีท่ีดีท่ีสุดในการรักษาอำนาจผูนำ ไนเจล วอรเบอรตัน 
นักเขียนทานหน่ึงสันนิษฐานวา มาเคียเวลลีเขียน The Prince เพ่ือใหผูมีอำนาจประทับใจ เปนความพยายามใหกลับไป
รับตำแหนงที่ปรึกษาทางการเมืองเพื่อกลับไปฟลอเรนซ อยางไรก็ตาม แผนการไมเปนไปตามนั้น เขาลงเอยที่การเปน
นักเขียน และมีผลงานหลายเลม หนังสือ The Prince ที่ตีพิมพเมื่อ 1532 เปนที่โจษจันมาจนถึงปจจุบัน เขามองวา
เจาชายผูปรีชาจะตองเรียนรูที่จะ “ไมเปนคนดี” โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาอำนาจไวไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตาม 
หากสามารถรักษาอำนาจไว ถือเปนสิ่งที่ยอมรับได นักการเมืองจำนวนไมนอยอานหนังสือเลมนี้ แตมีไมนากนักที่จะ
ยอมรับวานำมาปฏิบัติ แนวคิดหลักท่ีมาเคียเวลลี นำเสนอคือ “ผูปกครอง” ตองมี “ความกลาหาญ” เขาเชื่อวาสิ่งท่ีเกิด
ขึ้นกับมนุษย ครึ่งหนึ่งมาจากโอกาส อีกครึ่งหนึ่งมาจากทางเลือกของเราเอง โอกาสเปนสิ่งที่พัฒนาไดเพื่อใหประสบ
ความสำเร็จ แตในขณะเดียวกัน มาเคียเวลลี ก็เชื่อเร่ืองโชความีอิทธิพลสำคัญเหมือนกัน แตก็ไมไดหมายความวาจะตอง
รอโชคชะตาราวกับเปนเหยื่อของมัน ผูนำแบบที่มาเคียเวลลี ประทับใจคือเซซาเร บอรเจีย บุตรนอกสมรสของพระ
สันตะปาปาอเล็กซานเดอรที่ 6 นักประวัติศาสตรบรรยายวา เซซาเร ไมรูสึกยินดียินรายเมื่อตองหลอกลวงศัตรูและ
สังหารเพื่อยึดครองดินแดนในอิตาลี มาเคียเวลลี มองวาเขาทำทุกสิ่งถูกตอง บอรเจีย คนพบวาครอบครัวออรซ ินี 
วางแผนโคนลมเขา บอรเจีย ใชวิธีหลอกลวงตระกูลออรซินี ใหพวกเขาคิดวาบอรเจียไมรูแผนการน้ี และออกอุบายนัด
พบผูนำครอบครัวและสังหารทุกคนที่มาถึง เหตุการณนี้ หากเปนในปจจุบันคงตองอธิบายวา มาเคียเวลลี (กดถูกใจ)  
เห็นดวยกับแผนการน้ี แผนการเปนสิ่งท่ี “กลาหาญ” อยางนอยก็ในมุมมองของมาเคียเวลล ีแตสิ่งท่ีเกิดไมไดหมายความวา 
มาเคียเวลลี เห็นดวยกับการฆาฟน ประเด็นคือเขาเห็นดวยกับวิธีการหากมันนำมาสูผลลัพธท่ีเปนเชิงบวก หากการกำจัด
ศัตรูชวยปองกันการนองเลือดไดยอมเปนสิ ่งที่เหมาะสม มาเคียเวลลี ไมเห็นดวยกับการเขนฆาที่ปราศจากเหตุผล          
น่ันยอมเห็นวา ผูนำท่ีดีในมุมมองของมาเคียเวลลี คือผูนำท่ีนายำเกรง มากกวาผูนำซ่ึงเปนท่ีรัก แนวคิดทำนองน้ีทำใหมา
เคียเวลลี ถูกเรียกเปนสัญลักษณของเลหเหลี่ยมกลโกงและการใชคนเปนเคร่ืองมือ ในสมัยศตวรรษท่ี 16 บรรยากาศของ
ฟลอเรนซมีแตการนองเลือด หากในบริบทปจจุบันคงตองบอกดวยวา การกระทำของผูนำสมควรมีกรอบขอจำกัดซ่ึงใน
สมัยใหมจะเรียกกันอยางเปนทางการวา “กฎหมาย” มิเชนน้ัน ก็จะมาลงเอยดวยผูนำท่ีคิดเร่ืองการรักษาอำนาจในแบบ
เดียวกับบอรเจีย อยางอดอลฟ ฮิตเลอร (เผยแพรในระบบออนไลนครั้งแรกเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562 สืบคนจาก: 
https://www.silpa-mag.com/history/article_32766 เม่ือ 13 มี.ค. 2563) 
 

บทวิเคราะห 
เน้ือหาบทความน้ีไดรวบรวมเอาปรากฎการณตางๆทางการเมือง รวมถึงประวัติศาสตรการเมืองสากล ในหวง

เวลาท่ีแตกตางกันในทางการเมือง ปกครอง การทหาร และการขาว ท่ีมีท้ังเปดเผย ปกปด และซอนเรน และเลเหลี่ยม 
กลอุบาย จากแหลงตางๆท่ีนาสนใจท้ังในอดีต ปจจุบัน และคาดวาคงมีตอไปในอนาคต เพียงแตการขาวแบบ ลับ ลวง พลาง 
น้ันอาจพัฒนาตัวเองไปตามยุคสมัย ซึ่งผูสนใจตองติดตามและคิด วิเคราะหไปพรอมๆ กับใฝรูตามประสาของนัก
การศึกษา ปรากฎการณทางการเมืองท่ีเกิดในชวงเวลาท่ีผานมาเราไมตองมองไกลนักเอาแคในยุค คสช. ภายใตการนำ
ของกลุมนายทหารวงศเทวัญเขามากุมอำนาจทางการเมือง ชวงแรกๆหลายคนสงเสียงเชียรดวยความหวังท่ีมีผูเขามาดบั
ไฟในสงครามกลางเมืองท่ีกำลังรอนแรงในเวลาเม่ือป 2557 น้ัน แตเม่ือเวลาผานไปหน่ึงป สองป สามป สี่ หาปแววของ
การเหลิงอำนาจของกลุมน้ีเร่ิมฉายแสงปกคลุมและกำกับสังคมไทยมากขึ้น ตัวบงชี้ชัดเจนท่ีแสดงออกมาคือรัฐธรรมนูญท่ี
ผูครองอำนาจกลุมน้ีเพียรพยายามผลักดันออกมาจนผานการลงประชามติดวยวิธียัดเหยียด ท้ังๆท่ีรูกันอยูเต็มอกวาท่ีมา
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ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับป 2560 น้ันใครเปนคนรางขึ้น และรางขึ้นมาเพ่ือรับใชใคร เขาหลักท่ีวา “ใครเขียน
กฎหมายก็เพ่ือรับใชคนเหลาน้ัน” ในความเปนประชาธิปไตยของการเมืองการปกครอง “ของประชาชน เพ่ือประชาชน 
โดยประชาชน” นั้น หลักการสำคัญพิจารณาไดจาก 1) ประชาชน มีสิทธิ เสรีภาพเพียงใด เสรีภาพของการปกครอง
ตนเอง ตัวแทนของประชาชนที่เลือกตั้งเขามาบริหารทองถิ่นตามหลักการกระจายอำนาจ การปกครองตนเองของ
ประชาชนกลับถูกลิดรอน ปลดออก ถอดถอน จนแทบไมเหลือทิ้งชวงมาเปนเวลากวาครึ่งทศวรรษ ในขณะเดียวกัน
แตงตั้งขาราชประจำมาทำหนาที่แทน 2) ประชาชนมีความเสมอภาคในการไดรับบริการจากรัฐอยางไรประเด็นนี้เม่ือ
พิจารณาถึงการกระจายรายได การใหบริการของรัฐบาลชุดน้ีเขามาบริหารบานเมืองจนเกิดความเลื่อมล้ำทางรายไดจน
เหลือคณานับ คนรวยยิ่งรวยขึ้น คนจนกลับยิ่งจนลงเร่ือยๆการบริการของรัฐเองก็ปลอยใหประชาชนเขารับบริการอยาง
เสียไมได หรือยอมอดทนรับบริการเพราะไมมีหนทางเลือกแลว 3) ประชาชนอยูดีมีสุขภายใตกฎหมายบานเมืองเพียงใด
พิสูจนไดจากการบังคับใชกฎหมาย ม.44 เปนเคร่ืองมือของรัฐคอยคุกคามความสุขของประชาชนอยูเร่ือยไป ท่ีซ้ำรายไป
กวานั้น คสช.ตั้ง สนช.ไวออกกฎหมาย ผูออกกฎหมายขาดความเชื่อมโยงกับประชาชน กฎหมายที่ออกมาจึงไมเปนท่ี
ยอมรับของประชาชนจึงไมไดกอใหเกิดประโยชนใดๆ กลับกลายเปนความผิดของประชาชนท่ีไมเคารพกฎหมาย การไม
เปนตัวแทนของประชาชนกรณีท่ี คสช.แตงตั้ง สว.เขามามีบทบาทเลือกนายกรัฐมนตรีเขามาเปนประมุขของฝายบริหาร 
เมื่อใชหลักกฎหมายมาพิจารณาความเปนประชาธิปไตยแลว ไมมีประเด็นใดที่บงบอกวามีความเปนประชาธปิไตยเลย
แมแตนอย หัวหนารัฐบาลมักจะคุยอยูเสมอวา สนช.สามารถออกกฎหมายมาบังคับใชไดรวดเร็วกวาสมัยที่บานเมอืงมี 
สส. สว.ท่ีมาจาการเลือกตั้ง แตทานลืมคิดไปวากฎหมายท่ีออกมาน้ันเปนเคร่ืองมือของฝายเผดจ็การโดยแท 4) หลักเสียง
ขางมาก หากใชหลักเสียงขางมากของรัฐธรรมนูญป 2560 แลวเสียงขางมากที ่แสดงออกมาไมวาจะเปนการออก
กฎหมาย การเลือกนายกรัฐมนตรี การอภิปรายไมไววางใจบรรดาเสียงขางมากท่ีสนับสนุนรัฐบาลก็ลวนแลวแตเปนคนท่ี
รัฐบาลแตงตั้งเขามาทำหนาท่ีใน สนช. หรือ สว. หรือ กกต. ซ่ึงคนเหลาน้ีเขามาทำหนาท่ีในองคกรอิสระน้ันลวนแลวแต
ไดรับการแตงตั ้งมาจากคนในคณะรัฐบาลทั ้งสิ ้น ไมไดผานกระบวนการคัดเลือกจากประชาชน จึงไมมีความเปน
ประชาธิปไตยแตอยางใดกลายเปนเผด็จการเสียงขางมากในท่ีสุด 5) ประการสุดทายหลักอำนาจอธิปไตยเปนของปวงชน 
หมายความถึงประชาชนเปนเจาประเทศ ประชาชนมีสิทธิในการปกครองตนเอง ประชาชนมีสิทธิในการเลือกตัวแทน
ของตนเพ่ือเขาไปออกกฎหมาย และเขาไปบริหารประเทศ แตเม่ือประชาชนไมไดมีสวนรวมในการแสดงออกซ่ึงกิจกรรม
ทางการเมืองตามประเด็นท่ีกลาวมาขางตนในหลัการประชาธิปไตย แลวจะพูดวาบานเมืองของเราจะมีหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยไดอยางไร 
 

บทสรุป   
เปนอุทาหรณสำหรับประเทศท่ีดอยพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอยางไทยๆท่ีหลายคร้ังมักจะไดยินเสมอๆจากชน

ชั้นปกครองวาประชาธิปไตยแบบไทยๆอยางที ่ปรากฎใหเห็น การที่ผูมีอำนาจปกครองใชอำนาจกระทำการเพื่อสราง
เคร่ืองมือทางการปกครองท่ีขาดความชอบธรรมแลวก็ยอมไดรับการตอตานอยางไมมีท่ีสิ้นสุดจากประชาชนสวนใหญท่ีตก
อยูในสภาวะทุกขยากแรนแคน ขัดสน ทางออกท่ีดีท่ีสุดของชนชั้นปกครองจะตองไมตั้งเปาหมายอยูในตำแหนงปกครองท่ีไร
ขอบเขต และมองเห็นประชาชนเปนศัตรูอยูฝายตรงกันขาม ผลประโยชนของแผนดินเปนของทุกคนในประเทศ เงิน
งบประมาณแผนดินที่เก็บไปจากประชาชนจะตองจัดสรรกลับสูประชาชนอยางชอบธรรม อยาใหประชาชนผูเสียภาษีมี
ความรูสึกวายามใดท่ีรัฐเก็บภาษีรัฐไมเคยยอมละเลยหรือปลอยวางใหเล็ดลอดสายตาไปไดโดยอางกฎหมายท่ีใชบังคับ แต
เมื่อยามที่จะผันเงินงบประมาณไปเพื ่อผลประโยชนสู ประชาชนกลับเขมงวดงวด ตรวจสอบอยางเขมขน ไมวายยังมี
กระบวนการทุจริต คอรรับชั่น สรางความเลื่อมล้ำใหการใชงบประมาณ และผลประโยชนที่ตกถึงพวกเขาบาง ประชาชน
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ไมไดคิดวารัฐคือฝายตรงกันขามเพียงแตเรียกรองเพ่ือใหไดมาซ่ึงความมีชีวิตท่ีดีขึ้นบาง ความเห็นตางของประชาชนรัฐไม
ควรมองขามลัคิดวาเขาคือศัตรูมาสรางความรำคาญทำลายความม่ันคงตำแหนงของผูมีอำนาจในรัฐบาลอีกเลย  
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การหยุดชะงักทางการศึกษา  
 
Educational Disruption  
 
ผูวิจัย   จิราภรณ  สุภิสงิห      

ชูชีพ  พุทธประเสริฐ    
 
บทคัดยอ 

การศึกษาในยุคโควิด 19 กำลังเปลี่ยนแปลงจากแรงกดดันจากโรคระบาด ท่ีทำใหเราตอง เวนระยะหางทางสังคม 
แตอยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงก็ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดทุกท่ี เมื่อเปรียบเทียบกับบริบทพื้นท่ีของการศึกษาใน
ประเทศไทย การท่ีเทคโนโลย ีการสื่อสาร การเชื่อมโยง สรางระบบเครือขาย เปลี่ยนเปนโลกแหงดิจิทัล ในขณะท่ีสังคมโลก 
และ ความเปนอยูของคนเปลี่ยนไป เราใชเทคโนโลยีกันจนเปนสวนหน่ึงของชีวิต ทุกคนมีสมารทโฟน ออนไลน ไลน เฟสบุค 
เพ่ือการสื่อสาร การคาขาย การบริการ อยูบนแพลตฟอรมดจิิทัล ดังน้ัน การพัฒนากระบวนการเรียนรู การเรียนการสอน 
วัดผลและประเมินผล สื่อการเรียนการสอน หองสมุดดิจิตอล นิเทศแบบออนไลน วางแผนการศึกษาและการประชุม
อบรมทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาท่ีกำหนดไว ตองเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง ท้ังน้ี 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณยุคโควิด 19 
 
คำสำคัญ : Educational Disruption  
 
Abstract 

Education in the COVID 19 era are changing causing the pressure from epidemics which 
makes us have social distancing. However, changes cannot be changed everywhere if they are 
compared to the context areas of education in Thailand. In accordance with communication 
technology, linking, and networking have been changed into a digital world. At the same time of 
world society and people's well-being changes, we use technology to be a part of our lives. 
Everyone has smartphones, online, LINE, Facebook for communication, commerce, and services 
on the digital platform. Therefore, the development of the learning process, instruction, 
measurement and evaluation, teaching and learning media, digital library, online supervision, 
educational planning, and academic training meetings to encourage learners to achieve their 
educational objectives must be changed completely in accordance with the COVID 19 era.  
 
Key Words : Educational Disruption  
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บทนำ 
 ความพยายามดำเนินการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมักจะยึดนโยบายและแนวทางที ่เจาสังกัดกำหนดเปนหลัก              

ขาดการริเริ่มสรางสรรค และการเปนตัวของตัวเอง แมวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง               
พ.ศ. 2560 – 2564 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (2560:24) 
จะมีแนวการดำเนินการในอนาคตไววา องคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยท่ีีสั่งสมมาอยางตอเน่ือง ประกอบกับ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานแขนงใหม เชน วิทยาการรับรู (Cognitive Science) ซ่ึงเปนการทำงานระหวาง
สมองและจิตใจ ความสัมพันธระหวางความคิด อารมณ และการกระทำ มีความสำคัญตอการสรางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหมที่จะสงผลใหเกิดการผลิกโฉมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการดำรงชีวิตของมนุษยแบบกาวกระโดด 
(Disruptive Technology) โดยมีแนวโนมวาเทคโนโลยีพื้นฐานใน 4 ดาน ไดแก เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีวัสดุศาสตร พลังงาน และสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล จะสงผลใหเกิดการ
พัฒนาเทคโนโลยใีหม 12 ดาน ไดแก (1) อินเทอรเน็ตเคลื่อนท่ี (2) โปรแกรมอัจฉริยะที่สามารถคิดและทางานแทนมนษุย 
(3) อินเทอรเน็ตในทุกสิ่งทุกอยาง (Internet of Things) (4) เทคโนโลยีคลาวด (Cloud Technology) (5) เทคโนโลยี
หุนยนตขั้นกาวหนา (Advanced Robotics) (6) ยานพาหนะไรคนขับ (Autonomous and Near-Autonomous Vehicles) 
(7) เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม (Next-Generation Genomics) (8) เทคโนโลยีการเก็บพลังงาน (Energy Storage) 
(9) การพิมพแบบสามมิติ (3D Printing) (10) เทคโนโลยีวัสดุขั้นกาวหนา (11) เทคโนโลยีการขุดเจาะนามันและกาซขั้น
กาวหนา และ (12) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

 

สถานการณการศึกษาไทยยุคการหยุดชะงักทางการศึกษา 
 ในสวนของแผนพัฒนาการศกึษาแหงชาติ-พ.ศ.-2560-2579 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560:70-71) 

ก็เล็งเห็นโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาท่ียังมีความเหลื่อมล้ำ ปญหาความเหลื่อมล้ำในการจัดบริการภาครัฐท่ี
มีคุณภาพ โดยเฉพาะในดานการศึกษา จากการประเมินสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ัวประเทศ ยังมีโรงเรียนท่ีไมผานเกณฑ
ประเมินจำนวนมาก และยังมีความแตกตางของเกณฑการประเมินระหวางโรงเรียนท่ีอยูในเมืองและนอกเมือง โรงเรียน
ที่อยูตางภูมิภาค โรงเรียนที่อยูตางสังกัด และโรงเรียนขนาดใหญและขนาดเล็ก จากการที่รัฐตองรับผิดชอบการจัด
การศึกษาดวยทรัพยากรท่ีมีอยางจำกัด คาใชจายดานการศึกษาสวนใหญเปนงบบุคลากรซ่ึงเปนคาใชจายประจำ ทำให
งบประมาณสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีนอย จำนวนสถานศึกษาท่ีมีมาก โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก สงผล
ใหคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหวางสถานศึกษาในเขตเมืองและชนบท ท้ังสถานศึกษาของรัฐและเอกชนมีความ
แตกตางกันมากขึ้น นอกจากน้ี นโยบายเรียนฟรี 15 ป และการกำหนดใหการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนบริการใหเปลาโดยไม
เก็บคาใชจายตามสิทธิที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ สงผลใหรัฐตองใชงบประมาณเพื่อการศึกษาคอนขางสูง ในขณะที่การ
เรียนในระดับอุดมศึกษา ผูเรียนเปนผูไดรับประโยชนมากกวาท่ีสังคมสวนรวมได แตมีสวนรวมในการรับภาระคาใชจาย
ทางการศึกษานอยกวาที่ควรจะเปน อีกทั้งครัวเรือนที่ดอยโอกาสและยากจนแมจะมีโอกาสและสามารถเขาศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ดี แตก็เปนสัดสวนที่นอยมาก การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับอดุมศึกษา
ของรัฐจึงเปนการเพ่ิมโอกาสใหกับกลุมครัวเรือนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจมากกวากลุมครัวเรือนท่ียากจน ซ่ึงสรางภาระแก
งบประมาณของรัฐมากกวาที่ควรจะเปน ทรัพยากรที่ใชเพื่อการศึกษาจึงมาจากภาครัฐเปนหลัก โดยที่ภาคสวนตางๆ 
ของสังคมเขามามีสวนรวมนอย นอกจากน้ี การใชความไดเปรียบทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมครัวเรือนท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจในการเขาถึงสถานศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ ซ่ึงสวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดใหญ ตั้งอยูในเขตเมือง และเปน
สถานศึกษาของรัฐ ยิ่งทำใหโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชนมีความเหลื่อมล้ำกันมากขึ้น แมวาผล
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การดำเนินงานจะชี้ใหเห็นวาประชาชนเขาถึงโอกาสทางการศึกษามากขึ้น แตก็เปนโอกาสที่ไดบนฐานของคุณภาพท่ี
แตกตางกัน และนำไปสูการสรางความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายไดท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

 การศึกษา คือหัวขอท่ีถูกหยิบยกขึ้นมาพูดทุกคร้ังเม่ือถึงเวลาท่ีประเทศไทยตองกาวเดินไปขางหนา น่ันก็เพราะ
การศึกษาคือรากฐานของทุกสิ ่ง ตั ้งแตทรัพยากรบุคคลในประเทศ ความรู ความสามารถ รวมทั ้งตรรกะและเหตุผล          
เพื่อสรางประเทศที่เจริญรุดหนารอบดานทั้งคุณภาพชีวิตและวิทยาการ หากแตความสมบูรณแบบของรากฐานการศึกษา
ยังคงอยูเปนเพียงทฤษฎี น่ันก็เพราะปญหา Limited Education หรือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังคงเปนปญหาเร้ือรัง
มายาวนาน การศึกษาที่ดีตามมาตรฐานจำกัดอยูกับนักเรียนเฉพาะกลุมที ่มีกำลังจายหรืออยูในตัวเมือง (Nathanich 
Chaidee, 2018) เชนเดียวกับท่ี Jen Namjatturas (2018) ไดกลาวไววา ทามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและมีความทา
ทายอยูตลอดเวลา เพ่ือเปนการเตรียมเหลาเจเนอเรชั่นในอนาคตใหมีความพรอมอยูเสมอ ครูมีความสำคัญอยางมากใน
การเปนแบบอยางใหเด็กมีความรักที่จะเรียนรู และอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลา รวมทั้งครูไดเล็งเห็นและ
ยอมรับในความแตกตางของเด็กแตละคน และสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของแตละคนใหแสดงออกมา ยังคงเปนสิ่งท่ีมี
ความสำคัญท่ีสุดในการศึกษา แมวาเทคโนโลยีจะเขามามีผลกระทบแคไหนก็ตาม ในสวน Hard Skills หรือทักษะดาน
ความรูมีความสำคัญก็จริง แตจะเปนในชวงท่ีอยูในระบบการศึกษา และในชวงระยะแรกหลังจบการศึกษา เม่ือเขาสูโลก
ของการทำงาน Soft Skills เปนทักษะที่สำคัญ โดยเฉพาะในดานการทำงานเปนทีม วงการเทคโนโลยไีดมีการพฒันา
ทักษะ AI ใหเกงขึ้น เราไมควรจะสรางคนใหเปน Robot อีก สิ่งท่ี หุนยนตไมมีคือทักษะดาน Soft Skills มนุษยยังคงมี
ทักษะที่เหนือกวา AI ในงานที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรคอยู ดังนั้นเราควรที่จะสรางเด็กใหรูจักแกปญหา คิดนอก
กรอบ รูจักสรางสรรคสิ่งใหมๆ ประเทศไทยยังมีความทาทายในเร่ืองความเหลื่อมล้ำและโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร 
จึงมีความจำเปนท่ีเราจะตองชวยกันผลักดันและพัฒนาใหทุกคนสามารถเขาถึงทรัพยากรท่ีจำเปนตอการเรียนรูไดอยาง
เทาเทียม สอดคลองกับท่ียูเนสโก (UNESCO, 2020) ใหการสนับสนุนประเทศตางๆ ในความพยายามท่ีจะลดผลกระทบ
ทันทีจากการปดโรงเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับชุมชนที่มีความเสี่ยงและดอยโอกาสมากขึ้นและเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการศึกษาตอเน่ืองสำหรับทุกคน  
  แตก็ตองยอมรับวา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ำ ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีดานการสื่อสารอยางรวดเร็วท่ีจะนำสังคมไทยไปสูสังคมดิจิทัล มากขึ้น เปนความทาทายตอการจัดการเรียนการ
สอนและกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตที่ตองปรับใหอยูบนฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง เอื้อตอคนทุก
กลุมใหสามารถเขาถึงสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย ไมจำกัดเวลา และสถานท่ี ตลอดจน ความเหลื่อมลาจะมีแนวโนมรุนแรง
มากขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตนที ่เขมขน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสมัยใหมในหลากหลายสาขา การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศท่ีผันผวนรุนแรง และโดยเทคโนโลยีและทุนจะเอ้ือประโยชนตอกลุมท่ีสามารถเขาถึงซ่ึงสวนใหญเปนผูมีทักษะสูง 
 

มิติใหมการศึกษาไทย: ผลกระทบจากโควิด 19 
 ชีวิตวิถีใหม (New Normal) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหทันตอสถานการณ การเรียนการสอนออนไลน 

(Online learning) จัดเปนนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ 
ใหเปนการเรียนใหม ท่ีใชเทคโนโลยีเขามาชวยทำการสอน ถูกนำมากำหนดในการจัดการเรียนการสอนยุคโควิด อำนาจ 
วิชยานุวัติ (ไทยโพสต, 2563) ชี้แจงวา สพฐ.ไดจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลนใหแกนักเรียน ผูปกครอง 
ครูผูสอน จำนวน 2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่ 1 การเรียนการสอนของนักเรียนระดับอนุบาล 1 ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 50 นาทีผานชองทีวีและเว็บไซต และ 10 นาทีสื่อสาร
ผูปกครองและนักเรียนดวยระบบโทรศัพท Line และอ่ืนๆ โดยนักเรียนกลุมน้ีจะตองดูตารางสอนออกอากาศลวงหนา 1 
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วัน ศึกษาแฟมงานเอกสารประกอบการเรียน เขาเรียนผานทีวีและสรุปองคความรู จากบทเรียน เขาระบบเช็คชื่อ
ออนไลนท่ีครูออกแบบไว นักเรียนสอบถามขอสงสัยสื่อสารกับครูผานLine กลุม สวนผูปกครอง เตรียมความพรอมดาน
อุปกรณและสถานที่เรียนที่บาน ศึกษาความเขาใจตารางสอนและแผนการเรียน ติดตอสื่อสารกับครูผานโทรศัพทและ
กลุม Line สำหรับครูผูสอน ดาวนโหลดและศึกษาตารางสอนออกอากาศ จัดเตรียมเอกสารแบบฝกหัดใหนักเรียนและ
ผูปกครอง มอบใบงานใหนักเรียนและผูปกครอง สื่อสารกับนักเรียนและผูปกครองผาน Line และรูปแบบท่ี 2 นักเรียน
ระดับม.4-6 ระบบการศึกษาทางไกลผานออนไลน Online Real-Time Learning Obec TV 13 ชอง เรียน 30 นาที
ผาน VTR จากครูตนแบบ และ 20 นาที ผานครูประจำวิชาดวยวิดิโอคอนเฟอเรนท โดยนักเรียนเขากลุมLine ศึกษา
แฟมงานประกอบการเรียน เขาเรียนผานระบบออนไลนที่ครูออกแบบไว และรวมแลกเปลี่ยนกับครูผูสอน เช็คชื่อเขา
เรียนผานระบบออนไลน ผูปกครอง จะตองศึกษาตารางเรียนลวงหนา สนับสนุนการเตรียมเคร่ืองมือสัญญาณการเรียน
ออนไลน สนับสนุนนักเรียนสืบคนงาน จัดทำแฟมความรูงาน ติดตอครูผานกลุมLine และครูผูสอน สำรวจความพรอม
นักเรียนรายบุคคล การศึกษาการใชโปรแกรมออนไลน เตรียมและออกแบบกิจกรรมใบงานท่ีเหมาะสม จัดการเรียนตาม
วีทีอารดำเนินการสอนและมอบใบงานหรืออ่ืนๆผานระบบวีดิโอ ประสานผูปกครองนักเรียนผาน 

 ความไมเทาเทียมจะปรากฏชัดขึ้น การเปลี่ยนการเรียนการสอนสูระบบออนไลนจะยิ่งทำใหเห็นปญหาความไม
เทาเทียมดานการศึกษามากขึ้น จะมีเด็กจำนวนมากที่ไมสามารถเขาถึงการศึกษาเพราะไมมีอินเตอรเน็ต และอุปกรณ
สำหรับใชเรียนออนไลน นักเรียนบางคนใชโรงเรียนเพ่ือเขาถึงอาหาร น้ำดื่ม และสภาพแวดลอมท่ีดีกวาท่ีบาน โรงเรียน
จึงไมใช สถานที ่สำหรับการศึกษาเทานั ้น แต เป นเหมือนศูนยรวมของสังคม (Pran Suwannatat, 2020) การ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วสรางความวิตกกังวลและความไมม่ันคงในหมูครู ซ่ึงถือเปนความทาทายท่ีจะเรียนรูกลยุทธใหม 
ในฐานะท่ีครู ก็ตองยอมรับท่ีจะเรียนรูและแกปญหาท่ีอาจจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบกาวกระโดด 
ท่ีเขามาอยางมีสติ ครูตองเปนตัวอยางของผูท่ีมีการเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษาจะตองเรียนรู วิธีการคิดนอกกรอบและ
พัฒนามากขึ้น ขณะเดียวกัน ครูผูสอนควรจะไดรับการฝกอบรม เก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบใหมๆ เพ่ือรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง ความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะนำไปสูการพัฒนาทักษะของผูเรียน อีกท้ัง ครูตองเรียนรูท่ี
จะทำงานรวมกับพอแมเปนแหลงของการเรียนรูและการสนับสนุนมากกวาการแทรกแซง 

 ขอดีของการสอนแบบออนไลน คือ การเรียนการสอนแบบออนไลน (Online learning) จะเปนเรียนทางผาน
ทางอินเทอรเน็ต โดยอยูในรูปแบบของคอมพิวเตอร เปนการใชเทคโนโลยีสมัยใหม บวกเขากับเครือขายอินเทอรเน็ต   
สรางการศึกษาที ่มีปฏิสัมพันธคุณภาพสูง โดยไมจำเปนตองเดินทาง เกิดความสะดวกและเขาถึงไดอยางรวดเร็ว            
ทุกสถานที่ ทุกเวลา เปนการสรางการศึกษาตลอดชีวิตใหกับประชากร ผูเรียนเปนใครก็ได อยูที่ใดก็ได เรียนเวลาก็ใด             
เอาตามความสะดวกของผูเรียนเปนสำคัญ เนื่องจากโรงเรียนออนไลนไดเปดเว็บไซตใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง มีสื่อทุก
ประเภทท่ีนำเสนอในเว็บไซต ไมวาจะท้ัง ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง VDO ซ่ึงจะชวยกระตุนความสนใจ ในการ
เรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี อีกท้ังยังทำใหเหตุภาพของเน้ือหาตางๆ งายดายมากขึ้น ผูเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได
ตามความตองการเอกสารบนเว็บไซตท่ีมี Links ตอไปยังแหลงความรูอ่ืนๆ ทำใหขอบเขตการเรียนรูกวางออกไป และเรียน
อยางรูลึกมากขึ้น ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เน่ืองจากไมไดจำกัดอยูในสถานท่ีเดียวเทาน้ัน เกิดเครือขาย
ความรู โยงใยออกไปไกล เนนการเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ชวยลดชองวางระหวางการเรียนรูในเมืองกับทองถิ่น 

ดังนั้น การเรียนรูแบบการเรียนรูแบบออนไลน เปนการเรียนที่มีความมีความยึดหยุนสูง เพราะฉะนั้นผูเรยีน
จำตองมีความรับผิดชอบในการเรียนมากกวาปกต ิเพราะไมมีใครมาน่ังจ้ำจ้ีจ้ำไช ยิ่งเรียนยิ่งไดกับตวัเอง อีกท้ังยังทราบผล
ยอนกลับของการเรียน ทั้งจาก E-Mail , การประเมินยอย , การประเมินผลหลัก โดยใชเว็บไซตเปนที่สอบ รวมทั้งการ
ประเมินผลรวมตามการสอบ เพ่ือเปนการเช็ควาผูเรียนไดเขามาเรียนจริง สามารถทำขอสอบได มีความเขาใจในเน้ือหา 
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 นอกจากน้ี สมพงษ จิตระดับ (องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย, 2563) เชื่อการ
เรียนออนไลนสูวิกฤต COVID-19 เปนโอกาสสำคัญที่ทาทายวงการศึกษาไทย แตตองอุดชองวางเหลื่อมล้ำในพื้นท่ี
ตางจังหวัด พรอมแนะสรางกิจกรรมในบานเสริมทักษะใหลูกไดเรียนรูหลากหลาย จากสถานการณการระบาดของไวรัส 
COVID-19 ที่ยังไมรูวาจะจบลงเมื่อใด และอาจไมปลอดภัยกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา การขยับเวลา   
จึงเปนอีกหน่ึงทางเลือก เพ่ือใหปญหาไดผอนคลายไปกอน และเพ่ือไมใหกระทบตอการเรียน ท้ังน้ี ยังอาจปรับการเรียน
การสอน หากสถานการณการแพรระบาดของโรค ยังไมดีขึ้น ซึ่งจะเปนการเรียนในรูปแบบออนไลนใหสอดคลองกับ
หลักสูตร ในแตละระดับชั้นของการศึกษา รวมท้ังกลับมาพิจารณาและศึกษาความเหมาะสมของอุปกรณอยางแท็บเล็ต
อีกครั้ง เพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน จะกลายเปนโอกาสของระบบการศึกษาไทย ที่จะไดเริ่มปรับเปลี่ยน             
คิด ตั้งคำถาม และออกแบบการเรียนรูกันใหม ท่ีไมใชเพียงการเรียนในหองเรียน หรือ โรงเรียนเทาน้ัน คำถามคือคนใน
ระบบการศึกษากลาท่ีจะเปลี่ยนความคิดหรือไม ในชวงเวลาน้ีทำใหเห็นโอกาสดีของระบบการศึกษาอีกกาวหน่ึง เหมือน
ใหโอกาสเด็กไดรับการศึกษาทางเลือกมากขึ้น แนวความคิดหลายเร่ืองเคยเสนอมาแลว เก่ียวกับการจัดการศึกษาจะได
ถูกนำมาพิจารณา และนำมาใช เชน การเรียนรูแบบระบบ Home School การเรียนรูจาก แอปพลิเคชัน โซเซียลมีเดีย 
ซ่ึงเราสามารถออกแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับเด็กแตละกลุมไดและอีกเร่ืองหน่ึง เราก็จะมองมิติครูกวางขึ้น ขยายไป 
ในเรื่องของครู 3 เสา คือ ครูในโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน ตองเชื่อมโยง และบูรณาการ ทำงานรวมกัน เชน 
ผูปกครอง ตองจัดกระบวนการเรียนรูอยูท่ีบาน หากิจกรรมใหเด็กทำหรือออกการแบบเรียนรู มีปฏิสัมพันธกับลูก อยาก
สอนใหลูก ปลูกผัก ลางรถ ทำกับขาว ชวงน้ีเปนโอกาสชวงท่ีครอบครัวไดอยูดวยกัน นอกจากน้ี พอแมอาจชวยดูในใน
เรื่องของการจัดประสบการณการเรียนรู วิชาตาง ๆ ใหตรงและสอดคลอง กับครูในระบบโรงเรียน และในสวนของ
รัฐบาล ขณะน้ีมองการเรียนของเด็กเปนเร่ืองสำคัญแลว แตขออยามองวาการแจกแท็บเล็ตเปนวิธีการเดียวในระบบการ
เรียนรู ท้ังน้ี เร่ืองการศึกษายังถูกมองวาสำคญันอยไป เม่ือเทียบกับดานเศรษฐกิจ สังคม หรือดานอ่ืนๆ อีกท้ังจำนวนเด็ก
ที่ตองออกจากระบบการศึกษากำลังเพิ่มมากขึ้น จากทั้งปญหาการตกงาน หรือจากปจจัยอื่นๆ สิ่งที่เปนกังวลมาก คือ  
จะทำระบบการเรียนในขณะน้ีใหหลากหลายและเปดโอกาสใหทุกคนเขาถึงการเรียนรูไดเทาเทียบกัน อยามองนโยบาย
จากบนลงลางแลวคิดวาเปนบทสรุปของการจัดการศึกษาที่ดีที่สุดเพราะนโยบายแบบนี้จะเขาถึงเด็กและผูปกครอง
บางสวนเทานั้น แตเด็กอีก 80 % จะพลาดโอกาสทางการศึกษา หากโรคระบาดยังไมจบลงในเร็ววัน ซึ่งหากมีการ
ปรับเปลี่ยนการเรียนรูเปนแบบออนไลนเพ่ิมมากขึ้น อาจจะสงผลใหเกิดความเลื่อมล้ำกับเด็กตางจังหวัด ซ่ึงอาจมีความ
พรอมในเรื่องอุปกรณ เทคโนโลยี นอยกวา หากมองวิธีการจัดการแบบเดียว มาตรฐานเดียวจะยิ่งทำใหเกิดความ
เหลื่อมหล้ำ และโอกาสท่ีจะเขาถึงการเรียนรูจะยิ่งแตกตางกันมากยิ่งขึ้น สิ่งท่ีตองดู คือ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ใชโอกาสน้ีนำเทคโนโลยีเขาไป หากมีการเรียนการสอนผานโทรทัศน เปนวิธีการท่ีดีเด็กทุกกลุมเขาถึงไดงาย เพียงแตวา
เด็กจะตองมีวินัย และเด็กจะตองมีคนท่ีคอยชี้แนะ มีรายการการศึกษา ใหเด็กไดเรียนรูและมีประสบการณ ท่ีกวางขึ้น 
มันตองตอบโจทยคนในศตวรรษท่ี 21 ได 

 สอดคลองกับผลการวิจัยของวิทัศน ฝกเจริญผล (มติชนออนไลน, 2563) เปดเผยวา ฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มก.) ไดสำรวจความคิดเห็นของครู จำนวน 
678 คน จากโรงเรียนใน 67 จังหวัด ในประเทศไทย ประกอบดวย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อศึกษาความพรอมในการจดัการเรียน
การสอนออนไลน และความตองการสิ่งสนับสนุนจากโรงเรียนหรือรัฐบาล หากตองจัดการเรียนการสอนออนไลนใหมี
ประสิทธิภาพ ภายใตสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เน่ืองกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
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ใหเลื่อนการเปดภาคเรียน เปนวันท่ี 1 กรกฎาคม และใหโรงเรียนจัดสอนแบบออนไลน ในขณะท่ีโรงเรียนและนักเรียน
ยังมีปญหาในเร่ืองความเหลื่อมล้ำทางสังคมอยูมาก ประกอบกับความไมคุนเคยในการเรียนการสอนแบบน้ีอยูพอสมควร 
ครูท่ีตอบแบบสอบถาม แบงเปน ครูโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 25.5% โรงเรียนขนาด ใหญ 20.8% โรงเรียนขนาดกลาง 
32. % และโรงเรียนขนาดเล็ก 21.7% รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในระดับม.ปลาย 46.2% ม.ต น 45.4% 
ประถมศึกษา 40.4% และปฐมวัย 1.8% ทุกกลุมสาระการเรียนรู เคยเรียนรูผานระบบออนไลนมากท่ีสุด คือ Youtube 
จำนวน 83.% รองลงมา คือ Facebook จำนวน 67.4% และ Google search จำนวน 55% และตอบวาไมเคยใชเลย 
จำนวน 9.5% เคยใชประกอบการสอนหรือจัดการเรียนการสอนผาน Youtube จำนวน 43% Facebook จำนวน 
42.5% และ Line จำนวน 40.5% 

 เม่ือถามถึงความพรอมของครูหากจำเปนตองสอนออนไลน ครูจะเลือกใชผาน Facebook มากท่ีสุด จำนวน 
51.8% รองลงมา คือ Line จำนวน 49% Google classroom จำนวน 38 % Youtube จำนวน 31.1% และตอบวาไม
สามารถสอนออนไลนได 11.5% โดยมีความพรอมในการสอนออนไลนอยูในระดับปานกลางขึ้นไป จำนวน 66.6%               
แตหากถามวาจะพรอมกอนเปดภาคเรียนในวันท่ี 1 กรกฎาคม หรือไม มีผูตอบวาพรอมในระดับปานกลางขึ้นไป จำนวน 
58.2% เทานั้น นอกจากนี้ สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝายบริหารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มก. หนึ่งใน
คณะวิจัย กลาววา ขณะเดียวกันครูยังประเมินวา มีนักเรียนจำนวนมากที่ไมสามารถเขาถึงระบบการเรียนการสอน
ออนไลนไดหากใชจริง เนื่องจากไมมีเครื่องคอมพิวเตอร จำนวน 66% ไมมีอินเตอรเน็ตใชที่บาน 57% ไมมี Smart 
phone จำนวน 36% โดยครูประเมินวานักเรียนสามารถเรียนรูผานระบบออนไลนไดเพียง 45% เทาน้ัน อยางไรก็ตาม 
ครูไดมีขอเสนอใหโรงเรียนหรือรัฐบาลชวยสนับสนุนสิ่งตางๆ ไดแก 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการจัดการเรียน
การสอนออนไลน 2) งบประมาณสำหรับการจัดทำบทเรียนออนไลน 3) การจัดทำโครงสรางพ้ืนฐานท้ังอินเตอรเน็ตบาน
ความเร็วสูงและอุปกรณสื่อสารสำหรับนักเรียนทุกคน เชน เครื่องคอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต 4) ระยะเวลาใน
การเตรียมและสรางระบบการเรียนการสอนออนไลน 5) บุคลากรหรือผูเชี่ยวชาญในการใหคำปรึกษาดานเทคโนโลยี              
6) สื่อการเรียนการสอนออนไลนสำเร็จรูป เชน วิดีโอ อนิเมชั่น อินโฟกราฟก คลังขอสอบ ในสวนทักษะและระเบยีบ
วินัยของเด็กนักเรียนในการเรียนออนไลน อาจจำเปนตองอาศัยครูคอยเปนผูติดตาม ใหคำปรึกษา อบรมสั่งสอน เพ่ือให
นักเรียนสามารถเรียนรูผานระบบออนไลนภายใตสถานการณฉุกเฉินน้ี 

 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและปฏิบัติ 
 1. รัฐบาล ภายใตการนำของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ตองมีบทบาทในการสงเริม สนับสนุนสถานศึกษา

ใหจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐตองมีการรับฟงความเห็น ตลอดจนมีการติดตามประเมินการ
ดำเนินงานตามนโยบายจากโรงเรียนและชุมชน ควรมีการประเมินสถานการณอยางตอเนื่อง เพื่อความชัดเจนกอน
ประกาศเปดเรียน พรอมท้ังออกมาตรการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปองกันโรคระบาด (โควิด)  

 2. กระทรวงศึกษาธิการ ตองบริหารงาน ในสถานการณระบาดและแนวโนมในปจจุบัน ควรเปดเรียน             
“ตามความพรอมของโรงเรียน” ไดเลย ในกลางเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน โดยมีมาตรการกำกบันักเรียน ครู และ
พนักงานอยางเขมงวดดวยการสืบประวัติครอบครัว การรักษาความสะอาด และการปฏิบัติตัว มีนโยบายแบบสมัครใจ
โดยใหครูจัดการเรียนการสอนแบบ Live สด ใหกับนักเรียนท่ีเรียนอยูบาน  
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2.1 ในกรณีเด็กเล็กถึงประถมตน ควรหารือกับโรงเรียนถึงความพรอมในการดูแลนักเรียนกับโรงเรียน
ผูใหบริการเปนรายๆ ไป หากไมพรอม ควรจัดการเรียนการสอนในกลุมเด็กเล็กท่ีบานตอไป 

2.2 การเปดเรียนกอน 1 กรกฎาคม 2563 อาจพิจารณาเปดการเรียน 2 หรือ 3 วันตอสัปดาหท่ี
โรงเรียนสำหรับการเรียนในวิชาที่ตองมีปฏิสัมพันธ ความสรางสรรค และการคิดวิเคราะห และ 2-3 วันที่บานสำหรับ
วิชาท่ีการเรียนออนไลนสามารถทดแทนการเรียนท่ีโรงเรียนได 

 3. คณะกรรมการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.) ควรเรงรัดการจัดระบบการเรียนการสอนออนไลนไวเปน
ทางเลือกในกรณีท่ีอาจจะยังมีผลกระทบกับโรคระบาดอยู ควรเรงจัดทำสื่อออนไลน ใชสื่อกลางท่ีจะเปนการลดภาระครู 
และพัฒนาทักษะครูใหดำเนินการเปน Coaching และสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based learning 
ใหมากขึ้น ซ่ึงขอน้ีมีความทาทายมากในชวงเวลาสั้นๆ 

 4. ผูอำนวยการโรงเรียน ในกรณีท่ีจำนวนนักเรียนตอหองมีจำนวนมาก ควรพิจารณา “ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนและตารางเรียนใหมีการใชงานท่ีเปนลักษณะการเวนชองวางทางสังคม” เชน พิจารณาปรับ
พื้นที่สนามเปนพื้นที่สำหรับรับประทานอาหาร พิจารณาพื้นที่สาธารณะ เชน ลานวัด โรงยิม อบต. เปนพื้นที่ Node 
(กลุม) สำหรับการเรียนออนไลนของนักเรียนท่ีไมมีความพรอมดานอุปกรณคอมพิวเตอร พรอมท้ังมีสถานท่ีท่ีจะใหครูได
เขามาปรึกษาในการเรียนการสอน ครูตองเปนบุคคลท่ีแสวงหาความรูและวิธีการสอนในรูปแบบใหมๆ ท่ีใหสามารถสราง
บรรยากาศใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 5. ครู การเรียนออนไลนเปนการวางแผนของครูที่จะนำบทเรียนมาประยุกตใหสามารถเรียนโดยที ่ไม มี
ปฏิสัมพันธ 1 ตอ 1 ได ครูตองสรรหาบทเรียน คลิป เอกสารการสอนท่ีเหมือนในหองเรียน หาอุปกรณจริง ทดลองจริง
ใหดู และตองหาบทเรียนเพิ่มเติมสำหรับเรื่องที่ทดแทนดวยการทำงานหนาคอมฯ ไมได ครูตองพรอมมากๆ ครูตอง
จัดการเรียนการสอนท่ีจะทำใหผูเรียนเกิดลักษณะตามท่ีคาดหวัง 

 6. นักเรียน ความมีวินัย ความพรอมดานไอที ความกลาแสดงออกและโตตอบในการถามคำถาม ซึ่งมีความ
แตกตางกันมากในเด็กแตละระดับ รวมถึงระดับความเครียดท่ีเด็กจะรับไดในเร่ืองการแขงขัน เด็กจะขาดการสื่อสารกับ
ครูและกับเพื่อนๆ กลัวการแสดงความคิดเห็นแลวเสียหนา หากเด็กโรงเรียนไมพรอมก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดหายนะ
ทางดานจิตใจ หากตองมีการเรียนออนไลนกับระบบเดิมๆ ท่ีเราคุนเคย นักเรียนตองไดรับการเรียนรูท้ังทางดานวิชาการ 
ความคิดสรางสรรค ทักษะในการแสวงหาความรู และการศึกษาอาชีพ นักเรียนตองมีสวนรวมในการบวนการเรียนรู เพ่ือ
สรางบรรยากาศแหงการเรียนรูรวมกัน 

 7. ผูปกครอง พิจารณาใหความรูแกผูปกครองในบานเร่ืองการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน การปฏิบัติตน
เม่ืออยูท่ีบาน กอนเขาโรงเรียน ท่ีโรงเรียน และกอนกลับเขาบาน จัดทำคูมือ และใหความรูแกนักเรียน และคนในบาน
ทุกคน ผูปกครองตองดูแลใหนักเรียนไดเรียนรูไดเต็มศักยภาพและสนับสนุนใหนักเรียนทำกิจกรรมที ่เปนไปตามท่ี
โรงเรียนมอบหมาย สงเสริมการสรางประสบการณจริงในการเรียนรูใหกับผูเรียน 

 ดังน้ัน หากรัฐบาลตองการผลักดันนโยบายการสอนออนไลน รัฐบาลจำเปนตองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอยาง
เรงดวนเพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลนได เนื่องจากรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรูออนไลนท่ี
เหมาะสมของแตละกลุมสาระการเรียนรูมีขอจำกัดและเปาหมายที่แตกตางกัน โดยควรมีผูเชี่ยวชาญใหคำแนะนำและ
ตัวอยางแนวทางท่ีเปนไปได หรือ ควรจัดตั้งกลุมสังคมแหงการเรียนรูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลนใน
แตละกลุ มสาระไปพรอมกันดวย และอีกแนวทางคือ รัฐบาลตองจัดทำหลักสูตรออนไลนกลาง แลวใหครูเปนผู
ประสานงานชวยเหลือใหนักเรียนเขาถึงระบบการเรียนการสอนออนไลนกลางน้ี สำหรับนักเรียนท่ีไมสามารถเขาถึงการ
เรียนการสอนออนไลนได หรือ ไมพรอมดวยสาเหตุใดก็ตาม รัฐจำเปนตองใหการดูแลนักเรียนกลุมน้ีไมใหการเรียนรูขาด
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ชวง โดยควรสงเสริมและหาชองทางการเรียนรูรูปแบบอ่ืนควบคูไปพรอมกัน ในสวนการจัดหาอุปกรณการสื่อสาร และ
จัดหาอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใหในเวลาอันสั้น นอกจากจะเสี่ยงตอการจายแพงและไดของท่ีไมตรงกับความตองการจริง 
และอาจเปนการสรางปญหาภายหลังได หนวยงานที่มีหนาที่ดูแล ควบคุม กำกับ การทำงานของโรงเรียน ควรใหการ
ผอนปรนตามสถานการณ อยาคาดหวังใหครูสอนออนไลนเพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนครบถวนตามใน
หลักสูตร หรือ อยาคาดหวังใหโรงเรียนทำเอกสารไวตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เหมือนวาอยูในสถานการณปกติ 

 เชนเดียวกับ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) (2563) ไดจัดเสวนาผานเพจเฟซบุก (Facebook) 
ของกสศ. ในหัวขอ “ผลกระทบของ COVID-19 ตอการศึกษาไทย ภาพรวมและเสียงสะทอนจากโรงเรียนชายขอบ" 
สะทอนเสียงโรงเรียนชายขอบ โรงเรียนหางไกล บนเกาะ ภูเขาสูง กังวลไรไฟฟา สัญญาณเน็ต อาจไมพรอมตอการเรียน
ผานระบบออนไลน แนะทำสื่อเรียนรูแบบออฟไลนใหครูสอนเด็กๆ ถึงหมูบาน ภูมิศรัณย ทองเลี่ยมนาค ผูเชี่ยวชาญดาน
เศรษฐศาสตรการศึกษา สถาบันวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กลาววา จากงานวิจัยของ OECD ท่ีศึกษา
ผลกระทบของนักเรียนในชวงการแพรระบาดของ COVID-19 พบวา เด็กนักเรียนยากจนที่สุดมีเพียง 57% ที่เขาถึง
สัญญาณอินเตอรเน็ต อาจเพราะไมมีเง ินสำหรับสมัครสมาชิกหรืออยู ในบริเวณหางไกลกวาที่จะมีสัญญาณเขาถึง 
สถานการณท่ีเกิดขึ้นจึงอาจเกิดการเสียเปรียบในการเขาถึงการเรียนรูของนักเรียนยากจนท่ีสุดได โดยหลายประเทศใช
การจัดสรรอุปกรณ Wi-fi แบบพกพาใหกับนักเรียนที่บานไมสามารถเขาถึงสัญญาณอินเทอรเน็ตได หรือจัดสรร
งบประมาณเพื่อใหครัวเรือนยากจนมีเงินในการสมัครบริการอินเทอรเน็ต เปนตน หากตองการเผยแพรขอมูลทาง
การศึกษาแบบทางไกลในประเทศไทย สื่อเชน โทรทัศน หรือโทรศัพทสมารทโฟน อาจจะเปนอีกชองทางที่สามารถ
เขาถึงเด็กจำนวนมากได เพราะมีตนทุนที่ต่ำและยุงยากนอย ประเทศสวนใหญเด็กนักเรียนจะสามารถเขาถึงโทรศัพท
สมารทโฟนมากท่ีสุด รวมถึงโทรทัศนท่ีมักจะตองมีในทุกบาน แตไมวาจะใชวิธีการแบบใดก็ตามในการเรียนการสอนชวง
วิกฤต COVID-19 สิ่งท่ีสำคัญคือ การเลือกใหเหมาะสมกับบริบทและความพรอมของผูเรียนและผูสอน ซ่ึงจะเปนคนท่ีรูดี
ที่สุด และพบวา โรงเรียนในเครือขายชมรมนักจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นท่ีเกาะ กลาววา 
นักเรียนของโรงเรียนสวนหนึ่งเปนชนเผาผูปกครองไมสามารถอบรมบุตรหลานหรือสอนการบานได อีกทั้งการเรียน
ออนไลนยังมีปญหาเพราะเด็กท่ีมีความพรอมมีเพียงแค 20% เวลาน้ีสิ่งสำคัญคือการเตรียมการรับมือชวงเปดเทอมตัง้แต
ตอนนี้จะรอเดือน ก.ค.คงไมทันการณ ตองออกแบบการสอนใหมเกือบทั ้งหมด ทั้งจำแนกเด็กที่จะเรียนออนไลน          
ทีวีทางไกล โดยวิธีการควรยืดหยุน ซ่ึงแตละโรงเรียนตองวางแผนใหเหมาะกับบริบทของตัวเอง 

อยางไรก็ตาม ความสำคัญในตอนน้ี มุงตรงไปท่ีความเหลื่อมล้ำในบริบทพ้ืนท่ีของประเทศไทยน้ันยังคงพบไดใน
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีทรัพยากรที่จำกัด ทำใหเปนอุปสรรคในการจัดการเรียนรู ทั้งตอตัวบุคลากรและนักเรียนในการ
พัฒนาทักษะที่จำเปนในการเตรียมพรอมในโลกอนาคต ในอนาคตเรื่อง Disruption นั้นไมใชเรื่องของเทคโนโลยีเพียง
อยางเดียว อีกท้ังการเรียนรูน้ัน ไมไดจบเพียงแคในระบบการศึกษาเทาน้ัน แตยังตองตอเน่ืองไปตลอดชีวิต เพราะฉะน้ัน
ทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตหรือ Lifelong learning ก็เปนอีกทักษะท่ีสำคัญเชนกัน หากระยะทางความเหลื่อม
ล้ำในบริบทพื้นที่ คือ ปจจัยสำคัญที่ทำใหเกิดความแตกตางทางการศึกษาระหวางนักเรียนเมืองกับนักเรียนในชนบท            
สิ่งท่ีควรคำนึงถึง คือ การกำจัดชองวางของระยะทางและตนเหตุของความเหลื่อมล้ำในบริบทพ้ืนท่ีมากกวาระยะทางท่ี
หางไกล การเขาถึงสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีมากกวา จึงเกิดเปนทางเลือกรูปแบบใหมท่ีเชื่อมโยงระหวางผูใหและผูรับ
ไดอยางตรงกันมากขึ้นกวาแตกอน  
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บทสรุป 
ทามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและมีความทาทายอยูตลอดเวลา การเปลี่ยนการเรียนการสอนจากที่เคยทำใน

หองเรียน เปนการเรียนการสอนผานระบบออนไลน โดยไมไดมีเวลาวางแผนลวงหนายอมไดรับผลกระทบอยางหลีกเลีย่ง
ไมไดจึงมีความสำคัญในการท่ีครูจะเขามามีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพรอมใหเด็ก อีกท้ังการเล็งเห็นคุณคาของ
ตัวเอง มีการพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลา ทั้งในดานความคิดสรางสรรค และการสรางนวัตกรรมใหมๆ  นอกจากนี้การ
เขาใจเด็กในฐานะปจเจก ถึงความแตกตางของแตละคน และท่ีสำคัญมีใจท่ีจะดึงศักยภาพสูงสุดของเด็กแตละคนออกมา 
เพราะในโลกที่ไมแนนอนนี้ ครูเทานั้น ที่จะเปนบุคคลที่สามารถสรางแรงบันดาลใจและทำใหเด็กเรียนรูตอไปอยางไม
หยุดยั้ง การศึกษาอาจไมใชรูปแบบเดิม ที่ตองไปโรงเรียน ครูจึงอาจตองเปลี่ยนวิธีคิดวา ครูอยูโรงเรียน ครูพอแม ครู
ชุมชน วิธีคิดของการจัดการศึกษาคร้ังน้ี ตองเลิกคิดติดกรอบ ตองมองนอกกรอบ ตองมองหาวิธีการและนวัตกรรมท่ีเปน
การเรียนรูกลุมเล็กๆ และก็เรียนรูรายบุคคลมากขึ้น แมวาบางโรงเรียนจะสามารถเตรียมตัวรับมือกับการเรียนการสอน
ออนไลนไดด ีแตปฏเิสธไมไดเลยวา การแพรระบาดของโรคโควิด-19 เปนการบังคับใหการศึกษาตองรูจักปรับตัวใหเขา
กับยุคสมัย และเทคโนโลยีในชวงเวลาสั้นๆ นอกจากนี้ ไมใชเพียงแคครูเพียงผูเดียวเทานั้นที่มีบทบาทสำคัญ ผูบริหาร
โรงเรียนก็เชนกัน ท่ีจะเปนสวนสำคัญในการจัดสรร บริหาร และเลือกสิ่งท่ีสำคัญท่ีสุดใหคุณครู ในการจัดการการเรียนรู 
การจัดการการสอน หากสามารถชวยในการลำดับความสำคัญ ก็จะสามารถชวยใหครูไดมีเวลาในการทำเรื่องที่สำคัญ
ท่ีสุด และสามารถใชทุกแพลตฟอรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือไมใหเกิดการหยุดชะงักทางการศึกษา 
(Educational Disruption) 
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การประเมินโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกตใชโครงงานวิทยาศาสตร  
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
 
An Evaluation on Promotion of Vocational Entrepreneurship Project by Apply Science 
Project of Chonburi Vocational College 
 
ผูวิจัย    จุรี  ทัพวงษ 

สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

 
บทคัดยอ 
 การประเมินคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) ประเมินบริบทของโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดย
ประยุกตใชโครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 2) ประเมินปจจัยเบื้องตนของโครงการสงเสริม
ผูประกอบการอาชีวศกึษา โดยประยกุตใชโครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 3) ประเมินกระบวนการ
ดำเนินงานโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษาโดยประยุกตใชโครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศกึษาชลบุรี 
4) ประเมินผลผลิตโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษาโดยประยุกตใชโครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาชลบุรี การประเมินใชรูปแบบการประเมินซิปโมเดล (CIPP Model) ของ สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) 
ประชากร ประกอบดวย ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จำนวน 64 คน ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ปการศึกษา 
2561 จำนวน 1,123 คน กลุมตัวอยาง คือ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จำนวน 56 คน ผูเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ 
จำนวน 291 คน รวมท้ังสิ้น 347 คน โดยการสุมอยางงาย เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม             
ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ แบบบันทึก จำนวน 2 ฉบับ และแบบตดิตาม จำนวน 2 ฉบับ สถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
สรุปผลการประเมิน พบวา 
 1. ผลการประเมินดานบริบท โดยภาพรวมมีผลการประเมินในระดับมากท่ีสุด และผานเกณฑการประเมิน
ตามท่ีกำหนด 
 2. ผลการประเมินดานปจจัยเบื้องตน โดยภาพรวมมีผลการประเมินในระดับมาก และผานเกณฑการ
ประเมินตามท่ีกำหนด 
 3. ผลการประเมินดานกระบวนการ โดยภาพรวมมีผลการประเมินในระดับมาก และผานเกณฑการ
ประเมินตามท่ีกำหนด 
 4. ผลการประเมินดานผลผลิต  
  4.1 ดานความพึงพอใจของครู โดยภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
  4.2 ดานความพึงพอใจของผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดยภาพรวม พบวา มีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก 
  4.3 ดานผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน พบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) โดยภาพรวมในปการศึกษา 2561 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรอยละ 75.05 อยูในระดับดีมาก เทียบกับ
ปการศึกษา 2560 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรอยละ 64.87 อยูในระดับนาพอใจ ผูเรียนมีผลการเรียนเพ่ิมขึ้นรอยละ 
10.17 2) ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนดานการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยรวมอยูในระดับดีมาก  
   4.4 ดานผลผลิตตามเปาหมายของโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกตใช
โครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี พบวา  
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    1) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตรท่ีผานการคัดเลือกความเปนไปไดเชิงพาณิชย 
จำนวน 12 ผลงานและสามารถพัฒนาตอยอดสูเชิงธุรกิจไดจริง 1 ผลงาน คิดเปนรอยละ 100 เม่ือเทียบกับ
เปาหมายของโครงการ  
    2) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตรของผูเรียนท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดจากการจัดการเรียน
การสอนจำนวน 126 ผลงาน คิดเปนรอยละ 100 เม่ือเทียบกับเปาหมายของโครงการ  
 
คำสำคัญ : การประเมินโครงการ/การสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา/โครงงานวิทยาศาสตร 
 
ABSTRACT  
 This purpose of this evaluation were to evaluate 1) the context of An Evaluation on 
Promotion of Vocational Entrepreneurship Project by Apply Science Project of Chonburi 
Vocational College 2) the basic inputs of An Evaluation on Promotion of Vocational 
Entrepreneurship Project by Apply Science Project of Chonburi Vocational College 3) the 
process of An Evaluation on Promotion of Vocational Entrepreneurship Project by Apply 
Science Project of Chonburi Vocational College 4) the output of An Evaluation on Promotion 
of Vocational Entrepreneurship Project by Apply Science Project of Chonburi Vocational 
College. The evaluator has adapted the use of CIPP Model of Stufflebeam with 4 aspects. The 
population were consisted of 64 teachers and 1,123 students. The Krejcie and Morgan were 
used as the sampling size by simple sampling of 56 teachers and 291 students. The 5 tools 
used to collect data is consisted of 5 level rating scale questionnaires, 2 reports and 2 follow 
up form. The data was analyze using percentage, mean and standard deviation. 
The results of the evaluation revealed that: 
 1.  The contextual evaluation result in overall was at the highest level and passed the 
evaluation criteria. 
  2.  The factor evaluation result in overall was at a high level and passed the 
evaluation criteria. 
  3.  The process evaluation result in overall was at a high level and passed the 
evaluation criteria. 
 4. The product evaluation result that 

4.1 The satisfaction evaluation was found that teachers in overall were at 
high level.  

4.2 The satisfaction evaluation was found that the students in overall were at 
high level.  

4.3 Academic achievement of students was found that 1) compare academic 
achievement of students 2018 was 75.05 %, 2017 was 64.87 % result higher 10.17 %              
2) achievement vocational entrepreneurship were excellent. 

4.4 The product on Promotion of Vocational Entrepreneurship Project by 
Apply Science Project of Chonburi Vocational College result that 

1) 12 products of Science Projects for commercial and 1 product can 
develop to market. 

2) 126 products of Science Projects were 100 % of target. 
 
KEYWORDS : An Evaluation Project / Vocational Entrepreneurship / Science Project 
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บทนำ 
ประเทศไทย 4.0 มีความมุงม่ันท่ีจะปรับเปลี่ยนเปน“เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก 

คือ เปล่ียนจากการผลิตสินคา“โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเนน
ภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท่ีมีลักษณะสำคัญ คือ เปลี่ยนจาก
การเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบัน ไปสูการเกษตรสมัยใหม ท่ีเนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart 
Farming) โดยเกษตรกรตองร่ำรวยขึ้น มีลักษณะเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional 
SMEs หรือ SMEs ท่ีเปนอยูเดิมและรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสูการเปน Smart Enterprises และ 
Startup บริษัทเกิดใหมท่ีมีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ำ ไปสู 
High Value Services และเปล่ียนจากแรงงานทักษะต่ำไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
เพ่ือใหการพัฒนาประเทศมีความตอเน่ืองและมีแนวทางท่ีชัดเจน จึงกำหนดวิสัยทัศน “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
(สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557) จากประเด็นดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทำแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2560-2579 เพ่ือกำหนดกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการรองรับ 
ประเทศไทย 4.0 ในการน้ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนหนวยงานหลักในการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือ
ผลิตและพัฒนากำลังคนในดานวิชาชีพ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมท้ังการฝกอบรมวิชาชีพ
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและการฝกทักษะอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาว จึงมีแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 
เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาและขับเคลือ่นการจัดการศึกษาอาชีวศกึษา
ของประเทศ ใหสอดคลองกับเปาหมายและทิศทางของการพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตรชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสรางความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ซ่ึงแผนพัฒนาการอาชวีศึกษา พ.ศ. 
2560-2579 ประกอบดวย แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา “การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาในดาน
วิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี ปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และการฝกอบรมวิชาชีพ ซ่ึงเปนการเพ่ิมพูนความรูและทักษะอาชีพระยะสั้นและ
ระยะยาว ท่ีมีความสัมพันธสอดคลองกับปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาในแตระดับ” วิสัยทัศนของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา “ผูสำเร็จการอาชีวศึกษาและ
ฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ” พันธกิจ เพ่ือใหการจัดการ
อาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศนท่ีกำหนดไว จึงมีภารกิจท่ีตองดำเนินการดังน้ี 1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 2) ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย 3) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยอาศยัเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน 
4) พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสรางองคความรูเพ่ือการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 
5) พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคณุภาพดวยวิธีท่ีหลากหลาย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
จัดการอาชีวศึกษา ดังน้ี 1) เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนวิชาชีพใหมีคุณธรรม คุณภาพ และความเปนมืออาชีพ             
2) เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกชวงวัย 3) เพ่ือนำหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา 4) เพ่ือพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูอาชีวศึกษา 5) เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงมีเปาหมายคุณภาพของผูสำเร็จ
การศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนาผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน ไดแก 1) ดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงคไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทาง
ปญญา 2) ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทำงานรวมกับผูอ่ืน การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การ
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ประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 3) ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใช
ความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกตสูอาชีพ  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เห็นวาควรดำเนินการสงเสริมการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษา
โดยประยุกตใชโครงงานวิทยาศาสตรใหสามารถดำเนินการตามกระบวนการของศูนยบมเพาะการเปนผูประกอบการ 
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีตองการพัฒนาใหผูเรียนอาชีวศึกษา
สามารถเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ โดยสามารถดำเนินธุรกิจของตนเองแขงขันในตลาดได สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดสงเสริมใหมีการดำเนินการจัดตั้งศูนยบมเพาะการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษา
ขึ้นในสถานศึกษาทุกแหงเพ่ือเปนท่ีฝกฝนและพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูประกอบการไดหลังเรียนจบหลักสูตร    
ผูประเมินจึงไดดำเนินการประเมินโครงการสงเสริมการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกตใชโครงงาน
วิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีเพ่ือใชในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนในปการศึกษา 2561 ในการ
ดำเนินโครงการดังกลาว ผูประเมินตองการประเมินผลการดำเนินโครงการเพ่ือใหทราบขอมูลเก่ียวกับการดำเนิน
โครงการวาประสบผลสำเร็จตามเปาหมายของโครงการมากนอยเพียงใด มีความตองการจำเปนท่ีจะดำเนินโครงการ
ตอไปอีกหรือไม หรือมีผลกระทบตอผู ท่ีเก่ียวของอยางไร โดยการประเมินจะทำใหไดขอมูลท่ีนำไปสูการ
เปลี่ยนแปลงทางบวกเพ่ือตรวจสอบความกาวหนา ความสำเร็จของโครงการ และแสวงหาขอมูลสารสนเทศท่ีเปน
ประโยชนตอการวางแผนพัฒนางานในอนาคต จึงไดวางแผนและดำเนินการประเมินโครงการในคร้ังน้ีขึ้น โดย
คาดหวังวา จะทำใหไดสารสนเทศท่ีมีคุณคาตอการวางแผนและกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยประยุกตใชรูปแบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, D.L., et. al. 
1990) มาประเมินโครงการดังกลาว ซ่ึงเปนรูปแบบในการประเมินท่ีไดรับความนิยมมากและมีการประเมินครบ
กระบวนการท้ัง 4 ดาน ประกอบดวยการประเมินดานบริบท ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต 
เพ่ือนำผลของการประเมินและขอเสนอแนะไปใชในการพิจารณา ตัดสินใจเก่ียวกับการปรับปรุงการดำเนินโครงการ 
ตลอดท้ังเปนสารสนเทศท่ีใชเปนแนวทางในการดำเนินโครงการใหสอดคลองกับสภาพการณและความตองการของ
สถานศึกษา เพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ  

1. เพ่ือประเมินบริบทของโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกตใชโครงงานวิทยาศาสตร 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 

2. เพ่ือประเมินปจจัยเบื้องตนของโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกตใชโครงงาน
วิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  

3. เพ่ือประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกตใช
โครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  

4. เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกตใชโครงงานวิทยาศาสตร 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  
 

กรอบแนวคิดในการประเมิน 
ผูประเมินไดกำหนดกรอบแนวคิด และประยุกตใช รูปแบบการประเมินซิปโมเดล (CIPP Model) 

ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam D.L., 1990) โดยมีขอบเขตการประเมินโครงการ 4 ดาน ดังน้ี 

95

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



 1. การประเมินดานบริบท (Context Evaluation) เปนการประเมินกอนท่ีจะลงมือดำเนินงานตาม
โครงการ เพ่ือศึกษาความจำเปนในการดำเนินโครงการ ความสอดคลองของหลักการเหตุผล วัตถุประสงคของ
โครงการ ความเหมาะสมของเปาหมาย วิธีดำเนินงาน และระยะเวลา ความเปนไปไดของโครงการ  

  2. การประเมินดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation) เปนการประเมินกอนท่ีจะลงมือดำเนินงานตามโครงการ
เพ่ือศึกษาความเหมาะสม เก่ียวกับ การจัดบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร/เทคโนโลยี และปจจัยสนับสนุนอ่ืน ๆ  
  3. การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินระหวางการดำเนินโครงการเพ่ือ
ศึกษากระบวนการปฏิบัติงานตามกิจกรรมทุกกิจกรรม วามีการปฏิบัติกิจกรรมอยางเปนระบบ ถูกตองตามหลักเกณฑ
และวิธีการ และสามารถตรวจสอบไดหรือไม เพ่ือหาขอมูลประกอบการตัดสินใจสั่งการในการพัฒนาการจัดกิจกรรม 
  4. การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) เปนการประเมินเพ่ือตรวจสอบวาผลท่ีเกิดขึ้นเม่ือ
ส้ินสุดโครงการ เกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม คุณภาพของผลลัพธเปนอยางไร และเกิดผล
กระทบอ่ืนใดหรือไม จึงกำหนดใหมีการประเมินเพ่ือใหครอบคลุมประเด็นดังกลาว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดการประเมินโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกตใชโครงงานวิทยาศาสตร 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
 
 

ดานบริบท 
ศึกษาความสอดคลองของหลักการเหตุผล 
วัตถุประสงค ความเหมาะสมของเปาหมาย วิธี
ดำเนินงาน ระยะเวลา ความเปนไปไดของโครงการ  
 

ผลการประเมินโครงการสงเสริม
ผูประกอบการอาชีวศึกษาโดยประยุกต 
ใชโครงงานวทิยาศาสตรของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาชลบุร ี
1. ความเหมาะสมดานบริบทของโครงการ 
2. ความเหมาะสมดานปจจัยเบื้องตนของ 
 โครงการ 
3. ความเหมาะสมดานกระบวนการ 
 ดำเนินงานของโครงการ 
4. ผลผลิตตามเปาหมายของโครงการ  
 4.1 ความพึงพอใจของครูตอการดำเนิน 
 โครงการ 
 4.2 ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ 
 ดำเนินโครงการ 
 4.3 ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนและการเปน 
 ผูประกอบการอาชีวศึกษา  
 4.4 ผลผลติตามเปาหมายของโครงการ  
 1) ปริมาณผลงานโครงงาน  
 วิทยาศาสตรท่ีเชิงพาณิชย  
 2) ปริมาณผลงานโครงงาน 
 วิทยาศาสตรของผูเรียน  

 

ดานปจจัยนำเขา 
เพ่ือศึกษาความเหมาะสม เก่ียวกับ การจัดบุคลากร 
งบประมาณ ทรัพยากร/เทคโนโลย ีและปจจัย
สนับสนุนอ่ืน ๆ  
 

ดานกระบวนการ 
ประเมินระหวางการดำเนินโครงการเพ่ือศึกษา
กระบวนการปฏิบัตงิานตามกิจกรรมทุกกิจกรรม วา
มีการปฏิบตัิกิจกรรมอยางเปนระบบ ถูกตองตาม
หลักเกณฑและวิธีการ และสามารถตรวจสอบได

ดานผลผลิต 
การประเมินเพ่ือตรวจสอบวาผลท่ีเกิดขึ้นเม่ือสิ้นสุด
โครงการ เกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคของโครงการ
หรือไม คุณภาพของผลลัพธเปนอยางไร และเกิดผล
กระทบอ่ืนใดหรือไม 
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ขอบเขตของการประเมินโครงการ 
1. ขอบเขตดานรูปแบบการประเมิน 

การประเมินโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกตใชโครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาชลบุรี คร้ังน้ี ผูประเมินไดกำหนดกรอบแนวคิด และประยุกตใชรูปแบบการประเมินซิปโมเดล (CIPP Model) 
ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam D.L., 1990) โดยมีขอบเขตดานเน้ือหาในการประเมินโครงการใน 4 ดาน ประกอบดวย 
ดานบริบท (Context) ดานปจจัยเบื้องตน (Input) ดานกระบวนการ (Process) ดานผลผลิต (Product) 
2. ขอบเขตดานประชากร ประกอบดวย  
 2.1 ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ปการศึกษา 2561 จำนวน 64 คน 
 2.2 ผูเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2561 จำนวน 
1,123 คน  
 กลุมตัวอยาง ไดแก ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ปการศึกษา 2561 จำนวน 56 คน ผูเรียนวิทยาลัย
อาชีวศกึษาชลบุรีท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2561 จำนวน 291 คน รวมท้ังสิ้น 347 คน 
โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie, R., V. & Morgan, D., W. 1970: 607-610) 
และทำการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการประเมิน ประกอบดวย 

  3.1 ความเหมาะสมดานบริบทของโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกตใชโครงงาน
วิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  

  3.2 ความเหมาะสมดานปจจัยเบื้องตนของโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกตใช
โครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  

  3.3 ความเหมาะสมดานกระบวนการดำเนินงานของโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกตใช 
โครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  

  3.4 ผลผลิตของโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกตใชโครงงานวิทยาศาสตร              
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ประกอบดวย 4 สวน ไดแก 

   3.4.1 ความพึงพอใจของครูตอการดำเนินงานโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา           
โดยประยุกตใชโครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  

   3.4.2 ความพึงพอใจของผูเรียนตอการดำเนินงานโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา 
โดยประยุกตใชโครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี   

    3.4.3 ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนและการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษาจากการดำเนินโครงการ
สงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกตใชโครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  

   3.4.4 ผลผลิตตามเปาหมายของโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกตใช
โครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ไดแก 

1) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตรท่ีผานการคัดเลือกความเปนไปไดเชิงพาณิชย  
2) ปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตรของผูเรียน  

4. ขอบเขตดานระยะเวลาดำเนินโครงการ ปการศึกษา 2561 
เครื่องมือที่ใชการประเมิน  

การประเมินโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกตใชโครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัย 
อาชีวศึกษาชลบุรี เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินคร้ังน้ี ประกอบดวย  
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1. แบบสอบถาม ความเหมาะสมดานบริบท ดานปจจัย ดานกระบวนการ ความพึงพอใจของครูตอการ
ดำเนินงานโครงการ และ ความพึงพอใจของผูเรียน ตอการดำเนินงานโครงการ รวมจำนวน 5 ฉบับ 
 ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามสำหรับครู สอบถามเก่ียวกับการประเมินดานบริบทของโครงการ 
 ฉบบัท่ี 2 แบบสอบถามสำหรับครู สอบถามเก่ียวกับการประเมินดานปจจัยของโครงการ  
 ฉบับท่ี 3 แบบสอบถามสำหรับครู สอบถามเก่ียวกับการประเมินดานกระบวนการของโครงการ 

 ฉบับท่ี 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูตอการดำเนินงานโครงการ 
 ฉบับท่ี 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอการดำเนินงานโครงการ 
2. แบบบันทึกขอมูลผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน และแบบบันทึกดานการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษาของผูเรียน 

รวมจำนวน 2 ฉบับ  
   ฉบับท่ี 6 แบบบันทึกขอมูลผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 

  ฉบับท่ี 7 แบบบันทึกดานการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษา ของผูเรียน 
 3. แบบติดตามปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตรท่ีเขาสูเชิงพาณิชยและแบบติดตามปริมาณผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตรของผูเรียน รวมจำนวน 2 ฉบับ ประกอบดวย 

ฉบับท่ี 8 แบบติดตามปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตรท่ีเขาสูเชิงพาณิชย 
   ฉบับท่ี 9 แบบติดตามปริมาณผลงานโครงงานวิทยาศาสตรของผูเรียน 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผูประเมินหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเคร่ืองมือ ท้ัง 5 ฉบับ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา               
(α - Coefficient) ดวยวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1980) ไดคาความเชื่อม่ัน ดังน้ี 
 

รายการการประเมิน จำนวนขอ 
(ราง) 

ขอที ่IOC 
ต่ำ 0.60 (< 0.60) 

จำนวนขอ 
หลังจากปรับ 

คา 
Reliability 

ฉบับท่ี 1 ดานบริบท  10 ไมมี 10 0.795 
ฉบับท่ี 2 ดานปจจัยนำเขา  10 ไมมี 10 0.835 
ฉบับท่ี 3 ดานกระบวนการ 14 ไมมี 14 0.891 
ฉบับท่ี 4 ความพึงพอใจของครูตอโครงการ 10 ไมมี 10 0.833 
ฉบับท่ี 5 ความพึงพอใจของผูเรียนตอโครงการ 15 ไมมี 15 0.803 
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สรุปผลการประเมิน 
การประเมินโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกตใชโครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัย 

อาชีวศึกษาชลบุรี สรุปได ดังน้ี 

 
ขอ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
แปลผล 

เกณฑ 
( X ≥ 
3.51) 

 
ผลการ
ประเมิน 

X  S.D. 

1 ดานบริบท 4.51 0.50 มากท่ีสุด / ผาน 
2 ดานปจจัยนำเขา 3.85 0.55 มาก / ผาน 
3 ดานกระบวนการ 4.33 0.48 มาก / ผาน 
4 ดานผลผลิต      

 4.1 ความพึงพอใจของครู 4.30 0.47 มาก / ผาน 
 4.2 ความพึงพอใจของผูเรียน 4.37 0.41 มาก / ผาน 
 4.3 ผลสัมฤทธ์ิ 

 1) ทางการเรียนของผูเรียนระดับ ปวช.  
 2) การเปนผูประกอบการ 

ป 2561 
75.05% 

 
80.00% 

ป 2560 
64.87% 

เพ่ิมขึ้น 
10.17% 

 
ด ี

 
การผาน
100% 

การผาน
80% 

 
ผาน 

 
ผาน 

 4.4 ผลผลิตตามเปาหมายของโครงการ 
 1) ปริมาณผลงานโครงงาน 
 วิทยาศาสตรท่ีผานการคัดเลือก 
 ความเปนไปไดเชิงพาณิชย  
 2) ปริมาณผลงานโครงงาน 
 วิทยาศาสตรของผูเรียน  

 
จำนวน 

12 
ผลงาน 
จำนวน 
126 

ผลงาน 

 
เปาหมาย 

10 
ผลงาน 

เปาหมาย 
100 

ผลงาน 

 
ดีมาก 

 
 

ดีมาก 

 
เกณฑ

การผาน 
80% 
เกณฑ

การผาน
80% 

 
ผาน 

 
 

ผาน 
 
 

 สรุปรวม ผานตามเกณฑ 
 
 จากผลการประเมินการดำเนินงานตามโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกตใช
โครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี พบวา การดำเนินงานโดยภาพรวมอยูในระดับมากและมีการ
ประเมินท่ีนาสนใจ นำมาอภิปรายผลได ดังน้ี 

1. ผลการประเมินดานบริบทของโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกตใชโครงงาน
วิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงผลการประเมินผานเกณฑการ
ประเมินท่ีกำหนดไว ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดทำโครงการน้ี ไดจัดทำขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียน และ
สนองกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ท่ีตองการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติเปนเศรษฐกิจท่ี
ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy) โดยผลักดันการสรางและพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม             
(สุชาติ ไตรภพสกุล และชาคริต พิชญางกูร, 2561) นอกจากน้ีโครงการยังสอดคลองกับแผนพัฒนาอาชีวศึกษาใน
ดานการสรางโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทำ มีรายไดระหวางเรียน” และนโยบายในดานการพัฒนา
คุณภาพ ในการยกระดับคุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ใหทำ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรูสูการเปนผูประกอบการ สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผูเรียน 
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(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560 ก) ซ่ึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีไดใหความสำคัญในการพัฒนา
ผูเรียนใหสามารถพัฒนานวัตกรรมและตอยอดสูเชิงพาณิชยได ตามพันธกิจของสถานศึกษา และจากขอมูล
การศึกษาความตองการจำเปนของผูเรียนในดานการเปนผูประกอบการโดยประยุกตใชนวัตกรรม พบวาผูเรียนมี
ความตองการอยูในระดับมาก จึงนำไปสูการกำหนดวัตถุประสงคของโครงการใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
ตนสังกัด และผูเรียน ความสอดคลองกับความตองการดังกลาวจึงอาจสงผลใหผลการประเมินในดานบริบทของ
โครงการอยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับแนวคิดของรัตนะ บัวสนธ (2556) ท่ีกลาววา การประเมินบริบท 
(Context Evaluation) เปนการประเมินเก่ียวกับความตองการจำเปน (Need) ปญหา (Problem) คุณสมบัติท่ีมีคา 
(Assets) และโอกาส (Opportunities) ท่ีจะเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขท่ีกำหนด ซ่ึงนำไปสูการออกแบบโครงการ 
แผนงาน และการใหบริการท่ีมีความเหมาะสมเปนไปได ซ่ึงผลการประเมินดานบริบทของโครงการน้ียังสอดคลองกับ
ผลการประเมินโครงการของอดุลชัย โคตะวีระ (2554) ท่ีไดทำการประเมินโครงการพัฒนาศูนยปฏิบัติการ
เทคโนโลยีเฉพาะทางการประกอบเคร่ืองปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด ในดานบริบทของโครงการพบวา
วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโครงการมี
ความตองการและความจำเปนท่ีตองจัดฝกอบรมสูงมาก และยังสอดคลองกับผลการประเมินโครงการของสาคร ศิริ
วัฒนาโรจน (2558) ท่ีพบวาผลการประเมินดานบริบทของโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอก 
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค ตามความคิดเห็นของครูมีความเหมาะสมในระดับมาก  

2. ผลการประเมินดานปจจัยเบื้องตนท่ีใชในการดำเนินโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา              
โดยประยุกตใชโครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ในภาพรวมครูมีความคิดเห็นวามีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและมี
ประสบการณในการทำงานมาอยางชำนาญ มีบุคลากรจำนวนมากเพราะเปนสถานศึกษาขนาดใหญ และบุคลากรยัง
มีความรักในองคกร ใหความรวมมือชวยเหลือกันในการดำเนินงานตามโครงการตางๆ จนประสบความสำเร็จสราง
ชื่อเสียงใหสถานศึกษามาอยางตอเน่ือง ผลการประเมินดานปจจัยเบื้องตนของโครงการน้ีสอดคลองกับผลการ
ประเมินของนิยม แสงวงศ (2560) ท่ีไดทำการประเมินโครงการสงเสริมการทำวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และพบวาผลการประเมินดานปจจัยนำเขาของโครงการอยูในระดับมาก โดยพบวา
โครงการมีการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินโครงการอยางตอเน่ืองมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และยังสอดคลองกับผลการ
ประเมินของสาคร ศิริวัฒนาโรจน (2558) ท่ีพบวาผลการประเมินดานปจจัยเบื้องตนของโครงการสงเสริมการใช
แหลงเรียนรูภายในและภายนอก วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค มีความเหมาะสมในระดับมากเชนกัน 

3. ผลการประเมินดานกระบวนการดำเนินโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดยประยุกตใช
โครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ในภาพรวม ครูมีความเห็นวา มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ท้ังน้ีเน่ืองจากในการดำเนินโครงการน้ัน ผูประเมินไดดำเนินการตามวงจรคุณภาพของเดมม่ิง (W.Edwards 
Deming, 1986) จากการดำเนินโครงการอยางเปนระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA และจากความรวมมือของ
บุคลากรทุกฝายทำใหผลการประเมินดานกระบวนการในการดำเนินโครงการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับนิยม แสงวงศ (2560) ท่ีประเมินโครงการสงเสริมการทำวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และพบวาผลการประเมินดานกระบวนการของโครงการอยูในระดับมาก สอดคลองกับสาคร 
ศิริวัฒนาโรจน (2558) ท่ีประเมินโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอก วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค และพบวาผลการประเมินดานกระบวนการของโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก และยังสอดคลอง
กับอดุลชัย โคตะวีระ (2554) ท่ีพบวาการประเมินดานกระบวนการของโครงการพัฒนาศูนยปฏิบัติการเทคโนโลยี
เฉพาะทางการประกอบเคร่ืองปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด มีผลการประเมินอยูในระดับมากเชนกัน 
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4. ดานผลผลิตของโครงการ โดยแบงออกเปน 4 สวน ประกอบดวย 
4.1 ความพึงพอใจของครูตอการดำเนินโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดย

ประยุกตใชโครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผล
การศึกษาของจักรภพ เนวะมาตย (2560) ท่ีไดทำการประเมินโครงการนิเทศภายในวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยประเมินผลโครงการดานผลผลิตของโครงการเก่ียวกับความพึงพอใจ
ของครูผูสอนตอการนิเทศภายในวิทยาลัยเทคนิคตาก พบวา ครูผูสอนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

4.2 ความพึงพอใจของผูเรียนตอการดำเนินโครงการสงเสริมผูประกอบการอาชีวศึกษา โดย
ประยุกตใชโครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจาก
โครงการดังกลาว เปนโครงการท่ีสอดคลองกับความตองการของเยาวชนรุนใหมท่ีมีความปรารถนาท่ีจะเปน
ผูประกอบการมากขึ้น โดยมองวามีความเปนอิสระ เปนอาชีพท่ีมีเกียรติและสามารถสรางรายได รวมท้ังความม่ังคั่ง
ใหกับชีวิตอยางรวดเร็วกวาการประกอบอาชีพอ่ืนๆ ประกอบกับปญหาเร่ืองการสรางงานเพ่ือรองรับกลุมเยาวชนรุน
ใหมท่ีมีการลดจำนวนการจางงานลง ดวยความเจริญรุดหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีทำใหมนุษยปจจุบันถูก
แทนท่ีดวยเคร่ืองจักรตางๆ ประกอบกับการท่ีเยาวชนมีอัตราการวางงานสูงขึ้น จึงเปนแรงผลักดันใหเยาวชนรุนใหม
ริเร่ิมมองหาอาชีพอิสระหรือการเปนผูประกอบการ ผลของการประเมินยังสอดคลองกับ สิริบูรณ ไรใหญ (2555)             
ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจตอการจัดทำโครงการฝกทักษะประสบการณวิชาชีพ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในการ
ทำโครงการในภาพรวมอยูในระดับมาก  

4.3 ดานผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนดานการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชลบุรี โดยประยุกตใชโครงงานวิทยาศาสตรตามเกณฑมาตรฐาน แบงออกเปน 2 สวนคือ 

4.3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรของผูเรียน จากผลการประเมิน
พบวา ปการศึกษา 2561 ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับผลการ
เรียนดีมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย 75.05 และปการศึกษา 2560 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับผลการเรียนนา
พอใจ มีคาคะแนนเฉลี่ย 64.87 คาคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.17 สอดคลองกับผลการประเมินโครงการของ
สาคร ศิริวัฒนาโรจน (2558) ท่ีไดทำการประเมินโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอก วิทยาลัย
การอาชีพนครสวรรค และพบวาดานผลผลิตของโครงการในสวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนในหมวด
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปการศึกษา 2558 อยูในระดับผลการเรียนดีเยี่ยม มีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 
83.79 และปการศึกษา 2557 มีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 75.65 คาของคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.14 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในหมวดวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปการศึกษา 2558 อยูใน
ระดับผลการเรียนดีเยี่ยม มีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 87.32 และปการศึกษา 2557 มีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 76.88 
คาของคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.44 

4.3.2 ผลสัมฤทธ์ิดานการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษา จากผลการประเมินพบวาโดย
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนผูประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาชลบุรี มีกระบวนการท่ีชัดเจนและเปนระบบ เร่ิมจากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตรท่ีมีคุณภาพ มีการคัดเลือกผลงานท่ีมีความเปนไปไดเชิง
พาณิชยแลวนำเขาสูกระบวนการบมเพาะการเปนผูประกอบการของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาของ
วิทยาลัย โดยมีกิจกรรมตางๆ ในการบมเพาะไดแก การนำนักศึกษาทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการตางๆ              
เพ่ือสรางแรงจูงใจและเห็นประสบการณจริงของผูดำเนินธุรกิจเปนผูประกอบการท่ีประสบความสำเร็จมาแลว 
จากน้ันจึงจัดกิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ทำการประเมินความเปนไปไดของแผนธุรกิจ แลวจึงพิจารณาทุน
สนับสนุนการดำเนินธุรกิจใหดำเนินธุรกิจภายใตการดูแลของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา มีการแตงตั้ง
ครูท่ีปรึกษาธุรกิจและครูท่ีปรึกษาดานตางๆ ไดแกดานบัญชี ดานการผลิต ดานการตลาด ดานการจัดการ ท่ีจะคอย
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ใหคำแนะนำปรึกษาและดูแลนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของผูเรียนอยางใกลชิด และฝายบริหารไดนิเทศ 
กำกับติดตามครูท่ีดูแลธุรกิจอีกทีหน่ึง กระบวนการน้ีจะดำเนินไปจนเสร็จสิ้นใน 1 ภาคเรียน จากน้ันจึงดำเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนดานการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษา ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นทำใหผูเรียนสามารถวาง
แผนการดำเนินธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การจัดทำบัญชีรายรับ รายจาย การรายงานผลการดำเนินธุรกิจไดในระดับดี 
ตามเกณฑการประเมินผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามคูมือการดำเนินงานศูนยบมเพาะสำนักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2562 ก) ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของสิทธิชัย ธรรมเสนห (2555) ท่ีไดศึกษาวิจัย
สมรรถนะของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประเภทกิจการสถานบริการสปา ในจังหวัดชลบุรีกับ
ขีดความสามารถอันพึงประสงคของผูรับบริการ พบวา ผูประกอบการมีความรูเก่ียวกับการจัดการ มีจรรยาบรรณใน
อาชีพ และมีทักษะการใหบริการเปนอยางดี แตขาดลักษณะดานการตลาดและการสรางเครือขาย และยังสอดคลอง
กับผลการวิจัยของชญาภัทร ก่ีอาริโย และคณะ (2559) ท่ีไดทำการวิจัยเร่ืองรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุมจังหวัดภาคกลาง ซ่ึงผลการวิจัยพบวารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในกลุมจังหวัดภาคกลาง ประกอบดวย 5 ปจจัยหลัก ไดแก ภาวะผูนำ ความรูความเชี่ยวชาญและการ
พัฒนาตนเอง การจัดทำแผนวิสาหกิจชุมชน การสื่อสารและการประสานงาน และคุณธรรม จริยธรรม  
 4.4 ดานผลผลิตตามเปาหมายของโครงการ จากผลการประเมินโครงการสงเสริมผูประกอบการ
อาชีวศึกษา โดยประยุกตใชโครงงานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พบวา 1) จำนวนผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตรของผูเรียนท่ีผานการคัดเลือกความเปนไปไดเชิงพาณิชยมีจำนวน 12 ผลงาน ตามเปาหมายของ
โครงการคือ 10 ผลงาน และสามารถดำเนินธุรกิจไดจริงจำนวน 1 ผลงาน ตามเปาหมายของโครงการคือ 1 ผลงาน 
ซ่ึงเปนไปตามเปาหมายของโครงการท่ีวางไว 2) จำนวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตรของผูเรียนท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด
จำนวน 126 ผลงาน เปาหมายของโครงการท่ีกำหนดไวคือ 100 ผลงาน เปนไปตามเปาหมายของโครงการท่ีวางไว 
ท้ังน้ีผลสำเร็จของโครงการท่ีเกิดขึ้นเน่ืองมาจากการดำเนินกิจกรรมตางๆ ตามโครงการมีการวางแผนในการ
ดำเนินงานท่ีดี เปนไปตามวงจรคุณภาพ PDCA ของเดมม่ิง (W.Edwards Deming, 1986) และยังได รับการ
สนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดในการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมตางๆ ตามโครงการ ทำใหการ
ดำเนินโครงการเปนไปตามแผนการดำเนินงานท่ีกำหนดไว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของรัตนะ บัวสนธ (2556)             
ท่ีกลาววา การประเมินผลผลิตก็เพ่ือสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธ์ิของโครงการวาตอบสนองหรือบรรลุความ
ตองการจำเปนของผูรับประโยชนหรือไม นอกจากน้ันการประเมินผลผลิตยังตองประเมินผลลัพธ (Outcome) ท้ังท่ี
ตั้งใจและไมตั้งใจ ท้ังท่ีเปนทางบวกและทางลบดวย และยังสามารถขยายขอบเขตของการประเมินผลผลิตไปสู
ผลลัพธระยะยาวไดอีกดวย ท้ังน้ีเทคนิควิธีการท่ีใชในการประเมินผลผลิตมิไดกำหนดไวอยางเปนแบบแผนตายตัว 
แตผูประเมินตองใชวิธีการท่ีหลากหลายรวมกันเพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในการศึกษาผลลัพธท้ังหมดของสิ่งท่ีไดรับ
การประเมิน  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรสนับสนุนงบประมาณดานความเพียงพอของวัสดุและอุปกรณในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ 
เพ่ือใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. ควรมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ นำขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ท่ีไดจากการ
ประเมินโครงการมาเปนแนวทางในการแกปญหาอยางตอเน่ืองเปนระบบและการจัดประชุมชี้แจงการดำเนิน
โครงการใหผูเก่ียวของทราบอยางตอเน่ืองตามลำดับ 
 3. ควรมีการสงเสริมการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีใหเพ่ิมมากขึ้น           
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียน โดยใหครู นักเรียน นักศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการพัฒนา 
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  4. ควรมีการประเมินโครงการสงเสริมสมรรถนะอาชีพใหกับผูเรียนระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี 
  5. ควรประเมินโครงการพัฒนาผูเรียนดานการสรางสรรคนวัตกรรม สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาตอยอดสูเชิงพาณิชย 
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กำรจัดกำรควำมรูຌในงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ 
 
Knowledge Management in Educational Quality Assurance of Higher Education Institution 
 
ผูຌวิจัย   ชุติมา  มุสิกานนท์ 
 

บทคัดยอ 
พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ.โ5ไโ กຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ โี พ.ศ.โ5ไ5 เดຌก าหนดจุดมุงหมาย

ละหลักการการจัดการศึกษาทีไมุงนຌนคุณภาพละมาตรฐานดยก าหนดรายละอียดเดຌ฿นหมวด ๆ มาตรฐานละ
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึไงประกอบดຌวยระบบการประกันคุณภาพภาย฿นละระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอกพืไอ฿ชຌผดุงรักษาคุณภาพละมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา ตปัญหามีวา ฿นสถาบันของรา฿ครควรจะ
ป็นผูຌรับผิดชอบ฿นการจัดการงานนีๅเดຌหมาะสม บทความนีๅจะหในความจ าป็นทีไควรมีหนวยงานประกันคุณภาพขึๅน
ภาย฿นสถาบันพืไอพิจารณาสนอความหใน วางผน ด านินงานประสานงาน ก ากับดูล ละด านินการพัฒนา
ระบบ หลักกณฑ์ ละวิธีการประกันคุณภาพ การก าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบ ประมินคุณภาพ ติดตามผล 
การด านินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันละตละคณะวิชาละตละหลักสูตรทีไปຂดพืไอรายงานผลการ
ประมินคุณภาพภาย฿นดยรวมละการประมินผลคุณภาพภายนอก นอกจากนัๅนการจัดความรูຌ การผยพรขຌอมูล
ความรูຌกีไยวกับการประกันคุณภาพ฿หຌกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง จึงควรป็นงานทีไหนวยงานดังกลาวนีๅจะรับผิดชอบ 

 
ค ำส ำคัญ : กำรจัดกำรควำมรูຌ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 
Abstract 

 The National Education Act B.E. 2542 (1999), as amended (2nd issue), BE.2545 
(2002), has set the objectives and principles of educational management that focuses on 
quality and standards, with details in Section 6: Standards and Quality Assurance. It consists 
of an internal quality assurance system and an external quality assurance system in order to 
maintain the quality and standards of higher education institutions. However, the problem is 
that in our institution, who should be responsible for managing this work properly. Therefore, 
this article shows the necessity of establishing a quality assurance department within the 
institution since this department as the consideration to express opinions, plan, coordinate, 
supervise and proceed with the development of systems, criteria as well as methods quality 
assurance, standard establishment for auditing, assessing quality, following up on academic 
performance development of institutions and each faculty, and each provided courses for 
reporting on the overall internal quality assessment and external quality evaluation. 
Moreover, knowledge management, and dissemination of knowledge and information about 
quality assurance to relevant agencies should be the responsible work of this department. 

 
Keywords : knowledge management, educational quality assurance 
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ควำมน ำ 
จากสถานการณ์฿นปัจจุบันความกຌาวหนຌาทางศรษฐกิจ สังคม การมือง ทคนลยี ละสิไงวดลຌอมทีไ

ปลีไยนเปอยางรวดรใวท า฿หຌวงการศึกษาของเทยตຌองมีการตืไนตัวพืไอยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฿หຌทัดทียม 
กับนานาชาติ ประกอบกับรัฐบาล฿นยุคปัจจุบันเดຌมีการสงสริม฿หຌประทศเทยมีการปฏิรูปทางการศึกษาดยเดຌมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์เทยลนด์ ไ.เ ป็นยุทธศาสตร์฿นการปฏิรูปประทศท า฿หຌ วงการศึกษาของเทยดยฉพาะอยาง
ยิไง฿นระดับอุดมศึกษาจึงจ าป็นตຌองมีการยกระดับการศึกษา฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ละ฿หຌมีมาตรฐาน
การศึกษาทัดทียมกับนานาชาติ พืไอ฿หຌสามารถผลิตบัณฑิตทีไมีคุณภาพ ละป็นทีไยอมรับของนานาชาติ ดังนัๅนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจึงขຌามามีบทบาท฿นการควบคุม฿หຌการรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเดຌรับการรับรอง
คุณภาพ฿นระดับนานาชาติ ดยมีการสรຌางกณฑ์มาตรฐาน฿นการทียบคียงคุณภาพรวมกันละสงสริมการสรຌาง
ความขຌมขใงของครือขายอุดมศึกษาระหวางประทศพืไอยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา฿หຌ฿กลຌคียงกัน (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.โ55ไ) 

สถาบันศึกษาหรือมหาวิทยาลัยป็นหนวยงานทีไท าหนຌาทีไผลิตบัณฑิตทีไมีภารกิจหลัก ไ ประการ คือ           
การผลิตบัณฑิต การวิจัยละพัฒนา การบริการทางวิชาการกสังคม ละการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนะธรรม             
ซึไงสถาบันอุดมศึกษาป็นศูนย์รวมของนักวิชาการทีไมีความรูຌความสามารถป็นจ านวนมาก บทบาทส าคัญยิไงของ
สถาบันอุดมศึกษาจึงกลาวเดຌวาป็น "ตัวน าการปลีไยนปลง" (Chang Agent) หรือป็นองค์กรขับคลืไอนการ
ปลีไยนปลงของสังคมทีไจะตຌองด านินการตามบทบาทละความรับผิดชอบของการป็นสถาบันอุดมศึกษา พืไอทีไจะ
น าประทศเปสูสังคมทีไพึงปรารถนา฿นทีไสุด (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,โ55แ) 

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเดຌมีการด านินการมาป็นระยะวลานานลຌวตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาหงชาติฉบับปัจจุบัน การจัดการศึกษา฿นระดับอุดมศึกษาบงออกป็นสองประภทคือ ิแี การศึกษา
อุดมศึกษาทีไตไ ากวาปริญญาตรี ชน ระดับอนุปริญญา หรือทียบทาอนุปริญญา ป็นตຌน ละ ิโี ระดับปริญญาตรี
ละสูงกวาการจัดการศึกษา฿นระดับอุดมศึกษาทีไสูงกวาปริญญาตรีทานัๅน ฿นปัจจุบันนีๅสถาบันอุดมศึกษาทัๅงของรัฐ
ละอกชนทุกหง฿นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดการรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเมวาสถาบันอุดมศึกษานัๅน
จะ฿ชຌชืไอวา “มหาวิทยาลัย” หรือ “สถาบัน” อาจจะมียกวຌนบຌาง ฿นสถาบันอุดมศึกษาทีไสังกัดกระทรวงอืไนโ ทีไมิ฿ช
กระทรวงศึกษาธิการ การจัดการรียนการสอนตางกใปຂดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทัๅงหลักสูตร
ประกาศนียบัตร ปริญญาท ละปริญญาอก พืไอสดงศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมากมายหลายสาขา 
ทัๅง฿นสวนกลางละสวนภูมิภาคละปรากฏการณ์ทีไดนชัดคือ การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาจากสวนกลางทีไเป
ปຂดสอน฿นภูมิภาคตางโ จึงกลาวเดຌวามีการขยายอกาสทางการศึกษา฿หຌกประชาชนป็นอยางมากพืไอ฿หຌทัไวถึงทุก
พืๅนทีไละปຂดหลายหลักสูตรละสาขาวิชา 

การจัดการศึกษาของประทศดยฉพาะระดับอุดมศึกษาลຌวน฿หຌความส าคัญกับคุณภาพละมาตรฐาน฿น
การจัดดยมุงหวัง฿หຌผลผลิต คือ นิสิต นักศึกษา ฿หຌป็นผูຌทีไมีศักยภาพมีความรูຌความสามารถอยางรอบดຌาน ทัๅง฿นชิง
วิชาการละชิงคุณธรรมจริยธรรมพืไอเปป็นก าลังส าคัญ฿นการพัฒนาประทศชาติเดຌอยางหมาะสมดยฉพาะ
อยางยิไง การจัดการศึกษา฿นระดับบัณฑิตศึกษาทีไมีความส าคัญยิไงตอความกຌาวหนຌาทางวิทยาศาสตร์  การพัฒนา 
ละการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ ดຌวยป็นศึกษาชัๅนสูงทีไมีภารกิจหลัก฿นการผลิตองค์ความรูຌ
ทีไป็นนวัตกรรมป็นหลงทีไผลิตผูຌน าทางปัญญาชัๅนหัวกระทิหรือมหาบัณฑิตละดุษฎีบัณฑิตผูຌมีความสามารถทาง
วิชาการละวิชาชีพหลายดຌาน ขຌอนาสังกตคือ องค์ความรูຌทีไป็นผลผลิตของการศึกษา฿นระดับดังกลาวนีๅมิ฿ชความรูຌ
พืไอประยชน์฿นภาคปฏิบัติฉพาะหนຌาตป็นการสวงหาความรูຌระดับสูงทีไจะน าพาสังคมละประทศชาติ฿หຌ
จริญกຌาวหนຌาตอเปอยางเมหยุดนิไง 
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คุณภำพละมำตรฐำนกำรศึกษำของกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
จากความส าคัญของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีไเดຌกลาวมา จึงมีความตระหนัก฿นรืไองของ

คุณภาพละมาตรฐานการศึกษาป็นอยางยิไง จะหในเดຌจากมีหลักกณฑ์ละมาตรการตางโ พิไมรายละอียดขึๅน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาละสถาบันอุดมศึกษาทีไจัดการรียนการสอนพืไอควบคุมดูลการจัด
การศึกษา฿หຌด านินเปอยางมีคุณภาพรวมทัๅงยังมีการควบคุมคุณภาพการศึกษาดยประมินจากหนวยงานภายนอก
อยางตอนืไองทีไรียกวา สมศ. ิส านักงานรับรองมาตรฐานละประมินคุณภาพการศึกษาี พืไอป็นการประกัน
คุณภาพละ฿หຌมีการพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานของสถาบัน 

การพัฒนาประทศ฿นปัจจุบันละอนาคตจ าป็นทีไจะตຌองค านึงถึงสถานการณ์ละความจริงของลก
ปัจจุบันพืไอ฿หຌปัจจุบันทันตอการปลีไยนปลงของความจริญกຌาวหนຌา฿นวิทยาการ฿หมโ การขຌาถึงความรูຌละการ
ลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารกิดขึๅนเดຌอยางรวดรใวตรียมพรຌอมทีไจะผชิญกับความทຌาทายจากกระสลก ดยปัจจัย
ส าคัญทีไจะตຌองผชิญปลีไยนปลงละความทຌาทายดังกลาวเดຌก คุณภาพของคนก าลังคน ละภูมิปัญญาของ
ประทศถือป็นปัจจัยส าคัญ฿นการผลักดัน฿หຌประทศกิดการพัฒนาละมีศักยภาพ฿นการขงขันกับนานาประทศ 
ดຌวยหตุนีๅท า฿หຌหลายโ ประทศหันมา฿หຌความส าคัญกับการศึกษามากยิไงขึๅนพืไอ฿ชຌการศึกษาป็นครืไองมือ฿นการ
พัฒนาคน฿หຌมีประสิทธิภาพ มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ละกระบวนการกຌปัญหาทีไ
หลากหลาย มืไอคน฿นประทศมีคุณภาพกใจะป็นก าลังส าคัญ ฿นการพัฒนาประทศ฿หຌยัไงยืน สังคมประชาชนมี
คุณภาพมีความรูຌทีไขຌมขใงสามารถขงขันเดຌอยางดี฿นสากลลก พราะสังคมยุค฿หมขงขันกันทีไคุณภาพของคน 
ทรัพยากรมนุษย์จึงกลายป็นสิไงมีคุณคาพราะป็นปัจจัยส าคัญทีไท า฿หຌสังคมสามารถขงขันเดຌกับสังคมอืไน สามารถ
สรຌางการปลีไยนปลงของสังคม฿หຌจริญกຌาวหนຌาดຌวยวิทยาการ฿หมโ การขຌาถึงความรูຌละสามารถรับรูຌขຌอมูล
ขาวสารทีไกิดขึๅนเดຌอยางรวดรใวพืไอ฿หຌรูຌทันสถานการณ์ละความจริงของลกปัจจุบัน ิปรัชญา วสารัชช์,โ55ไ:9ี  

การปลีไยนปลงตางโ ทีไกิดขึๅน฿นสังคมสงผลกระทบอยางมากตอการศึกษาระดับอุดมศึกษาต
การศึกษา฿นระดับอุดมศึกษาเทยยังเมสามารถปรับตัวเดຌทันตอการปลีไยนปลงทีไกิดขึๅนอยางรวดรใว ซึไงมีผลอยาง
มากตอปัญหาดຌานคุณภาพของอุดมศึกษาประกอบกับผลการวิจัยกีไยวกับสภาพปัจจุบันปัญหาละนวนຌมบริบท
การปลีไยนปลงของสังคมเทยภาย฿ตຌกระสลกาภิวัตน์฿นอนาคต แเ -20 ป พบวา การศึกษาของเทยอาจจะ
ประสบปัญหา฿น ๆ ดຌานเดຌก แี ดຌานสังคม โี ดຌานศรษฐ์กิจละลักษณะของการผลิตละการบริการ ใี ดຌาน
สิไงวดลຌอมละพลังงาน ไี ดຌานวิทยาศาสตร์ทคนลยีละนวัตกรรม 5ี ดຌานการมืองการปกครอง ๆี ดຌาน
ประชากร ิพิณสุดา สิริธรังศรี, 2552:7-11ี สงผลกระทบการศึกษาเมสามารถป็นกลเก ทีไมีประสิทธิภาพ฿นการ
พัฒนาประทศละศักยภาพ฿นการขงขันกับนานาประทศเดຌ ปัญหาคุณภาพการศึกษายังป็นประดใน฿นการ
ถกถียงกันดยตลอดดยฉพาะอยางยิไงระบบการจัดการละประกันคุณภาพการศึกษาเทยทีไมีจุดตຌองพัฒนาอยาง 
ไ ประการ คือ แี สังคมขาดความชืไอมัไน฿นความสามารถของอุดมศึกษา฿นการผลิตบัณฑิต฿หຌเดຌตรงความตຌองการ
฿นการณ์฿ชຌประยชน์ทีไสอดคลຌองกับสภาพสถานการณ์ปัจจุบันทีไปลีไยนปลงอยางรวดรใว โี ความเมสมอภาคกัน
฿นการเดຌรับบริการทางการศึกษาละเมทัดทียมกัน฿นคุณภาพการศึกษาทีไจบการศึกษามีระดับคุณภาพทีไตกตาง
กัน ใี การลดลงของขีดความสามารถ฿นการขงขันของสถาบันอุดมศึกษาเทยกับนานาประทศ ไี ขาดความ
ชัดจนของการประกันคุณภาพ฿นการกระตุຌน฿หຌสถาบันอุดมศึกษาละบุคลากรเดຌมีความตืไนตัว฿นการพัฒนาตนอง
ละการพัฒนาคุณภาพดຌานตางโ ฿นสถาบันอยางสมไ าสมอ ิกิตติยา สีออน, 2547ี ดังนัๅนจะหในวาการ฿หຌความ
มัไน฿จ฿นรืไองของคุณภาพจึงป็นรืไองส าคัญส าหรับการศึกษาดยฉพาะ฿นระดับทีไมหาวิทยาลัยรับผิดชอบคือ฿น
ระดับอุดมศึกษา 
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ควำมส ำคัญละควำมจ ำป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
การประกันคุณภาพการศึกษาเดຌขຌามามีบทบาท฿นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเทยดย฿ชຌระบบ

ละกลเก฿นการควบคุม ตรวจสอบ ละประมินผลการด านินงาน฿นตละองค์ประกอบ฿หຌมีคุณภาพตามกณฑ์ของ
ส านักงานรองรับมาตรฐานละประมินคุณภาพการศึกษาทีไก าหนดเวຌ ดยมีวัตถุประสงค์ 1ี พืไอตรวจสอบละ
ประมินการด านินงานของภาควิชาหรือสาขาวิชา คณะวิชาหรือหนวยงานทียบทา  ละสถาบันอุดมศึกษา฿น
ภาพรวมตามระบบคุณภาพละกลเกทีไสถาบันนัๅนโ ก าหนดขึๅนดยวิคราะห์ปรียบทียบผลการด านินงานตามตัว
บงชีๅ฿นทุกองค์ประกอบคุณภาพวาป็นเปตามกณฑ์ละเดຌมาตรฐาน 2ี พืไอ฿หຌทราบสถานภาพของตนองอันจะ
น าเปสูการก าหนดนวทาง฿นการพัฒนาคุณภาพเปสูป้าหมายละป้าประสงค์ทีไตัๅงเวຌตามจุดนຌนของตนองละ
ป็นสากล 3ี พืไอ฿หຌทราบจุดขใง จุดทีไควรปรับปรุง ตลอดจนเดຌรับขຌอสนอนะ฿นการพัฒนาการด านินงานพืไอ
สริมจุดขใงละพัฒนาจุดทีไควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอนืไอง 4ี พืไอ฿หຌขຌอมูลสาธารณะทีไป็นประยชน์ตอผูຌมี
สวนเดຌสวนสียท า฿หຌมัไน฿จวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรຌางผลผลิตทางการศึกษาทีไมีคุณภาพละเดຌมาตรฐาน
ตามทีไก าหนด ละ 5ี พีไอ฿หຌหนวยงานตຌนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาละหนวยงานทีไกีไยวขຌองมีขຌอมูลพืๅนฐานทีไ
จ าป็นส าหรับการสงสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษา฿นนวทางทีไ หมาะสม ิส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 2554ี 

ดังนัๅน การจัดการศึกษา฿นระดับอุดมศึกษากใจะมีการรักษาเวຌซึไงคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา            
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงป็นสิไงส าคัญละจ าป็นอยางยิไง 
แ. หลักกำรของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

สถานศึกษาจะตຌองพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภาย฿น฿หຌป็นสวนหนึไงของกระบวนการบริการละ
ปฏิบัติงาน ดยค านึงถึงหลักการละกระบวนการดังตอเปนีๅ 

หลักการส าคัญของการประกันคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษามีทัๅงหมด ใ ประการคือ ิส านักงาน
คณะกรรมการหงชาติ, โ5ไใี  

แี จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภาย฿น คือ การทีไสถานทีไศึกษารวมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ฿หຌ
ป็นเปตามมาตรฐานการศึกษาเม฿ชการจับผิดหรือท า฿หຌบุคลากรสียหนຌา ดยป้าหมายส าคัญอยูทีไการพัฒนา
คุณภาพ฿หຌกิดขึๅนกับผูຌรียน 

โี การทีไจะด านินการ฿หຌบรรลุป้าหมายตามขຌอ แี ตຌองท า฿หຌการประกันคุณภาพการศึกษาป็นสวนหนึไง
ของกระบวนการบริหารจัดการละการท างานของบุคลากรทุกคน฿นสถานศึกษาเม฿ชป็นกระบวนการทีไยกสวนมา
จากการด านินตามปกติของสถานศึกษา ดยสถานศึกษาจะตຌองวางผนพัฒนาละผนปฏิบัติการทีไมีป้าหมาย
ชัดจนท าตามผนตรวจสอบประมินผลละพัฒนาปรับปรุงอยางตอนืไอง ป็นระบบทีไมีความปรง฿สละมี
จิตส านึก฿นการพัฒนาคุณภาพการท างาน 

ใี การประกันคุณภาพป็นหนຌาทีไของบุคลากรทุกคน฿นสถานศึกษาเมวาจะป็นผูຌบริหาร ครู อาจารย์ 
ละบุคลากรอืไนโ ฿นสถานศึกษาดยด านินงานจะตຌอง฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌอง ชน ผูຌ รียนชุมชนขตพืๅนทีไการศึกษาหรือ
หนวยงานทีไก ากับดูลขຌามามีสวนรวม฿นการก าหนดป้าหมายวางผนติดตามประมินผลพัฒนาปรับปรุง ชวยกัน
คิด ชวยกันท า ชวยกันผลักดัน ฿หຌสถานศึกษามีคุณภาพพืไอ฿หຌผูຌรียนเดຌรับการศึกษา ทีไมีคุณภาพป็นเปตามความ
ตຌองการของผูຌปกครองละประทศชาติ  

ดังนัๅนการประกันคุณภาพจึงมีความส าคัญละจ าป็นทีไทุกคนควรขຌา฿จรวมกันพืไอจะเดຌขຌา฿จหลักการ
ละวิธีการ 
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โ. นวทำงในกำรด ำนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พืไอ฿หຌการประกันคุณภาพการศึกษากิดประยชน์ จึงควรมีนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภาย฿นตามวงจรคุณภาพประกอบดຌวยขัๅนตอนการด านินงานประกันคุณภาพ 3 ขัๅนตอน คือ ขัๅนตอนการ
ตรียมการดยจะตຌองตรียมความพรຌอมของบุคลากรกอนการด านินการประกันคุณภาพการศึกษา เดຌก การสรຌาง
ความตระหนัก การพัฒนาความรูຌทักษะ ละตงตัๅงคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนีๅ 

1) การตรียมความพรຌอมของบุคลากร ดยตຌองสรຌางความตระหนักถึงคุณคาของการประกันคุณภาพ
ภาย฿นละการท างานป็นทีม ซึไงจะท าการชีๅจงท าความขຌา฿จดย฿ชຌบุคลากรภาย฿นสถานศึกษาหรือวิทยากรมือ
อาชีพจากภายนอก ดยบุคลากรทุกคน฿นสถานศึกษาเดຌมีอกาสขຌารวมประชุมรับทราบพรຌอมกันละตຌองพัฒนา
ความรูຌทักษะกีไยวกับการประกันคุณภาพภาย฿น฿หຌบุคลากรทุกคนกิดความมัไน฿จ฿นการด านินงานประกันคุณภาพดຌวย 
การจัดประชุมชิงปฏิบัติการดยนຌนนืๅอหากีไยวกับการจัดท าผนพัฒนาสถานศึกษาละผนปฏิบัติการ฿นตละป  
ตอมานຌนนืๅอหาการก าหนดกรอบละผนการประมินการสรຌางครืไองมือประมินละการรวบรวมขຌอมูล ฿นชวง
ทຌายนຌนรืไองกีไยวกับการวิคราะห์ขຌอมูลการน าสนอผลการประมินละการขียนรายงานผลการประมินของ
ตนอง ิSelf Study Report) 

2) การตงตัๅงคณะกรรมการผูຌรับผิดชอบ฿นการประสานงานก ากับดูลชวยหลือสนับสนุน฿หຌทุกฝຆาย
ท างานรวมกันละชืไอมยงป็นทีม ดยการตัๅงคณะกรรมการควรพิจารณาตามผนภูมิครงสรຌางการบริหาร ซึไงทีไ
รับผิดชอบงาน฿ดควรป็นกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาละประมินคุณภาพงานนัๅน 

ใี ขัๅนตอนการด านินการดย฿นขัๅนตอนนีๅจะป็นหัว฿จหลักของงานประกันคุณภาพการศึกษา              
ซึไงประกอบดຌวย 4 ขัๅนตอน ป็นการด านินงานตามวงรอบการปฏิบัติงานของ Dr.Edward Deming คือ วงจรPDCA 
(Plan-Do-Check-Act) เดຌก การวางผน ิPlan) การด านินงานละกใบขຌอมูล ิDo) การประมินคุณภาพ 
ิCheck/study) ละการสนอนวทางการปรับปรุง ิAct ) ดยมีรายละอียดดังนีๅ 

1. การวางผนการปฏิบัติงาน ิP) เดຌก การก าหนดป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา จัดล าดับ
ความส าคัญของป้าหมาย ก าหนดระยะวลา งบประมาณ ผูຌรับผิดชอบ ฯลฯ ดยการริไมกระบวนการวางผนการ
ประกันคุณภาพตัๅงตตຌนปการศึกษาละน าผลการประมินปกอนหนຌานีๅมา฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการวางผนส าหรับผน
ตางโ ทีไควรจะท าคือ ผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ผนปฏิบัติการประจ าป ผนการจัดการรียน
การสอนตามหลักสูตร ซึไงสอดคลຌองกับป้าหมายของสถานศึกษา ผนการประมินคุณภาพ ละผนงบประมาณ ป็นตຌน 

2. การด านินการตามผน ิD) เดຌก การสงสริมสนับสนุนจัดสิไงอ านวยความสะดวก สนับสนุน
ทรัพยากร ก ากับติดตาม ฿หຌการวิจารณ์ ฯลฯ ดยการด านินงานตามผนการประกันคุณภาพละกใบขຌอมูลบันทึก
ผลการด านินการตัๅงตตຌนปการศึกษา คือ ดือนทีไ 1 ถึงดือนทีไ 12 ของปการศึกษา ซึไง฿นขณะด านินการตຌองมีการ
รียนรูຌพิไมติมตลอดวลาละผูຌบริหารควร฿หຌการสงสริมละสนับสนุน฿หຌบุคลากร ทุกคนท างานอยางมีความสุข 
จัดสิไงอ านวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรพืไอการปฏิบัติ ก ากับ ติดตามการท างานทัๅงระดับบุคลากร รายกลุม  
รายหมวด ละ฿หຌการนิทศ 

3. การตรวจสอบประมินผล ิC) เดຌก การวางกรอบการประมิน จัดหา หรือจัดท าขຌอมูล              
กใบขຌอมูล วิคราะห์ขຌอมูล ปลความหมาย ตรวจสอบหรือปรับปรุงคุณภาพการประมินฯลฯ ป็นการก ากับติดตาม
ประมินการด านินงานตามผนทีไก าหนดเวຌ สถานศึกษาจะตຌองวิคราะห์สภาพการด านินงานของตนอง฿นตละ
ชวงการด านินงานละปรียบทียบผลการด านินงานตามตัวชีๅวัดละประมินผล ป็นกลเกทีไส าคัญทีไจะกระตุຌน฿หຌ
กิดการพัฒนาพราะจะท า฿หຌเดຌขຌอมูลยຌอนกลับทีไสดงวาการด านินงานทีไผานมาบรรลุป้าหมายพียง฿ด ดยการ
ประมินตຌองจัดวางกรอบการประมินปัญหาหรือจะท าครืไองมือละกใบรวบรวมขຌอมูล วิคราะห์ขຌอมูล ปลความ
ขຌอมูล ละการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพการประมิน 
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4. น าผลการประมินมาปรับปรุง ิA) เดຌก ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรวางผน฿นระยะ
ตอเป ฯลฯ จัดท าขຌอมูลสารสนทศ ดยมาตรฐานขัๅนตอนการตรวจสอบละประมินป้าหมายส าคัญอยูทีไการ
พัฒนาคุณภาพ฿หຌกิดขึๅนกับผูຌรียน ลຌวตຌองน าผลการประมินมาปรับปรุงดยสงขຌอมูลยຌอนกลับเป฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌอง
฿นการด านินงาน฿นหนวยงานตางโ ทีไกีไยวขຌองเดຌรับรูຌถึงผลงานของตัวองวาป็นอยางเร  ละควรปรับปรุงตอเป
อยางเรจึงจะพิไมประสิทธิภาพสูงสุดละด านินการกຌเขตามระบบซึไง฿นการวางผนปรับปรุงละด านินการ
ปรับปรุงตามผลการประมิน ิรวมทัๅงขຌอสนอนะของหนวยงานตຌนสังกัดี มาจัดท าผนปฏิบัติการประจ าปละ
สนอนะตัๅงงบประมาณปถัดเป จะท าป็นขຌอมูลสารสนทศหรือการขียนรายงานประมินตนองหรือจัดท า
ครงการพัฒนาละสนอ฿ชຌงบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิศษกใเดຌ 

การ฿ชຌ PDCA จึงนับป็นขัๅนตอนทีไส าคัญของการปฏิบัติงาน พืไอ฿หຌครบวงรอบ฿นการด านินงานการ
ประกันคุณภาพของระดับอุดมศึกษาดຌวย 
 

กำรปิดสอนของสถำบันอุดมศึกษำ 
 การปຂดสอนระดับอุดมศึกษา฿นระยะรกโ การขงขันยังเมรุนรงมากนักตละสถาบันกใพยายามรักษา
คุณภาพเวຌ ตมืไอสถาบันอุดมศึกษาหลายโ หงทัๅงของรัฐละอกชนหในป็นอกาสทางการศึกษาจึงตางปຂดสอน
กันอยางหลากหลายทัๅงรูปบบละปริมาณ มຌวาหลายโ สถาบันจะเมมีความพรຌอมทางดຌานอาจารย์ตกใอาศัย
อาจารย์จากสถาบันอืไนโ หรือมຌกระทัไง฿หຌอาจารย์ทีไเมมีคุณภาพละเมมีคุณสมบัติทีไหมาะมาสอน จนท า฿หຌการ
ขงขันสถาบันป็นการขงขันทีไเมมีคุณภาพพราะอาศัยอกาสทีไสังคมยังมีความตຌองการสูงประกอบกับหนวยงานทีไ
มีหนຌาทีไควบคุมคุณภาพละมาตรฐานเมเดຌท าหนຌาทีไติดตามตรวจสอบอยางจริงจัง จึงสงผล฿หຌคุณภาพบัณฑิตทีไจบ
ออกเปจากสถาบันหลายโ หงถูกสังคมมองวาเมมีคุณภาพสิไงทีไกิดขึๅนควบคูกันละป็นค าถามของสังคมอยูตลอด
มาจนถึงปัจจุบัน นัๅนคือ รืไองคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา ซึไงป็นขຌอกังวลทีไหลายคนมองวาผูຌรียนเมเดຌรับ
ความรูຌละประยชน์มากเปกวาการเดຌคุณวุฒิทีไพิไมขึๅน  

ต฿นชวงทีไผานมาประทศเทยยังอยู฿นระยะทีไออนอพราะละลยป้าหมายดຌานคุณภาพละอยูภาย฿ตຌ
ระบบการบริหารจัดการทีไขาดการปรับปรุง ิตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2547ี สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงตຌอง
ตระหนัก฿นการสรຌางคุณภาพมาตรฐานการศึกษา฿หຌมากยิไงขึๅน พืไอหวัง฿หຌการศึกษามีความป็นอิสระ สามารถสรຌาง
ความป็นลิศทางวิชาการ มีระบบการบริหารจัดการภาย฿นทีไมีประสิทธิภาพละมี ความคลองตัว มีอกภาพชิง
นยบายละสอดคลຌองกับความตຌองการก าลังคนของประทศ ิคณะกรรมการการศึกษาหงชาติ, โ55ไี  

การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความป็นสากล ิInternationalizationี ป็นอีกทิศทางหนึไงทีไส าคัญยิไงตอ
การป็นมหาวิทยาลัยชัๅนน าเมวาจะป็นของรัฐหรืออกชนละพืไอ฿หຌกิดคุณภาพมาตรฐานการศึกษานัๅน ขึๅนอยูกับ
ปัจจัยหรือองค์ประกอบหลายโ ดຌาน นอกจากปัจจัยตละดຌานจะตຌองท าหนຌาทีไตนองเดຌอยางดีมีคุณภาพลຌว         
ยังจะตຌองประสานชืไอมยงกับปัจจัยอืไนโ อยางป็นระบบจึงท า฿หຌการศึกษากิดคุณภาพเดຌอยางทຌจริง จึงป็นทีไมา
ของการ฿หຌความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาพืไอป็นหลักประกันวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด
การศึกษาเดຌอยางมีคุณภาพละป็นทีไยอมรับของสังคม 

มหาวิทยาลัยของรัฐละมหาวิทยาลัยอกชนมีความตกตางกัน฿นชิงกฎหมายทีไ฿ชຌควบคุมละนว
ทางการควบคุมมาตรฐานวิชาการดยมหาวิทยาลัยของรัฐด านินการภาย฿ตຌกฎหมายจัดตัๅงของตนอง มีรัฐลงทุน฿หຌ
ทัๅง฿นรืไองทีไดิน อาคาร สิไงกอสรຌาง สามารถควบคุมมาตรฐานทางวิชาการของตนองเดຌภาย฿ตຌกณฑ์มาตรฐานทีไ
สวนกลางก าหนดมีอกาส฿นการคัดลือกนักศึกษามากกวาสามารถด านินการสรรหาสภามหาวิทยาลัยเดຌภาย฿ตຌ
กฎหมายของตนอง ฿นขณะทีไมหาวิทยาลัยอกชนตຌองด านินการภาย฿ตຌ พ. ร. บ อุดมศึกษาอกชนการด านินงาน
ดຌานวิชาการอยูภาย฿ตຌการควบคุมของหนวยงานของ สกอ. ดิม ซึไงตຌองลงทุนดຌวยตัวองละเมมีอกาส฿นการ
คัดลือกนักศึกษาหมือนมหาลัยของรัฐ ตຌองบริหารงบประมาณอยางหมาะสมพราะตຌองค านึงถึงการลงทุนระยะยาว 
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สวนทีไดีกวาของอุดมศึกษาอกชนคือมกีารงินทีไมีความคลองตัวกวาอุดมศึกษาของรัฐ ผูຌบริหารสถาบันอุดมศึกษา
ของภาคอกชนจึงตຌองมีกลยุทธ์การบริหารทีไตกตางกับภาครัฐ สิไงทีไภาคอกชนตຌองค านึงถึงคือ ท าอยางเรจะเดຌ
นักศึกษาคุณภาพดีจ านวนมากละจะพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยางเรภาย฿ตຌทรัพยากรทีไลงทุนอง การบริหาร
งบประมาณตຌองนຌนนวคิดตຌนทุนพืไอ฿หຌมหาวิทยาลัยอยูรอดเดຌป็นสิไงส าคัญอันดับรก  

อยางเรกใตาม การสรຌางคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
จะประสบความส ารใจละมีประสิทธิภาพพียง฿ดนัๅนขึๅนอยูกับการบริหารจัดการ (Kast and Rosenzeweig, 1985) 
ซึไงมืไอทียบสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับอกชนลຌว สถาบันอุดมศึกษาทีไมีความพรຌอมละสามารถปรับตัวเดຌรใวคือ 
มหาวิทยาลัยอกชน ิกองผนงานทบทวนมหาวิทยาลัย, โ55ใี พราะมีความคลองตัว฿นการบริหารจัดการสูงกวา
มหาวิทยาลัยของรัฐ ตมหาวิทยาลัยอกชนมีขຌองสียปรียบทีไมากกวาคือเมมีงบประมาณจากรัฐหมือนมหาวิทยา
ของรัฐ มีพียงงบประมาณซึไงป็นรายเดຌจากการจัดการศึกษาป็นของตนองตกใตຌองพัฒนาคุณภาพพืไอความป็น
ลิศทางวิชาการ ิAcademic Excellencyี เมนຌอยเปกวามหาวิทยาลัยของรัฐ พราะ฿นปัจจุบันมีการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยทัๅงของรัฐละอกชนพืไอการพัฒนาละปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอนืไอง ตยังเมมี
มหาวิทยาลัยอกชน฿ด฿นประทศเทยติดอันดับ ยิไงป็นการตอกยๅ าละชีๅ฿หຌหในวาถึงวลาลຌวทีไมหาวิทยาลัยอกชน
ตຌองรงด านินการกຌเขพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถาบัน฿หຌสูงยิไงขึๅน การพัฒนาดังกลาว ิAshworth 
and Harveyุ 1994) หในวาตຌองค านึงถึง ปัจจัยการผลิต 5 ดຌานเดຌก ดຌานอาจารย์ ดຌานวิจัยกืๅอหนุน ดຌานการรียน
การสอน ดຌานการรักษามาตรฐาน ดຌานการบริหารการจัดการ ละการควบคุมคุณภาพ จึงจะชวยท า฿หຌกิดคุณภาพ
ดຌานการศึกษากสถาบันละกผูຌ฿ชຌบัณฑิต 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีป้าหมายส าคัญทีไพัฒนาคน ดยมีความชืไอวาบุคคลมีศักยภาพทีไจะรียนรูຌ
ละพัฒนาตนองเดຌ ละถือวาผูຌรียนส าคัญทีไสุดกระบวนการจัดการศึกษาตຌองสงสริม฿หຌผูຌรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติละตใมศักยภาพ ดังทีไเดຌกลาวเวຌพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. โ5ไโ ละเดຌกຌเขพิไมติม 
ิฉบับทีไโี พ.ศ.โ5ไ5 หมวดทีไไ นวการจัดการศึกษา มาตราโโ ป้าหมายการปฏิรูปกาศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง  
ิพ.ศ. โ55โูโ5ๆแี เดຌมุงนຌนการพัฒนาคุณภาพละมารฐานการศึกษา การพิไมอกาสทางการศึกษาละรียนรูຌพืไอ
พัฒนาคุณภาพละสงสริมผูຌรียนละสงสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทัๅงนีๅ ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาป็นกลเกส าคัญ฿นการพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาของเทยเดຌอยางมีประสิทธิ ฿นหมวดทีไ แ 
มาตรา ๆ เดຌระบุวา การจัดการศึกษาตຌองป็นเปพืไอพัฒนาคน฿หຌป็นมนุษย์ ทีไสมบูรณ์ทัๅงรางกาย จิต฿จ สติปัญญา 
ความรูຌ คุณธรรม มีจริยธรรม ละมีวัฒนธรรม฿นการด ารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูຌอืไน฿นสังคมเดຌอยางมีความสุข 
฿นหมวดทีไ ๆ มาตรา ไ่ เดຌก าหนด฿หຌสถานศึกษาตຌองจัด฿หຌมีระบบระบบการประกันคุณภาพภาย฿น ดยถือวาการ
ประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษาป็นสวนหนึไงของกระบวนการบริหารการศึกษาทีไตຌองด านินการอยางตอนืไอง
ละตຌองจัดท ารายงานประจ าปสนอหนวยงาน ตຌนสังกัด/หนวยงานทีไกีไยวขຌองพรຌอมปຂดผยตอสาธารณชน สวน
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก฿หຌมีการประมินคุณภาพอยางนຌอยหนึไงครัๅง฿นทุกหຌาป ดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานละประมินคุณภาพการศึกษา ิองค์การมหาชนี ดยรียกยอวา “สมศ” ซึไงท าหนຌาทีไพัฒนากณฑ์วิธีการ
ประมิน ละจัดการประมิน รวมทัๅงสนอผลการประมินตอหนวยงานทีไกีไยวขຌองละสาธารณชน฿นกรณีทีไผลการ
ประมินภายนอกเมเดຌมาตรฐาน฿หຌ ิสมศี จัดท าขຌอสนอนะตอหนวยงานตຌนสังกัด ฿หຌสถานศึกษาปรับปรุงภาย฿น
ระยะวลาทีไก าหนด หากมิเดຌด านินการ฿หຌส านักงานรับรองมาตรฐานฯ รายงานตอ 

นอกจากนีๅ จากการศึกษาวิคราะห์ สังคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหาละอุปสรรคของการพัฒนาคุณภาพ
ละมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอกชน พืไอการน านยบายสูการปฏิบัติดังกลาวละพืไอ฿หຌสอดคลຌอง
กับทิศทางการพัฒนาประทศดຌานสังคม การบรรลุป้าหมายรงดวนของการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง    
ิพ.ศ. 2552-2561ี กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูຌวิจัยพบวา  กลเกส าคัญทีไจะกຌปัญหา
ละพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาอกชนจ าป็นตຌองมีการพัฒนานวทางการบริหาร
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จัดการภาย฿ตຌกรอบการประกันประกันคุณภาพการศึกษานว฿หมทีไมีความสอดคลຌองกับระบบของตละสถาบัน   
จึงมีความคิด฿นการพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอกชนภาย฿ตຌกรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษานว฿หม พืไอป็นนวทาง฿นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาอกชนอยางมีประสิทธิภาพสงผลดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอกชน฿หຌกຌาวทันกระส ลกาภิวัตน์ละมาตรฐานสากลนานาชาติตอเป  

ดังนัๅน การจัดการศึกษาจึงจ าป็นตຌองมีการยกระดับการศึกษา฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ละ฿หຌมี
มาตรฐานการศึกษาทัดทียมกับนานาชาติ พืไอ฿หຌสามารถผลิตบัณฑิตทีไมีคุณภาพละป็นทีไยอมรับ ของนานาชาติ   
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงขຌามามีบทบาท฿นการควบคุม฿หຌการรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเดຌรับการรับรอง
คุณภาพ฿นระดับนานาชาติ ดยมีการสรຌางกณฑ์มาตรฐาน฿นการทียบคียงคุณภาพรวมกันละสงสริมการสรຌางความ
ขຌมขใงของครือขายอุดมศึกษาระหวางประทศ พืไอยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา฿หຌมีมาตรฐาน฿นระดับดียวกัน  

 

บทสรุปของกำรจัดกำรควำมรูຌกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ.โ5ไโ กຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ โี พ.ศ.โ5ไ5 เดຌก าหนดจุดมุงหมาย

ละหลักการของการจัดการศึกษาทีไมุงนຌนคุณภาพละมาตรฐานดยก าหนดรายละอียดเดຌ฿นหมวด ๆ มาตรฐาน
ละการประกันคุณภาพการศึกษาซึไงประกอบดຌวย “ระบบการประกันคุณภาพภาย฿น” ละ “ระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก” พืไอ฿ชຌป็นกลเก฿นการผดุงรักษาคุณภาพละมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพภาย฿นป็นการสรຌางระบบละกลเก฿นการพัฒนาติดตามตรวจสอบละประมินการ
ด านินงานของสถานศึกษา฿หຌป็นเปตามนยบาย ป้าหมาย ละระดับคุณภาพมาตรฐานทีไก าหนดดยสถานศึกษา
ละหรือหนวยงานสังกัด ดยหนวยงานตຌนสังกัดละสถานศึกษาก าหนด฿หຌมีระบบการประกันคุณภาพภาย฿น
สถานศึกษาละ฿หຌถือวาการประกันคุณภาพภาย฿นป็นสวนหนึไงของกระบวนการบริหารการศึกษาทีไตຌองด านินการ
อยางตอนืไอง มีการจัดท ารายงานประจ าปทีไป็นรายงานประมินคุณภาพภาย฿นสนอตอสภาสถาบันหนวยงานตຌน
สังกัดละหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอพิจารณาละปຂดผยตอสาธารณชนพืไอน าเปสูการพัฒนาคุณภาพละมาตรฐาน
การศึกษาละพืไอรับรองการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก ป็นการประมินคุณภาพการจัดการศึกษาพืไอ฿หຌมีการติดตามละตรวจสอบ
คุณภาพละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดยค านึงถึงความมุงหมายหลักการละนวการจัดการศึกษา฿น
ตละระดับซึไงประมินดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานละประมินคุณภาพการศึกษา ิองค์การมหาชนี หรือ
รียกชืไออยางยอวา “สมศ” พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ.โ5ไโ กຌเขพิไมติม ิฉบับทีไโี พ.ศ.โ5ไ5 เดຌ
ก าหนด฿หຌสถานศึกษาทุกหงตຌองเดຌรับการประมินคุณภาพภายนอกอยางนຌอย แ ครัๅง ฿นรอบ 5 ป นับตัๅงตการ
ประมินครัๅงสุดทຌายละสนอผลการประมินตอหนวยงานทีไกีไยวขຌองละสาธารณชน 

ค าถามจะมีวา ผูຌทีไกีไยวขຌองกับงานประกันคุณภาพของระดับอุดมศึกษาของสถาบันจะมี฿ครถຌาเม฿ช
ผูຌบริหารสถาบัน คณาจารย์ของคณะวิชาของหลักสูตรตางโ ทีไปຂดสอนอยู พืไอทีไจะน าสถาบัน฿หຌมีมาตรฐานผานการ
ประกันคุณภาพทัๅงภาย฿นละการประกันคุณภาพภายนอก ขาหลานัๅนควรเดຌรับความรูຌกีไยวกับรืไองหลานีๅหรือเม 
มากนຌอยพียง฿ด ขาควรตຌองมีความรูຌรืไองของระบบการประกันคุณภาพหรือเม ละมาตรฐานตัวบงชีๅละกณฑ์
ประมินคุณภาพมีวาอยางเรบຌาง ขาตຌองตรียมการอะเร บทบาทหนຌาทีไอะเรบຌาง การจัดท ารายงานการประมิน
ตนอง (SAR) ของสถาบัน ของคณะวิชา ละของหลักสูตร จะด านินการอยางเร จะมีการรองรับการประมิน
ภายนอกหรือเม บบเหน อยางเร พราะหนຌาทีไของสถาบันจ าป็นตຌองจัดรายงานการประมินตนองทุกป ทีไมีความ
ลุมลึกสะทຌอนภาพทีไทຌจริงของสถาบัน ของคณะวิชา ละของหลักสูตร ฿นการจัดการศึกษาพืไอสดงถึง
กระบวนการผลิตบัณฑิตทีไมีคุณภาพออกเปรับ฿ชຌสังคม การจัดการความรูຌดังกลาวทัๅงหมดทัๅงสิๅนจึงมีความจ าป็นทีไ
สถาบันจะตຌองมีการจัดการความรูຌทีไกีไยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา฿นระดับตางโ        
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฿หຌอาจารย์ละบุคลากร฿นสถาบันเดຌมีความรูຌละสามารถด านินการ ฿นการปฏิบัติเดຌ มหาวิทยาลัยจึงควรมีการ
สนับสนุนจริงจัง฿นการจัดตัๅงหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษาขึๅน฿นสถาบันอุดมศึกษาจึงนาจะป็นวิธีหนึไงทีไจะ
ชวยสนอความหใน วางผน ด านินงาน ประสานงาน ก ากับดูล ละด านินการจัดความรูຌ฿หຌกอาจารย์ของ
สถาบัน คณะวิชาละหลักสูตร จึงจะป็นทางทีไชวยพัฒนางานนีๅ เดຌดียิไง 
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บทคัดยอ 
การจัดการรียนรูຌบบทีมป็นฐาน ิTeam Based Learning) ป็นการจัดการรียนรูຌทีไนຌนผูຌรียนป็น

ส าคัญรูปบบหนึไง ป็นวิธีการจัดการรียนรูຌทีไออกบบพืไอ฿หຌผูຌรียนสรຌางความรวมมือ฿นท างานรวมกันป็นกลุม
ลใกโทีไมีการก าหนดป้าหมายชัดจน ผูຌรียนทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบ฿นผลงาน มีการสืไอสารละปฏิสัมพันธ์
ภาย฿นกลุม รูปบบการจัดการรียนรูຌบบทีมป็นฐาน ิTeam Based Learning) ป็นการออกบบการจัดการ
รียนรูຌพืไอการสรຌางสรรค์ผลงานทีไผานการระดมความคิดของผูຌรียน ป็นการก าหนดขัๅนตอน฿หຌผูຌรียนเดຌฝຄกฝนการ
รียนรูຌดຌวยตนอง เดຌรียนรูຌทัๅงความรูຌ ทักษะ คุณธรรมละการอยูรวมกัน฿นสังคมซึไงสอดคลຌองกับความจ าป็นละ
ความตຌองการ฿นการพัฒนาผูຌรียน฿หຌสามารถเดຌด ารงชีวิต฿นศตวรรษทีไ 21 
 
Abstract 

Team Based Learning is a model of Children center learning. This model designs 
for cooperation in small group of learners with clear goals. All learners share the 
responsibility in their works. Communication and interaction is the most importance in their 
group w0rk. Team Based Learning is learning design for creative works by using learners   
‘brainstorming. There is defining procedures for self – directed learning. Learners can get 
knowledges , skills , moral and coexistence in society which be consistence with needs in 
learners ‘ development for living in 21 st century. 
 

บทน ำ 
การจัดการรียนการสอนบบทีมป็นฐาน หรือวิธีการรียนรูຌชิงรุก ิActive Learning) ดย฿ชຌทีมป็นฐาน

ิTeam Based Learning) ป็นรูปบบการจัดการรียนรูຌทีไสามารถพัฒนาความสามารถ฿นการคิดวิคราะห์ ละ
ความสามารถ฿นการรียนรูຌของผูຌรียนดຌวยตนอง ซึไงป็นรูปบบการจัดการรียนรูຌทีไนຌนความรวมมือกัน฿นการ
รียนรูຌอยางสรຌางสรรค์ การท างานรวมกันป็นทีมขนาดลใกตามความตกตางระหวางผูຌรียนดยมีการก าหนด
ป้าหมายอยางชัดจน สมาชิกภาย฿นทีมมีหนຌาทีไรับผิดชอบละมีปฏิสัมพันธ์ทีไดี฿นการท างาน ชวย฿นการพัฒนา
ทักษะการรูຌคิดของผูຌรียน฿หຌมีระดับสูงขึๅน การชวยหลือทางสังคมส าหรับผูຌรียนทีไมีความสีไยง สนับสนุนพัฒนาการ
ระหวางบุคคลละทักษะของทีมซึไงถือวาป็นการพัฒนาผูຌรียนตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
หงชาติ พ.ศ โ5ไโ ทีไก าหนดเวຌวา การศึกษาควรป็นการพัฒนาคน฿นทุกดຌาน ท า฿หຌผูຌรับการศึกษาป็นคนดี คนกง
ละมีความสุข นอกจากนัๅนยังเดຌก าหนดนวทาง฿นการจัดการศึกษาเวຌคือ “การจัดการศึกษาตຌองยึดหลักวาผูຌรียน
ทุกคนมีความสามารถละพัฒนาตนองเดຌละถือวาผูຌรียนมีความส าคัญทีไสุด กระบวนการจัดการศึกษาตຌองสงสริม
฿หຌผูຌรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติละตใมตามศักยภาพ มีกระบวนการรียนรูຌทีไหลากหลาย จัดนืๅอหาสาระ
ละกิจกรรมทีไสอดคลຌองกับความสน฿จ” 
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ควำมหมำยของกำรรียนรูຌบบทีมป็นฐำน 
การรียนรูຌบบทีมป็นฐาน ิTeam Based Learning : TBL) ป็นรูปบบการจัดการรียนรูຌ ทีไเดຌรับการ

คิดคຌนละพัฒนาดยศาสตราจารย์ Larry K. Michaelsen หงมหาวิทยาลัยอกลาฮมา (University of Oklahoma) 
ประทศสหรัฐอมริกา ฿นชวงป ค.ศ.แ้็เ พืไอมุงนຌน฿หຌนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะ฿นการรียนรูຌเดຌดຌวยตนองผาน
การท างานป็นทีม 

เอยฤทธิ์ เทยพิสุทธิกุล.ิโ55้ : 75) เดຌ฿หຌความหมายของการจัดการรียนรูຌบบทีมป็นฐาน หมายถึง
ประสบการณ์การรียนรูຌของนักศึกษาผานการท างานป็นทีมละการอภิปราย กระบวนการทีไอืๅ ออ านวย฿หຌการ
รียนรูຌบบป็นทีมประสบความส ารใจกใคือการอ านวยการรียนรูຌของครูผูຌสอนนัไนอง 

ปรัชญนันท์ นิลสุข. ิโ5ๆเี เดຌ฿หຌความหมายของการจัดการรียนรูຌบบทีมป็นฐานหมายถึง การจัดการ
รียนรูຌทีไนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ จัดการรียนรูຌ฿หຌกิดการรวมมือกันดย฿หຌผูຌรียนท างานดຌวยกันป็นกลุมลใกโ มี การ
ก าหนดป้าหมายชัดจน ผูຌรียนมีสวนรวมรับผิดชอบผลงานของกลุม รวมกันระดมความคิด ความหในละผลงานทีไ
เดຌป็นผลลัพธ์รวมกันของทุกคนภาย฿นกลุม 

กลาวดยสรุปการรียนรูຌบบทีมป็นฐานจึงป็นประสบการณ์การรียนรูຌของผูຌรียนกลุมลใกโทีไมีการท างาน
ป็นทีม ฿นการประยุกต์฿ชຌขຌอมูล นืๅอหาพืไอมา฿ชຌ฿นการกຌปัญหา฿นกิจกรรมการรียนรูຌจากสถานการณ์ดยเดຌรับการ
อ านวยการรียนรูຌละสะทຌอนผลการท างานจากครูผูຌสอนพืไอ฿หຌป็นเปตามจุดมุงหมายของการรียนรูຌของผูຌรียน 
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Group Work on Simple Problems by Team Test 
อภิปรายความรูຌพืไอทดสอบรายกลุม 

ครงสรຌำงละสวนประกอบของรูปบบกำรรียนรูຌบบทีมปน็ฐำน ิTeam Based Learning) ปรำกฏดงัภำพที่ แ 
กระบวนกำรรียนกำรสอน วลำ ผลลพัธ์ของกำรรียนรูຌ 

  

กอน
รียน 

 
 

 
 

  
 

แเ นาที 
 

ผลการทดสอบระดับความรูຌรายบุคคล 
ิแเ%ี 

 
 

 

 
ใเ นาที 

 
ผลการทดสอบระดับความรูຌรายกลุม

ิแเ%ี 

  
20 นาที 

 
รายงาน แ : สรุปนวคิดความส าคัญของ

หนวยการรียนรูຌรายบุคคล ิแเัี 
 

 
 
 
 

 
ใเ นาที 

 
รายงาน โ : ผลวิคราะห์กรณีศึกษา/

สถานการณ์รายกลุม ิแ5ัี 
 

  
ๆเ นาที 

 
ผลการประมินการน าสนอผลการรียนรูຌ

รายกลุม ิ5 ัี 

 
 
 

 
ใเ นาที 

 
ผลการประประมินการท างานทีม ิ5ัี 

ผลการประมินจิตพิสัย ิ5ัี 
 

ภำพที่ แ ครงสรຌำงของรปูบบกำรรียนรูຌบบทีมป็นฐำน (Team Based Learning : TBL) 
ที่มำ : เอยฤทธิ์ เทยพิสุทธกิุล. โ55้ : 76 

 
 
 

Readiness Assessment by Individual Test 
ทดสอบความรูຌพืๅนฐานรายบุคคล 

Assigned Readings 
มอบหมาย฿หຌนักศึกษาดຌวยตนอง 

Instructor Feedback 
ครูสนอนะประมินผล สะทຌอนผลการรียนรูຌ ละผลของ

กระบวนการกลุม 

Group Work on Complex Problems and 
Application of Concept ฿ชຌนวคิดมาวิคราะห์
สถานการณ์ทีไมีความซับซຌอนละน าสนอผลการรียนรูຌ 

 

Writing Appeals 
ตรวจสอบละขียนสรุปนวคิดส าคัญ 

Instructor Input 
ครูสนอนะหรือ ฿หຌความรูຌพิไม ฿นประดในทีไเมชัดจน 
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จำกครงสรຌำงละสวนประกอบของรูปบบกำรรียนรูຌบบทีมป็นฐำนสำมำรถสรุปเดຌดังนีๅ 
1. ขัๅนการตรียมความพรຌอมกอนการขຌาชัๅนรียน ิPre – class preparation) ป็นขัๅนตอนทีไครูผูຌสอน

มอบหมาย฿หຌผูຌรียนด านินการศึกษานืๅอหา฿นรายวิชามาลวงหนຌานอกชัๅนรียน ดยการ฿ชຌสืไ อจากอกสาร ต ารา 
บทรียน บทความ วิดีทัศน์ละอืไนโตามความหมาะสม 

2. ขัๅนการรับประกันความพรຌอมของผูຌรียนิReadiness assuranceี ป็นขัๅนตอนการตรวจสอบพืไอ
ประมินความขຌา฿จ฿นนืๅอหาทีไผูຌรียนเดຌศึกษามากอน ประกอบดຌวย ไ ขัๅนตอนคือ 

2.1  ผูຌรียนท าบบทดสอบประมินความรูຌดຌวยตนองิIndividual readiness – assurance test :  
I - RAT) 

2.2  ผูຌรียนท าบบทดสอบประมินความรูຌป็นทีม (Team readiness assurance test : T – RAT) 
ซึไงประกอบดຌวยผูຌรียน 5 – ็ คนละควรป็นกลุมผูຌรียนทีไครูผูຌสอนจัด฿หຌอยางหมาะสมดยผูຌรียนชวยกันท า
บบทดสอบดิมอีกครัๅง ละจะมีการฉลยค าตอบดยมีการอภิปรายถึงค าตอบของตละขຌอค าถาม 

2.3  ขัๅนการอุทธรณ์จากทีมิAppeals) ป็นขัๅนตอนทีไ฿หຌอกาสผูຌรียนสดงขຌอสงสัย฿นค าตอบบาง
ขຌอของบบทดสอบ 

2.4  ขัๅนการ฿หຌขຌอมูลยຌอนกลับิInstructor feedback) ป็นขัๅนตอนทีไครูผูຌสอน฿หຌขຌอมูลพืไอกຌเข
ความขຌา฿จทีไผิดพลาดของผูຌรียนดยอาจชีๅจงบบป็นทางการหรือเมป็นทางการกใเดຌ 

3. ขัๅนการประยุกต์฿ชຌความรูຌจากนืๅอหาวิชาิApplication of course concepts) ป็นขัๅนตอนทีไครูผูຌสอน
มอบหมายงานตามสภาพจริง(Authentic task) ทีไตຌองน าความรูຌจาก โ ขัๅนตอนรกมาประยุกต์฿ชຌ ฿นการท า
บบฝຄกหัด กรณีศึกษาหรืออืไนโ มຌวาตดิมนัๅนวิธีการรียนรูຌบบทีมป็นฐานเดຌรับการพัฒนาพืไอ฿ชຌ฿นการรียน
การสอนการบริหารธุรกิจ ตตอมาเดຌมีการน าวิธีการของการรียนรูຌบบทีมป็นฐานมาประยุกต์฿ชຌ฿นการจัดการ
รียนรูຌ฿นสาขาวิชาตางโมากขึๅน นืไองจากมีจุดดนทีไสามารถพัฒนาประสบการณ์฿นการรียนรูຌของผูຌรียนเดຌ           
ิเอยฤทธิ์ เทยพิสุทธิกุล.โ55้ : 76) 

 
วัตถุประสงค์ของวิธ ีกำรร ียนร ูຌดยใชຌทีมป็นฐำน (Team Based Learning) 

 การจัดการรียนรูຌดย฿ชຌทีมป็นฐานหรือการรียนรูຌบบทีมป็นฐาน ป็นรูปบบการจัดการรียนรูຌทีไเดຌรับ
การคิดคຌนละพัฒนา เดຌมีผูຌสน฿จน าเป฿ชຌพรหลาย วัตถุประสงค์ของวิธีการจัดการรียนรูຌบบทีมป็นฐานมีดังนีๅ 

1. สรຌางความมัไน฿จวาผูຌรียนเดຌรียนรูຌตามหลักของรายวิชา 
2. พัฒนาความสามารถดຌานการคิดละการกຌปัญหา 
3. ตรียมผูຌรียน฿หຌมีความพรຌอม฿นการรียนรูຌตลอดชีวิต 
4. สงสริมทักษะความสัมพันธ์ระหวางบุคคลละทักษะการท างานป็นทีม 
5. สงสริม฿หຌผูຌรียนมีความสุข฿นการรียนรูຌ 

หลักกำรส ำคัญของกำรรียนรูຌบบทีมป็นฐำน 
หลักการส าคัญของการรียนรูຌบบทีมป็นฐานมี ไ ประการคือ 
  1. Group Formation มีการจัดทีมหมาะสม คือ บงทีมยอยตามทักษะละความสามารถอยางหลากหลาย 
ดยบงกลุมจ านวน ็-แโ คน ละควรป็นกลุมถาวร 

นวทางการจัดการรียนรูຌของกลุมอยางป็นทางการ฿นชัไวมงรกของการรียนจัดการรียนรูຌม ี ดังนีๅ 
  แ.แ ครูละผูຌรียนรวมกันก าหนดคุณลักษณะส าคัญทีไมีผลตอการรียนรูຌ ชน ทักษะผูຌน า การสืบคຌน 
การคิดวิคราะห์ การน าสนอ 
  แ.โ ครูชวยดูลการจัดกลุมพืไอชวยลดปัญหาความขัดยຌง ละการลือกปฎิบัติ การเมยกออก
จากกลุมพืไอน ผูຌรียนตຌองเดຌรียนรูຌการท างานตางวัฒนธรรม ตางความคิด ตางมุมมอง 
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  แ.ใ จัดผูຌรียนทีไมีคุณสมบัติตามทีไก าหนด ฿หຌมีการกระจายคุณสมบัติทีไจ าป็นของผูຌรียนครบทุกกลุม 
  แ.ไ การจัดกลุมควรป็นกลุมถาวร พืไอ฿หຌกิดการรียนรูຌละมีพัฒนาการตามล าดับปัญหาทีไพบ
฿นตละกลุม 
  2. Accountable ผูຌรียนตຌองมีความรับผิดชอบ฿นรืไองการตรียมตัวกอนขຌารียน การชวยหลือกัน฿นการ
ท างานของทีมดยตຌองรวมรับผิดชอบทัๅง฿นงานสวนตัวละงานกลุม 
  นวทางการจัดการรียนรูຌดยการมอบหมาย฿หຌศึกษาดຌวยตนองลวงหนຌาหรือจัด฿หຌมีการศึกษารายบุคคล
กอนขຌากลุมพืไอ฿หຌกิดการลกปลีไยนความรูຌ ดังนีๅ  
  โ.แ มอบหมายการศึกษาดຌวยตนองลวงหนຌาดຌวยการก าหนดขอบขตหรือป้าหมายของ
การศึกษา฿หຌชัดจน 
  โ.โ ท าบบทดสอบรายดีไยวกอนการรียนรูຌพืไอทดสอบละกระตุຌนการตรียมความพรຌอมของ
ผูຌรียนกอนการขຌาลกปลีไยน฿นกลุม 
  โ.ใ น าบบทดสอบขຌาเปปรึกษา฿นกลุมผูຌรียน อภิปรายพืไอหาค าตอบทีไดีทีไสุดจากกลุมผูຌรียน 
กระบวนการนีๅท า฿หຌกิดการลกปลีไยนรียนรูຌละคຌนควຌารวมกันกอนเดຌค าตอบของกลุมผูຌรียน 

2.4  สะทຌอนการรียนรูຌทีไมีคุณภาพมากขึๅนจากการรียนรูຌผานกลุมผูຌรียน 
  โ.5 ครูสะทຌอนความคิดละ฿หຌความรูຌพิไมติม฿นประดในทีไกลุมผูຌรียนอภิปรายลຌวมีขຌอขัดยຌง 
เมชัดจนหรือเมครอบคลุมละสริมรง฿นกรณีทีไมีกระบวนการรียนรูຌทีไหมาะสม 
  ใ. Assignment Quality การมอบหมายงานจะตຌองนຌนทัๅงดຌานผลการรียนรูຌตามป้าหมายรายวิชา             
ทีไก าหนดเวຌละดຌานผลการท างานป็นทีม 
  นวทางการจัดการรียนรูຌป็นการมอบหมายงานทีไมีสถานการณ์ซับซຌอนทีไนຌนทัๅงป้าหมายวิชา
ละกระบวนการกลุม ดังนีๅ  

3.1  การมอบหมายงานตຌองนຌนการรียนรูຌจากปฏิสัมพันธ์กลุม 
  ใ.โ มอบหมายสถานการณ์ทีไซับซຌอนพืไอสงสริม฿หຌทีมเดຌตัดสิน฿จภาย฿ตຌนวคิดละวัตถุประสงค์ 
ของรายวิชาทีไรียนรูຌ ทัๅงนีๅลักษณะของงานทีไมอบหมาย฿นการรียนรูຌ ควรประกอบดຌวย 
  3.2.1 Significant Problem ป็นปัญหาทีไส าคัญของหนวยการรียนรูຌนัๅน 
  3.2.2 Same Problem ปัญหาดียวกัน฿นทุกกลุมผูຌรียน 
  3.2.3 Specific Choice มีทางลือกหรือนวทางกຌปัญหาทีไฉพาะจาะจง 
  3.2.4 Simultaneouse Reporting รายงานพรຌอมกันหรือ฿นชวงวลาดียวกัน 
  แี การน าสนอผลการรียนรูຌ อาจจะป็นการน าสนอปากปลาหรือรายงานกใ
เดຌตตຌองเมยุงยากซับซຌอน หรือ฿ชຌวลา฿นการจัดการรียนรูຌมากกินเป 
  โี นอกจากการอภิปราย฿นกลุมผูຌรียนลຌว ควรจัด฿หຌมีการอภิปรายระหวาง
กลุมผูຌรียนดຌวย 
  ไ. Timely feedback ผูຌรียนจ าป็นจะตຌองเดຌรับการสะทຌอนผลกลับเดຌอยางทันวลาละสมไ าสมอ 
  นวทางการจัดการรียนรูຌ ด านินการ฿หຌผลสะทຌอนกลับครอบคลุมประดในส าคัญทัๅงผลการ
รียนรูຌละผลของกระบวนการกลุมดังนีๅ  

4.1  ผลการรียนรูຌทีไกิดจากการพัฒนาของกลุมผูຌรียน 
4.2  การสะทຌอนผลกลับตຌองกิดขึๅน หลังจากกระบวนการกลุมทุกครัๅง 

  ไ.ใ การสะทຌอนผลกลับตຌองกิดขึๅนอยางสมไ าสมอ ตลอดกระบวนการรียนรูຌละมีการติดตาม
พัฒนาการ฿นการท างานป็นกลุมผูຌรียนตละประดในทีไคยป็นปัญหา กระบวนการ฿นการประมินผลละสะทຌอน
คิดมีจุดนຌน ดังนีๅ 
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  ไ.ใ.แ ฿หຌผูຌรียนสะทຌอนผลการรียนรูຌอยางครอบคลุมตามป้าหมายรายวิชา 
  ไ.ใ.โ ฿หຌผูຌรียนสะทຌอนตนองละกลุมผูຌรียนกีไยวกับกระบวนการกลุม 
  ไ.ใ.ใ ครผููຌสอนสะทຌอนผลการรียนรูຌของผูຌรียน 
  ไ.ใ.ไ การประมินผลการรียนรูຌควรประมินครอบคลุมสาระการรียนรูຌตามป้าหมาย
รายวิชาละครอบคลุมทักษะส าคัญทีไมีผลตอการรียนรูຌ ชน การคิดวิคราะห์ การท างานป็นทีม การสืไอสารละอืไน โ 
฿นวิธีการจัดการรียนรูຌบบทีมป็นฐาน บทบาทจะอยูทีไตัวผูຌรียนมากกวาครูผูຌสอนดังชนการรียนรูຌบบบรรยาย฿น
อดีตซึไงจะชวย฿หຌผูຌรียนมีความป็นอิสระิautonomy) ฿นการก าหนดประสบการณ์การรียนรูຌของตนอง รูຌสึกถึง
ความป็นจຌาของ (ownership) ฿นองค์ความรูຌทีไเดຌมาดຌวยตนองซึไงจะท า฿หຌผูຌรียนสามารถจดจ านืๅอหานัๅนโเดຌ
ดีกวาการทองจ าหรือจากการฟังบรรยาย บทบาทของครูผูຌสอนจะปลีไยนจากการ฿หຌนืๅอหาบทรียนกผูຌรียน
ดยตรงมาป็นการรวมสนทนา อภิปรายละจัดกรอบขຌอมูลความรูຌของผูຌรียน฿หຌกิดความรูຌ ความขຌา฿จเป฿น
ทิศทางทีไถูกตຌอง ยืนยัน฿นสิไงทีไผูຌรียนขຌา฿จละชวยกຌเข฿นสิไงทีไขຌา฿จผิดพลาด ซึไงป็นการติมตใม฿นบางสิไงทีไอาจ
ขาดหายเป฿นระหวางการสนทนาหรืออภิปรายพืไอ฿หຌผูຌรียนคຌนพบองค์ความรูຌเดຌดຌวยตนองตามวัตถุประสงค์ของ
การรียนรูຌทีไก าหนดเวຌ 
 

บทบำทของครูผูຌสอนในฐำนะผูຌอ ำนวยกำรกระบวนกำรรียนรูຌบบทีมป็นฐำน 
การอ านวยการกระบวนการรียนรูຌ ิFacilitation) ป็นศิลปะ฿นการมุงน าผูຌรียนผานกระบวนการรียนรูຌ 

฿นลักษณะทีไสงสริมการมีสวนรวม (participation) การป็นจຌาของ(ownership)ละการสรຌางสรรค์ (creativity) 
฿นกระบวนการรียนรูຌจากผูຌมีสวนรวมทุกคน ครูผูຌสอนทีไมีความสามารถ฿นการด านินการจัดประสบการณ์การรียนรูຌ
ดยการอ านวยการทีไน าผูຌรียนขຌาสูกระบวนการรียนรูຌทีไสงสริมการมีสวนรวม฿นการสนทนาละอภิปรายการ
สริมสรຌางการรียนรูຌพืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ ิDavid Sibbet.2002:76 อຌางถึง฿น เอยฤทธิ์ เทยพิสุทธิกุล.โ55้ : 78) 

การอ านวยการกระบวนการรียนรูຌ ิFacilitation) ป็นสิไงจ าป็นส าหรับการรียนบบการสนทนาละการ
อภิปราย฿นการจัดการรียนรูຌชิงรุก (Active learning) ทุกประภทเมวาจะป็นการจัดการรียนรูຌบบกลุมยอย 
ิsmall group learning) หรือการรียนรูຌบบ฿ชຌปัญหาป็นฐานิproblem based learning) ตส าหรับการ
อ านวยการกระบวนการรียนรูຌบบทีมป็นฐาน ิTeam Based Learning) นัๅนมีบทบาทพิไมติม฿นการก าหนดทิศ
ทางการสนทนาละการอภิปรายตัๅงตระดับบุคคลเปจนถึงระดับชัๅนรียนพราะป็นการอ านวยการ฿หຌขຌอมูลตางโทีไ
กิดขึๅน฿นกระบวนการรียนรูຌมีการหมุนวียน ถายทอดระหวางผูຌ รียน ระหวางกลุมผูຌรียนละชัๅนรียนจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการรียนรูຌ฿นชัๅนรียนนัๅนโ นืไองจากป็นการรียนรูຌทีไกิดจากการรียนรูຌซึไงกันละกันระหวาง
ผูຌรียนดຌวยกันอง ผูຌรียนจะจดจ าองค์ความรูຌละนืๅอหาตางโ฿นชัๅนรียนเดຌดีขึๅน 
 

องค์ประกอบที่ชวยครูผูຌสอนในฐำนะผูຌอ ำนวยกำรกระบวนกำรรียนรูຌบบทีมป็นฐำน 
แ. ครูผูຌสอนตຌองป็นผูຌชีไยวชาญ฿นนืๅอหา ิcontent expert) ควรป็นผูຌมีความกระตือรือรຌน฿นการจัดการ

รียนรูຌ ควรเดຌรับการฝຄกอบรมหรือมีประสบการณ์฿นการอ านวยการจัดการรียนรูຌมาบຌางเมวาจะป็นทางการหรือเม
ป็นทางการ ตຌองขຌา฿จ฿นวัตถุประสงค์ของการจัดการรียนรูຌนัๅนวาตຌองการ฿หຌผูຌรียนเดຌความรูຌ ทักษะละจตคติ
อะเร อยางเรป็นอยางด ี

โ. สิไงวดลຌอมทางกายภาพละบรรยากาศ฿นการรียนรูຌ  หຌองรียนทีไหมาะสมควรปຂดอกาส฿หຌผูຌรียน
มองหในพืไอนรวมชัๅนคนอืไนละครูผูຌสอนเดຌอยางชัดจนผูຌรียนควรเดຌยินครูผูຌสอนละผูຌรียนอืไนเดຌอยางชัดจน 
บรรยากาศ฿นการรียนรูຌควรท า฿หຌผูຌรียนรูຌสึกปลอดภัย ยินดีทีไจะรวมสดงความคิดหในละกลຌาสดงออก฿นความเม
ขຌา฿จของตนอง การอภิปรายควรป็นเปอยางสรຌางสรรค์ดຌวยความคารพซึไงกันละกันละชวยหลือกัน฿นการรียนรูຌ 
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ใ. อกสารประกอบการรียนรูຌละอกสารประกอบการจัดการรียนรูຌทีไดีมีความส าคัญมาก฿นการทีไจะ฿หຌ
กิดการอภิปรายทีไดี อกสารประกอบการจัดการรียนรูຌควรครอบคลุมนืๅอหาตามวัตถุประสงค์ของการรียนรูຌ การ
฿ชຌค าถามทีไมีระดับความยากละความทຌาทายทีไหมาะสม ครูผูຌสอนควรมีค าถามพิไมติมส าหรับการถามผูຌรียน฿น
ชัๅนรียน พืไอสอบถามความขຌา฿จของผูຌรียนทีไมีตอนืๅอหาการรียนรูຌ 

ไ. ผูຌรียนจะตຌองตรียมตัวมากอนขຌารียนซึไงอาจป็นการอานอกสารประกอบการรียนรูຌ ผูຌรียนควรเดຌรับ
การสงสริม฿หຌพูด ฟังผูຌรียนคนอืไน สนอความคิดหในของตนองละพรຌอมทีไจะชวยผูຌรียนอืไน฿หຌรียนรูຌเปดຌวยกัน 

นวทาง฿นการสรຌางบรรยากาศพืไอกระตุຌน฿หຌผูຌรียนกิดการรียนรูຌส าหรับวิธีการจัดการรียนรูຌบบทีมป็นฐาน 
สามารถด านินการเดຌดังนีๅ 

แ. การสรຌางบรรยากาศจูง฿จ฿หຌผูຌรียนมีสวนรวม฿นการอภิปรายตัๅงตกอนการริไมอภิปราย ชน การยๅ า฿หຌ
ผูຌรียนทราบวาสามารถถามเดຌทุกค าถาม เมมีค าถาม฿ดทีไป็นค าถามทีไเรຌสาระ ทุกค าถามปຂดอกาส฿หຌผูຌ รียนละ
ครูผูຌสอนสามารถรวมกันชีๅจงกຌเข฿นความขຌา฿จทีไเมถูกตຌองเดຌ 

โ. ครูผูຌสอนตຌองคอยควบคุมการรบกวนทีไอาจกิดขึๅนจากการทีไผูຌรียนบางคนเมคารพ฿นความคิดของ
ผูຌรียนคนอืไน 

ใ. หลีกลีไยงการ฿ชຌอารมณ์ละความคิดหในสวนตัวของครูผูຌสอนพืไอ฿หຌผูຌรียนกลຌาละมีอิสระ฿นการสนอ
ละอธิบายความคิดหในสวนตัว 

ไ. ฿หຌวลาผูຌรียนพียงพอ฿นการคิด ตัดสิน฿จวิคราะห์นืๅอหาละค าถามพืไอประมวลสรุปความคิดกอนทีไ
จะตอบค าถาม 

5. ควรถามครัๅงละ แ ค าถามพืไอความชัดจนของผูຌรียน฿นการตอบค าถาม 
6. ค าถามควรป็นค าถามปลายปຂดพืไอปຂดอกาส฿หຌผูຌรียนเดຌอธิบายหตุผลของค าตอบ การ฿ชຌค าถาม

ปลายปຂด ชน ฿ชหรือเม฿ช ถูกตຌองหรือเม จะท า฿หຌการอภิปรายจบลง เมสามารถด านินการสนอความคิดหใน
ตอเปเดຌ 

7. บางครัๅงผูຌรียนอาจเมสามารถรียบรียงความคิดหรือค าพูด฿นการตอบปัญหาเดຌชัดจน ครูผูຌสอนอาจ
ตຌองชวยสรุปค าตอบของผูຌ รียน฿หຌมีความชัดจนมากขึๅนตเมควรพิไมติมหรือวิจารณ์นืๅอหา฿นค าตอบนัๅนโ ควร
ปลอย฿หຌผูຌรียนคนอืไนวิจารณ์ค าตอบกันอง 

8. หลีกลีไยงการบอกค าตอบหรือนืๅอหาดยตรงกับผูຌรียน฿นระหวางการอภิปราย ควรกระตุຌนละ
สงสริม฿หຌผูຌรียนรียนรูຌดຌวยตนอง 

9. ฿นชวงทຌายของการจัดการรียนรูຌ ครูผูຌสอนอาจ฿ชຌค าถามพืไอตรวจสอบวาผูຌรียนทัๅงชัๅนรียนมีความรูຌ 
ความขຌา฿จตรงกันหรือเม รวมทัๅงสริมการรียนรูຌ฿นนืๅอหาทีไยังเมเดຌกลาวถึง฿นการอภิปรายละตรวจสอบวาผูຌรียน
กิดการรียนรูຌตามวัตถุประสงค์ของการรียนรูຌหรือเมกอนทีไครูผูຌสอนจะป็นผูຌสรุปบทรียนนัๅน 
 

ปัจจัยที่สงผลตอประสิทธิภำพของวิธีกำรจัดกำรรียนรูຌบบทีมป็นฐำนมีดังนีๅ 
แ. ปัจจัยทางดຌานผูຌรียน เดຌก 

แ.แ การขาดการมีสวนรวมของผูຌรียน ผูຌรียนบางคนอาจขินอาย เมกลຌาสดงความคิดหใน 
แ.โ ผูຌรียนบางคนอาจเมหในความส าคัญของการสนทนากับกลุมผูຌรียน ละรูຌสึกวาการศึกษาบทรียนดຌวย

ตนองดีกวาการสนทนารวมกับกลุมผูຌรียนละบางครัๅงผูຌรียนบางคนอาจมีบทบาท฿นการสนทนา อภิปรายมากจน
หมือนป็นการครอบง าความคิดของผูຌรียนคนอืไน฿นกลุม ซึไงท า฿หຌผูຌรียนทีไเมมีบทบาทรูຌสึกวาตนองเมมีสวนรวม
มากขึๅน 
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โ. ปัจจัยทางดຌานบรรยากาศละสิไงวดลຌอม฿นการรียนรูຌ เดຌก 
 โ.แ บรรยากาศทีไท า฿หຌผูຌรียนรูຌสึกกลัวละเมกลຌา฿นการสดงความคิดหใน ชน กลัวดนพืไอนลຌอลียน

หรือกลัววาความคิดหในจะเมเดຌรับความสน฿จจากกลุมผูຌรียนดຌวยกัน 
 โ.โ สิไงวดลຌอมทางกายภาพเมหมาะสม ชน หຌองรียนลใกหรือกวຌางจนกินพอดี ทัศนวิสัยเมดี มีสียง

ดังรบกวนการสนทนา อภิปรายของผูຌรียน 
ใ. ปัจจัยดຌานครูผูຌสอน  

เดຌก ถຌาครูผูຌสอนเมเดຌด านินการกຌเขปัญหาของปัจจัยดຌานผูຌรียนละปัจจัยทางดຌานสภาพวดลຌอม    
ดยการจัดกิจกรรมการรียนรูຌยังด านินตอเปจะสงผลตอประสิทธิภาพ฿นการรียนรูຌของผูຌรียน ครูผูຌสอนทีไคยชินกับ
การจัดการรียนรูຌบบบรรยาย อาจ฿ชຌวิธีการจัดการรียนรูຌบบดิมทีไตนองคยชิน นอกจากนัๅนการผูຌรียนอาจ฿ชຌ
วลา฿นการสนทนา อภิปราย฿นสิไงทีไเมสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของการรียนรูຌตามทีไก าหนดเวຌ฿นวลาทีไก าหนด 

 ส าหรับปัจจัยทางดຌานกายภาพนัๅนสามารถกຌเขเดຌเดຌดยการจัดสถานทีไละอุปกรณ์จ าป็นทีไหมาะสม 
ปัจจัยทางดຌานผูຌรียนสามารถควบคุมเดຌดຌวยการนะนว ปรับจตคติหรือ฿หຌความรูຌ฿นวิธีการรียนรูຌตามบทบาท
หนຌาทีไของตนอง บทบาทของครูผูຌสอนจึงมีความส าคัญอยางยิไง฿นการสังกตละตรวจสอบปัจจัยทีไจะสงผลกระทบ
ตอวิธีการจัดการรียนรูຌบบทีมป็นฐานละด านินการกຌเข฿หຌกิดประสิทธิภาพ฿นการรียนรูຌของผูຌรียน 

  
นวทำงกำรประมินผลกำรรียนรูຌบบทีมป็นฐำน ิTeam Based Learningี 

ภายหลังจากการจัดการรียนรูຌบบทีมป็นฐานรียน ครูผูຌสอนละผูຌกีไยวขຌองควรเดຌรวมกันประชุม 
อภิปรายผลการน าสนอผลการจัดการศึกษา ปัญหา อุปสรรค ละนวทางการกຌเขปัญหาทีไจะน าเปสูการจัดการ
รียนรูຌบบทีมป็นฐาน ฿หຌสอดคลຌองกับวิธีการจัดการรียนรูຌละคุณลักษณะของผูຌรียนพืไอ฿หຌกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดควรมีการพัฒนากิจกรรมของครผููຌสอนละผูຌรียน ดังตัวอยาง ตอเปนีๅ  

ระยะ / ป้ำหมำย กิจกรรม / บทบำท 
ผูຌสอน ผูຌรียน 

Pre-Class 
- ทักษะการรียนรูຌดຌวยตนอง 
- การสนับสนุนการรียนรูຌดຌวยตนอง 

- ตรียมครูผูຌสอน฿หຌขຌา฿นหลักการ TBL 
- จัดท าคูมือส าหรับครูผูຌสอนละผูຌรียนครอบคลุม
กระบวนการรียนรูຌ ละขอบขตนืๅอหา 
- จัดท าบบทดสอบทีไครอบคลุมนืๅอหาการรียนรูຌ 
- จัดท าผนการสอนกลางพืไอ฿หຌผูຌรียนทุกกลุมเดຌ
รียนรูຌครอบคลุมวัตถูประสงค์ดียวกัน 
- ประชุมพืไอตรียมสอนละอภิปรายหลังการสอน
ทุกหนวยการรียนรูຌ 

- ศึกษาวัตถุประสงค์การรียนรูຌ 
- ฝຄกฝนทักษะทีไจ าป็น฿นการรียนรูຌดຌวย
ตนอง 
- ศึกษาขຌอมูลการรียนรูຌ 
- ศึกษาคຌนควຌาดຌวยตนอง฿หຌมีความรูຌ
กอนขຌาหຌองรียน 

In Class 
 บรรลุวัตถุประสงค์ของการรียนรูຌรายวิชา 

- จัดการทดสอบรายบุคคล 
- จัดการทดสอบรายกลุม 
- กระตุຌนการอภิปราย 
- สรุปการรียนรูຌ 
- กระตุຌนการประยุกต์฿ชຌความรูຌ฿นกรณีศึกษา 
- ชวยหลือผูຌรียนทีไมีปัญหา฿นการรียนรูຌ 
- สะทຌอนผลการรียนรูຌรายกลุมละรายบุคคล 

- ทดสอบความรูຌ 
- อภิปรายความรูຌ 
-สืบคຌนความรูຌพิไมติม 

Post Class - อภิปรายปัญหาการจัดการรียนรูຌ ละลกปลีไยน
นวทางการกຌเขปัญหา 
- รวมประมินผลการรียนรูຌของผูຌรียน 
- วางผนจัดการรียนรูຌ฿นหนวยการรียนตอเป 

- ประมินผลการรียนรูຌ 

 

120

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



จำกผลกำรศึกษำนวคิดละงำนวิจัยสำมำรถสรุปประยชน์ของวิธีกำรจัดกำรรียนรูຌบบทีมป็นฐำนเดຌดังนีๅ 
แ. ผูຌรียนมีความรับผิดชอบตอภาระหนຌาทีไของตนองละความรับผิดชอบตอกลุมผูຌรียนของตน 
โ. ผูຌรียนกิดทักษะ฿นการท างานป็นกลุม 
ใ. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรูຌของผูຌรียนพิไมขึๅน 
4 .ผูຌรียนมีทัศนคติทีไดีตอรายวิชาละครูผูຌสอน 

กำรประยุกต์ใชຌวิธีกำรจัดกำรรียนรูຌชิงรุกบบทีมป็นฐำนพื่อสงสริมกำรรียนรูຌของผูຌรียน 
สินีภรณ์ วัฒนจินดาละคณะ.ิโ5ๆเี เดຌศึกษาผลการจัดการรียนรูຌบบทีมป็นฐานตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

รียนละความพึงพอ฿จของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทคนลยีการถายภาพละภาพยนตร์  ชัๅนปทีไ แ 
มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลกรุงทพ ดยมีวัตถุประสงค์พืไอิแี ปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนระหวาง
การรียนบบทีมป็นฐานกับการรียนบบบรรยายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทคนลยีการถายภาพ
ละภาพยนตร์ ิโี ปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางกอนละหลังการรียนบบทีมป็นฐานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาทคนลยีการถายภาพละภาพยนตร์ละ ิใี ศึกษาความพึงพอ฿จตอการรียนบบทีมป็น
ฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทคนลยีการถายภาพละภาพยนตร์ ดยผูຌวิจัยเดຌด านินการดังนีๅ 

1. ชีๅจงนักศึกษาวา฿นวิชาการขียนพืไองานสืไอมวลชนมีทัๅงหมด แไ หัวขຌอ ผูຌสอนจะ฿ชຌวิธีการสอนบบ
บรรยาย จ านวน แโ หัวขຌอคือหัวขຌอการขียนขาวละหัวขຌอการขียนสารคดี 

2. อธิบายขัๅนตอนการสอนบบทีมป็นฐาน กณฑ์การก าหนดกลุมรียน การ฿หຌคะนนก าหนดขຌอตกลง 
฿นการขຌาชัๅนรียนรวมกัน 

3. บงกลุมนักศึกษาอยางทาทียมดยพิจารณาตามความตกตางตละปัจจัยพืไอป้องกันความเดຌปรียบ 
สียปรียบ ชน ผลการรียน อายุ ประสบการณ์ บงผูຌรียนป็นกลุมโละ 5 คนละผูຌรียนจะป็นกลุมดิมจนจบ
การรียนบบทีมป็นฐาน 

4. จัดการรียนบบทีมป็นฐานดยกอนขຌารียน แ สัปดาห์ ผูຌสอนจกอกสารประกอบการรียนละ    
จຌงหลงขຌอมูลพิไมติมพืไอ฿หຌนักศึกษาตรียมตัวศึกษากอนรียน ละจຌง฿หຌทราบวาจะมีการทดสอบทีไคิดคะนน
ป็นสวนหนึไงของผลการรียน 

5. ด านินการจัดการรียนการสอนบบทีมป็นฐานดย฿หຌนักศึกษาท าบบทดสอบป็นรายบุคคล 
ิIndividual Readiness Assurance Test : IRAT) เมอนุญาต฿หຌ ดู อกสารประกอบการรียนดย฿หຌตอบ฿น
กระดาษค าตอบทัไวเปลຌวกใบเปพืไอตรวจคะนน หลังจากนัๅน฿หຌนักศึกษานัไงตามกลุมทีไบงเวຌ฿หຌกลุมท า
บบทดสอบรายกลุม ิGroup Readiness Assurance Test : GRAT) ซึไงป็นขຌอสอบชุดดียวกับบบทดสอบ
รายบุคคล ดย฿หຌนักศึกษารวมกันลือกค าตอบทีไถูกตຌองทีไสุด ฿หຌท า฿นกระดาษค าตอบทีไ฿ชຌทคนิค Immediate 
Feedback Assessment Technique (IF-AT) ซึไงจะทราบผลการตอบทันที หากค าตอบเมถูกตຌองกลุมจะชวยกัน
หาค าตอบตอเปจนกวาจะเดຌค าตอบทีไถูกตຌอง ท าชนนีๅจนครบทุกขຌอ จากนัๅ นกใบกระดาษค าตอบพืไอตรวจ฿หຌ
คะนนตามความมนย า฿นการตอบค าถาม ดยพิจารณาจากจ านวนตัวลือกทีไตอบผิด ละตอมา฿นขัๅนตอนการ
ประยุกต์฿ชຌความรูຌ ผูຌสอนจกจทย์ปัญหาทีไนຌนการประยุกต์฿ชຌความรูຌิApplication exercise) ฿หຌนักศึกษา฿นกลุม
ฝຄกการวิคราะห์พืไอกຌปัญหาละตอบค าถามสัๅนโ หลังจากนัๅนตละกลุมน าสนอค าตอบ ผูຌสอนฉลยวิธีคิด
วิคราะห์ปัญหาทีไถูกตຌอง ละปຂดอกาส฿หຌกลุมทีไตอบค าถามตางจากฉลยเดຌสดงความคิดหใน หลังจากนัๅนผูຌสอน
สรุปประดในความรูຌละ฿หຌขຌอมูลจากการสังกตการท างานของตละกลุม พืไอป็นนวทางการพัฒนากระบวนการ
ท างานป็นทีม฿หຌดีขึๅน฿นครัๅงตอเป มืไอสรใจสิๅนการรียนตละหัวขຌอ฿หຌนักศึกษาท าบบทดสอบหลังรียนดยท า฿น
กระดาษค าตอบทัไวเป ลຌวกใบพืไอตรวจคะนน หลังสรใจสิๅนการสอนทัๅง โ หัวขຌอ ผูຌวิจัยจกบบสอบถามพืไอ฿หຌ
นักศึกษาประมินความพึงพอ฿จทีไมีตอการรียนรูຌบบทีมป็นฐาน 
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จากผลการศึกษา฿นครัๅงนีไพบวา แี นักศึกษาทีไรียนบบทีมป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนสูงกวา
นักศึกษาทีรียนบบบรรยาย โี นักศึกษา฿นกลุมทีไรียนบบทีมป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังรียนสูงกวา
กอนรียนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ.เ5 ละ ใี นักศึกษา฿นกลุมทีไรียนบบทีมป็นฐานมีความพึงพอ฿จ฿น
ระดับมาก 
 

สรุป  
การจัดการรียนรูຌบบทีมป็นฐานป็นกระบวนการจัดการรียนการสอนทีไนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ มุงความ

รวมมือ฿นการรียนรูຌของผูຌรียนอยางสรຌางสรรค์ การท างานป็นกลุมลใกตามความตกตางระหวางบุคคลดยมีการ
ก าหนดป้าหมายอยางชัดจน สมาชิก฿นทีมมีหนຌาทีไรับผิดชอบละมีปฏิสัมพันธ์ทีไดี฿นการท างาน ชวย฿หຌการพัฒนา
ทักษะการรูຌคิดของผูຌรียน฿นหຌองรียนมีระดับสูงขึๅน สงสริมความสัมพันธ์ทางสังคมของผูຌรียน พัฒนาการสืไอสาร
ระหวางบุคคล ทักษะของทีมละความกระตือรือรຌนของผูຌรียน อีกทัๅงการรียนรูຌบบทีมป็นฐานยังป็นวิธีการสอน
ทีไชวย฿หຌผูຌรียนสามารถน าความรูຌเปประยุกต์฿ชຌเดຌดี ป้าหมายของการรียนรูຌบบทีมป็นฐานคือการทีไผูຌรียนเดຌ
ศึกษาตามวัตถุประสงค์พรຌอมกับเดຌรับประสบการณ์การรียนรูຌทีไชวย฿หຌผูຌรียนเดຌพัฒนาการรียนรูຌผานการท างาน
ป็นทีม กระบวนการทีไชวย฿หຌกิดการอภิปรายทีไมีประสิทธิภาพคือกระบวนการอ านวยการรียนรูຌดยครูผูຌสอนจาก
การสงสริ฿หຌผูຌรียนมีสวนรวม฿นการปฏิบัติอยางมีขัๅนตอน การสรຌางบรรยากาศ฿นการรียนรูຌละการกระตุຌน฿หຌ
ผูຌรียนกิดการรียนรูຌทีไมีประสิทธิภาพ 
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ท ำเมกำรปฏิรูปกำรศึกษำ จึงเมประสบควำมส ำรใจทำที่ควร 
 
Why The Educational Reform Get Failure? 
 
ผูຌวิจัย   ดร.ดน  ชะนติยัง 
 

บทคัดยอ 
 การปฏิรูปการศึกษาป็นงาน฿หญ ป็นวาระหงชาติ ล าพังครู ผูຌบริหาร หรือจຌาหนຌาทีไรงรียนฝຆายดียว  
เมสามารถจะท า฿หຌภารกิจ฿หญนีๅส ารใจ ขึๅนเดຌ จ าป็นตຌองอาศัยความรวมมือรวม฿จจากหลายฝຆาย นับตัๅงตผูຌน า
รัฐบาล รัฐมนตรีจຌากระทรวง รงรียน ละประชาชนผูຌสงบุตรธิดาขຌารงรียนรวมกันท างานป็นทีมอยางมุงมัไน
ละสียสละอดทน 
 
ค ำส ำคัญ : กำรปฏิรูปกำรศึกษำ  
 
Abstract 
 The educational reform is a great burden. Teachers, administrators or school officials 
alone cannot and should not ‘command the morning’ and ‘cause the sun to shy’ all the citizens 
must demonstrate their concern accordingly. 
 
Key Word : Educational Reform  
 

กำรปฏิรูปหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษา เมเดຌป็นคการก าหนดขอบขตของนืๅอหาทีไครูอาจารย์ตຌอง฿ชຌสอนละนักรียน
จะตຌองรียนรูຌละวัดผลตามนัๅน หลักสูตรการศึกษาทีไดีมีความหมายทีไกวຌางขวางละลึกซึๅงกวานัๅน หลักสูตร
การศึกษาคือ การสรุปนวคิดรวบยอดของปรัชญาหลักการละครงสรຌางการจัดการศึกษาทีไมีทิศทางป้าหมาย
ชัดจนละสอดคลຌองกันวา ผูຌจัดการศึกษาจะมุงเปทางเหน จะท า฿หຌกิดผลอะเรขึๅน ละผูຌสอน ผูຌรียนตຌองท าอะเร
อยางเร อยางป็นหตุป็นผลสอดคลຌองกัน 
 หลักสูตรคือ ผนการสอนการรียนทีไป็นพืๅนฐานทีไส าคัญตเม฿ชคตัดขຌอความทีไประกาศความตัๅง฿จเวຌ
ทานัๅน หลักสูตรทีไดีนอกจากจะมีหลักการทีไดีละชัดจนลຌว จะตຌองมีการติดตามสนับสนุนครูรงรียน ท า฿หຌ
กิดผล฿นทางปฏิบัติ ประมินผลชวยหลือ สนับสนุน ปรับปรุง กຌเขการท างานของครูอาจารย์ พืไอท า฿หຌบรรลุ
ป้าหมายทีไวางเวຌดຌวย 
 หลักสูตรทีไจะชวย฿หຌการจัดการประสบความส ารใจจะตຌองท าหลายอยางบบบูรณาการ หลักสูตรบบนຌน
สมรรถนะ จะท า฿หຌส ารใจเดຌกใตอมืไอตຌองลือกละสนอนืๅอหาบางอยางทีไครูจะตຌอง฿หຌผูຌรียนเดຌรียนรูຌ ละการทีไ
ผูຌรียนจะรียนรูຌ สรຌางสมรรถนะตางโ ทีไหลักสูตรตัๅงป้าหมายเวຌเดຌ ผูຌรียนจะตຌองรูຌจักบูรณาการทัๅงความรูຌ ทักษะ 
การปรับปลีไยนคานิยมละทัศนคติ ละประยุกต์฿ชຌ฿นบริบทหนึไง ซึไงอาจจะรียกวา ผลลัพธ์ของการศึกษากใเดຌ 
ดังนัๅน ทุกรืไองทีไกลาวมาจึงส าคัญ การนຌนรืไอง฿ดรืไองหนึไงตຌองตระหนักถึงการชืไอมยงเปสูรืไองอืไนโ ดຌวย 
 หลักสูตรการศึกษาระดับชาติของเทยฉบับป โ5ไใ ละตอมาปรับปรุง฿หม ฿นป โ55แ อຌางวาเดຌปลีไยนปลง 
จากหลักสูตรทีไนຌนนืๅอหา ป็นหลักสูตรทีไนຌนมาตรฐานละจะปลีไยนปลงวิธีการสอนการรียน จากการทีไครู
บรรยาย฿หຌนักรียนทองจ าเปสอบป็นการนຌน฿หຌผูຌรียนป็นศูนย์กลาง รูຌจักการรียนรูຌดຌวยตนอง คຌนควຌา กຌปัญหา 
คิดวิคราะห์ป็นมากขึๅน ต฿นทางปฏิบัติ เมเดຌกิดผลจริงตามทีไหลักสูตรอຌางเวຌตัๅงตป โ5ไใ ปัญหาคือ ครูอาจารย์
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เทยสวน฿หญเดຌรับการศึกษานวทองจ านืๅอหา มีวัฒนธรรม อุปนิสัย คานิยม ละทัศนคตินวกา เมขຌา฿จรืไอง
หลักสูตร฿หม ซึไงขียนดยนักวิชาการ฿นกระทรวงเมกีไคนเดຌชัดจนพอ เมรูຌจักการชืไอมยงทฤษฎีการรียนรูຌทีไ
สอดคลຌองกับหลักสูตร ละเมมีการจัดสัมมนาฝຄกอบรม ตรียมความพรຌอม฿หຌครูอาจารย์ ขຌา฿จทฤษฎีละรูຌวิธีการ
สอน฿นนว฿หมตามหลักสูตร฿หมอยางจริงจังทัไวถึง 
 การปรับปรุงกຌเขหลักสูตร฿หม฿นป โ55แ ป็นพียงการขียนขຌอความอธิบายพิไมติม฿นค าประกาศทีไ
รียกวาหลักสูตรทานัๅน ละค าวาหลักสูตรบบนຌนมาตรฐานกใยังถูกครูตีความวาป็นมาตรฐานของนืๅอหา เม฿ช
มาตรฐานของผลลัพธ์ของผูຌรียน เมมีขຌอชีๅนะวาครูจะชวย฿หຌดใกขຌาถึงผลสัมฤทธิ์การรียนทีไมาตรฐานเดຌอยางเร 
รวมทัๅงเมมีการสรຌางตัวชีๅวัดพืไอติดตามวัดผลการด านินงานตามหลักสูตรดຌวย  

ปัญหานีๅผูຌชีไยวชาญการศึกษาจาก OECD-UNESCO ผูຌวิจัยรืไองระบบการศึกษาเทย ฿นป โ55็ูโ55่           
เดຌสรุปเวຌคอนขຌางดี วาหลักสูตรของเทยทีไประกาศออกมานัๅน ป็นการขียนสดงจตนารมณ์ป้าหมาย ละ
นยบายบบกวຌางโ มากกวา จะท าตามหลักการทีไผูຌมีสวนเดຌสียหในดຌวยรวมกันชัดจน มຌจะขียนถึงหัวขຌอบาง
หัวขຌอทีไดูหมือนจะนับป็นรืไองหลักการเดຌ ตเมเดຌมีการยืนยันดຌวยความชืไอมัไน ชน กลาวถึงหลักการการกระจาย
อ านาจการบริหาร การสอนบบ฿หຌนักรียนป็นศูนย์กลาง ความยืดหยุน฿หຌสถาบันการศึกษามีสวนปรับหลักสูตร฿หຌ
ขຌากับบริบทของชุมชนตละหงเดຌ ฯลฯ ตป็นการขียนบบกวຌาง เมเดຌมีการขยายความ ละยืนยัน฿หຌชัดจนวา
จะตຌองท า฿หຌหลักการทีไกลาวถึงเวຌกิดขึๅนจริงโ เดຌอยางเร 

฿นรืไองดียวกัน คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยพืไอพัฒนาประทศเทย (TDRI) เดຌสนอบทวิคราะห์ละ
ขຌอสนอการปรับหลักสูตรกนกลางของการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ตามนวคิดทักษะหงศตวรรษทีไ โแ ยืนยันวา
หลักสูตรกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการยังมีขຌอจ ากัดมาก มຌจะอຌางวาป็น “หลักสูตรอิงมาตรฐาน” ตความทีไ
ออกบบตัวชีๅวัดบังคับรายละอียด฿นชิงนืๅอหามากกินเป฿นทุกชัๅนป ฿นทางปฏิบัติจึงกลายป็น “หลักสูตรอิง
นืๅอหา” บบกาเมปลีไยนปลง ทนทีไจะอิงทักษะหรือผลลัพธ์฿นการรียนรูຌ 

หลักสูตรนีๅยังเมตระหนักถึงความส าคัญของความรูຌละทักษะทีไจ าป็นส าหรับศตวรรษทีไ โแ อยางชัดจน 
มຌหลักการจะอຌางวาจะสอนทักษะละกระบวนการคิด ซึไงป็นทักษะทีไสอดคลຌองกับศตวรรษทีไ โแ ตตัวชีๅวัดกลับ
เมสะทຌอนป้าหมายดังกลาว หัวขຌอวิสัยทัศน์ ิ฿นหลักสูตรี เปนຌนรืไองการสรຌาง “คุณลักษณะ” ละ “จตคติ”          
ทีไพึงประสงค์ มากกวาทักษะทีไสอดคลຌองกับลกหงศตวรรษทีไ โแ 

หัวขຌอจุดหมาย ิ฿นหลักสูตรี มีการกลาวถึงทักษะทีไสอดคลຌองกับทักษะ฿นศตวรรษทีไ โแ บางสวน ชน 
ความรูຌอันป็นสากล ความสามารถ฿นการสืไอ การคิด การกຌปัญหา การ฿ชຌทคนลยี ละมีทักษะชีวิต ตกใถูกกลบ
เปจุดหมายทีไนຌนเปทีไคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึไงหลายขຌอเมสอดคลຌองกับทักษะหงศตวรรษทีไ โแ ละเมมีการ
กลาวถึงจุดหมาย฿นการพัฒนาความรูຌ฿นชิงบูรณาการทีไส าคัญ ชน ความรูຌรืไองลก สิไงวดลຌอม 

฿นหัวขຌอสมรรถนะส าคัญของผูຌรียน หลักสูตรกนกลางระบุสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถ
฿นการสืไอสาร การคิด กຌปัญหา ฿ชຌทักษะชีวิตละทคนลยี ตกใน าสนอบบกวຌางโ เมบง฿หຌป็นระบบทีไชัดจน 
เมมีรายละอียด ละเมเดຌครอบคลุมทักษะอืไนโ อยางรอบดຌาน เมนຌนยๅ าความส าคัญ ละเมเดຌสอดทรกการ
พัฒนาทักษะหลานัๅนขຌาเป฿นทุกสวนของหลักสูตรอยางตอนืไอง ฿นหัวขຌอคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ิ฿นหลักสูตรี 
คณะผูຌวิจัยจากสถาบันวิจัยพืไอการพัฒนาประทศเทยเดຌวิคราะห์วา ยังเมสอดคลຌองกับนวทางการพัฒนาทักษะ
หงศตวรรษทีไ โแ คุณลักษณะบางขຌอ ชน รักละภูมิ฿จความป็นเทย อยูอยางพอพียง ป็นการก าหนดคุณคาเวຌ
ลวงหนຌา ซึไงอาจขัดยຌงกับป้าหมาย฿นการพัฒนาทักษะการคิดขัๅนสูง ผูຌรียนคิดวิคราะห์อยางมีวิจารณญาณป็น
หตุผลดຌวยตัวของตัวอง การก าหนดคุณลักษณะบางขຌอ กวຌางกินเป ละอาจยากส าหรับผูຌปฏิบัติ฿นการน าเปป็น
นวทางส าหรับการก าหนดป้าหมาย฿นการรียนรูຌ ชน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หรือมุงมัไน฿นการท างาน 
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คณะผูຌวิจัยจากสถาบันวิจัยพืไอพัฒนาประทศเทย เดຌสนอวา ควรปรับคุณลักษณะทีไก าหนดเวຌ฿นหลักสูตร
฿หຌสอดคลຌองกับนวคิดทักษะหงศตวรรษทีไ โแ ชน มีความป็นผูຌน าละรับผิดชอบ มีความอยากรูຌอยากหใน      
มีความคิดริริไม นวัตกรรม มีความสามารถ฿นการทบทวนการรียนรูຌดຌวยตนอง มีความยืดหยุนละความสามารถ฿น
การปรับตัว 
 

ปัญหำกำรรียนกำรสอน 
 การจัดการรียนการสอนละการวัดผลป็นรืไองส าคัญควบคูกันทีไตຌองท า฿หຌตอบสนองตอวิสัยทัศน์ หลักการ 
จุดหมาย สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร ตการจัดการศึกษาของเทยมีปัญหาทัๅงตัว
หลักสูตรองมีลักษณะอุดมการณ์ครอบจักรวาล เมกຌาวหนຌา เมชัดจน หรือบางขຌอมีความก ากวม การจัดการรียน
การสอนละการวัดผล฿นภาคปฏิบัติจริงยังมีลักษณะลຌาหลัง ชน สอนละวัดผลบบนຌนการจดจ านืๅอหาวิชา            
ซึไงตกตางเปจากความคาดหวังทีไขียนเวຌ฿นหลักสูตรการศึกษา 
ปัญหำหลักคือ 

1. ครู อาจารย์ สวน฿หญของเทยเดຌรับการศึกษามา฿นนวทองจ าขຌอมูลเปสอบบบกาละวัฒนธรรม
การท างานป็นเปตามระบียบบบผนประพณี฿นระบบขຌาราชการบบรวมศูนย์อ านาจอยูทีไผูຌบังคับบัญชา
ตามล าดับชัๅน ครูอาจารย์สวน฿หญเมมีจิต฿จ฿ฝຆรูຌบบนักวิชาการ ผูຌสน฿จอานศึกษาละคຌนควຌาวิคราะห์อยางมี
หตุผล มีหลักฐานพยานรองรับ ละเมมีการจัดฝຄกอบรมครูบบ฿หมพืไอปลีไยนปลงวัฒนธรรม อุปนิสัย คานิยม 
ละทัศนคติของครูอาจารย์สวน฿หญทีไติดอยู฿นกรอบวิธีคิดละการท างานบบกา฿หຌเดຌรียนรูຌนวคิด฿หม           มี
อุปนิสัย คานิยม ละทัศนคติบบ฿หม 

2. การวัดผลระดับชาติ ดยฉพาะ฿นการคัดลือกนักรียนมัธยมศึกษาตอนปลายขຌามหาวิทยาลัย มຌจะมี
การผสมผลการสอบหลายบบ ตการสอบทุกบบยังนຌนการวัดการจดจ านืๅอหา ครูจึงมีรงจูง฿จทีไจะสอนบบ
นຌนนืๅอหาละตรียมนักรียนเปพืไอสอบมากกวาจะสอน฿หຌผูຌรียนคิดวิคราะห์หรือมีทักษะหลายทางทีไจะป็น
ประยชน์฿นการท างานจริง พราะสังคมวัดชืไอสียงของรงรียนจากการทีไนักรียนจะสอบขຌามหาวิทยาลัยเดຌมาก
นຌอยคเหน ซึไงหมายถึงการทีไผูຌบริหารรงรียนละครูจะเดຌรับประยชน์จากชืไอสียงนีๅดຌวย 

3. กระบวนการคัดลือกผูຌรียนวิชาครู การคัดลือก การ฿หຌผลตอบทน ละการลืไอนสถานะทางอาชีพ
ของครู ยังคงขึๅนอยูกับการสอบลืไอนขัๅนบบทองจ านืๅอหา ระบบอาวุส การประพฤติตามค าสัไงบังคับบัญชา 
ระบียบวินัย ฯลฯ ภาย฿ตຌระบบราชการรวมศูนย์ ท า฿หຌเมสงสริม฿หຌคนทีไกงทีไสุดลือกมาป็นครู เมสรຌางรงจูง฿จ
฿หຌครูตຌองปฏิรูปตัวอง อานคຌนควຌาพิไมติม ตรียมการสอน฿หຌดีละสอนบบ฿หม 

4. เมมีการสนับสนุนติดตาม฿หຌการศึกษาอบรมพิไมติมกครู฿นรืไองหลักสูตรการจัดการรียนการสอน
นว฿หมอยางมีประสิทธิภาพ การจัดฝຄกอบรมครูทาทีไมียังป็นการ฿หຌผูຌขຌารับการอบรมมานัไงฟังบรรยายตามทฤษฎี
ละความรูຌบบกา มากกวาการสัมมนาชิงปฏิบัติการดยผูຌชีไยวชาญการศึกษานว฿หมทีไจะท า฿หຌครูรียนรูຌ฿หม 
ละกิดการปลีไยนปลง฿นรืไองวัฒนธรรม อุปนิสัย คานิยม ละทัศนคติการท างานนว฿หมจริงโ  
 ฿นรืไองการจัดการรียนรูຌ คณะนักวิจัยของสถาบันวิจัยพืไอการพัฒนาประทศเทยเดຌวิคราะห์วาทัๅงการ
ออกบบสืไอการรียนรูຌ ตัวชีๅวัด฿นหลักสูตร การประมิน คงอิงการประมินนืๅอหามากกวาทักษะ สืไอการรียนทัๅง
หนังสือละบทรียน฿นทใบลใต ถูกก าหนดจากสวนกลางบบมาตรฐานดียว ดยรงรียนเมอาจลือกหรือผลิตสืไอ
การรียนทีไตกตางเปเดຌ มีการก าหนดครงสรຌางวลารียนละตัวชีๅวัดทีไครงครัดป็นระดับชัๅนปทนทีไจะก าหนดค
ชวงชัๅน คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตຌน มัธยมศึกษาตอนปลาย พืไอปຂดทางรงรียนละครูจัดการศึกษา฿หຌ
ยืดหยุน ดยนຌนรืไองผลลัพธ์฿นการรียนหมือนอยาง฿นประทศอืไนทีไประสบความส ารใจมากกวา ชน สิงคปร์ 
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 หลักสูตรการศึกษาเทยก าหนดวลารียนเมตไ ากวา แุเเเ ชัไวมง/ป ฿นระดับประถมศึกษา ละเมตไ ากวา 
แุโเเ ชัไวมงตอป฿นระดับมัธยมศึกษา ซึไงสูงมากมืไอทียบกับประทศ฿นกลุม OECD ทีไมีคาฉลีไยวลารียนบังคับอยู
ประมาณ ่เเู้เเ ชัไวมง/ป ตนักรียน฿นประทศหลานีๅเดຌคะนน PISA ฉลีไยสูงกวานักรียนเทย การทีไครูเทย฿ชຌ
วลาสอนมาก พราะวาหลักสูตรนຌนนืๅอหามาก ละครู฿ชຌวิธีสอนบบป้อนคือ บรรยาย฿หຌนักรียนฟังมาก จึงป็นการ
฿ชຌวลา฿นหຌองรียนมาก ตเดຌผลลัพธ์การรียนรูຌนຌอย ทัๅงผูຌสอนผูຌรียนตางกใหนืไอยลຌาบืไอหนายดຌวยกันทัๅง โ ฝຆาย 
 ประดในส าคัญ฿นรืไองการรียนรูຌของมนุษย์ เม฿ชอยูทีไปริมาณความรูຌ ตอยูทีไวาผูຌรียนจะรูຌจัก฿ชຌความรูຌเป
ท าประยชน์อะเรเดຌมากกวา ฿นลกยุค฿หมราสามารถคຌนหาขຌอมูลจากครือขายอินทอร์นใต ฯลฯ เดຌสะดวกขึๅนมาก 
ตทีไส าคัญคือ ตຌองรูຌวาควรจะคຌนอะเร ทีไเหน อยางเร ละจะอาขຌอมูลนัๅนเป฿ชຌประยชน์เดຌอยางเร 
 การทีไครูตຌองสอนตามนืๅอหาทีไหลักสูตรก าหนดเวຌมาก ท า฿หຌครูเมเดຌสน฿จละเมมีวลาทีไจะบง฿หຌการ
สอนบบคิดวิคราะห์ กຌปัญหา ท าครงการ ฯลฯ ซึไงป็นวิธีการรียนการสอนทีไจะชวยพัฒนาผูຌรียน฿หຌฉลาดบบ
฿ชຌงานเดຌมากกวาวิธีการสอนบบจดจ าปริมาณนืๅอหา ฿นงนืๅอหาตามหลักสูตรซึไงมี ่ สาระวิชานัๅน ครูยังสอนตาม
นืๅอหาตละวิชาบบสน฿จ฿นการจดจ ารายละอียด ตเมนຌนการขຌา฿จนวคิด จับประดในหลัก ค าถามส าคัญ
ความทຌาทาย ละความส าคัญของระบียบสาขาวิชา รวมทัๅงทีไส าคัญคือ เมมีบูรณาการบบชืไอมยงหลายวิชาขຌา
กับสภาพสังคมทีไป็นจริง ซึไงมีหลายมิติ 
 ขຌอนีๅทัๅงคณะนักวิจัย TDRI ละผูຌชีไยวชาญการศึกษาจาก OECD ละยูนสก กลาวเวຌคลຌายกันวา            
การรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ โแ ถือวาการรียนรูຌบบวิคราะห์ชืไอมยงความรูຌดຌานตางโ บบบูรณาการละชืไอมยง
กับสังคมจริง ป็นรืไองส าคัญทีไพลมืองจะตຌองรียนรูຌพืไอออกเปผชิญละกຌเขปัญหา฿นลกจริงเดຌ 
 อยางเรกใตาม ผูຌวิจัยทัๅง โ คณะ กใอภิปราย฿นชิงหลักการทีไควรป็น เมเดຌวิจารณ์สถานการณ์ ทีไป็นจริง฿น
ประทศเทยบบตรงเปตรงมาอยางทีไผูຌวิจัยรายงานฉบับนีๅมองวา ปัญหาหลักคือ ครูอาจารย์สวน฿หญของเทยเม฿ช
นักรียนรูຌทีไดี เมสน฿จติดตามความรูຌ฿หม เมมีความรูຌ ทัๅงฉพาะรืไองบบลึกพอละความรูຌบบบูรณาการ จึงคงเม
สามารถสอนความรูຌบบบูรณาการ฿หຌนักรียนเดຌ 
 การทีไคณะผูຌวิจัยทัๅง โ คณะ กลาว฿นชิงหลักการวา ถຌาหลักสูตรละกระทรวงศึกษาธิการยืดหยุน฿หຌ
อิสรภาพครู฿นการจัดการรียนรูຌละการสอนมากขึๅนหมือน฿นสิงคปร์ละประทศอืไนโ การจัดการศึกษาเทยจะมี
ประสิทธิภาพพิไมขึๅน อาจจะมีสวนถูก฿นงหลักการ ตผูຌวิจัยทัๅง โ คณะ มองขຌามความจริงทีไวาครูอาจารย์เทยสวน
฿หญนัๅนยังเมเดຌรับการฝຄกอบรม฿หม฿หຌมีความรูຌความสามารถละอุปนิสัยความตัๅง฿จป็นครูทีไดีมากพอทีไจะจัดการ
รียนรูຌละวัดผลกันอง฿นชัๅนรียน/รงรียนเดຌดีบบ฿นฟຂนลนด์ละประทศอืไนโ เดຌ 
 ดังนัๅน การสนอ฿หຌน านวทางของฟຂนลนด์ สิงคปร์ ฯลฯ มา฿ชຌ฿นประทศเทย ชน การปฏิรูปครงสรຌาง
การบริหารการศึกษาละกระจายอ านาจ ความรับผิดชอบเปทีไครูอาจารย์ หรือการลดวลาการรียน฿นหຌองลง        
จึงอาจเมเดຌผลลัพธ์ทีไดีตามคาดหมาย การจะท าชนนัๅนจะเดຌผลกใตอมืไอตຌองมีการปฏิรูปการฝຄกอ บรมครู ปฏิรูป
คุณภาพ ความรับผิดชอบ ความอา฿จ฿ส ความตัๅง฿จของครูเทย฿หຌเดຌดຌวย หลักการกระจายอ านาจความรับผิดชอบ
เปทีไครูอาจารย์จึงจะเดຌผล หมือน฿นประทศอืไนทีไครูเดຌรับการฝຄกอบรมละการตรียมพรຌอมทีไจะ฿ชຌอ านาจละ
ความรับผิดชอบเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากกวาครูสวน฿หญของเทย 
 ผูຌขียนมีความหในวา ราตຌองทดลองปฏิรูปทัๅงรืไองหลักสูตรการจัดการรียนการสอน การกระจายอ านาจ 
ฯลฯ ละรืไองการปฏิรูปพัฒนาครูอาจารย์ควบคูกันเปดຌวย การจะรอ฿หຌมีการปฏิรูป฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงกอนลຌว
คอยท าอีกรืไองหนึไง ป็นรืไองทีไชຌากินเป หรืออาจป็นเปเมเดຌลย พราะรืไองทัๅง โ ดຌาน สัมพันธ์กีไยวขຌองมีอิทธิพล
ตอกันละกันอยางเมอาจยกปัญหาทีไกิดขึๅนป็นสวนโ ฉพาะรืไองเดຌ ทีไครงการปฏิรูปการศึกษาครงการตางโ 
ของเทยมักเมคอยเดຌผล พราะผูຌบริหารมักมองละกຌปัญหาบบยกสวนป็นรืไองโ เมเดຌมองละกຌปัญหาทัๅง
ระบบอยางป็นองค์รวม 
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กำรปฏิรูปกำรรียนกำรสอน 
ปัญหำกำรสอนของเทย 
 มຌระบบการมืองเทยจะเดຌปลีไยนปลงจากยุคราชาธิปเตย฿นศตวรรษกอนมาป็นกึไงประชาธิปเตย฿น
ปัจจุบันละระบบศรษฐกิจบบกึไงศักดินากึไงทุนนิยมเดຌปลีไยนปลงมาป็นทุนนิยมพิไมขึๅน ตป้าหมาย/ปรัชญา
การศึกษาของชนชัๅนน าเทยทีไมุงคัดคนสวนนຌอยเปท างานรับ฿ชຌระบบศรษฐกิจบบทุนนิยมบริวารทีไของประทศทุน
นิยมอุตสาหกรรมทีไรไ ารวยกวากใยังคงด ารงอยู มຌจะเมขียนเวຌอยางปຂดผย นักวิชาการทานหนึไงเดຌวิคราะห์รืไองนีๅ 
ซึไงกิดขึๅน฿นประทศบบดียวกับเทยเวຌอยางหลมคม 
 “การควบคุมผานทางกฎ ระบียบ มาตรฐาน การจ านก การตรวจสอบ รวมทัๅงการวัดประมินดยทัไวเป 
การจัดล าดับดยทดสอบ การสอบ ละการจัดล าดับ฿นกระบวนการตางโ วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ  คือ 
การควบคุมทางศรษฐกิจ ฿นการคัดคนทีไสอบผานขຌาสูการศึกษาระ ดับสูง ละคนทีไเมผานขຌาสูตลาดรงงาน 
วัตถุประสงค์ตอมาคือ การควบคุมระบบรงรียนผานกลเกความรับผิดชอบ ซึไงรวมถึงการประมินความส ารใจละ
ลຌมหลวของนักรียน฿นการสอบ รงรียน฿นปัจจุบันจึงมีการขงขันละการทดสอบสูงกวาสาขาอืไน฿ด฿นสังคม 
นักรียน ิครูี ถูกกระท าหมือนเม฿ชมนุษย์ทีไมีหลายมิติของการด ารงชีพละการรียนรูຌ ตกระท าหมือนป็นสินคຌา
฿นกระบวนการผลิต ซึไงขึๅนกับการควบคุมคุณภาพผานการทดสอบ ดังนัๅน การทดสอบจึงน ามาซึไงความกดดันละ
ความกระวนกระวาย฿จทีไสงผลรຌายตอรางกายละจิต฿จ” 
 นอกจากชนชัๅนน าเทยจะมีป้าหมาย/ปรัชญาการจัดการศึกษาทีไนຌนระบบพຌคัดออกลຌว พวกขายังมีองค์
ความรูຌทีไจ ากัดละสอน฿หຌคนสวน฿หญชืไอวา การศึกษา คือ “การเปรียนหนังสือกับผูຌสอนตามหลักสูตรตางโ          
฿นสถาบันการศึกษา” พืไอ฿หຌเดຌความรูຌทักษะ ละประกาศนียบัตรส าหรับเปหางานท าเดຌดีขึๅน ท า฿หຌคนเทยสวน
฿หญมักเมสน฿จทีไจะอานหนังสือหรือรียนรูຌดຌวยตนองตอ ทัๅงโ ทีไการรียนรูຌดຌวยตนองคือ วิธีการละกระบวนการ
รียนรูຌทีไส าคัญทีไสุดของมนุษย์ ซึไงหมายรวมถึงการรับรูຌ ตีความ จดจ า ชืไอมยง รวบรวม ท าความขຌา฿จ วิคราะห์ 
สังคราะห์ขຌอมูลตางโ ดຌวยตัวของราอง ละการรูຌจักประยุกต์สิไงทีไราเดຌรียนรูຌมาเป฿ชຌ฿นการ฿ชຌชีวิต การท างาน 
การกຌปัญหาตางโ เดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละป็นประยชน์ตอตัวราละสังคม 
 คนเทยสวน฿หญถูกชนชัๅนน ากลอมกลา฿หຌมองบบคบโ วาความรูຌคือ ขຌอมูลทีไอยู฿นต ารา ดังนัๅน           
การจัดการศึกษา฿นประทศเทยสวน฿หญจึงนຌนการจัด฿หຌครูอาจารย์บรรยาย฿หຌนักรียนฟัง฿นหຌองรียน ละ
นักรียนกลับเปอานสมุดจดค าบรรยาย อกสารประกอบการสอน ต ารา พืไอจดจ าเปตอบขຌอสอบ฿หຌตรงกับต ารา   
ครูอาจารย์เทยสวน฿หญเดຌรับการศึกษา฿นนวนีๅ ิฟังบรรยายูทองจ าูสอบี มากอน ละมีความป็นนักวิชาการ  
นักอาน นักวิจัยนຌอย พวกขาจึงถนัด฿นการบรรยายตามต ารา ตามหลักสูตร฿หຌนักรียนทองจ าเปสอบ ตามทีไพวกขา
องเดຌรับการศึกษาวิธีนีๅมา การจัดการศึกษาทีไครูอาจารย์เทยสวน฿หญท าอยูจึงป็นการจัดการกระบวนการรียนรูຌทีไ
ลຌาหลัง ผูຌรียนเมเดຌรับการพัฒนาศักยภาพสมอง฿นการรียนรูຌ คิดวิคราะห์ สังคราะห์ ประยุกต์฿ชຌป็น 
 การจัดการศึกษาเทยยังมีนวคิดบบจารีตนิยม คิดวาจะสามารถสอน฿หຌผูຌรียนป็นคนดีเดຌดຌวยการสัไงสอน
อบรม฿หຌชืไอฟังดย฿ชຌวิธีลงทษ ขาดความขຌา฿จรืไองจิตวิทยารียนรูຌของคน การสอน฿หຌทองจ า ชืไอฟัง กฎกณฑ์ 
ระบียบประพณีตางโ ป็นการมุงยัดยียด฿หຌผูຌรียนชืไอตาม ดยเมฝຄกการคิดวิคราะห์อยางมีหตุผล ละเมเดຌ
ฝຄกฝนผูຌรียนกิดจิตส านึกทีไจะรียนรูຌรืไองวินัย จริยธรรม คานิยมทีไดี ดຌวยตัวของขาอง ฿นฐานะทีไป็นสิไงทีไมีหตุผล 
มีประยชน์ทัๅงส าหรับตัวขา ชุมชน ละประทศ 
 ป้าหมายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ฿นยุคปัจจุบันอຌางวา มุงสอน฿หຌผูຌรียนกง ดี มีความสุข         
มีความรูຌ/ทักษะทีไจะ฿ชຌประยชน์เดຌ ละป็นพลมืองดี ตป็นการขียนป้าหมายบบกวຌางโ ครอบจักรวาล เมเดຌ
นຌนล าดับความส าคัญ ละเมมีการวางผนก าหนดนยบาย มาตรการ ดัชนีชีๅวัด การประมินผลวาจะบรรลุ
ป้าหมายเดຌมากนຌอยคเหน อยางเร หมือนกับจะสรุปอยางงายโ วา ถຌาจัดการสอนการรียนเปตามหลักสูตรละ
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นวทางการบริหารตางโ ตามป้าหมายทีไตัๅงเวຌลຌว จะบรรลุป้าหมายกวຌางโ หลานัๅนเดຌอง ซึไงตางจากประทศทีไ
ประสบความส ารใจ฿นการปฏิรูปการศึกษา ขาจะก าหนดอุดมการณ์ ป้าหมาย ทีไป็นรูปธรรมชัดจนกวา 
 ทัๅงอุดมการณ์ ป้าหมาย การศึกษาเทย฿นทางปฏิบัติลຌวยังมีลักษณะจารีตนิยมอนุรักษ์มากกวาสรีนิยม 
ละมุงท าคผลิตคนมีความรูຌ ทักษะ จ านวนหนึไง฿หຌเปท างานรับ฿ชຌระบบศรษฐกิจบบทุนนิยมอุตสาหกรรม฿น
ศตวรรษทีไ แู้โเ เดຌ฿นระดับหนึไงทานัๅน 
 ป้าหมายการศึกษา฿นลกสมัย฿หม ตຌองกຌาวเกลกวาคพัฒนาความฉลาดทางปัญญา คือตຌองพัฒนาความ
ฉลาดหรือความสามารถของผูຌรียน ใ ดຌาน฿หญเปพรຌอมกัน คือ ความฉลาดทางปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ 
ความฉลาดทางสังคม ควบคูกันเป เมควรนຌนคการพัฒนาความรูຌชิงวิชาการละความรูຌทักษะชิงวิชาชีพพืไอการ
สอบขงขันทีไมักนຌนการวัดฉพาะรืไองนีๅทานัๅน พราะการผลิตผูຌส ารใจการศึกษาทีไกงตอาต฿จตัวอง หในกตัว 
ทุจริตฉຌอฉล ยิไงป็นภัยตอสังคมหนักขຌาเปอีก 
 ขณะทีไคนทีไความฉลาดทางอารมณ์จะประสบความส ารใจ฿นทางการงานละชีวิตสวนตัวเดຌมากกวา ละ
คนทีไมีความฉลาดทางสังคมจะรวมมือละชวยหลือองค์กร ชุมชน สังคม พืไอประยชน์สวนรวมเดຌดีกวา ละชวย
พัฒนาประทศ฿หຌจริญติบตอยางขຌมขใงเดຌมาก 
 ปัญหาทีไส าคัญทีไสุดของระบบการศึกษาของเทยคือ ผูຌบริหาร ครู อาจารย์สวน฿หญเดຌรับการฝຄกอบรมมา
บบลຌาหลังทัๅงรืไองอุดมการณ์ละนวทางการศึกษารียนรูຌ มีกรอบคิดบบจารีตนิยม มุงรักษาสถานภาพดิมทีไ
พวกตนคยชินละเดຌรับประยชน์ นຌนรืไองการชืไอฟัง การคารพคานิยม ขนบธรรมนียมประพณีดัๅงดิม ละสอน
ความรูຌสามัญ ละทางอาชีพ ทีไนຌนการทองจ าละวัด฿นรืไองนืๅอหา เมเดຌฝຄกการคิดวิคราะห์ สังคราะห์ วิจัย อยาง
ป็นวิทยาศาสตร์ ขาดความขຌา฿จละละลยการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ละความฉลาดทางสังคมของผูຌรียน 
ท า฿หຌผูຌขียนมีพฤติกรรมยอมจ านน นัไงรียนงียบโ ชืไอตามโ กัน เมคิด เมซักถาม ตຌยຌง เมเดຌสดงออกความป็น
ตัวของตัวอง หรือคิดสรຌางสรรค์ ซึไงตางจากประทศ ชน เตຌหวัน ญีไปุຆน ซึไงตระหนักวาการพัฒนา฿หຌผูຌรียนคิด
สรຌางสรรค์ละป็นตัวของตัวอง กลຌาคิดตกตาง ป็นปัจจัยส าคัญ฿นการสรຌางผูຌประกอบการละนวัตกรรม 
 การมุงสอนความรูຌสามัญละชิงวิชาชีพบบทีไครู฿ชຌอ านาจ ต ารา ความชืไอของตนป็นศูนย์กลาง ฿ชຌวิธี
บรรยายละการสอบบบ฿หຌผูຌรียนทองจ าความรูຌส ารใจรูปพืไอการสอบอาคะนน มากกวาการฝຄก฿หຌผูຌรียนคิด 
วิคราะห์ สังคราะห์ ประยุกต์฿ชຌป็น ท า฿หຌผูຌส ารใจการศึกษาทุกระดับ รวมทัๅงระดับอุดมศึกษาของเทยสวน฿หญคิด
วิคราะห์สังคราะห์เมป็น มีปัญหาทางดຌานอารมณ์ละทางสังคม ละมีสวนพิไมปัญหาความขัดยຌง฿นคอรบครัว 
องค์กร ละชุมชนอยูดยทัไวเป 
 ฿นปัจจุบันการรียนการสอนของเทยมีปัญหาการรียนการสอนทีไส าคัญ โ ทีไควรจะมีการปฏิรูป ยกป็น
ประดในดังนีๅ 

1) ปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการรียนการสอน฿หຌสอดคลຌองกับการท างานของสมองของดใกวัยตางโ อยาง
มีประสิทธิภาพ ละน าเป฿ชຌงานเดຌ รวมทัๅงสงสริม฿หຌดใก฿ฝຆรูຌ รักการอาน รูຌวิธีการรียนรูຌทีไมีประสิทธิภาพตอเปเดຌ 
ชน การสอนภาษาควรสอนบบธรรมชาติ (WHOLE LANGUAGE) การสอนทุกรืไอง฿ชຌสืไอหลายชนิด สอนบบ
ชืไอมยงความหมายรืไองทีไสัมพันธ์กับชีวิตจริงละความรูຌดิมของนักรียน การทดลองละฝຄกภาคปฏิบัติพิไมขึๅน ฝຄก
การจ าบบชืไอมยง ิเม฿ชจ าป็นสวนโ บบนกกຌวนกขุนทองี รียนรูຌคิดวิคราะห์ปัญหาตางโ ฿นชีวิตละสังคม
มากขึๅน รียนรูຌจักธรรมชาติของตนอง รืไองชุมชน สังคม รวมทัๅงธรรมชาติสิไงวดลຌอม หลักสูตรควรจัด฿หຌหมาะสม
กับการรียนรูຌของผูຌรียนตละขัๅนตอน ละนຌน฿หຌนักรียนขຌา฿จนวคิดรวบยอดทีไส าคัญ รูຌวาปัญหาส าคัญคืออะเร 
รียนเปพืไอ฿ชຌประยชน์อะเร เม฿ชครอบคลุมวิชาจ านวนมากละมีตขຌอมูลรายละอียดทีไนักรียนตຌองรียนบบ
ทองจ าพืไอเปสอบ 
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 ระดับปฐมวัย ป็นพืๅนฐานทีไส าคัญ ละดใกวัยนีๅสมองก าลังรียนรูຌเดຌรใว ตຌองพัฒนาครูทีไกงละขຌา฿จ
จิตวิทยาการรียนรูຌของดใก สอนบบตรียมความพรຌอมรืไองความฉลาด฿นทุกดຌาน ดยนຌนการ฿ชຌประสาทสัมผัสทัๅง
5 การลน ท ากิจกรรมตางโ ดนตรี ศิลปะกีฬา การรียนภาษาเทยบบธรรมชาติ ฯลฯ ระดับประถมศึกษาตอนตຌน 
กใส าคัญชนกัน ควรนຌนภาษาเทย฿หຌ฿ชຌงานเดຌ ดยฉพาะการอานบบอารืไอง หรือการอานบบจับ฿จความเดຌ 
พราะนีไคือพืๅนฐานส าคัญทีไจะเปขຌา฿จนวคิดรวบยอดของค าตางโ ละรียนวิชาตางโ ตอเปเดຌดี การรียน
ภาษาเทยควรสอน฿หຌนักรียนรียนรูຌจากการอานนิทานนิยายเดຌอยางพลิดพลิน ละฝຄกทักษะการจับ฿จความ เม฿ช
การสอนทองจ ากฎเวยากรณ์ทีไนาบืไอ ตຌองฝຄกครูภาษาเทย฿หม฿หຌรูຌจักวิธีการสอนภาษาบบธรรมชาติทีไ มี
ประสิทธิภาพพิไมขึๅน การปฏิรูปรืไองการรียนการสอนภาษาเทย฿หຌดใกอานเดຌ รักการอาน ป็นรืไองส าคัญ พราะมี
การพบวามีนักรียนระดับชัๅนประถม ใูไ ทีไยังอานเมคอยเดຌจ านวนมาก มຌตนักรียนชัๅนมัธยมตຌนสายอาชีวศึกษา
กใยังอานหนังสือเมคอยเดຌดี 
 ถัดจากรืไองภาษากใควรรียนคณิตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์บืๅองตຌนชนิดทีไชืไอมยงละน าเป฿ชຌประยชน์
฿นชีวิตจริงเดຌ สรຌางละฝຄกอบรมครูวิชาคณิตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์ทีไสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ละ
วิทยาศาสตร์฿หຌขຌา฿จงาย สนุก ละ฿หຌผูຌรียนตัๅงต ชัๅนประถมศึกษาตอนตຌนรียนรูຌเดຌอยางมีประสิทธิภาพพิไมขึๅน 
พัฒนากระบวนการรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อยางขนาน฿หญ ฿ชຌวิธีการสอน สืไอการสอนการลนกม
฿หຌดใกรียนรูຌเปทีละขัๅนตอน ละขຌา฿จนวคิดรวบยอดของกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ชน บวก ลบคูณ หาร 
ละวิทยาศาสตร์ทีไชืไอมยงกับรืไองธรรมชาติละสภาพวดลຌอม พืไอทีไผูຌรียนจะเดຌรียนรูຌบบชืไอมยงกับรืไองจริง
฿นชีวิตประจ าวันละพัฒนาความสน฿จรียนรูຌตอเปเดຌ 
 ส าหรับการศึกษาทุกระดับ ครูอาจารย์ พอม ละผูຌปกครอง ควรตระหนักวาความอยากรียนรูຌ ความตัๅง฿จ
รียนรูຌของผูຌรียนป็นปัจจัยทีไส าคัญ฿นกระบวนการรียนรูຌ ดใกกอนวัยรียนทุกคนมีธรรมชาติทีไอยากรูຌอยากหใน ชอบ
ซักถาม ตถຌาถูกพอม ครู ตัดบทหรือดุวาพูดมาก พืไอจะลิกถามละลิกอยากรูຌอยากหใน นีไคือปัญหาส าคัญของ
การลีๅยงดูละการสอนบบกา ทีไนຌนการ฿ชຌอ านาจ ค าสัไง ละระบียบวินัยมากกินเป จนท าลายการ฿ฝຆรูຌของดใกทีไ
ป็นปัจจัยส าคัญ฿นกระบวนการรียนรูຌ พอมละครูจะตຌองคิด฿หม ท า฿หม สงสริม฿หຌนักรียนชางสังกต ชางซักถาม 
อยากรียนรูຌ อยากอาน อยากฟัง อยากดู อยากท านนท านีไ จึงจะป็นการสงสริม฿หຌดใกรักการรียนละรียนเดຌดี 
การนะน าการสอนตຌองสน฿จท าทีไสอดคลຌองกับการท างานของสมองของดใกละยาวชน พรຌอมทีไจะรียนรูຌเดຌอยาง
หลากหลาย หากมีสภาพบรรยากาศทีไป็นมิตร ผูຌปกครอง/ครู฿จกวຌาง เมขຌมงวดบบชอบดูมากกินเป 
 การสอน฿หຌดใกมีวินัย฿นตนองอยางมีจิตส านึก รูຌวาสิไงทีไป็นประยชน์ส าหรับตัวขาองป็นรืไองส าคัญดຌวย
ชนกัน ดยตຌองหาวิธีสอน฿หຌดใกขຌา฿จความจ าป็นของวินัยละรียนรูຌทีไจะรับผิดชอบดຌวยตัวอง ซึไงอาจมีการดุ 
การวิจารณ์ การลงทษตามตละกรณีอยางหมาะสมกับตละรืไอง มีหตุผลทีไอธิบาย฿หຌดใกขຌา฿จ เดຌ การลงทษ
บบฆีไยนตีหรือดุบบพืไอท า฿หຌดใกกลัวหรือครียดตลอดวลา หรือสวน฿หญเม฿ชการสอนวินัยอยางมีประสิทธิภาพ 
อาจจะสอนเมเดຌผลลยดຌวยซๅ า พราะดใกอาจสรຌงท าป็นมีวินัยตอหนຌาผูຌปกครอง/ครู ชน นัไงงียบพืไออาตัวรอด 
ตลับหลังลຌวกใเมเดຌท าตาม พราะวาพวกขาเมเดຌขຌา฿จดຌวยตนองวาวินัย฿นรืไองนีๅคืออะเร มีประยชน์ตอตัวขา
ละการอยูรวมกันกับคนอืไน฿นสังคมเดຌดีขึๅนอยางเร 
 การสอนรืไองจริยธรรม การพัฒนาอุปนิสัยความประพฤติคานิยมทีไดี กใตຌอง฿ชຌหลักจิตวิทยาการรียนรูຌ 
มากกวารืไองการบังคับยัดยียด฿หຌนักรียนทองจ า คานิยมทีไดีบบทองเปปลาโ ดยเมเดຌขຌา฿จนืๅอหาหรือหในดຌวย
อยางทຌจริง 
 ฿นรืไองจิตวิทยาการรียนรูຌ สิไงส าคัญมากรืไองหนึไงคือ การท า฿หຌดใกมีความภูมิ฿จมัไน฿จ฿นตัวอง วาขา
รียนรูຌเดຌ จะท า฿หຌขาอยากรียนรูຌพิไมขึๅนละรียนรูຌเดຌดีขึๅน พอมละครูทีไรูຌจักชมดใกทีไมีพัฒนาการดีขึๅน จะชวย
สงสริม฿หຌดใกอยากรียนรูຌละเดຌดีขึๅน ขณะทีไการดุดาวากลาวต าหนิ ดยฉพาะถຌาท าบบป็นประจ ามากเป              
ท าป็นกรณีทัไวเปมากกวาการวากลาวฉพาะรืไองอยางหมาะสมป็นผลลบตอดใก พราะจะท า฿หຌขาเมภูมิ฿จเม
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มัไน฿จ฿นตัวอง คิดวาตัวองงกวาพืไอน คงจะรียนตอเมเหวลยทຌอ  เมอยากรียน ทัๅงโ ทีไสมองดใกทุกคนมี
ศักยภาพ฿นการรียนรูຌละมีอกาสรียนรูຌพัฒนาตัวองเดຌดีขึๅน ถຌาพวกขาเดຌรับการสงสริมอยางหมาะสม ชน            
ดใกทีไรียนออน รียนชຌาเมทันพืไอน เมชอบอาน เมตัๅง฿จรียน ผูຌปกครองครูตຌองศึกษาหาสาหตุทีไทຌจริงละหาทาง
ชวยหลือพวกขา฿หຌถูกทาง 
 ปัญหาทีไดใกเทยออกจากระบบการศึกษากลางครัน รียนเมจบชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๆ หรือมຌตมัธยมศึกษา
ปทีไ ใ ป็นสัดสวนสูง มาจากทัๅงสาหตุความยากจนละปัญหาสังคมสภาพวดลຌอมตางโ รวมทัๅงมาจากปัญหาดใก 
ถูกครูทีไเมขຌา฿จจิตวิทยาดใก ดุดาต าหนิมากจนท าลายความภูมิ฿จ ความตัๅง฿จท า฿หຌดใกทีไรียนเดຌชຌาอยูลຌว ยิไงรียน
ตามพืไอนเมทัน ละลยเมอยากรียนตอ  
 ปัญหาส าหรับดใกเทย฿นยุคปัจจุบันมีปัญหาหนึไงทีไยังเมคอยมีการกลาวถึงมากคือ ดใกละยาวชน฿ชຌ
ทรศัพท์มือถือ ทใบลใต สืไอทางสังคมรใวกินเป ละ฿ชຌมากกินเป ทัๅงโ ทีไมีผลกระทบดຌานลบ ดยฉพาะดใกอายุ
ตไ ากวา แโ ป เมควร฿หຌมีหรือ฿ชຌทรศัพท์มือถือ พราะพวกขาจะเดຌรังสีทีไท า฿หຌสีไยงตอนืๅองอกละมะรใว฿นสมอง 
สูงกวาผูຌ฿หญมาก นืไองจากดใกลใกมีหัวกะหลกทีไบางกวา สຌน฿ยสมองดใกดูดซับรังสีจากคลืไนทรศัพท์คลืไอนทีไเดຌ
มากกวา มຌตดใกตหรือผูຌ฿หญกใควร฿ชຌอยางระวัง ชน ฿ชຌ฿หຌหางจากหูละตา฿หຌนຌอยทาทีไจ าป็น นอกจากนีๅยัง
พิไมรืไองสายตา อຌวนมากเป พราะติดกมเมเดຌเปออกก าลัง มีปัญหารืไองสมาธิสัๅนหรือขาดสมาธิทีไจะอานหนังสือ
หรือท ารืไอง฿ดรืไองหนึไงป็นระยะวลานาน รวมทัๅงมีปัญหาทางจิต฿จละสังคมอืไนโ ชน  มีการพัฒนาดຌาน
ความสัมพันธ์ละพัฒนาการทางสังคมดຌอยลง ดยฉพาะดใกทีไริไม฿ชຌตลใกหรือ฿ชຌมากกินเป ยิไงกิดปัญหามาก 
บางประทศมีกฎหมายหຌามหรือตือนประดในนีๅ ควรจะมีการคຌนควຌา วิจัย ผยพรความรูຌ฿หຌพอม ผูຌปกครอง          
ครู ดใก ยาวชน มีความรูຌความขຌา฿จพิไมขึๅน พราะการ฿ชຌสืไอสมัย฿หมหลานีๅป็นดาบ โ คม มีทัๅงประยชน์ละทษ 
ถຌาเมรูຌจักการ฿ชຌ฿หຌหมาะสม 

2) ปฏิรูปการประมินผลพืไอลืไอนชัๅนละการคัดลือกคนขຌาสถาบันการศึกษาตางโ ดยฉพาะการสอบ
ขຌามหาวิทยาลัย฿นนว฿หม นຌนป้าหมายพืไอชวยพัฒนาการของผูຌรียนตละคนมากกวาการนຌนรืไอง฿ครพຌถูก
คัดออก การประมินผลทีไดีควรยืดหยุนหลากหลายกวาการสอบบบมาตรฐานทีไทุกคนตຌองมาสอบหมือนกัน ละ
คิดป็นคะนนสูงตไ าปรียบทียบกัน พืไอคัดคนสวนนຌอยเปรียนตอ วิธีการสอบบบขงขัน มຌจะจ าป็นระดับชัๅน
ประยค พืไอจะคัดลือกคนทีไหมาะสม฿หຌเดຌเปรียนสูงขึๅน ตเมควรท าทุกชัๅนป ป็นผลสียทางจิตวิทยาส าหรับดใก
ทีไเดຌคะนนตไ า ซึไงป็นดใกสวน฿หญ ท า฿หຌพวกขาขาดความภาคภูมิ฿จ฿นตัวอง ละยิไงรียนรูຌพัฒนาตัวองเดຌนຌอยลง
เปอีก กลายป็นผลสียตอการพัฒนาประชาชนสวน฿หญ 
 ตัวอยางของประทศฟຂนลนด์ทีไนักรียนมีผลการรียนรูຌฉลีไยสูงทัๅงประทศ ครูละผูຌอ านวยการตละ
รงรียนจะป็นผูຌรวมกันประมินนักรียนอง ตามพัฒนาการของนักรียนตละคน พืไอป็นขຌอมูล฿นการพัฒนา
ผูຌรียนจะมีการสอบมาตรฐานระดับชาติฉพาะตอนนักรียนจบชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลายทานัๅน 
 การจะปลีไยนวิธีการประมินผลบบ฿หมเดຌ ตຌองปลีไยนนยบายการจัดการศึกษาทีไนຌนสายสามัญบบพຌ
คัดออก คัดคนสวนนຌอย ละทอดทิๅง฿หຌคนทีไหลือออกกลางคัน หรือเปรียน฿นสถาบันการศึกษาทีไมีคุณภาพตไ ากวา 
ควรพัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพ฿หຌมีคุณภาพนาสน฿จรียนลຌวน าเป฿ชຌประยชน์เดຌจริง หางานเดຌดีพิไมขึๅน รวมทัๅง
ควรทรกรืไองวิชาชีพ฿นลกยุคปัจจุบันขຌาเป฿นการศึกษาบบสามัญ ทัๅงประถมศึกษาละมัธยมศึกษาดຌวย พืไอทีไ
การศึกษาจะเดຌสัมพันธ์กับลกการท างาน฿นชีวิตจริงละคนทีไเดຌรียน เมวา฿นระดับ฿ดสามารถเดຌประยชน์บบ฿ชຌ
งานเดຌ รูຌจักรียนรูຌตอดຌวยตนองตอเปเดຌ 
 ปัจจุบันทัๅงรัฐบาล ภาคอกชน ละประชาชน ฿ชຌงบประมาณพืไอการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสูง             
ตป็นการติบตทางปริมาณ฿นสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ผลิตบัณฑิตทีไมีความรูຌ ทักษะ มีคุณภาพ ดยรวม
คอนขຌางตไ าหรือ฿ชຌงาน฿นลกจริงนຌอย บัณฑิตทีไจบปริญญาตรีสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วางงานสูง หรือเป
ท างานทีไความจริงลຌวเมตຌองสียวลารียน฿นมหาวิทยาลัยถึง ไ ป กใท างานประภทนัๅนเดຌ จากประดในนีๅราควร
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ปฏิรูปการศึกษา฿นภาพรวม พืไอประยชน์คนสวน฿หญทัๅงประทศมากกวาคนสวนนຌอยทีไเดຌรียนถึงขัๅนอุดมศึกษา  
สงสริมศักยภาพทีไมีความหลากหลายของคนทัๅงหมดอยางกวຌางขวาง ยืดหยุน ชน พัฒนาการศึกษาดຌานอาชีวศึกษา 
ทคนลยี ศิลปะ ดนตรี การสรຌางสรรค์ตางโ ฿หຌมีคุณภาพ ดใก ยาวชน ประชาชนขຌาถึงการศึกษาประภทตางโ 
เดຌสะดวกขึๅน ฿ครอยากรียนอะเรทีไถนัดหรือสน฿จกใมีชองทางทีไจะลือกรียนเดຌอยางกวຌางขวางละมีคุณภาพ 
 ส าหรับการประมินผลระดับชาติของประทศเทย฿นระดับประถมศึกษาปทีไ ๆ มัธยมศึกษาปทีไ ใ มัธยมศึกษา
ปทีไ ๆ นาจะศึกษาจากการทดสอบนักรียนระหวางชาติ฿นครงการ PISA ขององค์กร OECD ซึไงออกบบการวัดผล
บบนຌนความขຌา฿จคิดวิคราะห์ กຌปัญหา฿นชีวิตจริงของนักรียนมากกวาวัดการทองจ าตามต ารา  
 การปฏิรูประบบประมินผลทีไทันสมัยกวานีๅจะตຌองด านินการควบคูเปกับการปลีไยนปลงวิธีคิด วิธีการ
สอนของครู ตຌองจัดสัมมนาฝຄกอบรมครูอาจารย์ทีไยังคยชินกับการสอนบบกา฿หຌขຌา฿จ฿หมวา การศึกษาป็นรืไอง
กระบวนการรียนรูຌพืไอตีความขຌอมูลคิดวิคราะห์ สังคราะห์ กຌเขปัญหา เม฿ชการทองจ าขຌอมูล ราจึงจะปฏิรูป
การศึกษา฿หຌมีคุณภาพ฿ชຌงานเดຌ ละสรຌางพลมืองทีไฉลาดรับผิดชอบเปกຌเขปัญหาละขงขันละรวมมือกับ
ประทศอืไนโ เดຌอยางทຌจริง 

3) ปฏิรูปหลักสูตรการรียนการสอนศึกษาทีไนຌน฿หຌผูຌรียนป็นผูຌก ากับการรียนรูຌดຌวยตนอง 
 การจะปฏิรูปการศึกษา฿หຌเดຌผลขึๅนอยูกับตัวผูຌรียนองอยางมากดຌวย ผูຌรียนตละคนมีจังหวะการรียน 
ทวงท านองการรียน ความชอบ ความถนัด ตกตางกัน ถຌามีการจัดหลักสูตรการรียนการสอน การวัดผลบบ
ยืดหยุน จะชวย฿หຌดใกรักการรียนละรียนเดຌดีขึๅน 
 ผูຌ฿หญควรชวยกันท า฿หຌดใกป็นคนรักการอาน การรียนรูຌ ดยริไมจากการอานหนังสือนิทาน นิยาย 
วรรณกรรม พืไอความพลิดพลิน ละสงสริมสนองความตຌองการอยากรูຌอยากหในของดใกโ สงสริม฿หຌดใกเดຌรียนรูຌ
อยางมีความสุข ทัๅงทีไบຌานละทีไรงรียน ดยถือป็นป้าหมายทีไส าคัญทีไสุด การวิจัยพบวาดใกทีไมีความสุขจะรียน
ละสอนเดຌดีกวาดใกทีไเมคอยมีความสุข พวกขาจะกระตือรือรຌนมากกวา มีความมานะอดทนมากกวา  มีความคิด
สรຌางสรรค์มากกวา มีสมาธิมากกวา ละขຌากับทัๅงพืไอนละครูเดຌดีกวา ดังนัๅน ควรตัๅงป้าหมาย฿หຌดใกเดຌรียนอยางมี
ความสุขป็นอันดับรก จะชวยท า฿หຌป้าหมายการสงสริม฿หຌดใกรียนกงละป็นคนดีมีความป็นเปเดຌมากขึๅน 
 การศึกษาทีไยึดถือป้าหมาย ท า฿หຌผูຌรียนเดຌก ากับการรียนรูຌดຌวยตนองพิไมขึๅน มีความสนุก฿นการรี ยน 
ละรักการรียนดຌวยตนอง ควรจะมีนวทางดังตอเปนีๅ 

1. สงสริมความรัก฿นการอาน การอยากรูຌอยากหในอยางตอนืไอง การรียนรูຌดยเมตຌองเปนຌนจุดมุงหมาย
อืไน฿ด นอกจากพืไอความรัก฿นการรียนรูຌดยตัวของมันอง ดใกทีไรักการอาน อานหนังสือป็น จะสนุกกับการอาน
ดยเมรูຌสึกวา การอานหนังสือคือการท างานภาคบังคับทีไนาบืไอ 

2. ปลีไยนปลงวิธีการประมินผลดยเมนຌนการจัดล าดับ฿นหຌองรียน การประมินผลทีไดีควรวัดพัฒนาการ
฿นการรียนรูຌของผูຌรียนตละคน นຌนการขงกับตัวอง มากกวานຌนการขงขันกับคนอืไน ละ฿หຌผูຌรียนตระหนัก 
รูຌจักการประมินผลดຌวยตัวของขาองเดຌดຌวย ขาจะเดຌรูຌตัววาขารียนเดຌคเหน ตຌองปรับปรุงตัวองอยางเร 

3. นຌนการพัฒนาความสามารถหรือความฉลาดทางดຌานสังคมละอารมณ์ของผูຌรียนควบคูเปกับความ
ฉลาดทางปัญญาหรือความรูຌ/ทักษะทางวิชาชีพอยางถือป็นรืไองส าคัญ 

4. ปຂดกวຌาง฿หຌดใกมีอกาสลนละท ากิจกรรมทีไขาพอ฿จ ดยการรูຌจักบงวลาอยางหมาะสม 
5. ลิกการสนับสนุน฿หຌดใกตຌองรียนพิศษตอนยใน/สาร์ูอาทิตย์ พืไอมุงขงขัน฿หຌรียนกงกวาคนอืไน

หรือรียนเดຌรใวกวาดใกอืไนตัๅงตอายุยังนຌอย พราะถึงดใกบางคนจะมีความฉลาดทางปัญญาทีไจะท าเดຌ ตถຌา
พัฒนาการทางอารมณ์ละสังคมของขายังเมพรຌอม หรือตຌอง฿ชຌวลารียนหนักเป ครียดเป อยางเมสมดุลกับความ
ตຌองการของชีวิตทีไตຌองการพัฒนาดຌานอืไนโ ดຌวย จะท า฿หຌขารียนเปอยางเมมีความสุข ถึงตอนตຌนโ ขาจะรียนเดຌ  
ตกใอาจมีปัญหาตามมา฿นภายหลังเดຌ ทัๅงนีๅ รวมทัๅงพอม ผูຌปกครอง เมควรคะยัๅนคะยอ฿หຌลูกหลานลือกรียน
สาขาวิชา฿นระดับอุดมศึกษา พอมผูຌปกครองขอบ ตผูຌรียนเมเดຌชอบอยางทຌจริงดຌวย 
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6. สงสริม฿หຌดใกตัๅงค าถาม คิด วิคราะห์ รูຌวิธีทีไจะรียนรูຌตอดຌวยตนอง ชน การอานบบจับ฿จความเดຌดี 
รูຌวิธีลือกหนังสือ คຌนควຌาหาขຌอมูล ปຂด฿จกวຌาง ลดอคติ มองทัๅงดຌานบวก ดຌานลบ อยางรอบดຌาน วิจารณ์ วิคราะห์
ความชืไอถือของขຌอมูล วิคราะห์ ตีความขຌอมูลบบรูຌจักชืไอมยงน าเป฿ชຌ฿นชีวิตจริงเดຌ 
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กำรสนทนำกลุม ิFocus Group Discussionี กำรบันทึกขຌอมูลที่มีคุณภำพพื่อกำรวิจัย 
 

ผูຌวิจัย     ดชกุล  มัทวานุกูล 
กิติชัย  รุจิมงคล 
นภาภรณ์  ธัญญา 
วรญา  ภูสตวงษ์ 

 

บทคัดยอ 
การสนทนากลุมป็นนวทางการกใบรวบรวมขຌอมูลส าหรับการศึกษาหรือการวิจัย ฿นการส ารวจความ

คิดหในหรือสดงทัศนคติของผูຌรวมสนทนากลุมทีไมีตอขຌอมูลทีไก าหนดเวຌ฿นประดในทีไฉพาะจาะจงของรืไองทีไก าลัง
ศึกษาหรือการวิจัย ผูຌด านินการสนทนากลุมป็นผูຌสนอประดใน฿นการสนทนากลุมพืไอจูง฿จ฿หຌผูຌรวมสนทนากลุม
สดงความคิดหในละความรูຌสึกทีไมีตอประดในทีไน าสนอ การสนทนากลุมป็นกระบวนการวิจัยทีไ฿หຌขຌอมูลทีไมี
คุณภาพละหมาะสมส าหรับน าเป฿ชຌป็นสวนหนึไงของผลการศึกษาหรือการวิจัยทีไสน฿จนัๅน สิไงทีไส าคัญคือ ความรูຌ 
ความสามารถ ทักษะละประสบการณ์ของผูຌด านินการสนทนากลุมทีไจะการจูง฿จ฿หຌผูຌรวมสนทนากลุมเดຌสดง
ความรูຌสึกละความคิดหในตอประดในการสนทนา ดຌวยความรูຌ ความขຌา฿จละประสบการณ์ของผูຌรวมสนทนากลุม
ทีไมีตอประดในค าถามทีไ฿ชຌ฿นการสนทนากลุมนัๅน ผูຌรวมสนทนากลุมเดຌน าสนอขຌอมูลทีไมีรายละอียดชัดจนละ
สมบูรณ์ซึไงจะน าเป฿ชຌประยชน์ตอผลการศึกษาหรือการวิจัยเดຌอยางมีคุณภาพ 

 
Abstract 

Focus group discussion is the process of collecting qualitative data for study or 
research in the survey of opinions or attitudes from the group members in the specific points. 
The moderator will propose the points of discussion in focus group discussion to motivate 
the group members to express their opinions or feelings. The process of focus group 
discussion is the research methodology which can give the qualitative data and those data are 
useful for some parts in the results of study or research. The importance of moderator is the 
knowledges , skills and his experiences in using questions to motivate the group members to 
express their opinions and feelings toward on the points of discussion from their background 
knowledges , understanding and experiences. Group members can give the clear and 
complete data for the results of study or research. 

 

บทน ำ 
การสนทนากลุม Focus Group Discussion ป็นวิธีการชิงคุณภาพทีไเดຌรับความนิยมจากนักวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ ละพฤติกรรมศาสตร์ป็นอยางมาก฿นชวงระยะวลา โูใ ทศวรรษทีไผานมา ซึไง฿นปัจจุบันนักวิจัย฿น
ศาสตร์ขนงอืไน โ ฿นกลุมสาขาวิชาทีไกีไยวกับสุขภาพ ิพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคม
วิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ การรณรงค์ทางการมือง ละการประมินผล รูຌจักวิธีการชิงคุณภาพนีๅละนิยม฿ชຌ
กั นม า ก ขึๅ น  ิMorgan , 1988 ; Stewart and Shamdasani 1990 ; Morgan and Krueger. 1993 ; Kitzinger 
and Barbour. 1999 ; Madriz, 2000 อຌางถึง฿น ชาย พธิสิตา. โ550 : โเ็ี การสนทนากลุมป็นกระบวนการ
กลุม ิGroup Processี ทีไตຌองอาศัยหลักการของการกระท าระหวางกัน฿นกลุม ิGroup Interactionี ท า฿หຌกิด
พลวัตของกลุม ิGroup Dynamicี พืไอเปกระตุຌน฿หຌสมาชิก฿นกลุมสดงความคิดหใน ละทัศนะของตนออกมา
อยางปຂดผยละจริง฿จ ฿นระหวางการสนทนากลุม ความคิดของสมาชิกคนหนึไง฿นกลุมอาจเปกระตุຌน฿หຌสมาชิก
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อืไนโ อยากพูดอยากสดงความคิดหในของตนองออกมาบຌาง ิMorgan , 1988 อຌางถึง฿น ประวิต อราวรรณ์ โ5ใ้ : โไี 
ซึไงวิธีการดังกลาวป็นระบียบวิธีวิจัย ิResearch Methodologyี วิธีการหนึไงของการวิจัยชิงคุณภาพ ทีไ฿ชຌป็น
ทคนิค฿นการกใบขຌอมูลบืๅองตຌนพืไอสรຌางครืไองมือยืนยันขຌอมูล฿นการวิจัย มืไอพิจารณาถึงรูปบบวิธีการของการ
สนทนากลุมลຌว จะหในวามีรูปบบกระบวนการฉพาะละ฿ชຌกใบขຌอมูลทีไมีลักษณะพิศษคือ ป็นขຌอมูลของคน ฿น
กลุมทีไมีประสบการณ์รวมกัน฿นสถานการณ์฿ด โ ละกิดขึๅนจากปฏิสัมพันธ์ของสมาชิก฿นกลุมกระตุຌน฿หຌผูຌรวม
สนทนาสดงความคิดหในออกมา 
ควำมหมำยละควำมส ำคัญของกำรสนทนำกลุม 

การสนทนากลุมกิดขึๅนครัๅงรก฿นปลายป ค.ศ. แ้ไแ ทีไมหาวิทยาลัยคลัมบีย ดย Robert Merton 
เดຌประมินรายการวิทยุทีไเดຌออกอากาศของสถานีวิทยุดຌวยทคนิควิจัยทีไรียกวา“Focused Interviews” ดยชิญ
ผูຌฟังรายการวิทยุมาสนทนาป็นกลุมลใก โ ซึไงปรากฏวาเดຌผลดี หลังจากนัๅนมีผูຌน าวิธีการดังกลาวเป฿ชຌกันอยาง
มากมาย ฿นระยะรก โ เดຌมีการน าทคนิคการสนทนากลุมเป฿ชຌ฿นการวิจัยการตลาด ิMarketing researchี ฿น
การหาความตຌองการ ละความพึงพอ฿จ฿นสินคຌาของผูຌบริภค ตอมาจึงเดຌน าเป฿ชຌอยางพรหลาย฿นทาง
สังคมศาสตร์ สาธารณสุข ละการศึกษา ซึไงเดຌมีการประยุกต์ ละรียกชืไอตกตางกันเป ชน “Focus Group 
Discussion” ิGillespie, แ้้โ อຌางถึง฿น ประวิต อราวรรณ์. โ5ใ้ : โไี 

รัตนะ บัวสนธ์ ิโ5ไแ : แ5ี กลาววา การสนทนากลุมป็นทคนิคของการวิจัยชิงคุณภาพ ทีไ฿ชຌท าการ
กใบรวบรวมขຌอมูลกีไยวกับความรูຌสึกนึกคิด การ฿หຌหตุผล การตัดสิน฿จ ละพฤติกรรมของกลุมคน ทีไมีตอค าถาม
ประดในตาง โ ทีไก าหนดขึๅนตลอดจนปฏิกิริยาของบุคคลภาย฿นกลุมสนทนาทีไมีตอกัน ซึไงกลุมทีไขຌารวมสนทนามิเดຌ
ป็นกลุมทีไกิดขึๅนองตามปกติ ตเดຌรับการคัดลือกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดยอาศัยหลักความคลຌายคลึง 
หรือ฿กลຌคียงกันทางภูมิหลังทางดຌานศรษฐกิจ สังคม ระดับการศึกษา ละอายุ ป็นตຌน กลุมคนหลานีๅจะสนทนา
กันตามประดในทีไผูຌวิจัยก าหนดเวຌลวงหนຌา 

นภาภรณ์ หะวานนท์ ิโ5ไแ : ่้ี เดຌ฿หຌความหมายของค าวา การจัดกลุมสัมมนา ิFocus Group 
Discussionี ป็นการวิจัยชิงคุณภาพทีไอาศัยหลักการกระท ารวมกันของคน฿นกลุมสนทนาท า฿หຌกิดพลวัตร กลุมทีไ
จะกระตุຌน฿หຌคนสดงความคิดหในละทัศนะของตนออกมาอยางปຂดผยละจริง฿จ ละความคิดหในของคน฿น
กลุมอาจเปกระตุຌน฿หຌคนอืไน โ อยากพูด อยากสดงความคิดหในออกมาบຌาง 

นิศา ชูต ิโ5ไ่ : แ่ๆี กลาววานวคิดของการสนทนากลุม หรือการสัมภาษณ์กลุม ิFocus Group 
Interviewี หมายถึง การสัมภาษณ์ทีไจะกระท า฿นกลุมลใก ประมาณ ๆู่ คน กีไยวกับรืไองหนึไงรืไอง฿ดดยฉพาะ฿ชຌ
วลาสัๅน โ ประมาณ แ.ใเ ูโ ชัไวมง พืไอ฿ชຌ฿นการกใบขຌอมูลวิจัยชิงคุณภาพ฿นประดในปัญหาวิจัย จากกลุมลใก โ 
ของคนทีไคลຌายคลึงกัน ิHomogeneousี ละมีผูຌด านินการ ิModeratorี ป้อนค าถามกีไยวกับหัวขຌอวิจัย โู ใ 
รืไอง฿หຌกลุมตอบ ฉะนัๅน฿นกลุม฿ดกใจะเดຌยินค าตอบของคนอืไน โ ละกใ฿หຌค าตอบทีไหในดຌวยพิไมติม หรือขัดยຌง 

ชาย พธิสิตา ิโ5ไ็ : โเ่ี กลาววาการอภิปรายกลุมบบจาะจง ิFocus Group Discussionี 
หมายถึง กลุมคนทีไถูกจัดขึๅนมา พืไอการสนทนาหรือการอภิปรายกัน ดยมีจุดมุงหมายจาะจง ทีไจะหาขຌอมูลทีไ
ถูกตຌองตรงประดในส าหรับการตอบค าถามการวิจัยรืไอง฿ดรืไองหนึไงดยฉพาะ 

Stewart and Shamdasani ิแ้้เ.อຌางถึง฿นดชกุล มัทวานุกูล.โ555 : 148) เดຌ฿หຌความหมายของการ
อภิปรายกลุมบบจาะจง ิFocus Group Discussionี หมายถึงการสนทนาของกลุมคนทีไนຌนความส าคัญของ
พลวัตกลุม ิGroup dinamicsี ซึไงป็นหัว฿จของการสนทนา ดย฿หຌสมาชิกกลุมเดຌมีปฏิกิริยาตอบตຌตอกัน 

฿นรืไองทีไยกมาป็นประดในสนทนา เม฿ชการ฿หຌสมาชิกกลุมตอบค าถามของผูຌด านินการสนทนากลุมป็น
รายคนดังชน฿นการสัมภาษณ์บบตัวตอตัว ซึไงการอภิปรายทีไสมาชิกกลุมมีปฏิกิริยาตຌตอบกันนัๅนจะเดຌมาซึไงขຌอมูล
ทีไดีส าหรับการตอบค าถามการวิจัย 
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Morgan ิแ้่่. อຌางอิง฿น สุวิมล วองวาณิช, โ5ไ่ หนຌา ใไโี เดຌ฿หຌความหมายของการอภิปรายบบ
สนทนากลุม วาป็นทคนิคทีไ฿ชຌวิธีการสัมภาษณ์ ฿นการกใบขຌอมูลดยการฟังละการรียนรูຌจากสมาชิก฿นกลุม      ผูຌ
รวมการอภิปราย ซึไงการอภิปรายบบการสนทนากลุมจึงป็นวิธีการกใบขຌอมูลดยปຂดอกาส฿หຌผูຌรวมอภิปราย ละ
ผูຌด านินการมีปฏิสัมพันธ์ดยการผชิญหนຌา ท า฿หຌกิดพลวัตของกลุมเปกระตุຌนความคิดหในของตน ละความ
คิดหในของสมาชิกคนอืไนออกมาอยางปຂดผย ละจริง฿จขณะด านินการท า฿หຌเดຌขຌอมูลทีไมีความละอียด ลึกซึๅง       
ลุมลึก ละมีงมุมตาง โ ของความคิดละประสบการณ์ของคน฿นกลุม 

ดชกุล มัทวานุกูล ิโ555 : 149) กลาววาการสนทนากลุม ิFocus Group Discussionี ป็นการกใบ
รวบรวมขຌอมูลทีไกิดขึๅนจาก การนัไงสนทนากันระหวางผูຌด านินการสนทนากลุมกับกลุมคนทีไป็นผูຌรูຌ฿นลักษณะการ 
“จับขาคุยกัน” ซึไงกลุมคนทีไป็นผูຌรูຌนีๅจะป็นผูຌ฿หຌขຌอมูล ซึไงคัดลือกตามหลักกณฑ์ตาง โ ทีไเดຌก าหนดเวຌละคาดวา
จะป็นกลุมบุคคลทีไ฿หຌนืๅอหาสาระ฿นการศึกษาเดຌละอียดละดีทีไสุด 

การสนทนากลุมจึงป็นการรวบรวมขຌอมูลดยการสัมภาษณ์ป็นกลุม (group interview) รูปบบหนึไง 
ดยมีความชืไอวามืไอกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลซึไงมีประสบการณ์฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงรวมกัน เดຌมีอกาสสดงความคิดหในป็น
กลุมจะท า฿หຌกิดความสบาย฿จ฿นการสนทนาละกิดอารมณ์รวม ตใม฿จ฿หຌขຌอมูลมากกวาการสัมภาษณ์ป็น
รายบุคคล 
หลักกำรของกำรจัดกำรสนทนำกลุม 

หลักการจัดการสนทนากลุม ฿ชຌนวทาง฿นหลักการของกระบวนการกลุม ฿นการก าหนดสมาชิกผูຌขຌารวม
การสนทนากลุมป็นผูຌทีไมีคุณสมบัติ มีความรูຌ มีความขຌา฿จ พียงพอทีไจะ฿หຌขຌอมูลเดຌดี สามารถสะทຌอนมุมมอง
กีไยวกับ สภาพการณ์ ปัญหา สาหตุ ละนวทาง฿นการกຌเขปัญหาเดຌครบถຌวนบบบูรณาการ ผูຌด านินการ
สนทนากลุมตຌองมีความสามารถ฿นการสรຌางบรรยากาศทีไ จะท า฿หຌสมาชิกทีไขຌารวมการสนทนากลุมรูຌสึกป็นสวน
หนึไงของการป็นจຌาของผลผลิตทีไกิดจากกระบวนการกลุม สามารถดึงความสน฿จของสมาชิก฿หຌอยู฿นประดในของ
การสนทนาเดຌป็นอยางดี 
ขัๅนตอนในกำรจัดกำรสนทนำกลุม 

การจัดการสนทนากลุมมีขัๅนตอน ละการออกบบหมือนกับการวิจัยดยทัไว โ เปตัๅงตขัๅนตอนการ
ก าหนดประดในปัญหา฿นการสนทนากลุมเปจนถึงขัๅนตอนการขียนรายงานผลการสนทนากลุม พียงตการจัดการ
สนทนากลุมมีหลักการพืๅนฐานละวิธีการฉพาะ฿นรายละอียดของตละขัๅนตอนของการสนทนาทานัๅน ิStewart 
ละ Shamdasani 1990 : โ็ อຌางถึง฿นดชกุล มัทวานุกูล.โ555 : 150ี เดຌสรุปขัๅนตอนของการด านินการจัดการ
สนทนากลุมเวຌดังนีๅ 

ขัๅนทีไ แ การนิยามปัญหา ละก าหนดประดในค าถาม฿นการศึกษา 
การก าหนดรืไองทีไจะท าการศึกษาอาจจะกิดมาจาก นวคิด ทฤษฎี หรือรืไองทีไสน฿จ ดยน าประดใน

ปัญหาซึไงป็นวัตถุประสงค์฿นการศึกษามาก าหนดป็นตัวปร ลຌวสรຌางป็นนวค าถามยอย  โ ทีไสามารถ ตอบ
วัตถุประสงค์฿หຌชัดจน ละป็นหตุผลมากทีไสุด 

ขຌอทีไ โ การคัดลือกกลุมตัวอยางทีไป็นผูຌขຌารวมการสนทนากลุม 
ขนาดของกลุมผูຌขຌารวมสนทนานัๅนควรมีขนาดพอหมาะ หากนຌอยกินเปจะท า฿หຌปฏิสัมพันธ์ระหวาง

ผูຌขຌารวมสนทนามีนຌอย ละหากผูຌขຌารวมสนทนามีมากกินเป อกาสทีไจะสดงความคิดหในอยางทัไวถึงกใจะมีนຌอย 
การลือกตัวอยางทีไขຌารวมกระบวนการควรค านึงถึง ภูมิหลังของผูຌขຌารวมสนทนา฿หຌมีลักษณะ฿กลຌคียงกัน 

ขัๅนทีไ ใ การก าหนดผูຌด านินการสนทนา ิModeratorี ผูຌชวยบันทึกขຌอมูลิnote – taker) ละผูຌอ านวย
ความสะดวก ิFacilitator) 
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ผูຌด านินการสนทนาป็นบุคคลทีไป็นผูຌน า ละก ากับการสนทนา฿หຌด านินเปตามหัวขຌอการวิจัย ละตาม
นวทางการสนทนา พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไตรงกับความป็นจริง ละครอบคลุมภาย฿นวลาทีไก าหนดเวຌ  ผูຌด านินการ
สนทนากลุมควรมีผนผังทีไนัไงระบุชืไอผูຌขຌารวมสนทนากลุม พืไอจะเดຌรียกชืไอผูຌรวมสนทนากลุมเดຌถูกตຌอง ละ฿ชຌท า
ครืไองหมายวา฿นตละประดในเดຌถาม฿ครเปลຌว สวนผูຌชวยบันทึกขຌอมูล  (note –taker) ท าหนຌาทีไจดบันทึกการ
สนทนา พืไอ฿ชຌประกอบบันทึกทีไเดຌจากการถอดทปการสนทนาละ฿นกรณีทีไจ าป็นอาจชวยสริมประดในทีไ
ผูຌด านินการสนทนากลุมยังเมเดຌถามละผูຌอ านวยความสะดวกิFacilitator)ท าหนຌาทีไบันทึกสียงดย฿ชຌครืไอง
บันทึกสียงละอ านวยความสะดวก฿นการด านินการสนทนากลุม 

ขัๅนทีไ ไ การก าหนดนวทาง / คูมือการสนทนาละทดลอง฿ชຌ 
การศึกษาจุดมุงหมาย ละตัวปรทีไตຌองการศึกษา มีการจัดล าดับความคิดละนวทางการสัมมนาเวຌ

ลวงหนຌาป็นขัๅนตอน ชวย฿หຌผูຌด านินการสนทนากลุมละผูຌรวมสนทนากลุมสามารถด านินการสนทนา฿นขอบขตทีไ
หมาะสม 

ขัๅนทีไ 5 การคัดลือกผูຌขຌารวมสนทนากลุม 
฿นการคัดลือกผูຌขຌารวมสนทนากลุม พยายาม฿ชຌทรัพยากรของหนวยงานหรือองค์กรทีไสนับสนุน฿หຌมีการ

จัดสนทนากลุมป็นหลงคัดลือก อาจ฿ชຌวิธีการสุมพืไอคัดลือกผูຌขຌารวมสนทนา ดยค านึงถึงตຌนทุนละคุณภาพ
ของผูຌรวมสนทนา ตຌองระวังเม฿หຌกิดอคติ ฿นการลือกกลุมผูຌขຌารวมสนทนา หากป็นเปเดຌการจักลุมผูຌรวมสนทนา
กลุมป็นบุคคลทีไมีอายุรุนดียวกัน พศ สถานภาพ฿กลຌคียงกัน จะท า฿หຌกิดความรูຌสึกทีไทาทียมกัน ละสามารถ
สรຌางอารมณ์รวมกันเดຌงายกวาผูຌรวมสนทนากลุมทีไมีลักษณะตางกัน 

ขัๅนทีไ ๆ ด านินการจัดกลุมสนทนา 
ผูຌด านินการสนทนาสรຌางบรรยากาศ฿หຌผูຌขຌารวมสนทนามีความคุຌนคย มีการนะน าตัวการสนอ

จุดประสงค์ของการจัดสนทนากลุม การขออนุญาตบันทึกขຌอมูล ดย฿ชຌครืไองบันทึกสียงการด านินการสนทนา 
จากนัๅนผูຌด านินการสนทนากลุมริไมตຌนอธิบายจุดมุงหมายของการด านินการสนทนากลุม บอกวิธีการด านินการ
สนทนากลุมละขอ฿หຌผูຌขຌารวมการสนทนากลุมนะน าตนองตามล าดับ ด านินการสนทนากลุม฿หຌครอบคลุม
ประดในทีไตຌองการ฿หຌกิดการอภิปรายครบถຌวน ควบคุมการสนทนา฿หຌอยู฿นประดใน ปຂดอกาส฿หຌสดงความ
คิดหในอยางตใมทีไ ดยเมชีๅน าค าตอบทีไตຌองการ฿หຌกิด ฿นการตัๅงค าถามตละประดในริไมดຌวยค าถามน ากับผูຌขຌารวม
สนทนากลุมคนรก ลຌวถามคนทีไสองละสาม ิเมควรตัๅงค าถาม฿หຌตอบป็นรายบุคคลจนครบผูຌขຌารวมสนทนา
กลุมี จากนัๅนสอบถามผูຌขຌารวมสนทนากลุมทัๅงหมดวา มีผูຌขຌารวมสนทนากลุมคน฿ดมีค าตอบตกตางทีไเดຌรับฟัง ถຌา
มีความคิดหในหรือค าตอบทีไตกตาง฿หຌรับฟังความคิดหในหรือค าตอบ฿หมนัๅน ตถຌาเมมีผูຌด านินการสนทนากลุมตัๅง
ค าถามสืบนืไองดยริไมจากผูຌขຌารวมสนทนากลุมทีไยังเมเดຌตอบ฿นรอบรก ลຌวสอบถามผูຌขຌารวมสนทนากลุมคนทีไ
สองละสามตอเป ด านินการ฿นลักษณะดียวกันนีๅจนจบประดในทีไก าหนดเวຌ฿นการสนทนากลุม ผูຌด านินการ
สนทนากลุมควรสรุปสาระทีไป็นความคิดหในของผูຌขຌารวมสนทนากลุมพืไอรวมกันรับรองความคิดหในนัๅน 

ขัๅนทีไ ็ การวิคราะห์ละปลผลขຌอมูล 
฿นการด านินการสนทนากลุมตละครัๅงควร฿ชຌวลาประมาณ แ – โ ชัไวมง ผูຌด านินการสนทนากลุมควร

จัดสรรวลา฿นตละประดในละควบคุมวลา฿หຌเดຌตามก าหนด มืไอสรใจสิๅนการสนทนากลุมลຌว ผูຌด านินการ
สนทนากลุมควรสรุปประดในส าคัญพืไอขอความคิดหในจากผูຌขຌารวมสนทนากลุมดຌวย ดยอาจสรุป฿นตละประดใน
หรือสรุป฿นชวงทຌายของการสนทนากลุมกใเดຌ 

ขຌอมูล฿นครืไองบันทึกสียงจะถูกถอดออกมาป็นบทสนทนาพืไอน าเปวิคราะห์ขຌอมูลตอเป ดย฿ชຌขຌอมูล
ทีไหลากหลาย ตสวน฿หญ฿ชຌการท าครืไองหมาย฿นขຌอความส าคัญ ลຌวมีการจัดหมวดหมู ปัจจุบันมีความกຌาวหนຌา
ทางทคนลยี มีการพัฒนาปรกรมคอมพิวตอร์ชวยวิคราะห์ขຌอมูล ชน “The Ethnograph” “Hyper research” 
หรือ “Nudist” ป็นตຌน 
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ขัๅนทีไ ่ การจัดท ารายงานผลการสนทนากลุม 
การขียนรายงานผลการจัดกลุมสนทนากใหมือนกับการจัดท ารายงานการวิจัยทัไวเปศึกษาประดในวิจัย 

น าสนอขຌอมูลทีไป็นค าตอบ฿นประดในวิจัย ลຌวขียนป็นขຌอคຌนพบ 
กำรออกบบกำรด ำนินกำรสนทนำกลุม 

การด านินการสนทนากลุมมีลักษณะการออกบบชนดียวกับวิธีวิจัย นัๅนคือ มีการออกบบการลือก
กลุมตัวอยาง ิSampling Designี การออกบบการด านินการละจัดกใบขຌอมูล ิMeasurementี ละการ
ออกบบการวิคราะห์ ิAnalysis Designี ซึไงมีรายละอียดดังนีๅ 
กำรก ำหนดสมำชิกในกำรสนทนำกลุม 

การก าหนดสมาชิก฿นการสนทนากลุมมีหลักการทีไส าคัญ฿นการคัดลือกสมาชิกทีไดีตຌองมีภูมิหลัง
คลຌายคลึงกัน หรืออยู฿นบริบทดียวกัน ความคุຌนคยหรือมีภูมิหลังคลຌายคลึงกันท า฿หຌผูຌ ด านินการสนทนากลุม เม
ตຌอง฿ชຌวลามาก฿นการนะน าตัวสมาชิกทีไอยู฿นกระบวนการ ท า฿หຌมีวลา฿นการอภิปรายมากขึๅน นอกจากนีๅการทีไ
สมาชิกรวมการสนทนากลุมมีภูมิหลังคลຌายคลึงกันจะมีประสบการณ์ ความขຌา฿จ฿นประดในปัญหาทีไสมาชิกตຌองการ
ศึกษารวมกัน มีความสะดวก฿จทีไจะสนอความคิดหในของตนอง ฿นขณะทีไสมาชิกทีไมีภูมิหลังตางกัน เมคุຌนคยกัน 
หรือเมเดຌอยู฿นบริบทดียวกัน อาจตຌอง฿ชຌวลา฿นการท าความคุຌนคยกันนานกวา 

Gilmore ละ Campbell ิแ้้ๆ. อຌางถึง฿น สุวิมล วองวาณิช, 2548 : ใไ็ี กลาววา สมาชิกผูຌขຌารวม
การสนทนากลุม ควรมีประมาณ ๆูแโ คนละกลาวสริมวา ขนาดของกลุมสมาชิกทีไหมาะสมขึๅนอยูกับประดในทีไ
ก าหนด฿หຌอภิปราย ซึไงสอดคลຌองกับความหในของ Stewart ละ Shamdasani ิแ้้เ อຌางถึง฿นประวิต อราวรรณ์ 
, โ5ใ้ : โๆี ทีไกลาววา จ านวนผูຌรวมสนทนากลุม ควรอยูระหวาง ๆูแโ คน พราะถຌามากกวา แโ คน จะท าการ
ควบคุม ละด านินการสนทนาล าบาก ตถຌานຌอยกวา ๆ คน อาจท า฿หຌปฏิสัมพันธ์มีนຌอย ท า฿หຌเมเดຌขຌอมูลทีไมี
คุณภาพทาทีไควรจะป็น 

โ. การด านินการละจัดกใบขຌอมูลการสนทนา  
฿นการด านินการสนทนากลุม ตຌองมีการตรียมการทีไจ าป็นดังตอเปนีๅ 
   โ.แ ผูຌรวมด านินการจัดการสนทนากลุมประกอบดຌวย 
    2.1.1 ผูຌด านินการสนทนากลุม ิModeratorี 
     ผูຌด านินการสนทนากลุม ป็นผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการสนทนาจุดประดในค าถามพืไอคຌนหา

ค าตอบ ละสรຌางบรรยากาศการสนทนา พืไอ฿หຌผูຌขຌารวมเดຌสดงออกซึไงความรูຌสึก ขຌอคิดหในตาง โ ป็นตຌน 
    Krueger ิแ้้ไ อຌางถึง฿น สุวิมล วองวาณิช , โ5ไ่ : ใไ5ูใไๆี กลาววาหลักการ

ท างานของผูຌด านินการสนทนากลุม ตຌอง฿หຌความสน฿จกับผูຌขຌารวมการสนทนา มีความรูຌสึกทางบวก สดงบทบาท
ป็นผูຌด านินการสนทนากลุม เม฿ชผูຌขຌารวมสดงความคิดหใน พรຌอมทีไจะฟังสิไงทีไอาจจะเมป็นทีไพอ฿จ               ฿ชຌ
ความสามารถฉพาะตน ละตຌองตือนตัวองอยูสมอวาเมมีผูຌ฿ดสามารถป็นผูຌด านินการสนทนากลุมเดຌทุกรืไอง
หรือกับทุกกลุม 

    ชาย พธิสิตา ิโ5ไ็ : โใไี กลาววา ผูຌด านินการสนทนากลุมมีความส าคัญยิไงตอ
ความส ารใจ ละความลຌมหลวของการกใบขຌอมูลดຌวยวิธีการสนทนากลุม  การมีกลุมตัวอยางละนวค าถามทีไ
ตรียมมาอยางดี กใยังเม฿ชหลักประกันพียงพอวา การสนทนากลุมทีไจัดนัๅนจะประสบความส ารใจ จนกวาจะน฿จวา
มีผูຌด านินการสนทนากลุมทีไดี มีคุณสมบัติหมาะสม ละมีประสบการณ์฿นการด านินการสนทนากลุม  

    Stewart ละ Shamdasani ิแ้้เ อຌางถึง฿น ประวิต อราวรรณ์ , โ5ใ้ : โ้ี        
กลาววา คุณลักษณะของผูຌด านินการสนทนากลุมทีไประสบความส ารใจ สามารถสรุปเดຌ ้ ประการ ดังตาราง

137

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



ตำรำงที่ แ คุณลักษณะของผูຌด ำนินกำรสนทนำกลุมที่ดี 
คณุลักษณะของผูຌด ำนินกำร สนทนำกลุม ค ำอธบิำยคณุลกัษณะ 

1. มีความสน฿จอยางทຌจริง฿นความคิดละ
ความรูຌสึกของคนอืไน 

 ผูຌด านินการสนทนากลุมทีไดี คือ คนทีไ฿นชีวิตจริงมีความสน฿จ       
฿นสิไงปลก฿หมทีไคຌนพบจากผูຌคน มีขຌอสงสัยถามค าถามละ        
ฟังค าตอบดຌวยความอยากรูຌ 

2. สามารถสดงทาทางทีไบงบอกถึงความรูຌสึก
เดຌ 

฿นการสนทนาเมเดຌมีการพูดอยางดียว ตตຌองมีการสดงออก
ทาทางค าพูดดຌวย 

ใ. ป็นคนทีไมีลักษณะป็นธรรมชาติละมี
ชีวิตชีวา 

ความมีชีวิตชีวาป็นสิไงส าคัญ บางคนมีลักษณะทาทางการพูดจาทีไ
จืดชืดเมหมาะสมทีไจะด านินการสนทนากลุม 

ไ. มีอารมณ์ขัน การทีไผูຌด านินการสนทนากลุมมีอารมณ์ขันจะชวย฿หຌบรรยากาศ฿น
การสนทนาผอนคลาย พราะสิไงทีไป็นงานวิจัยชิงคุณภาพตຌองการ
คือ จินตนาการ ความคิดสรຌางสรรค์ ละความป็นธรรมชาติ 

5. ป็นคนหนักนนละมีความคิดชัดจน คุณสมบัติขຌอนีๅมีความจ าป็น฿นการทีไจะรับรูຌถึงความรูຌสึกละ
มองหในชีวิตผูຌรวมสนทนากลุมผานทางทัศนะของขา 

ๆ. ยอมรับ฿นความล าอียงของตน การท าสิไงทีไสมบูรณ์ทีไสุดเมมีทางกิดขึๅนเดຌ ตสิไงทีไส าคัญทีไสุดคือ 
ความซืไอสัตย์ตอตนองละปຂดกวຌางพอทีไจะขຌา฿จ฿นความล าอียง
นัๅนละขจัดออกเป 

็. สรຌางความขຌา฿จอยางลึกซึๅง ถองทຌ฿นตัว
ของผูຌขຌารวมสนทนากลุม 

ผูຌด านินการสนทนากลุมทีไดีตຌองรูຌจักขบคิด ฿ครครวญละตะลอม
กลอมกลาพืไอท าความขຌา฿จ฿นตัวของผูຌขຌารวมสนทนา 

่. มีความคลองคลวละชัดจน ตຌองมีความคลองคลว฿นการพูดจา ตัๅงค าถามงาย โ ฿หຌการ
สนทนาราบรืไนละเมติดขัดละมีความชัดจน 

้. มีความยืดหยุนสูง รูຌจักปรับทิศทาง พลิกพลงสถานการณ์ฉพาะหนຌาเมขຌมงวด฿น
ค าถามละค าตอบจนกินเป ต฿ชຌทคนิคตะลอมกลอมกลาจน
เดຌขຌอมูลทีไคิดวาเดຌขຌอสรุปพียงพอลຌว 

ทีไมา : ประวิต อราวรรณ์, โ5ใ้, : โ้ 
 
นอกจากคุณสมบัติทีไพึงปรารถนาของผูຌด านินการสนทนากลุม ลຌวยังรวมถึงลักษณะสวนตัว ชน อายุ 

พศ บุคลิกทาทาง ภูมิหลังทางการศึกษา การฝຄกอบรม ละประสบการณ์การคยป็นผูຌด านินการสนทนากลุมมา
กอน นอกจากนีๅลຌวคุณสมบัติส าคัญอีกประการหนึไงซึไงผูຌด านินการสนทนากลุม จะขาดสียมิเดຌคือ ความป็นผูຌน า 
ซึไงจะชวย฿หຌสามารถขจัดพลวัตกลุมเดຌอยางหมาะสม฿นบรรยากาศการสนทนา 

    โ.แ.โ ผูຌบันทึกการสนทนา ิNote takerี 
    ผูຌบันทึกการสนทนามีหนຌาทีไ฿นการจดบันทึกค าสนทนาดยยอของผูຌขຌารวมสนทนากลุม 

ผูຌบันทึกตຌองรูຌวิธีการจดบันทึกอยางมีประสิทธิภาพ พราะจะตຌองบันทึกบรรยากาศทีไกิดขึๅนระหวางการสนทนาดຌวย 
ชน อารมณ์ ลักษณะทาทาง ฯลฯ ของผูຌรวมสนทนากลุม ทัๅงนีๅพืไอประยชน์ส าหรับการวิคราะห์ภายหลัง 
นอกจากนีๅลຌวควรมีคุณสมบัติฉพาะตัว คือควรพูดละฟังภาษาทຌองถิไนเดຌดี ละขຌา฿จอยางลึกซึๅงอีกดຌวย นอกจาก
จะบันทึกค าสนทนาลຌวผูຌบันทึกการสนทนายังมีหนຌาทีไบันทึกสียง บันทึกภาพของผูຌขຌารวมสนทนากลุมทุกคน
รวมทัๅงการถอดทปของการสนทนากลุมดຌวย 
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    โ.แ.ใ ผูຌอ านวยการจัดการสนทนากลุม ิFacilitatorี 
    ผูຌอ านวยการจัดการสนทนากลุม ป็นผูຌคอย฿หຌการชวยหลือทัไวเป฿นขัๅนตรียมการ

จัดการกลุมสนทนา คอยอ านวยการความสะดวก ชน ตรียมสถานทีไ ตรียมวัสดุอุปกรณ์ ละครืไองดืไม หรือของ
วาง รวมทัๅงจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทีไผูຌขຌารวมสนทนากลุมตຌอง฿ชຌ นอกจากนีๅผูຌอ านวยการจัดการสนทนากลุมยังท าหนຌาทีไ
คอย฿หຌค านะน าดยสุภาพ กคนทีไเมเดຌรับชิญพืไอเม฿หຌขຌามาทรก฿นวงสนทนา ละอาจชวยบันทึกสิไงทีไเดຌ
สังกตหในระหวางการสนทนาดยทัไวเป ชน สีหนຌาทาทาง ิพฤติกรรมี ของสมาชิก฿นระหวางการสนทนาละ
บรรยากาศของการสนทนากลุม ป็นตຌน 

   2.2  คูมือ฿นการสนทนากลุม ิGroup Discussion Guideี  
  ฿นคูมือการสนทนากลุมจะมีสวนประกอบส าคัญ โ สวน คือ ขัๅนตอน฿นการสนทนากลุมละ

นวค าถาม ิGuidelineี ซึไงนวค าถามนัๅนจะก าหนดเวຌกวຌาง โ เมฉพาะจาะจงกินเป ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับประดใน
ปัญหาวามีความตຌองการหาค าตอบ฿นรืไอง฿ด รืไองทีไจะสนทนากลุมมีความซับซຌอนหรือละอียดออนหรือเม 
ผูຌด านินการสนทนากลุมตຌองการขຌอมูลลึกซึๅงพียง฿ด ตຌองการความชัดจน฿นระดับเหน ดยทัไวเปลຌวนวค าถามทีไ
ก าหนดเวຌ฿นคูมือการสนทนากลุมหรือค าถามทีไผูຌด านินการสนทนากลุมคิดขึๅน฿นสถานการณ์ฉพาะหนຌาของการ
สนทนากลุมจะประกอบดຌวยค าถามลักษณะตาง โ ดังตาราง  
ตำรำงที่ โ ลักษณะค ำถำมในกำรสนทนำกลุม 

ประภทของค ำถำม จุดประสงค์ที่ใชຌ/สถำนกำรณ์ที่ใชຌ 
แ. ค าถามหลัก 
ิMain Research Questionsี 

ป็นค าถามทีไนຌนประดในปัญหาทีไตຌองการศึกษาดยตรง ซึไงจะถามอยางเรตຌองมีการคิด
ลวงหนຌา 

โ. ค าถามน า 
ิLeading Questionsี 

฿ชຌค าถามพืไอทีไจะน าเปสูความหมายทีไลึกซึๅง หรือ฿นชวงทีไผูຌขຌารวมสนทนากลุมกิดความ
ลังลเมน฿จ฿นรืไองสนทนาซึไงมืไอถามน าลຌวควรถามตอวา “ท าเม” 

ใ. ค าถามตรวจสอบ 
ิTesting Questionsี 

ค าถามนีๅจะ฿ชຌมืไอผูຌด านินการสนทนากลุมเมขຌา฿จหรือ฿ชຌตรวจสอบ฿นขຌอจ ากัดของ
ความคิดรวบยอดบางอยาง ดย฿ชຌค าพูดหรือความคิดของคน฿นกลุมทีไสดงออกมาสรຌาง
ป็นค าถามพืไอสงค าพูดหรือนวคิดนัๅนกลับเปยังกลุมผูຌรวมสนทนาหรือตรวจสอบอีกครัๅง 

ไ. ค าถามขຌาสูประดใน 
ิSteering Questionsี 

฿ชຌ฿นกรณีทีไผูຌรวมสนทนากลุมออกนอกประดในหรือนวรืไองทีไตຌองการกใสามารถ฿ชຌ
ค าถามลักษณะนีๅน าขຌาสูประดใน 

5. ค าถามบบซืไอ โ 
ิObtuse Questionsี 

มืไอผูຌรวมกลุมสนทนาเดຌสนทนา฿นประดในทีไยากตอการสดงความคิดหในหรือ฿นกรณีทีไ
ป็นนามธรรม ควรถาม฿นพฤติกรรมหรือความคิดหในของคนอืไน โ ชน “ถຌาคุณป็นขา
คุณจะรูຌสึกอยางเร” 

6. ค าถาม฿หຌขຌอทใจจริง 
ิFactual Questionsี 

฿ชຌค าถาม฿นกรณีทีไตຌองการค าตอบทีไป็นขຌอทใจจริงปราศจากอคติของผูຌรวมสนทนากลุม
คน฿ดคนหนึไง ซึไงตຌองถาม฿นค าถามทีไรูຌสึกป็นกลาง฿นกลุมองหรือระหวางกลุม 

็. ค าถามความรูຌสึก 
ิFeel Questionsี 

฿ชຌ฿นการถามความคิดหในทัไว โ เป อาจจะป็นรืไองทีไออนเหวหรือปຂดผยเดຌ฿นความรูຌสึก
ของผูຌรวมสนทนากลุมตละคน ซึไงตຌองระมัดระวัง฿นความรูຌสึกทีไขัดยຌงกันละตຌอง฿หຌอกาส
ทุกคนเดຌพูด 

่. ค าถามลับ  
ิAnonymous Questionsี 

฿ชຌถาม฿นสิไงทีไกลุมผูຌพูดคุยกันหรือยຌอนกลับ฿นประดในส าคัญดยเมตຌองระบุชืไอผูຌตอบ ชน 
“คุณคิดวาอะเรคือ สิไงส าคัญทีไสุด฿นประดในทีไราเดຌสนทนากันมา กรุณาขียนลง฿นกระดาษ
สงมา” 

9. ค าถามดย฿ชຌความงียบ ฿นบางครัๅงค าถามทีไดีทีไสุดคือ การงียบพืไอรอค าตอบทีไจะออกมา 
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  โ.ใ สถานทีไละบรรยากาศการจัดการสนทนากลุม 
  ฿นการจัดการสนทนากลุม ผูຌด านินการสนทนากลุมตຌองสรຌางบรรยากาศทีไป็นกันอง มีการ

ตຌอนรับทีไอบอุน฿หຌกิดความผอนคลาย เมครงครัด ป็นเป฿นลักษณะ “นัไงจับขาคุยกัน” สถานทีไ฿นการสนทนาควร
ป็นทีไทีไผูຌขຌารวมสนทนารูຌสึกสะดวกสบาย ปลอดปรง สงบเมมีสิไงรบกวนจากภายนอก ละ฿หຌผูຌรวมสนทนากลุมมี
ความรูຌสึกสบาย฿จทีไจะสดงความคิดหในเดຌอยางปลอดภัย ิMorgan, 1988 อຌางถึง฿น ประวิต อราวรรณ์ , โ5ใ้ : ใโี 

  โ.ไ วลาทีไ฿ชຌ฿นการสนทนากลุม 
  การด านินการสนทนากลุมตละครัๅงจะ฿ชຌวลาประมาณ แ– โ ชัไวมง ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับขอบขต

ละลักษณะของปัญหาทีไตຌองการศึกษา ลักษณะของผูຌขຌารวมสนทนากลุมมีปฏิสัมพันธ์ความคลืไอนเหวภาย฿นกลุม 
ละบรรยากาศของการสนทนา ิPopham , แ้้ใ อຌางถึง฿น ประวิต อราวรรณ์, โ5ใ้ : ใโี ซึไงสอดคลຌองกับ
ความคิดหในของ Morgan ิแ้่่ อຌางถึง฿น สุวิมล วองวาณิช. โ5ไ่ : ใไ็ี ซึไงกลาววา การสนทนากลุมควรอยู
ภาย฿ตຌบรรยากาศทีไสบายเมป็นทางการ ดยการสัมภาษณ์บบเมมีครงสรຌาง ผูຌด านินการสนทนากลุมท าหนຌาทีไ
ก ากับ฿หຌสมาชิกพูดคุย฿นประดในทีไมีการก าหนดลวงหนຌา ละสรຌางปฏิสัมพันธ์ของสมาชิก฿นกลุม ฿หຌสมาชิก฿นกลุม
มีการลกปลีไยนความรูຌสึก ความคิดหใน ละทัศนคติรวมกัน  
กำรบันทึกกำรสนทนำกลุม 

นิศา ชูต ิโ5ไเ, : แโ้ี กลาววา ฿นขณะการด านินการสนทนากลุมถึงมຌวาจะเดຌมีการบันทึกทปสียง
ลงเวຌลຌวกใตาม ผูຌด านินการสนทนากลุมยังตຌองจดประดในทีไนาสน฿จละปฏิกิริยาของผูຌขຌารวมสนทนากลุมเวຌดຌวย 
บันทึกดังกลาวจะชวยตือนความจ า รืไองส าคัญทีไจะชวยอຌางอิง฿นการตีความหมายขຌอมูลจากการสนทนากลุม หรือ
การอຌางอิงค าพูดจากการสนทนากลุม การจดบันทึกลักษณะทาทางของผูຌขຌารวมสนทนากลุม฿หຌป็นภาษาทาทาง      
ซึไงหมายความวา ผูຌขຌารวมสนทนากลุม฿หຌความสน฿จ฿นประดในค าถาม ฯลฯ ฿หຌขຌอมูลกิดความรูຌสึกจริงจัง ฿นการ
฿หຌขຌอมูลดຌวยบางครัๅงการจดกใจะป็นจังหวะหยุดชวย฿หຌ  ผูຌขຌารวมสนทนากลุมเดຌรวบรวมความคิด฿นการสนทนา
กลุมเดຌอยางตอนืไอง 

หลังจากการสนทนากลุมลຌว กใตຌองรีบท าบันทึกรายละอียด฿นขณะทีไความจ ายัง฿หม โ อยูรวมบันทึก
รายละอียดขຌอมูลกีไยวกับผูຌขຌารวมสนทนากลุม พรຌอมทัๅงขียนความรูຌสึกของผูຌด านินการสนทนากลุมตอการ
สนทนากลุมละบุคคลทีไขຌารวมสนทนากลุม รวมทัๅงประมินขຌอมูลความคิดความขຌา฿จทีไกิดขึๅนทันทีอยาผลัดวัน
การขียนพราะจะลืม การขียนบันทึกนีๅป็นสวนหนึไงของการวิคราะห์ชิงคุณภาพ ซึไงจะชวยสรຌาง฿หຌกิดนิสัยละมี
วินัย฿นการขียนวิคราะห์ละบันทึกอยางตอนืไองละชัดจน 

ส าหรับขຌอมูลจากการสนทนากลุมทีไบันทึกทปเวຌนัๅน กใตຌองเดຌรับการถอดทปละพิมพ์ดຌวย ดยผูຌมี
ประสบการณ์ละช านาญป็นผูຌพิมพ์ถายทอด การถายทอดพิมพ์จะตຌองพิมพ์ทุกค าพูด หຌามตกตงปรับกຌ พราะ
ขຌอมูลดิบหลานีๅจะน ามา฿ชຌพืไอการวิคราะห์ละอຌางอิงค าพูดของผูຌขຌารวมสนทนากลุม  ค าตอค า ถຌาผูຌด านินการ
สนทนากลุมตຌองท าอง สามารถท าเดຌดยตรวจสอบบันทึกการสนทนากลุมละถอดทปฉพาะตรงค าพูดทีไตຌองการ
฿ชຌวิคราะห์ละหรือ฿ชຌอຌางอิง฿นรายงาน 

Bertrand, ิ1992 อຌางอิง฿น ประวิต อราวรรณ์, โ5ใ้. : ใโี เดຌกลาวถึงการบันทึกสนทนากลุม สามารถ
กระท าเดຌ ใ วิธี ดังนีๅ 

แ. การจดบันทึกละการถอดความจากทปอยางละอียดทุกค าพูดละบันทึกบรรยากาศการสนทนกลุม
ดຌวย วิธีนีๅหมาะส าหรับขຌอมูลทีไส าคัญละจ าป็น มีวลาพียงพอเมรงรีบละจุดประสงค์ของการศึกษาตຌองการ
รายละอียดพืไอ฿ชຌปรียบทียบ฿หຌความหในตกตาง฿นกลุมประชากรทีไตางกัน ชน ยกตามพศ อายุ กลุม สถานะ
ทางสังคม ภูมิล านา ป็นตຌน 
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โ. การจดบันทึกการสนทนากลุม ละบันทึกทปประกอบ วิธีนีๅจะนຌนการจดบันทึกอยางละอียด เมมี
การถอดทป มืไอมีขຌอสงสัย กใจะฟังจากทปประกอบทานัๅน วิธีนีๅหมาะส าหรับ การด านินการทีไมีวลาจ ากัด     
การสนทนา฿ชຌวลามาก ละจุดประสงค์ตຌองการพียงขຌอมูลยຌอนกลับจากกลุมประชากรพืไอการตัดสิน฿จทานัๅน 

ใ. การจดบันทึกอยางดียว ดยเมตຌองบันทึกทป วิธีนีๅหมาะส าหรับการด านินการทีไ฿ชຌวลานຌอย 
ประดใน฿นการด านินการป็นรืไองงาย โ เมซับซຌอน หรือจัดกลุมสนทนาพืไอการศึกษาประกอบทคนิคอืไน โ 

หลังจากการบันทึกขຌอมูลการสนทนากลุมสรใจสิๅนสมบูรณ์ลຌว ผูຌด านินการสนทนากลุมตຌองด านินการ
วิคราะห์ขຌอมูล จากการจดบันทึก ซึไงการตรียมขຌอมูลพืไอการวิคราะห์ สามารถท าเดຌ โ วิธี คือ 

แ. การจัดหมวดหมูดຌวยมือ วิธีการนีๅจะก าหนดคຌาครงวิคราะห์ตามรายการของประดใน฿นการสนทนา
กลุมหรือก าหนดตามขຌอสรุปของผูຌด านินการสนทนากลุมยืนยันกับขຌอมูลทีไ จดบันทึก ละจัดหมวดหมูดยการท า
รหัสลง฿นตละชวงขຌอมูล การท ารหัสอาจ฿ชຌดินสอสี ขีดสຌน฿ตຌ หรือ฿ชຌทคนิคการตัดปะ ิCut and Paste Techniqueี 
ค าพูดหรือขຌอความ฿นบันทึกกใเดຌ  

โ. การจัดหมวดหมูขຌอมูลดຌวยปรกรมคอมพิวตอร์ ปรกรมส ารใจรูปทีไก าลังเดຌรับความสน฿จ ละ฿หຌ
ความสะดวก฿นการจัดหมวดหมูขຌอมูลชิงคุณภาพ คือ ปรกรมทีไชืไอ “The Ethnograph” ปรกรมนีๅจะ฿ชຌ฿นการ
ลงรหัสนืๅอหาตาง โ ละสามารถจัดหมวดหมูขຌอมูล ยกประดในหัวขຌอตาง โ ดยเมยุงยากหมือนจัดท าดຌวยมือ  

มืไอด านินการตรียมขຌอมูลพืไอการวิคราะห์รียบรຌอย ขัๅนตอนตอเปคือ การวิคราะห์ขຌอมูล ซึไงสามารถ
วิคราะห์เดຌ โ ระดับ คือ การวิคราะห์บืๅองตຌน ละการวิคราะห์อยางละอียด ดยมีรายละอียดดังนีๅ 

แ. การวิคราะห์บืๅองตຌน คือการวิคราะห์ผลการสนทนากลุม ดยรวมกันสรุปละสนอความคิดหใน฿น
กลุมของผูຌจัดด านินการสนทนากลุม ซึไงจะด านินการทันทีมืไอการสนทนาตละกลุมสิๅนสุดลง พืไอป็นการหา
ผลสรุปบืๅองตຌนจากขຌอคຌนพบทีไเดຌจากการสนทนากลุม ละพืไอหาขຌอผิดพลาด฿นการด านินการพืไอน าเปปรับปรุง
฿นการจัดสนทนากลุมครัๅงตอเป ละป้องกันการหลงลืมประดใน นืไองจากขຌอมูลนัๅนป็นขຌอมูลชิงคุณภาพ ละมี
จ านวนมาก 

โ. การวิคราะห์อยางละอียด หนวยของการวิคราะห์ขຌอมูลคือ กลุมสนทนาตละกลุม ดย฿ชຌวิธีการ
วิคราะห์นืๅอหา ิContent Analysisี ซึไงมืไอมีการจัดหมวดหมูขຌอมูลลຌวสามารถวิคราะห์ขຌอมูล เปตามหัวขຌอทีไ
วางคຌาครงเวຌ 

฿นการวิคราะห์นืๅอหาสามารถท าเดຌสองนวทาง กลาวคือ นวทางรกป็นการวิคราะห์ตาม
ความหมายทางภาษา ิManifestี ดยตรงละนวทางทีไสองนัๅนป็นการวิคราะห์ความหมายทางความรูຌสึกหรือนัย
ทีไฝงอยู ิLatentี ฿นค าพูดหลานัๅนดยจะพิจารณาความคลຌายคลึงละความตกตางกันของทัศนะละความ
คิดหในตาง โ ละพยายามหาค าอธิบายวามีปัจจัยอะเรบຌางทีไท า฿หຌผูຌขຌารวมสนทนาตละกลุมมีทัศนะหรือความ
คิดหในทีไหมือนกันหรือตกตางกัน ควรพยายามน าสนอความคิดหใน ละทัศนะทีไหมือนหรือขัดยຌงกันเวຌดຌวย 

 

ขຌอดีของกำรด ำนินกำรจัดกำรสนทนำกลุม 
การด านินการจัดการสนทนากลุมป็นนวทางการวิจัยชิงคุณภาพทีไมีประยชน์฿นการ฿หຌขຌอมูลความ

ตຌองการเดຌชัดจน นืไองจากปຂดอกาส฿หຌผูຌขຌารวมสนทนากลุม  สามารถสดงความคิดหใน ความรูຌสึกจาก
สภาพการณ์ทีไปรากฏอยู฿นขณะนัๅนเดຌอยางตใมทีไ ผูຌขຌารวมสนทนากลุมสามารถสดงความรูຌสึกออกมาทัๅง฿นดຌาน
ค าพูดทาทาง สีหนຌาดยตรง การสนทนากลุมกอ฿หຌกิดปฏิสัมพันธ์฿นชิงพลวัตทีไจะกระตุຌนสงสริม฿หຌกิดความ
คิดหในของผูຌน ารวมสนทนากลุมออกมาเดຌอยางชัดจน 

 ชาย พธิสิตา ิโ5ไ็ : แโแี กลาววา การสนทนากลุมเดຌพัฒนามาถึงจุดทีไมีหลักการละมีทฤษฎีรองรับ
ทีไมัไนคงพอสมควร จึงเดຌรับการยอมรับละถูกน ามา฿ชຌอยางกวຌางขวาง฿นวงการวิจัยหลายสาขาวิชา  ซึไงอาจ
นืไองมาจากมีลักษณะดนหลายประการดังตอเปนีๅ 
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แ. การสนทนากลุม ป็นวิธีทีไชวย฿หຌกใบขຌอมูลจากจ านวนหลายคน เดຌ฿นวลาอันสัๅนละสามารถสนอผล
การศึกษาเดຌ฿นวลาอันจ ากัด ิตทัๅงนีๅขึๅนอยูกับวัตถุประสงค์ของการวิคราะห์ดຌวย  ถຌาการวิคราะห์มุงพียงหา
ขຌอสรุปทีไส าคัญจากขຌอมูลทานัๅนกใ฿ชຌวลานຌอย ตถຌาป็นการวิคราะห์ ทีไมุงหาค าอธิบายชิงวิชาการ ดังชน฿นการ
วิจัยพืๅนฐาน กใอาจ฿ชຌวลามากหมือนกันี 

โ. มีครงสรຌางทีไยืดหยุน สามารถปรับลือก฿ชຌเดຌ฿นการวิจัย พืไอวัตถุประสงค์ตาง โ ละ฿ชຌกับกลุม
ตัวอยางเดຌหลายบบ 

ใ. นักวิจัยสามารถลือก฿ชຌเดຌตามความตຌองการ กลาวคือสามารถ฿ชຌพืไอสงสริมวิธีการวิจัยบบอืไนเดຌ 
ิชน฿ชຌกอนหรือหลังการวิจัยบบส ารวจีหรือจะ฿ชຌป็นการวิจัยทีไมีความสมบูรณ์บใดสรใจ฿นตัวองกใเดຌ 

ไ. ขຌอมูลทีไเดຌจากการสนทนากลุม ป็นขຌอมูลทีไผานการถกถียงตຌตอบกันของกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลอง ท า฿หຌ
มัไน฿จเดຌ฿นความถูกตຌองมนตรง ความนาชืไอถือละความหลากหลายของขຌอมูล 

5. พลวัตกลุมซึไงป็นหัว฿จส าคัญของการด านินการสนทนากลุม ท า฿หຌขຌอมูลทีไเดຌมีชีวิตชีวา 
6. การสนทนากลุมป็นวิธีทีไผูຌ฿หຌขຌอมูล ิผูຌรวม฿นวงสนทนากลุมี รูຌสึกมีอ านาจคือสามารถด านินการ

สนทนาเปตามทีไตัวองอยากจะพูด อยากจะสดงออกเดຌมากกวา ดยเมรูຌสึกวา “ถูกก ากับ” มากนัก พราะการอยู
฿นกลุมคนทีไมีคุณสมบัติพืๅนฐานบางประการคลຌายกัน ิHomogeneous groupี ยอมท า฿หຌผูຌพูดรูຌสึกมัไน฿จ฿นการพูด
หรือการสดงออกมากกวา รืไองนีๅป็นรืไองทใจจริงทางจิตวิทยากลุม ิGroup psychologyี การอภิปรายตຌตอบ
กันองท า฿หຌผูຌรวมสนทนากลุมสามารถ คุมทิศทางการสนทนาเดຌมากกวาการสัมภาษณ์บบตัวตอตัว ซึไงนักวิจัยจะ
ป็นฝຆายก าหนดทิศทางการสนทนากลุม ละก าหนดนืๅอหาของการสนทนากลุมป็นสวน฿หญ 

  

ขຌอจ ำกัดของกำรด ำนินกำรจัดกำรสนทนำกลุม 
การด านินการจัดการสนทนากลุม ป็นนวทาง฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลซึไงมีขຌอจ ากัดชนดียวกับ

วิธีการอืไน โ ดังตอเปนีๅ 
แ. การด านินการคัดลือก สมาชิกผูຌขຌารวมสนทนากลุมทีไมีความป็นอกพันธ์ ละป็นตัวทนของกลุม

ประชากร ทีไมีลักษณะธรรมชาติคลຌายคลึงกัน พืไอ฿หຌสามารถสรุปอຌางอิงผลการวิจัยเดຌนัๅนคอนขຌางด านินการเดຌยาก 
ผูຌวิจัยตຌองมีทักษะความรูຌ ความขຌา฿จ ละประสบการณ์จึงจะท า฿หຌการด านินการสนทนากลุมประสบความส ารใจ 

โ. ผูຌด านินการสนทนากลุม ตຌองวางตัวป็นกลาง฿นการด านินการสนทนากลุม การตัๅงประดในค าถาม฿น
ลักษณะการชีๅน า มีการชักจูง สอดทรกความคิดหในของตนอง฿นระหวาง การสนทนากลุมจะท า฿หຌค าตอบทีไเดຌรับ 
จากการสนทนากลุมบิดบือนเปจากความป็นจริง 

ใ. ขຌอมูลทีไเดຌจากการสนทนากลุม ป็นขຌอมูลชิงคุณภาพซึไงมีความยาก฿นการวิคราะห์  ละสรุปผล
ความส ารใจของกระบวนการ จึงขึๅนอยูกับทักษะความสามารถของผูຌด านินการจัดการสนทนากลุม 

 

สรุป 
การสนทนากลุมป็นทคนิคของการวิจัยชิงคุณภาพทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลกีไยวกับความรูຌสึกนึก

คิด การ฿หຌหตุผล การตัดสิน฿จ ละพฤติกรรมของบุคคลทีไมีตอประดในค าถาม ตลอดจนปฏิกิริยาของบุคคลภาย฿น
กลุมสนทนา รูปบบของการสนทนาระหวางผูຌวิจัยกับกลุมบุคคลทีไป็นผูຌรูຌ ป็นลักษณะของการ “จับขาคุยกัน”      
มีปฏิสัมพันธ์ทีไดีตอกัน฿นบรรยากาศของการสนทนาทีไสามารถสดงความคิดเดຌอยางสบาย฿จละปลอดภัย ขຌอมูล
สารสนทศทีไเดຌจากการสนทนากลุมจะมีความลึกซึๅงมากนຌอยพียง฿ด ขึๅนอยูกับค าถามของผูຌด านินการนทนากลุม
หรือผูຌวิจัย การตัๅงค าถามจาะลึกลง฿นรายละอียดตอนืไองดยลือกถามผูຌทีไมีขຌอมูลมากทีไสุดละตใม฿จลามากทีไสุด
กอน ลຌวจึงสอบถามผูຌขຌารวมสนทนากลุมคนอืไนดยกระตุຌน฿หຌกิดอารมณ์รวม ลารืไองอยางปຂดผยจะท า฿หຌเดຌ
ขຌอมูลทีไมีรายละอียดน าเป฿ชຌประยชน์ตองานวิจัยเดຌอยางมีคุณภาพ 
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วัฒนธรรมชาวกะซองและซัมเรในจังหวัดตราด 
 
Kasong and Samre culture in Trat Province 
 
ผูวิจัย    ผูชวยศาสตร ดร. ปนณิชา  อุตตมะเวทิน 

สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
    นักประวัติศาสตรทองถิ่นและปราชญชาวบาน 
 

บทคัดยอ 
 บทความวิชาการนี้มุงศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยู ของชาวกะซองและซัมเร ซึ่งเปนชนพื้นเมือง
ดั้งเดิมของตราดพื้นที่จังหวัดตราดติดชายแดนภาคตะวันออก มีแนวเทือกเขาบรรทัดกั้นระหวางประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชา เปนถิ่นที่อยูของชาวไทยที่พูดภาษากะซองและภาษาซัมเรซึ่งเปนภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติก  
กลุมมอญ-เขมรจากการศึกษา เพ่ือใหทราบถึงประวัติความเปนมาตั้งในอดีตถึงปจจุบัน ศึกษาวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิต 
ความเปนอยู ศาสนาและความเชื่อ รวมท้ังประเพณีตางๆ ของชาวกะซองและซัมเร การศึกษาพบวา วิถีชีวิตของกลุมกะซอง 
ท่ีตำบลดานชุมพลและกลุมซัมเรท่ีตำบลนนทรีไมคอยเปนท่ีรูจักของสังคมภายนอก ปจจุบันภษากะซองและภาษาซัมเร
จัดอยูในกลุมภาษาในขั้นวิกฤตขั้นสุดทายท่ีกำลังจะสูญหายไป ชาวกะซองและซัมเร มีการนับถือผีและพิธีสะเดาะเคราะห 
และมีปฏิทินวัฒนธรรมซ่ึงสะทอนวิถีชีวิตของชาวกะซองและซัมเร 
 
คำสำคัญ : ชุมชนชาวกะซองและซัมเร , จังหวัดตราด 
 
Abstract 

 This academic article aims to study the culture and lifestyle of the Kasong and Samre 
people, the traditional indigenous people of Trat, trat province, on the eastern border. There is a 
barrier between Thailand and Cambodia, a Thai resident who speaks kasong and Sumre, a 
language in the Astro-Asiatic family. The Mon-Khmer Group from the study to keep an 
awareness of the history of the past to the present. Study lifestyle sway Well-being Religion and 
beliefs, as well as traditions of The Kasong and Samre people. The study found that the way of 
life of the Kasong group at Dan Chumpol and Samre group in Nontree sub-district is not known 
to outside societies. Today, The Brotherhood and Samre language are organized in the language 
group in the final crisis that is about to be lost.Kasong and Samre There is a ghost and ritual, and 
there is a cultural calendar that reflects the way of life of the Kasong and Samre people. 
 
Keywords : Kasong and Samre Community, Trat Province 
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บทนำ 
 กะซอง และซัมเร ชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมของตราดพื้นที่จังหวัดตราดติดชายแดนภาคตะวันออก มีแนวเทือกเขา
บรรทัดกั้นระหวางประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เปนถิ่นที่อยูของชาวไทยที่พูดภาษากะซองและภาษาซัมเรซึ่งเปน
ภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติก กลุ มมอญ-เขมร เชื ่อวาเปนกลุ มชนดั ้งเดิมของดินแดนเอเชียอาคเนย สำหรับ
บุคคลภายนอกกลุมชนท้ังสองน้ีรูจักกันในชื่อวา “ชอง” เชนเดียวกับกลุมชองท่ีจังหวัดจันทบุรี คนท้ังสามกลุมน้ีมีความ
ใกลเคียงแตในขณะเดียวกันก็มีความแตกตางกันท้ังภาษาและวัฒนธรรม และมีสำนึกของการเปนคนละกลุม 
 วิถีชีวิตของกลุมกะซองที่ตำบลดานชุมพลและกลุมซัมเรที่ตำบลนนทรีไมคอยเปนที่รู จักของสังคมภายนอก 
เสมือนถูกปกปดซอนไว แมวาจะอยูในเขตแดนของไทยมาชานาน และมีสัญชาติไทยกันทุกคน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะพ้ืนท่ี
ดังกลาวเคยเปนเขตทุรกันดารหางไกล และเปนเขตไมปลอดภัยเนื่องจากสงครามชายแดนไทย-กัมพูชา ผูที่ศึกษา
เก่ียวกับกลุมชาติพันธุท้ังสองกลุมน่ีจึงมีจำนวนนอย และการศึกษาท่ีกระจางจัดยังไมมีเพียงพอ ปจจุบันภษากะซองและ
ภาษาซัมเรจัดอยูในกลุมภาษาในขั้นวิกฤตขั้นสุดทายที่กำลังจะสูญหายไป (สุวิไลและคณะ, 2545) จึงตองเก็บบันทึก
เร่ืองราวของกลุมชาติพันธุท้ังสองเทาท่ีพอจะคนหาไดไวเปนหลักฐาน จากการท่ีท้ังสองกลุมน้ีเปนกลุมท่ีมีลักษณะทาง
ภาษาและวัฒนธรรมคลายคลึงกันมาก เนื่องจากตั้งถิ่นฐานอยู ใกลกันและมีการแตงงานระหวางกลุ ม อีกทั้งยังรับ
วัฒนธรรมไทยเขามาผสมกลมกลืน จึงยากท่ีจะระบุความแตกตางทางวัฒนธรรมอยางชัดเจน มีเพียงลักษณะทางภาษาท่ี
ปจจุบันสามารถใชเปนเกณฑจำแนกใหทั ้งสองกลุ มแตกตางกัน โดยนักภาษาศาสตรจัดวาเปนคนละภาษาที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกัน และท่ีสำคัญคือเจาของภาษารูสึกถึงความแตกตางระหวางภาษาท้ังสอง 
 จากการท่ีกลุมกะซองและซัมเรมีความใกลเคียงกันและเปนกลุมชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมของพ้ืนท่ีในเขตจังหวัดตราด
ดวยกัน สารานุกรมน้ีจึงนำเสนอลักษณะวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุท้ังสองฉบับไวในฉบับเดียวกัน 
 

 
ภาพ 1 ชาวซัมเร 
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ประวัติศาสตรชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน 
 ชื่อเรียกกลุมชาติพันธุชื่อกะซอง และซัมเร เปนชื่อท่ีผูพูดภาษาท้ังสองใชเรียกภาษาของตนเอง สันนิษฐษนวา
ท้ังสองคำหมายถงึ “คน” โดยคำวา “ซัมเร” อาจจะหมายถงึ “คนท่ีทำนา” สวน “กะซอง” นาจะเปนคำเดียวกับ “ชอง” 
ซ่ึงแปลวา “คน” ในภาษาชอง คำวา “ชอง” ท่ีจริงแลวเปนคำเรียกชื่อกลุมชนท่ีพบหนาแนนในเขตก่ิงอำเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี แตอยางไรก็ตามทั้งกลุมกะซองและกลุมซัมเรถูกเรียกวา ชอง โดยบุคคลภายนอกกลุม ซึ่งชาวบานก็
ยอมรับวาเปนคำเรียกของกลุมตนไปดวย เม่ือพูดถึงในภาษาไทย 
 ภาษาชองท่ีจังหวัดจันทบุรีเปนภาษาตระกูลออสโตเอเชียติก กลุมมอญ-เขมร สาขาเดียวกับภาษากะซองและซัมเร 
แตเปนท่ีรูจักวาเปนภาษาดั้งเดิมของภาคตะวันออกของไทย เนย อิศรางกูร ไดบันทึกคำศัพทของผูพูดภาษาท่ีตำบลดาน
ชุมพลซ่ึงอยูในจังหวัดตราดวามีความคลายกับภาษาชองท่ีจันทบุรี จึงเรียกชื่อภาษาน้ีวาภาษาชอง หรือ Chawng of Trat 
(Isarangura, 1935) ขาราชการไทยท่ีเขาไปอยูในจังหวัดตราดและคนนอกกลุมก็เรียกตอ ๆ กันมาและเรียก สั้น ๆ วา ภาษา 
“ชอง” ปจจุบันกลุมชาติพันธุท่ีดานชุมพลไดรับการสนับสนุนใหมีการอนุรักษวัฒนธรรมจากหนวยราชการในอำเภอบอไร 
ในฐานะท่ีเปนวัฒนธรรมทองถิ่นดั้งเดิม 
 ป พ.ศ. 2541 คณาจารยและนักศึกษาปริญญาโทจากสถาบันวิจัยภาษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดไปสำรวจและ
สัมภาษณคนกลุมน้ี พบวาเจาของภาษาเรียกตนเองวา “ชอง” ตามการเรียกของคนท่ัว ๆไป แตถาใชภาษาของเขาเอง
ถามวาเขาพูดภาษาอะไร คำตอบท่ีไดคือ “พูดภาษากะซอง” ขณะเดียวกันก็เรียกผูพูดวา “คนกะซอง” จากกรสอบถาม
วาพวกเขารูจักชาวชองท่ีจันทบุรีหรือไม สวนใหญตอบวาไมรูจัก 
 สวนชาวซัมเรที่พบที่ตำบลนนทรีเปนอีกกลุมหนึ่งที่พูดภาษาใกลเคียงกับภาษาชอง ตระกูลออสโตเอเชียติก 
กลุมมอญ-เขมร (ธีระพันธ, 2529; Pornsawan, 2001) แตทางการไทยเขาใจวาเปนคนเชื้อสายไทยท่ีอยูมาแตเดิม จึงไม
สนใจที ่จะอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมของคนกลุ มน้ี และชาวซัมเรก็ชอบที่จะปกปดชาติพันธุ ของตน ตอมาทาง
สถาบันวิจัยภาษาฯ ไดนำผูบอกภาษาชาวชองจากจังหวัดจันทบุรี ชาวกะซองจากตำบลดานชุมพล และชาวซัมเรจาก
ตำบลนนทรี จังหวัดตราด มาสอนภาษาใหแกนักศึกษา ผูบอกภาษาตางมีความเห็นสอดคลองกันวา พวกเขาพูดตางกัน 
ไมนาจะเปนภาษาเดียวกัน และตางก็เรียกชื่อภาษาของตนตางกันไป 
 การเขามาตั้งถิ่นฐานของชาวกะซองและชาวซัมเร สันนิษฐานวาแตดั้งเดิมกลุมชนท้ังสองอยูบริเวณเทือกเขา
บรรทัดในกัมพูชา หาเลี้ยงชีพโดยการเก็บของปาและลาสัตว แตเมื่อเกิดสงครามในกัมพูชาทำใหการดำรงชีวิตลำบาก
มากขึ้น จึงอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในเขตชายแดนไทยซึ่งเปนที่รกรางวางเปลา สภาพเปนปาหางไกลหมูบานและมี
ระเบิดยิงมาบอย ๆ ปจจุบันอยูในเขตอำเภอบอไรหางจากชายแดนกัมพูชาประมาณ 5 กิโลเมตร ชาวกะซองสวนใหญตั้ง
ถิ่นฐานอยูท่ีบานคลองแสง บานดานชุมพล และขยายไปอยูบานปะเดา ในเขตตำบลดานชุมพล ชาวซัมเรตั้งถิ่นฐานอยูท่ี
หมู 3 หมูบานในตำบลนนทรี หมูบานดังกลาวมีชื่อเดิมเปนภาษาซัมเรไดแก บานมะมวงเดิมชื่อ <ซรุกซวก> แปลวา 
“บานมะมวง” บานนนทรีเดิมชื่อ <วาร กาย> แปลวา “ทุงนอก” เดิมเปนทุงท่ีอยูไกลออกไปจากบานมะมวง สวนบาน
คลองโอนเดิมชื่อ <ควง อูร>แปลวา “คลองมัน” ซ่ึงเปนท่ีท่ีชาวบานนิยมปลูกมันสำปะหลังกันมาก จากคำบอกเลาของ
ชาวกะซองและชาวซัมเรกลาววาพวกเขาตั้งบานเรือนในพ้ืนท่ีน้ีมานานหลายชั่วอายุคน ชาวซัมเรยังกลาววาชาว “ชอง” 
(ชาวซัมเรเรียกพวกกะซองวา “ชอง” ตามการเรียกของคนไทย) บางครอบครัวอาศัยอยูที่บานคลองโอน ซึ่งอยูติดกับ
หมูบานของชาวซัมเรตั้งแตแรกท่ีมาตั้งถิ่นฐานกัน 
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 บริเวณถิ่นที่อยูของชาวกะซองและชาวซัมเรเปนที่ราบเชิงเขาและเนินเตี้ย ๆ  กระจัดกระจายอยูทั่วไป พื้นท่ี
โดยรอบเปนปา มีตนโสม ตนระกำ ตนคลุม หวาย เถาวัลย ไมไผ ตนนนทรี ตนมะมวง ตนเปลา ตนชะมวง ขึ้นอยูท่ัวไป 
เปนพื้นที่เหมาะแกการทำสวนยางพารา สวนผลไม และไรสับปะรด มีแหลงน้ำธรรมชาติและอางเก็บน้ำของกรม
ชลประทานไวใชเพื ่อการเกษตรในชวงฤดูแลงอีกดวย ทิศตะวันออกมีทิวเขาบรรทัดซึ ่งมีทิศทางในแนวเหนือ-ใต         
ก้ันพรมแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาโดยตลอด 
 

ลักษณะบานเรือน  
 การสรางบานสมัยโบราณของชาวกะซองและซัมเรมีลักษณะคลายคลึงกัน สวนตาง ๆ  ของบานยึดติดกันโดย
การใชหวายมัดเขาดวยกัน อุปกรณท่ีใชสรางบานสวนใหญไดมาจากปาและพ้ืนท่ีโดยรอบเชนไมไผ และตนชะมวง ใชทำ
เสาบาน ผนังและพ้ืนบานทำจากไมไผผาเปนซีกขัดแตะหรืออาจจะทำจากไมระกำ เน่ืองจากเปนไมท่ีหาไดงาย หลังคาทำ
จากใบไมไดแกใบโสม หญาคา ใบกันทรง และใบระกำ รูปแบบหลังคามีท้ังแบบทรงแหลมและทรงปาน ซ่ึงทรงแหลมจะ
ทนทานมากกวา ตัวบานเปนเรือนยกสูงจากพื ้นที่ประมาณ 1.00-1.50 เมตร สวนมากใชบันได 3 ขั ้น หรือ 5 ขั้น          
การแบงพ้ืนท่ีใชสอยในบานแบงออกเปน 3 สวน สวนนอกสุดของบานเปนนอกชาน (ไมมีหลังคา) ตั้งโองน้ำสำหรับลาง
เทา สวนหนาของบานเปนสวนท่ีต่ำกวาหองมีหลังคาคลุม ใชสำหรับรับแขกและทำงานตาง ๆ เชน สายกระบุง กระดง 
สวนกลางของบานเปนที่วางพื้นที่ไมกวางนักสำหรับวางของใชจิปาถะ สวนที่สามเปนสวนในของบานกั้นเปนหองนอน
ขนาดเล็ก ไมนิยมทำหาตาง จึงทำใหบานคอนขางมืดทึบ บานตามแบบโบราณมักมีหองนอนหองเดียว และนิยมแบงสวน
หลังหรือดานขางของบานเปนครัว นอกจากน้ีบางบานยังมียุงขาวอยูหลังบานแยกออกไปตางหาก 
 

 
ภาพท่ี ๒ ลักษณะบานเรือนชาวกะซองและซัมเร 

 การเลือกท่ีดินปลูกบาน สมัยกอนมีการเสี่ยงทายเพ่ือเลือกท่ีปลูกบานวาเหมาะสมหรือไมโดยนำขาวสารและน้ำ
ใสกะลาวางไวที่พื้นดิน เปนชุด ๆ  หาง ๆ กัน เอาฝาครอบ ตอนเชากลับมาดูถาพบวาของยังอยูครบแสดงวาเปนที่ที่ดี
เหมาะท่ีจะปลูกบานเพราะไมมีมด ไมมีปลวก 
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สภาพแวดลอมกับการทำมาหากิน 
 ชาวกะซองและซัมเราในอดีตอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีเปนปา ดำรงชีวิตดวยการหาอาหารจากธรรมชาติรอบตัวไดแก ผัก 
ผลไม ปลา และเน้ือสัตว รวมท้ังมีรายไดจากการหาของปาไปขาย เชน น้ำมันยาง หวาย หนอไม ผลไมปา สมุนไพรตาง ๆ 
สัตวปา และหนังสัตว นอกจากน้ียงัเก็บวัสดุจากปามาจักสาน สวนใหญมีฐานะยากจน ไมคอยมีเงินออกแตก็ไมถึงกับมี
หน้ีมาก บางครอบครัวเรียกไดวาหาเชากินค่ำ รายไดเฉลี่ยตอคนไมแนนอน แตในปจจุบันพ้ืนท่ีปาลดลงมาก ของปาเร่ิม
หายาก วกะซองและชาวซัมเรจึงตองหาอาชีพอ่ืนทำ บางคนมีท่ีดินทำกินเปนของตนเองก็ทำการเกษตร สมัยกอนนิยม
ปลูกมันสำปะหลัง พอราคาตกก็หันมาทำไรสับปะรดกันเพราะปลูกคร้ังเดียวสามารถเก็บผลผลิตไดถึง 3 ป พันธุสับปะรด
ท่ีมีชื่อเสียงคือพันธุตราดสีทอง รสหวานกรอบอรอย สวนผลไมยืนตนนิยมทำสวนผลไมผสม ไดแก เงาะ ทุเรียน ลองกอง 
ขึ้นอยูกับสภาวะตลาด นอกจากน้ียังปลูกมะมวงหิมพานต สะตอ ยางพาระ แตละบานยังแบงท่ีไวปลูกขาวกินเอง ซ่ึงทำ
ไรกันเพียงละ 1 คร้ัง และยังปลูกพืชผักสวนครัวไวรับประทานดวย 
 คนท่ีไมมีท่ีดินทำกินหรือมีนอยก็จะออกรับจางภายในหมูบานของตน สวนใหญไปรับจางทำงานในสวนผลไมของ
คนอ่ืน รับจางปลูกยางพารา กรีดยาง โดยแบงผลท่ีไดคนละคร่ึงกับเจาของท่ีทำใหคนท่ีทำอาชีพรับจางมีจำนวนมากพอ ๆ  
กับอาชีพเกษตรกรรม มีนายทุนมาจางคนไปปลูกปาลมตามเชงิเขาหลายแหง ปจจุบันการหาของปากลายเปนอาชีพเสริม 
พืชจากปาไดแก คลุมและคลา (เปนตนไมท่ีชาวกะซอง ชาวซัมเร และชาวชองท่ีจันทบุรีนิยมใชในการจักสาน) เตย ไมไผ 
หวาย นำมาใชในการจักสานเสื่อ กระบุง ชะนาง (อุปกรณจับปลา) โดยมีพอคามารับซ้ือผลผลิตตามหมูบานและยังมีการ
เลี้ยงสัตวประเภทหมู ปลา เปด ไก ไวกินเองหรือขายบางสวน นอกจากน้ียังเลี้ยงสุนัขไวชวยลาสัตวหรือเฝาบาน 
 

สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม 
 ลักษณะครอบครัวของชาวกะซองและชาวซัมเร มักจะเปนครอบครัวเดี่ยว ประกอบดวย พอ แม และลูก            
ซี่งสวนใหญแลวจะมีขนาดครอบครัวประมาณ 5-6 คน หลังจากแตงงานและมี่บุตรแลวมักจะแยกครอบครวัออกจาก          
พอแมมาตั้งบานใหมใกล ๆ กับบานเดิม ถาพอแมแกชราลง ลูกท่ียังไมแยกครอบครัวจะเปนคนเลี้ยงดูพอแม สำหรับการ
เลี้ยงดูบุตร ผูหญิงมักทำหนาที่ดูแลลูกแตผูหญิงก็ตองชวยทำงานเทาที่ทำได เมื่อลูกยังเล็กในขณะทำงานแมมักจะใช
ผาขาวมาสะพายเด็กไวดานขางของลำตัว เพ่ือไมใหรบกวนเวลาทำงาน 
 ความสัมพันธระหวางครัวเรือนตาง ๆ ในหมูบาน มีลักษณะเปนเครือญาติ และนอกจากความเปนญาติพี่นองกัน
แลวยังมีความสัมพันธในเชิงเศรษฐกิจอีกดวย มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในดานตาง ๆ เชน การรักษาความเจ็บปวย การ
เอาแรงทำงาน ชาวกะซองและชาวซัมเรมีนิสัยรักสงบ ไมคอยมีปญหาทะเลาะวิวาทใด ๆ ระบบเครือญาติและความเชื่อเร่ือง
ผี ทำใหมีระเบียบในการอยูรวมกัน ระยะหลังมีคนกลุมอ่ืน ๆ ไดแก คนไทย ลาว อีสาน จีน เขมร เขามาอยูในหมูบานก็อยู
รวมกันได ภายหลังมีการแตงงานกับคนนอกกลุมมากขึ้นจึงมีการผสมผสานของวัฒนธรรมระหวางกลุมตาง ๆ ดวย 
 

ภาษาซัมเรและภาษากะซอง 
 ปจจุบันผูพูดภาษาซัมเรและภาษากะซองท่ีพบในประเทศไทยมีประมาณกลุมละ 50 คน ผูพูดไดดีเหลืออยูไมเกิน 
10 คน และผูพูดสวนใหญมีอายุมากกวา 60 ป เนื่องมาจากผูพูดภาษากะซองและภาษาซัมเรเปนผูที่พูดสองภาษา คือ
ภาษาของตนกับภาษาไทย และปจจุบันมีการใชภาษาไทยมากกวาภาษาของตนเอง ภาษาของตนใชในกลุมผูสูงอายุท่ีพูด
ไดเทานั้น เด็ก ๆ ไมหัดพูดภาษาของตนเลย และเรียนภาษาไทยจากโรงเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังหามไมใหพูด
ภาษาอ่ืนเพระกลัววาจะพูดภาษาไทยไมชัด เด็ก ๆ จึงรูสึกวาภาษาของตนดอยกวาภาษาไทยใชไดเฉพาะกับคนในกลุม
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ตนเอง เวลาติดตอกับคนนอกกลุมก็ตองใชภาษาไทย เรียนก็ยากเพราะไมมีตัวเขียน บางครอบครัวจึงเลิกพูดภาษาของ
ตนหันไปใชภาษาไทย คนหนุมสาวท่ีนาจะเปนกลุมท่ีมีพลังเขมแข็งท่ีสุดในกลุม กลับเห็นความสำคัญของภาษาชาติพันธุ
ตนนอยกวาคนในวัยอื่น ๆ ภาษากะซองและภาษาซัมเรจึงจัดเปนภาษาในภาวะวิกฤตขั้นสุดทาย (ตามการจัดลำดับ
สภาวะวิกฤตทางภาษาของฟชแมน (Fishman, 2001) ซ่ึงโอกาสท่ีจะฟนฟูใหภาษาคงอยูตอไปเปนไปไดยาก คาดไดวา
อีกหน่ึงหรือสองชวงอายุคน ภาษาท้ังสองน้ีคงสูญหายไป 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการเจ็บปวยและการรักษาโรค 
 สมัยกอนสาเหตุสำคญัประการหน่ึงท่ีทำใหผูคนเจ็บปวยคือ สภาพทางภูมิศาสตรของหมูบานซ่ึงตัง้อยูในเขตปาดง
ดิบ ติดแนวเทือกเขาบรรทัด มียุงชุกชิม โดยเฉพาะยงุกนปลองซ่ึงเปนพาหะนำเชื้อโรคมาลาเรีย ประกอบกับการคมนาคม
ยังไมสะดวก หนวยแพทยก็อยูหางจากหมูบาน เมื่อมีคนปวยชาวบานจึงรักษาความความเชื่อของตน ดวยวิธีการตาง ๆ            
ท่ีทำได วิธีท่ีใชกันมาแตเดิมคอืการใชสมุนไพรรักษาโรคท่ีพบตามพ้ืนบานไดแก โรคมาลาเรีย บาดทะยกั อาการปวดตาง ๆ  
กระดูกหัก ฟกช้ำ ทองผูก ทองเสีย สำแลงเมถุน ไขเสน ไขทับระดู เปนตน แตปจจุบันยาสมุนไพรหายากมากขึ้นเพราะ
พ้ืนท่ีปาถูกถากถางทำไรทำสวน ตองไปหายาสมุนไพรในปาลึก หมอยาท่ียังมีชีวิตอยูมีจำนวนนอย สูตรยาและคาถากำกับ
ยาท่ีเรียนตอกันมาจากบรรพบุรุษไมมีการจดบันทึก อาศัยการจดจำจึงทำใหลืมเลือนไปบาง อีกวิธีหน่ึงคือการรักษาโดย
หมอคาถา ผูท่ีรักษาตองเคยเปนโรคน้ัน ๆ  มากอนและไดเรียนคาถาจากผูรูซ่ึงถือเปนครู หลังจากรักษาแลวตองเซนครูดวย 
โดยนำเงิน 12 บาท ผา เหลาขาว กลวย มะพราว หมาก เปนเครื่องเซนครูผูสอนคาถากันตอ ๆ  มา โรคที่มักใชการพน
คาถาเสกหมาหรือไพล ไดแก พนพิษงู พนงูสวัด พนทองปวง พนแมงปอง พนซางใหแกเด็ก พนเริม เปนตน  
 นอกจากน้ีการปวยอันเน่ืองมาจากถูกผีกระทำตองรักษาดวยการเซนไหวท่ีถูกตอง ผีท่ีชาวกะซองและชาวซัมเร
ยังเซนไหวอยูในปจจุบันไดแก ผีแมมด เซนไหวทุกปในเดือนสาม เซนผีตายโหง (เคร่ืองเซนไดแก เหลา ขาวดำ ขาวแดง 
ไขตม ธูปเทียน) ผีเรือน เซนไหวเฉพาะชาวกะซอง (หญิงกะซองท่ีแตงงานแลวเม่ือมีลูกคนแรกจะตองแยกเรือนออกมา
อยูกับสามีและจะตองรับผีเรือน) สามปแรกของการแตงงานจะตองเซนหัวหมูใหแกผีเรือนปละหัว จากน้ันการเซนไหว
เปนไปตามความสะดวกของเจาของบาน แตถายังไมไดแตงงานและยังอาศัยอยูกับพอแมก็ไมตองรับผีเรือน เชื่อวาหากไม
ปฏิบัติตามแบบโบราณจะเจ็บปวยถึงแกชีวิตได ท่ีอยูของผีเรือนอยูในสมุก มีลักษณะคลายกระบุงมีฝาปด ตั้งหรือแขวน
ไวในหองนอน ซึ่งถือเปนที่ตองหามสำหรับคนนอก โดยเฉพาะผูชาย ถามีคนมาพักอาศัยดวย เจาของบานจะตองบอก
กลาวผีเรือนกอน มิฉะน้ันเจาของบานจะเจ็บปวย ผีชำสาย เปนผีท่ีชาวกะซองเซนไหวเฉพาะผูท่ีมีเชื้อผีชำสาย เปนตน 
 นอกจากน้ีชาวซัมเรและชาวกะซองยังมีการทำพิธีสะเดาะเคราะหโดยการทำ “บัด” (เคร่ืองเซนทำจากไสในของ
ตนกลวยมาเย็บเปนสี่เหลี่ยม มวนใบขนุน 12 ใบ ปกไวตามมุม นำแปงขาวเจา ปนแลวใสไวขางใน แปงถือเปนตวัแทนของ
ผูสะเดาะเคราะห ใชเซนพรอมกับเคร่ืองเซนอ่ืน ๆ เชน ขนมตมแดง ขนมตมขาว มักมีการทำน้ำมนตใหอาบดวย) 
 ผีที่ชาวกะซองและชาวซัมเรเคยเซนไหวเพราะเกี่ยวของกับการทำมาหากินคือ ผีสมูน เชื่อกันวาผีสมนูคือผีท่ี
ดูแลบริเวณปาเขา ท่ีทำกิน เซนไหวปละ 2 คร้ัง คือ เดือนอาย และเดือน6 การไหวผีสมูนเพ่ิงจะหยุดไปเม่ือปลายป พ.ศ. 
2545 น้ีเองเพราะผูท่ีมีเชื้อผีสมูนปวยจนเดินไมได สวนผีหมอเปนผีท่ีชาวกะซองสมัยกอนเคยเซนไหวเม่ือไดลูกชาย แต
สมัยน้ีไมมีใครเซนไหวแลว 
 ปจจุบันการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น ชาวซัมเรและชาวกะซองจึงหันมารักษาโรคดวยยาแผนปจจุบันมากขึ้น เชน 
ปรึกษาหมอที่สถานีอนามัย หรือไปโรงพยาบาล แตถารักษาแผนปจจุบันแลวยังไมหายก็กลับไปใชวิธีการรักษาโรค
แบบเดิมอีก 
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กิจกรรมในรอบป 
 อาชีพและกิจกรรมตาง ๆ  ที่ชาวกะซองและชาวซัมเรถือปฏิบัติกันมาในแตละปสัมพันธกับสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ สรุปเปนปฏิทินวัฒนธรรมซ่ึงสะทอนวิถีชีวิตของพวกเขาไดดังน้ี 
 เดือนหา (เมษายน) วันตรุษสงกรานต ถือเปนวันขึ้นปใหม มีประเพณีรดน้ำใหคนแกซ่ึงเปนท่ีเคารพในหมูบาน 
เหมาะสมกับอากาศในหนารอน 
 เดือนหก (พฤษภาคม) หนาผน เร่ิมร้ือไร หวานขาว และมีประเพณีเซนศาลเจาท่ีและศาลพระภูมิ ไหวผีเรือน 
 เดือนเจ็ด (มิถุนาย) ฝนชุก ดำนา ไถนา ปลูกพืช 
 เดือนแปด-เดือนสิบ (กรกฎาคม-กันยายน) หนาฝน ชาวบานทำนา ทำสวน ทำไร 
 เดือนสิบเอ็ด (ตุลาคม) น้ำทรง ชวงปลายฝน พืชผลเร่ิมออกดอก เขาไรเขานาเก็บเก่ียว ออกพรรษาทำขาวเมา 
ภายหลังทำกระยาสารทดวย 
 เดือนสิบสอง-เดือนอาย (พฤศจิกายน-ธันวาคม) เร่ิมหนาว เขาไร เขานา เก่ียวขาว ฟาดขาว 
 เดือนยี่ (มกราคม) อากาศหนาว เก็บเก่ียวเสร็จ นวดขาว และมีเทศกาลเผาขาวหลามกินกันเพราะอากาศหนาว 
นอกจากน้ีเปนชวงท่ีออกไปหาหวายในปา หวายสะเดา หรือหวายพวน 
 เดือนสาม-เดือนสี่ (กุมภาพันธ-มีนาคม) เร่ิมหนาแลง เขาปา หาของปา ประเพณีการเลนไหวผีแมมด 
 

บทสรุป 
โดยสรุปจากการศึกษาเร่ืองราวของชาวกะซองและซัมเรท้ังหมด จะเห็นไดวา ชาวกะซองและซัมเรน้ันเปนชน

ดั้งเดิม ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของตราดพื้นที่จังหวัดตราดติดชายแดนภาคตะวันออก มีแนวเทือกเขาบรรทดักั้นระหวาง
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เปนถิ่นที่อยูของชาวไทยที่พูดภาษากะซองและภาษาซัมเรซึ่งเปนภาษาในตระกูล
ออสโตรเอเชียติก กลุมมอญ-เขมร มีภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง ภาษากะซองและภาษาซัมเรจึงจัดเปนภาษาใน
ภาวะวิกฤตขั้นสุดทาย ซ่ึงโอกาสท่ีจะฟนฟูใหภาษาคงอยูตอไปเปนไปไดยาก 
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พัฒนำกำรของกำรประชำสัมพันธ์ 
 
Development of public relations 
 
ผูຌวิจัย   ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.จินดา  ศรีญาณลักษณ์ 

อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวสทิร์น  
 

บทคัดยอ 
บทความวิชาการนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌผูຌอานเดຌรับความรูຌกีไยวกับความป็นมาของการประชาสัมพันธ์ละ

พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เดຌริไมขึๅนมาอยางยาวนาน฿นระยะริไมตຌนการประชาสัมพันธ์มีขึๅน 
฿นยุคกอนประวัติศาสตร์ิpre-historical age) ฿นยุคนีๅบงออกป็นยุคหินรก ิeolithic) ละยุคหินกา (Paleolithic) 
ดຌวยพัฒนาการของมนุษย์฿นตละยุค จึงสงผล฿หຌการประชาสัมพันธ์มีพัฒนาการประชาสัมพันธ์ออกป็น ใ ยุค เดຌก 
ยุคบราณ ิancient) ยุคฟืຕนฟูศิลปวิทยา ิrenaissance) ละ การประชาสัมพันธ์สมัย฿หม ิmodern public relations) 
฿นตละยุคการประชาสัมพันธ์จะมีบทบาทตกตางกันตามยุคสมัย ยุคบราณการประชาสัมพันธ์ป็นพียง การชีๅจง
บอกกลาว฿หຌทราบ ิinforming people) การนຌมนຌาวชักจูง฿จ ิpersuading people) ละการสรຌางความสามัคคีละ
ความกลมกลียวป็นอันหนึไ งอันดียวกันิintegrating people) มืไอมีความจริญดຌานอารยธรรมพิไมมากขึๅน           
การประชาสัมพันธ์จึงมีบทบาทมากยิไงขึๅน฿นยุคยุคฟืຕนฟูศิลปวิทยา ิrenaissance) ละการประชาสัมพันธ์สมัย฿หม       
การประชาสัมพันธ์จึงกลายป็นวิชาชีพ 
 
ค ำส ำคัญ : กำรประชำสัมพันธ์ พัฒนำกำรกำรประชำสัมพันธ์ ประวัติกำรประชำสัมพันธ์ 
 
Abstract 

The purpose of this article is to share knowledge about the development of public 
relations. Public relations began a longtime ago. The first age of public relations consisted 
of the pre-historical age, this age was the Eolithic and Paleolithic periods. With regard to 
humans developing to impact public relations, devices have been classified into three ages 
which consisted of ancient, renaissance and modern public relations. Public relations in 
each age had difference roles. The ancient public relations displayed signs of informing 
people, persuading people and integrating people. When civilization changed to impact the 
public relations roles through the renaissance and modern public relations, public relations 
became a profession. 
 
Keywords : Public Relations; Development of Public Relations; History of Public Relations 
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บทน ำ 
 มืไอมีการประชาสัมพันธ์กิดขึๅนดຌวยความพยายาม฿นการติดตอของมนุษย์ ซึไงมีประวัติอันยาวนานทีไ
นาสน฿จอยางยิไง ละเดຌมีผูຌศึกษากีไยวกับรืไองนีๅเวຌอยางนาสน฿จ ชน วิรัช ลภิรัตนกุล ิโ55ใ : 89) เดຌสรุปวา            
ซึไงการประชาสัมพันธ์เดຌบงป็น ยุคกอนประวัติศาสตร์ ิPre-Historical Age) ละยุคนีๅยังบงออกป็นยุคหินรก
ิEolithic) ละมนุษย์ยุคหินกา (Paleolithic) มีการติดตอสัมพันธ์กันฉพาะ฿นหมูหลาของตน สหรัฐอมริกาป็น
ชาติรกทีไรูຌจัก฿ชຌวิธีการผยพร ประชาสัมพันธ์ขาวสารตาง โ ฿นคริสต์ศตวรรษทีไ แๆ ตอมามนุษย์มีการพัฒนาทาง
หลงอารยธรรม พรຌอมกับความจริญกຌาวหนຌา มีการรวมกลุมกันพิไมมากขึๅนจึงท า฿หຌมีการติดตอสืไอสารขยายมาก
ยิไงขึๅน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท า฿หຌทราบวา วิธีการทีไผูຌน าหรือหัวหนຌากลุม฿นสมัยบราณ ิprimitive 
leaders) ฿ชຌการติดตอสืไอสารประชาสัมพันธ์กับลูกนຌองหรือผูຌอยู฿ตຌการปกครองของตน ใ วิธี คือ การชีๅจงบอก
กลาว฿หຌทราบ ิinforming people) การนຌมนຌาวชักจูง฿จ ิpersuading people) ละการสรຌางความสามัคคีละ
ความกลมกลียวป็นอันหนึไงอันดียวกัน ิintegrating people) ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการติดตอสืไอสาร เดຌก อาณัติ
สัญญาณ ิsignal) ควันเฟ สียงกลอง ฯลฯ รวมทัๅงค าพูด ิspoken word) อากัปกิริยาทาทาง ิgesture) ชน               
การบกเมຌบกมือ การพยักหนຌา ป็นตຌน ละ วิรัช ลภิรัตนกุล ิโ55ใ : 87) เดຌกลาววา ก านิดละวิวัฒนาการของ
การประชาสัมพันธ์ยอมจะชวย฿หຌผูຌศึกษามีความรูຌความขຌา฿จชัดจนยิไงขึๅนถึงบทบาทละหนຌาทีไของการ
ประชาสัมพันธ์ รวมทัๅงทราบถึงขຌอดีละขຌอบกพรองตางโ ของการประชาสัมพันธ์ทีไคยกิดขึๅนหรือคยมีมาลຌวนับ
ต฿นอดีต ซึไงเดຌสรุปเวຌวา การประชาสัมพันธ์บงออกป็น ใ ยุค คือ ยุคบราณ ยุคฟืຕนฟูศิลปวิทยา ิRenaissance) 
ละ การประชาสัมพันธ์สมัย฿หม ซึไงผูຌขียนขอน าสนอต 
ละยุคพัฒนาการการประชาสัมพันธ์ ดังนีๅ 

1. ยุคบรำณ ิAncient Age) จากการศึกษาพบวายุคนีๅการประชาสัมพันธ์กิดขึๅนมาทากับความยืนยาว
ของอารยธรรม฿นตละประทศซึไงจะตกตางกันเป ทาทีไพบคือ นิวตัน ทอค ละคูคีบกร์ ิNewsom, Turk and 
Kruckeberg. 2004 : pp.22-25) เดຌกลาวเวຌวา การประชาสัมพันธ์฿นยุคนีๅป็นพืๅนฐานของวิวัฒนาการของการ
ประชาสัมพันธ์ดยพิจารณาจาก บทบาทละหนຌาทีไของการประชาสัมพันธ์  ชน การบอกกลาวขຌอมูลขาวสาร           
ิTo inform people) การชักจูง฿จหรือนຌมนຌาว฿จ ิTo persuade people) ละการสรຌางละประสานสัมพันธ์
ระหวางสมาชิกของกลุม ิTo integrate people) จากปรากฏการณ์นีๅ Newsom, Turk and Kruckeberg. 2004 : 23) 
ยังเดຌกลาววา การชักชูง฿จละนຌนนຌาว฿จประชาชนป็นรูปบบหนึไงของการประชาสัมพันธ์ทีไ฿ชຌอยู฿นปัจจุบันนีๅ 

2.  กำรประชำสัมพันธ์ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยำ ิRenaissance) 
กอนยุคนีๅเดຌกิดหตุการณ์ทีไกรุงรมสืไอมอ านาจลง สงผล฿หຌอารยธรรมตาง โสืไอมลง ลกขຌาสูยุคมืดซึไง

ป็นยุคหงความหวาดกลัวละงมงาย ท า฿หຌการติดตอสืไอสารละการประชาสัมพันธ์หยุดลง เมมีความจริญ 
กຌาวหนຌา ประชาชนเมรูຌหนังสือป็นจ านวนมาก ยุคนีๅจึงป็นยุคทีไการประชาสัมพันธ์เมจริญกຌาวหนຌา  ตอมาถึงยุค
ฟืຕนฟูศิลปวิทยา ิRenaissance) ป็นยุคทีไ”กิด฿หม” ิre-birth) อันนืไองจากยุคนีๅมนุษย์มีความสน฿จ฿นศิลปะ
วิทยาการ สน฿จตอสิไงทีไมนุษย์ประดิษฐ์คิดคຌนขึๅน มีความป็นตัวของตัวอง ิIndividualism) ละมีความ
จริญรุงรืองมากขึๅน จึงเดຌริไมมีการประชาสัมพันธ์ดຌวยการพิมพ์ ซึไงการพิมพ์นับป็นการปຂดศักราช฿หมของการ
ประชาสัมพันธ์นຌมนຌาว฿จมวลชนละการพิมพ์มีอิทธิพลตอประชามติละการฆษณาชวนชืไอ จึงท า฿หຌการ
ประชาสัมพันธ์กิดขึๅน฿นยุคนีๅทีไหในชัดจนมีดังนีๅ 

2.1 การประชาสัมพันธ์ดຌวยการพิมพ์ 
นักประดิษฐ์ชาวยอรมันชืไอจอห์น กูตนบอร์กิJohn Gutenburg) หงมืองมายนส์ ิMainz) 

ป็นผูຌคิดคຌนวิธีการพิมพ์หนังสือดຌวยครืไองพิมพ์ เดຌคຌนพบครืไองพิมพ์หนังสือท า฿หຌการประชาสัมพันธ์มีความจริญ
รุดหนຌาเปอยางมากมาย หนังสือลมรกทีไเดຌรับการตีพิมพ์ทีไมีตัวพิมพ์ท าดຌวยลหะ คือ หนังสือพระคัมภีร์เบบิล 
พืไอผยพรศาสนา฿นป ค.ศ. แไ5ไ เดຌมีการขยายทุนริไมท ากันทีไมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ออกจุลสารการขยายทุนขึๅน 
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ชืไอวา “New England’s First Fruits” ซึไงป็นจุลสารหรือสิไงพิมพ์พืไอการประชาสัมพันธ์ ฉบับรกทีไตีพิมพ์ผยพร
จกจายจ านวนมากมายมหาศาลนับลຌาน โ ลม ตอมามหาวิทยาลัยคลัมบียเดຌผลิตขาวจก ิPress Release) ละ฿ชຌ
ขาวจกขึๅนป็นครัๅงรกมืไอวันทีไ โแ มิถุนายน ค.ศ. แ็5่ ฿นการประสาทปริญญาบัตรครัๅงรกของมหาวิทยาลัย
หงนีๅ จากปรากฏการณ์ทีไกิดขึๅนสงผลดีตอการสืไอสารการประชาสัมพันธ์ดังนีๅ  

โ.แ.แ การพิมพ์นับป็นการปຂดศักราช฿หมของการประชาสัมพันธ์นຌมนຌาว฿จมวลชน  
การประชาสัมพันธ์ดยการพิมพ์ สามารถพิมพ์เดຌครัๅงละมาก โ ละราคายอมยาว์

กวาดิมมาก ซึไงป็นครืไองมือ฿นการสืไอสารละประชาสัมพันธ์ทีไเมคยมีมากอน สวนมากจะ฿ชຌพิมพ์หนังสือกีไยวกับ
ศาสนา ดยมุงเปยังประชาชนผูຌอานออกขียนเดຌป็นป้าหมาย จึงนับป็นยุคหงการนຌมนຌาว฿จมวลชนดຌวยการ
ผยพรลัทธิศาสนาตาง โ ดยอาศัยการสืไอสารประชาสัมพันธ์฿นรูปของหนังสือพิมพ์ตาง โ  

2.1.2 การพิมพ์มีอิทธิพลตอประชามติละการฆษณาชวนชืไอ การพิมพ์ท า฿หຌรัฐบาล
สามารถ฿ชຌสิไงพิมพ์ป็นครืไองมือผยพรขาวสารตาง โ รวมทัๅงการฆษณาชวนชืไอของรัฐบาลกใท าเดຌงายขึๅน 
สามารถผยพรขาวสารตาง โ฿นรูปของสิไงพิมพ์ครัๅงละจ านวนมาก โ ประชาชนมีอกาสเดຌอานหนังสือพิมพ์มากขึๅน 
นอกจากนีๅยังมีการตีพิมพ์ขຌอขียนตาง โ ของนักปราชญ์฿นสมัยนัๅน ชน วอลตร์  

รุสซละทมัส พน ท า฿หຌประชาชนเดຌอานละมีความคิดหในทางการมือง฿นทัศนะตาง โ มีการลกปลีไยน
ถกถียงกันถึงความคิดทางการมือง จนป็นสาหตุหนึไงทีไน าเปสูการปฏิวัติอมริกาละฝรัไงศษ฿นวลาตอมา  

โ.แ.ใ การพิมพ์ท า฿หຌกิดระบบการติดตอสืไอสารสองทางระหวางรัฐบาลกับประชาชน  
การประชาสัมพันธ์ดยการพิมพ์สงผลดีคือ ท า฿หຌกิดการติดตอสืไอสารสองทางระหวาง

รัฐบาลกับประชาชน ประดในส าคัญคือท า฿หຌประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเดຌงายขึๅน ขณะดียวกันรัฐบาล
รับฟังปฏิกิริยาของประชาชน ท า฿หຌรัฐบาลเดຌรับรูຌปัญหาพรຌอมน าเปปรับปรุงกຌเขดຌานการบริหารละการปกครอง
฿หຌป็นประชาธิปเตยมากยิไงขึๅน ฿นป ค.ศ. แ่ใเ ศษ เดຌมีการน าอาครืไองจักรเอนๅ า ิsteam engine) มา฿ชຌกับการ
พิมพ์ ท า฿หຌการพิมพ์มีความจริญกຌาวหนຌายิไงขึๅน ท า฿หຌหนังสือพิมพ์มีบทบาทป็นสืไอฆษณา ิadvertising media) 
ป็นการพิมพ์รืไองราว นวคิด ลัทธิการมือง ชน ลัทธิชาตินิยม ิNationalism) ลัทธิคอมมิวนิสต์ ิCommunism) 
ตลอดจนลัทธิความชืไอทางศรษฐกิจ  

สงผลส าคัญอีกประดในคือ การคิดคຌนครืไองจักรเอนๅ า สงผล฿หຌรถเฟละรือบรรทุกทีไ฿ชຌ
ครืไองจักรเอนๅ าสามารถขนสงหนังสือพิมพ์ละสิไงพิมพ์ตาง โ เปผยพรจ านายจายจกตามสถานทีไตาง โ เดຌอยาง
สะดวกรวดรใว฿นชวงระยะวลา โ ศตวรรษทีไผานมานีๅ มนุษย์สามารถประดิษฐ์ครืไองมือสืไอสารตาง โ พิไมมากขึๅน 
สงผล฿หຌกิดผูຌบุกบิกทางดຌานการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์หรือป็นนักประชาสัมพันธ์฿นชิงปฏิบัติ ิ PR 
Practitioners) เดຌก บรรดานักการมือง จึงท า฿หຌกิดระบอบการมืองบบประชาธิปเตย ละป็นความจ าป็นทีไ
นักการมืองตຌองรูຌจัก฿ชຌศิลปะหรือทคนิค฿นการประชาสัมพันธ์ละการสรຌางประชามติ .ตอมากใมีการ฿ชຌครืไองมือ
สืไอสารละทคนิคการประชาสัมพันธ์ป็นอาวุธส าคัญ฿นการตอสูຌทางการมือง ละ฿ชຌ฿นการสงครามปฏิวัติอมริกา
กับการปลุกรຌาประชามติรวมทัๅงทคนิค฿นการปลุกรຌาประชามติของคณะผูຌกอการ  การสรຌางหตุการณ์พืไอกอ
ประชามติ การสืไอสารละการพรกระจายขาวพืไอสรຌางประชามติ การ฿ชຌภาพการ์ตูนละสเลด์พืไอรຌาประชามติ 
การ฿ชຌหนังสือพิมพ์ป็นครืไองมือสรຌางประชามติ การ฿ชຌอกสารสิไงพิมพ์ป็นครืไองมือสรຌางประชามติ ป็นตຌน  

฿นตละยุคกใมีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ตอนืไ อง สาหตุของการพัฒนา
ประชาสัมพันธ์ริไมขึๅน฿นคริสต์ศตวรรษทีไ โเ ดยมีพืๅนฐานมาจาก ส านักงานตัวทนหนังสือพิมพ์ ิPress Agentry) 
การรณรงค์ทางการมือง ิPolitical Campaign) การด านินงานของหนวยงานธุรกิจ ิBusiness Practices) รืไอยมา 
จนถึงกิจกรรมดຌานอืไน โ สาหตุหงความจริญติบตอยางรวดรใวของการประชาสัมพันธ์ มีจุดริไมตຌนละมี
วิวัฒนาการทีไซับซຌอนขึๅนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึไงมีหลายปัจจัยประกอบกัน เดຌก ชองวางหงการสืไอสาร จ านวน
ประชากรทีไพิไมขึๅน การมีความรับผิดชอบตอสังคม รัฐบาลมีภารกิจพิไมมากขึๅน พัฒนาการของครืไองมือสืไอสาร 
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มาตรฐาน฿หมทางดຌานจริยธรรม อิทธิพลของผูຌบริภควิทยาการดຌานการประชาสัมพันธ์ สมาคมวิชาชีพทางดຌานการ
ประชาสัมพันธ์ ละการยอมรับของหนวยงาน 

3.  กำรประชำสัมพันธ์สมัยใหม 
การพิมพ์ท า฿หຌกิดระบบการติดตอสืไอสารสองทางระหวางรัฐบาลละประชาชน การประชาสัมพันธ์฿น

ลักษณะดังกลาวจึงกลายมาป็นการประชาสัมพันธ์สมัย฿หม ดยริไมจากการ 
ประชาสัมพันธ์฿นสหรัฐอมริกา ประชาชนชาวอมริกันรูຌจัก฿ชຌวิธีการผยพร ิUtilization of Publicity) 

ประชาสัมพันธ์ขาวสารตาง โ มานานกอนทีไจะกอตัๅงป็นประทศ วิธีการผยพรหลานีๅมีมากมาย ซึไงสวน฿หญจะ
น ามา฿ชຌ฿นวงการธุรกิจการคຌา ชน การขายทีไดิน การขยายทุน ิto raise funds) ป็นตຌน  

การเดຌรับอิทธิพลมาจากความจริญกຌาวหนຌาทางทคนลยีการสืไอสารมีการพัฒนาเปอยางเมหยุดหยัไงท า
฿หຌการประชาสัมพันธ์ หรือการสงผานขาวสารเปสูสาธารณชน ป็นเปดຌวยความคลองตัว รวดรใว ฉบับเว ซึไงหลาย
องค์กรเดຌศึกษาละรียนรูຌประสิทธิภาพการสืไอสารบบเรຌพรมดนละขีดจ ากัด พืไอน ามา฿ชຌ฿นการประชาสัมพันธ์
องค์กรของตนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ชน การถลงขาว คือ การกระจายขาวสารขององค์กรเปสูสาธารณชน             
ดยผานสืไอสารมวลชนมีหลายชองทาง ชน ทรทัศน์ วิทยุ สืไอสิไงพิมพ์ สืไออินตอร์นใต ป็นการ฿หຌขาวสารดยตรง 
ผานค าถลงของผูຌถลงขาวหรือ Spokesperson เมผานการตีความจากสืไอ จึงท าใหຌขาวสารมีความถูกตຌองตรง
ตามวัตถุประสงค์ของผูຌกระจายขาวสาร  

นอกจากนีๅการถลงขาวเดຌรับการยอมรับวาป็นสิไงส าคัญทีไสุดอยางหนึไง฿นการประชาสัมพันธ์฿นภาวะ
วิกฤติอีกดຌวย รวมทัๅงเดຌปຂดอกาส฿หຌองค์กรลใก โ รงรียน สถาบันการศึกษา นักรียนนักศึกษาหรือกลุมคนทัไวเป
สามารถท าการถลงขาวเดຌดยเมตຌอง฿ชຌตຌนทุนมากมาย ตเดຌผล฿นระดับทีไนาพอ฿จ ส าหรับปัจจุบันมีชองทางการ
ประชาสัมพันธ์สืไอสารมากมายผลจากความจริญกຌาวหนຌาทางดຌานทคนลยี ชน Youtube การผยพรขาวสาร
ทาง website, blog หรือมຌกระทัไง Hi5 ของตนอง  
 สราวุธ บูรพาพัธ ิ2013 : 1) เดຌกลาววา ส าหรับการประชาสัมพันธ์สมัย฿หม  ป็นมากกวาการสงขาว
ประชาสัมพันธ์เปยังชองทางการสืไอสารบบดิม เมวาจะป็น ภาพขาว ปฏิทินขาว ขาวจก เปยังสืไอมวลชน
สิไงพิมพ์ วิทยุ หรือทรทัศน์ ปัจจุบันมีความทຌาทาย฿หมมากมายผานชองทางการสืไอสารทีไหลากหลาย เม วาจะป็น 
บลใอก ทวีตตอร์ ฟซบุค อินสตากรม ยูทูบ ป็นตຌน จึงท า฿หຌกิดนวความคิดของการสืไอสารประชาสัมพันธ์ทีไ
รียกวา Content PR หรือ การประชาสัมพันธ์ชิงประดในสรຌางสรรค์ ซึไงมีความคลຌายคลึงละตกตางจากการ
ประชาสัมพันธ์฿นรูปบบดิม ิTraditional PR) ซึไง การประชาสัมพันธ์บบดิม ิTraditional PR) ตามความหมาย
ของ PRSA:Public Relations Society of America เดຌ฿หຌค าจ ากัดความดยสรุปวา ป็นกระบวนการสืไอสารชิงกล
ยุทธ์ ิกระบวนการสืไอสารวิคราะห์฿น ไ สวน เดຌก SMCR:Sender/Message//Channel/Reciever) ดຌวยการ
สรຌางความสัมพันธ์อันดีระหวางองค์กรละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย กลาวคือ นຌนกระบวนการละขัๅนตอนการสืไอสารป็น
หลัก ดย฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียกิดความรูຌสึกทีไดีตอองค์กร การประชาสัมพันธ์ชิงสรຌางสรรค์ประดใน ิContent PR) 
จะป็นการมุงนຌนการสรຌางสรรค์ประดใน นืๅอหา ิMessage) กีไยวกับองค์กรป็นหลักมากกวากระบวนการผานชอง
ทางการสืไอสารทีไหลากหลายรอบดຌาน ดยมีวัตถุประสงค์หลัก พืไอสรຌางการรับรูຌ พัฒนาความสัมพันธ์ละบอกลา
รืไองราวกีไยวกับองค์กร 

ดยสรุป การสรຌางสรรค์ประดในทีไนาสน฿จขององค์กร ิMessage) ปัจจุบันป็นสิไงจ าป็นมากตอการ
ด านินงานประชาสัมพันธ์ พราะประดในสืไอสารนีๅอง จะป็นตัวบงชีๅคุณคา คุณประยชน์ ละความนาสน฿จตอ
สืไอมวลชน ละสาธารณชนป้าหมายขององค์กร ขณะดียวกัน การสรຌางสรรค์ประดใน หรือ นืๅอหา นักสืไอสาร 
ประชาสัมพันธ์อง กใควรจะตຌองระมัดระวัง พราะบางครัๅง ประดในสามารถสรຌางกระสละความนาสน฿จตอ
สาธารณชน รวมทัๅงสะทຌอนคุณสมบัติหลัก คุณประยชน์ขององค์กรหรือผลิตภัณฑ์เดຌป็นอยางดี ตกลับมี
ผลกระทบตอความรูຌสึก ความขຌา฿จ หรือป็นการลนตลกกับความรูຌสึกของผูຌชม ผูຌอาน หรือผูຌฟัง ซึไงอาจจะมีผล 
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หรือเมมีผล ตอภาพลักษณ์ขององค์กรหรือผลิตภัณฑ์ ตสิไงทีไนักสืไอสารประชาสัมพันธ์ ควร฿หຌความส าคัญคือ 
จริยธรรม฿นการสืไอสาร  

ส าหรับประทศเทยมีพัฒนาการการประชาสัมพันธ์บงออกป็น ไ ยุค ยุคทีไ แ ป็นยุคของพอขุน
รามค าหง มืไอ พ.ศ. แ่โๆ-โไ็5 ยุคที่ โ ริ่มตຌนกำรประชำสัมพันธ์สมัยใหม ิพ.ศ. โไ76-2499) ยุคที่ ใ            
ป็นยุคที่กำรประชำสัมพันธ์จริญติบตละริ่มกำรประชำสัมพันธ์ภำคธุรกิจิพ.ศ. โ5เเ-โ5โ5ี ละยุคทีไ ไ 
ยุคทองของการประชาสัมพันธ์ละกิจกรรมลักษณะอืไน โ ิพ.ศ.โ5โ่ -โ5ไใี ดังทีไ อุบลวรรณ ปຂติพัฒนะฆษิต 
ิโ5ไใ : 14 -16) เดຌกลาววา การประชาสัมพันธ์฿นประทศเทยริไมยุคทีไ แ ป็นยุคของพอขุนรามค าหง มืไอ พ.ศ. แ่โๆ-
โไ็5 ยุคนีๅป็นยุคทีไริไมจากการศึกษาการประชาสัมพันธ์จากรองรอยการปฏิบัติมา฿นประวัติศาสตร์เทย จาก
การศึกษาพบวา฿นสมัยสุขทัย หลังจากทีไชนชาติเทยเดຌตัๅงถิไนฐานมัไนคงละมีกษัตริย์ขึๅนปกครองสืบตอกันมาตัๅงต
พระองค์รก คือ “พอขุนศรีอินทราทิตย์” ฿นสมัยสุขทัยมีความจริญมากทีไสุด฿นยุคของพอขุนรามค าหง มีอาณา
ขตทีไกวຌางขวาง มีสิไงกอสรຌางทีไส าคัญทางศาสนา ปราสาทราชวังตลอดจนการจัดระบียบการปกครอง ดูลทุกข์สุข
ของราษฎรอยาง฿กลຌชิดหมือนคน฿นครอบครัวดียวกัน ละ฿นป พ.ศ. แ่โๆ พอขุนรามค าหงเดຌทรงคิดประดิษฐ์
อักษรเทยหรือ”ลายสือเทย” ขึๅนตามหลักฐานทีไปรากฏ฿นศิลาจารึกของทาน เดຌทรง฿ชຌทคนิคการประชาสัมพันธ์ 
ดยฉพาะการสืไอสาร โ ทาง ขຌามารวมกับการปกครอง฿นสมัยของพอขุนรามค าหง ดยมีวัตถุประสงค์พืไอท า฿หຌ
กิดความขຌา฿จอันดี กลมกลียว ราบรืไน ดยทรงปรดกลຌาฯ ฿หຌน าอากระดิไงเปขวนเวຌทีไหนຌาประตูวัง มืไอทวยราษฎร 
มีรืไองดือดรຌอนกิดขึๅนละพึไงขุนศาลเมเดຌ ชน นๅ าทวม นาลม หรือกิดรคระบาดท า฿หຌวัวควายลຌมตายลง ราษฎร
กใสามารถเปสัไนกระดิไงเดຌทันที พระองค์จะทรงรับฟังรืไองราวทุกข์รຌอนตาง โ ละทรง฿หຌความชวยหลือสงคราะห์
ดຌวยดีสมอ บຌานมืองจึงมีความรมยในป็นสุข เพรฟ้าหนຌา฿สดยทัไวกัน หลังปลีไยนรัชกาล กรุงสุขทัยริไมออนอลง 
พระจຌาอูทองจึงประกาศตัๅงกรุงศรีอยุธยาป็นอิสระขึๅนมืไอ พ.ศ. แ่้โ ฿นยุคนีๅอาณาจักรเทยเดຌรับอิทธิพลจากขอม
นับตัๅงตระบียบการปกครอง กฎหมาย วรรณคดี ระบียบราชส านัก ศิลปะการกอสรຌาง ละมຌกระทัไงประพณี
ทางพุทธศาสนาดຌวย ตลอดจนพิธีพราหมณที์ไสรຌางบรรยากาศของพระมหากษัตริย์฿หຌสูงดน เดຌก การดืไมนๅ าพิพัฒน์
สัตยา ป็นตຌน การประชาสัมพันธ์สวนมาก฿ชຌค าพูดป็นสืไอ ชน การปຆาวประกาศตามทຌองถนนหรือตามทีไชุมชน 
ตลอดจนการประชุมลูกบຌานซึไง฿นยุคนีๅยังเมมีการพิมพ์หนังสือ ต฿ชຌวิธีขียนหนังสือหรือจารลง฿น”สมุดขอย”หรือ”
฿บลาน” ซึไงวิธีนีๅเดຌ฿ชຌกันตัๅงตสมัยกรุงสุขทัย มีการตงวรรณคดีสรรสริฐพระมหากษัตริย์หรือวีรกรรมของชนชาติเทย 
อยางเรกใตามการขียน฿ส฿น฿บลานหรือสมุดขอยดยคัดผยพรกันเปป็นทอด โ นัๅนผยพรเดຌชຌาละล าบาก  
 ตอมาสมัยกรุงธนบุรีป็นยุคของงานกอบกูຌบຌานมืองทีไระสไ าระสาย ทรุดทรมจากการรุกรานของพมา 
สมดใจพระจຌาตากสิน เดຌสดใจออกยีไยมยียนดูลทุกข์สุขของราษฎร พรຌอมน าขຌาวสารออกจกจายกราษฎรดຌวย
พระองค์อง มืไอยามออกศึกสงครามกใน าหนຌาทหารออกรบพรຌอมเพรพล จึงป็นผล฿หຌพระองค์ป็นทีไรัก฿ครบูชาของ
ประชาชน จากลักษณะของการประชาสัมพันธ์ดຌวยพระองค์องนีๅ มีผล฿หຌราษฎรจงรักภักดีละมีความสามัคคีป็น
นๅ าหนึไง฿จดียวกัน ตอมา฿นสมัยกรุงรัตนกสินทร์ มืองเทยริไมจริญกຌาวหนຌาสูความจริญ฿นสมัย฿หม ซึไงเดຌรับ
วิวัฒนาการจากตะวันตก ชน การพิมพ์ น าขຌามาดยมิชชันนารี฿นรัชสมัยของรัชกาลทีไ ใ ดยหมอบลัดลย์ ตัๅงรง
พิมพ์ขึๅน฿นป พ.ศ. โใ่เ พระบาทสมดใจพระนัไงกลຌาเดຌทรงจຌางหมอบลัดลพิมพ์฿บปลิวประกาศพระบรมราช
องการหຌามสูบฝຂດน ป็นจ านวน ้เเเ ฉบับ นับป็นครัๅงรกทีไทางราชการเดຌริไม฿ชຌการพิมพ์อกสารผยพรสู
ประชาชน ตอมา฿นสมัยรัชกาลทีไ ไ เดຌทรงปรด฿หຌตัๅงรงพิมพ์ขึๅน฿นพระบรมมหาราชวัง พระราชทานนามวา                 
“รงพิมพ์อักษรพิมพ์การ” ละ ฿นป พ.ศ. โไเแ เดຌปรด฿หຌพิมพ์หนังสือราชกิจจานุบกษา ิGovernment Gazette) 
ฉบับปฐมฤกษ์ขึๅน นับป็นวารสารประชาสัมพันธ์ของทางราชการฉบับรกทีไลงขาวกีไยวกับราชส านักประกาศ
กฎหมายละรืไองส าคัญอืไน โ ของทางราชการ ทีไยัไงยืนมาจนถึงทุกวันนีๅ ละเดຌกิดสืไอขึๅนอีกหลายขนง                
การถายภาพ ละภาพยนตร์ ฿นชวงพ.ศ. โไไ็ เดຌมีภาพยนตร์มาฉาย฿นประทศเทย รียกวา “หนังญีไปุຆน” พราะ
ป็นภาพยนตร์ญีไปุຆน ป็นรืไองสงครามญีไปุຆน-รัสซีย การถายภาพยนตร์฿นมืองเทยกิดขึๅน฿นป พ.ศ. โไ5ใ ดยคณะ
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ถายท าจากอมริกา ป็นภาพยนตร์สารคดีกีไยวกับประวัติศาสตร์ละวัฒนธรรมเทย฿นป พ.ศ. โไๆ5 จึงมีภาพยนตร์
เทยรืไองรก คือ “นางสาวสุวรรณ” ฿นดຌานของสืไอวิทยุกระจายสียงนัๅน ฿นป พ.ศ. โไ็แ พระจຌาวรวงศ์ธอกรม
สนาบดีกระทรวงคมนาคม เดຌสัไงครืไองสงวิทยุกระจายสียงขนาดลใกจากตางประทศมา แ ครืไอง มีขนาดพียง 
โเเ วัตต์ ละท าการทดลองสงกระจายสียงจากสถานีของกรมเปรษณีย์ทรลขทีไวัดลียบ ละจຌาหนຌาทีไสถานีวิทยุ
ทีไศาลาดงเดຌพยายามประกอบครืไองสงขึๅนองอีกครืไองหนึไงมีก าลัง แ กิลวัตต์จากบริษัทฟຂลลิปส์ ฿นประทศ
ฮอลันดา ละตัๅงสถานีสงทีไต าบลพญาเทละเดຌปຂดสงกระจายสียงป็นครัๅงรกมืไอวันทีไ โ5 กุมภาพันธ์ โไ็ใ             
ซึไงตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคล เดຌปຂดสถานีดยอัญชิญกระสพระราชด ารังของรัชกาลทีไ ็ถายทอดจากพระทีไ
นัไงพุดตานกาญจนสิงหาสน์เปตามสายละขຌาครืไองสงทีไพญาเทย นับป็นครัๅงรกละป็นก านิด “สถานี
วิทยุกระจายสียงหงประทศเทย” ของรัฐบาล ซึไงตอมาเดຌอนงานมาอยู฿นการด านินงานของกรมประชาสัมพันธ์
จนตราบทาทุกวันนีๅ  

งานประชาสัมพันธ์ทางราชการเทยนัๅนเดຌริไมมีดຌวยสืไอทีไทันสมัย฿นระยะทีไกิดความกຌาวหนຌา ตยังเมมี
หนวยงาน฿ดทีไจะรับภาระหนຌาทีไงานดຌานนีๅ฿หຌกรัฐบาล ดยฉพาะละ฿นระยะกอนถึงสมัยปลีไยนปลงการ
ปกครองป็นระบอบประชาธิปเตยนัๅน ราเดຌมีประวัติการประชาสัมพันธ์ทีไนาภาคภูมิ฿จ ดังนีๅ 

ป โใ่โ มีสืไอการพิมพ์฿บปลิว  
ป โไเแ จัดตัๅงรงพิมพ์หลวง฿นพระบรมมหาราชวังละออกราชกิจจา  
ป โไแ่ ออกวารสารประชาสัมพันธ์ของหนวยราชการ ชน ขาวราชการ  
ป โไใ็ ยุทธกษ รายดือนของกระทรวงกลาหม  
ป โไไ้ วิทยาจารย์ รายปักษ์ของคุรุสภา  
ป โไ5ๆ ออกถลงการณ์คณะสงฆ์ ป็นรายดือน  
ป โไ5็ ออกสมุทรสาร ป็นรายดือน  
ป โไ5่ สนาศึกษาละวิทยาศาสตร์ ป็นรายดือน  
ป โไ็โ จัดตัๅงสถานีวิทยุกระจายสียงหงประทศเทย ละกิจกรรมอืไน โ ชน การสด์จประพาส

ประทศ฿กลຌคียงละประทศยุรปของรัชกาลทีไ 5 
ยุคที่ โ ริ่มตຌนกำรประชำสัมพันธ์สมัยใหม ิพ.ศ. โไ76-2499)  
การประชาสัมพันธ์เดຌริไมขึๅน฿นภาครัฐบาลกอน ดยคณะรัฐบาลหลังการปลีไยนปลงการปกครองป็น

ระบอบประชาธิปเตย การปกครองระบอบนีๅป็นรืไอง฿หมประชาชนยังเมรูຌจักคุຌนคยหรือขຌา฿จดีนัก รัฐบาลจึงเดຌตัๅง
หนวยงานราชการทีไท าหนຌาทีไฆษณาทีไผยพรความรูຌกีไยวกับการปกครองบบประชาธิปเตยซึไงนับป็นจุดประสงค์
รก โ ฿นการจัดตัๅง “กองฆษณา”ขึๅน มืไอ วันทีไ ใ พฤษภาคม โไ็ๆ ตัๅงขึๅนดยพระราชบัญญัติจัดตัๅงกระทรวงละ
กรมมีฐานะป็นกรมอิสระขึๅนตรงตอคณะรัฐมนตรี ผูຌทีไมีบทบาท฿นการตัๅงกองการฆษณา คือ พลรือทพระยาราช
วังสัน ป็นรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาหม฿นสมัยนัๅน ดยทานเดຌน าความคิด฿นการจัดตัๅงมาจากการตัๅงกระทรวง
การฆษณาของประทศยอรมันนี พราะหในวาป็นของ฿หมยังเมมีทีไเหน ประทศกใก าลังปลีไยนปลงการปกครอง
มาสูระบบ฿หม กใควรทีไจะ฿หຌประชาชนทัไวเปเดຌทราบรืไองนีๅอยางละอียด ละอาจป็นนวทาง฿นการฆษณา
ประทศละระบอบการปกครอง฿หมภาย฿นวิสัยทีไท าเดຌ ิอุบลวรรณ ปຂติพัฒนะฆษิต ิโ5ไใ : 14 -16; อຌางอิงจาก  
เพรจน์ ชัยนาม. โ5โๆ : 36) จึงป็นทีไมาวา คนเทยรูຌจักละ฿ชຌค าวา “การฆษณากอนค าวา “การประชาสัมพันธ์” 
฿นวันทีไ ้ ธันวาคม โไ็ๆ กองการฆษณา ปลีไยนป็น “ส านักงานฆษณา” มีฐานะป็นกรม ตอมา฿นวันทีไ             
ใแ มีนาคม โไ่แ เดຌตัๅงฆษณาการภาคมีฐานะทียบทากอง ป็นการขยายสวนงานเปยังภูมิภาครัๅงรกทีไจังหวัด
หนองคาย ละจังหวัดพระตะบอง ตอมามีการจัดบงการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระบียบ
ราชการส านักงานละกรม฿นส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. โไ่แ ซึไงท า฿หຌกิดหนวยงาน฿นราชการอีกมากมาย เปสู
สวนภูมิภาคจนกระทัไงขยายออกเปถึง การประชาสัมพันธ์ภาค การประชาสัมพันธ์จังหวัด ละการประชาสัมพันธ์
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อ าภอ ตอมา฿นดือนมิถุนายน โไ้่ จัดตัๅงสถานีวิทยุทรทัศน์ ชอง ไ บางขุนพรหม ละ฿นดือนกรกฎาคม โไ้่ 
ตัๅงสถานีวิทยุกระจายสียงหงรก฿นภูมิภาคทีไภาค฿ตຌ 
 ฿นป พ.ศ. โไ้แ-โ5เเ ป็นชวงทีไกรมประชาสัมพันธ์เดຌขยายงานอยางมากทัๅง฿นละตางประทศ             
฿นประทศเดຌตัๅงราชการบริหารสวนภูมิภาค ละส านักถลงขาวเทยทีไประทศอังกฤษละอมริกา ละ฿นชวงป
พ.ศ. โไ็5-โ5เเ งานประชาสัมพันธ์ทัๅงของรัฐละอกชนยังเมริไมงานประชาสัมพันธ์มีพียงหนวยงาน฿น
ภาคอกชน มีพียงบริษัทชลล์หงประทศเทยหนวยงานดียวทีไริไมงานประชาสัมพันธ์ ละเดຌริไมอยางชัดจนมืไอ
ป พ.ศ. โไ้5 ยุคนีๅจึงป็นยุคทีไริไมการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐสูภาคอกชน  
 ไ. ยุคที่กำรประชำสัมพันธ์ติบตละริ่มตຌนกำรประชำสัมพันธ์ภำคธุรกิจ ิพ.ศ โ5เเ-โ5โ5ี 
 ฿นยุคนีๅภาครัฐเดຌริไมการประชาสัมพันธ์พรหลายป็นทีไรูຌจัดทัไวเป มีการปรับปลีไยนหนวยงานอีกมากมาย
เปสูความทันสมัยละติบต฿นงานประชาสัมพันธ์ทัๅง฿นกระทรวง ทบวง ละกรมตาง โ รวมทัๅงภาคธุรกิจอกชน
บริษัทจากตางประทศ ชน บริษัทชลล์ ละยังมีหนวยงานอกชนลักษณะอืไน โ ชน ธนาคารกรุงทพฯ รวมทัๅง
การจัดตัๅงบริษัททีไปรึกษาทางการประชาสัมพันธ์ ชน บริษัทพรสกຌ ป็นตຌน 
 ยุคทีไ ไ ยุคทองของการประชาสัมพันธ์ละการผสมผสานกับงานลักษณะอืไน โ ิพ.ศ.โ5โ่-โ5ไใี 
 ยุคนีๅนับวาป็นยุคทีไงานประชาสัมพันธ์จริญติบตละรุงรืองมากพราะป็นชวงทีไตอจากยุคริไมตຌนละ
ติบตขึๅนรืไอย โ ตัๅงตชวง พ.ศ.โ5ใเ ป็นตຌนมา ศรษฐกิจของเทยติบตละรุงรือง การพัฒนาดຌานตาง โ 
ป็นเปอยางรวดรใว การพัฒนาประทศป็นเปอยางรวดรใว จึงจ าป็นตຌองอาศัยความรวมมือจากประชาชนละทาง
หนวยราชการกใมีความจ าป็นทีไตຌองมีความรูຌกีไยวกับการประชาสัมพันธ์ พืไอ฿หຌทุกสวนมีความขຌา฿จอันดีละ
ถูกตຌองตอหนวยงาน กรมประชาสัมพันธ์จึงเดຌมีครงการจัดตัๅงส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขึๅน พืไอรับผิดชอบ
ละปฏิบัติงานดຌานการประชาสัมพันธ์฿นระดับจังหวัดดยด านินการตามพระราชกฤษฎีกาการบงสวนราชการ 
 สรุปเดຌวาการประชาพันธ์มีพัฒนาการมาตัๅงตสมัยบราณ  บงออกป็น ใ ยุค เดຌก ยุคบราณ            
การประชาสัมพันธ์ยุคฟืຕนฟูศิลปวิทยา ละการประชาสัมพันธ์สมัย฿หม  มีการประชาสัมพันธ์ ใ วิธี คือ การชีๅจง
บอกกลาว฿หຌทราบ การนຌมนຌาวชักจูง฿จ ละการสรຌางความสามัคคีละความกลมกลียวป็นอันหนึไงอันดียวกัน 
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการติดตอสืไอสาร เดຌก อาณัติสัญญาณ ิsignal) ควันเฟ สียงกลอง ฯลฯ รวมทัๅงค าพูด อากัปกิริยา
ทาทาง ชน การบกเมຌบกมือ การพยักหนຌา ป็นตຌน การประชาสัมพันธ์ 
ของประทศเทย บงออกป็น ไ ยุค เดຌก ยุคพอขุนรามค าหง ยุคริไมตຌนการประชาสัมพันธ์สมัย฿หม ยุคการ
ประชาสัมพันธ์จริญติบตละริไมการประชาสัมพันธ์ภาคธุรกิจ ละยุคทีไ ไ ยุคทองของการประชาสัมพันธ์ละ
กิจกรรมลักษณะอืไน โ การติดตอประชาสัมพันธ์มีการประดิษฐ์ตัวอักษรเทย ตัๅงรงพิมพ์  ตัๅงกองการฆษณา           
ตัๅงส านักการฆษณา ตลอดจนมีการขยายการประชาสัมพันธ์ออกเปยังสวนภูมิภาค ป็นตຌน  
 

กิตติกรรมประกำศ 
 บทความวิชาการนีๅส ารใจเดຌดยเดຌรับค านะน าจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มุสิกานนท์ ทีไป็นรง
กระตุຌน฿หຌขียนบทความวิชาการนีๅ ละขอขอบคุณผูຌทีไมีรายชืไอ฿นการอຌางอิงทุกลมทีไป็นนวทาง฿นการขียน
บทความวิชาการ “พัฒนาการการประชาสัมพันธ์” ละ Prof. Dr. Ian Smith ทีไมีสวนชวย฿นการตรวจทาน
บทคัดยอภาษาอังกฤษ฿หຌป็นอยางดี ละขอขอบคุณตัวองทีไมี ความพยายาม฿นการขียนรวบรวมรียบรียง
บทความวิชาการนีๅจนส ารใจเดຌดຌวยดี  
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สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 
Competency of School Administrators and Effectiveness 
 
ผูวิจัย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 
 

บทคัดยอ 
ผูบริหารสถานศึกษามีหนาท่ีบริหารงานหลัก 4 งาน ไดแก งานบริหารงานบุคคล งานวิชาการ งานงบประมาณ 

และงานบริหารทั่วไป ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงบทบาทผูนำที่มีสมรรถนะสูง สามารถทำใหงานท่ี
รับผิดชอบสำเร็จลุลวงดวยดี สถาบันการศึกษาจึงจำเปนตองมีผูนำท่ีเขมแข็ง มีวิสัยทัศนกวางไกล มีกลยุทธในการ
บริหารจัดการ รูจักการประสานงาน เพื่อทำใหงานสำเร็จตามคาดหมาย และสอดคลองกับทรัพยากรดวยพลัง
อำนาจ และอิทธิพลอยางยุติธรรม มีความรับผิดชอบ และประสานงานกับหนวยงานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ           
อันจะนำองคกรใหกาวหนาตอไป 

 
คำสำคัญ : สมรรถนะ ผูบริหารสถานศึกษา ประสิทธิผล  
 
Abstract 

The school administrators have four duties; personnel management, academic 
administration, budget management and general administration. Therefore, the school 
administrators must show his role and his ability on his responsibility. Therefore, school 
administrators must be a strong man, wide vision. Moreover, the school administrator should 
possess a good management, good human relations and good conviction. However, the school 
administrator must be a good governance. His school will move forward smoothly. 

 
Key Word : Competency School Administrators Effectiveness 
 

บทนำ 
สถานศึกษาเปนหนวยขับเคลื ่อนคุณภาพการศึกษาที ่สำคัญ โดยมีผู บริหารเปนแกนนำจัดการศึกษา           

ซึ่งจะตองใชความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่นาเชื่อถือศรัทธา ในการสงเสริม สนับสนุน ผลักดัน 
กระตุ น และจัดการใหครู นักเรียน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหบรรลุเปาหมาย และใชความสามารถท่ี
เหมาะสม ซึ่งเรียกวา สมรรถนะ ความรูความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา หรืออาจกลาวไดวา สมรรถนะน้ัน
เปนอาวุธสำคัญคูกายท่ีมีอยูในตัวตนของผูบริหารมืออาชีพ อันจะนำไปสูความสำเร็จได แนวความคิดเร่ืองสมรรถนะ 
(competency) จึงเขามามีบทบาทและนำมาใชในการจัดการสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งยังนำ
หลักการแนวคิดมาใชในกระบวนงานดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในหลายมิติ ผูบริหารสถานศึกษาจึง
มีความจำเปนตองใชความสามารถท่ีมีอยูมาบริหารจัดการการศึกษาใหเกิดผลสำเร็จเปนท่ีประจักษยิ่งขึ้น (ปาริฉัตร 
ชอชิต, 2559 : 2-3) ผูบริหารจึงเปนองคประกอบสำคัญที่จะตองเปนผูนำทั้งทางดานการบริหาร และในฐานะ
ผูปกครองท่ีสรางแรงจูงใจ สรางขวัญกาลังใจใหแกครูและนักเรียนภายใตการปกครองของตน ทำใหครูเกิดพลังใน
การพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนใหเปนผูมีสติปญญาสูงขึ้น ซึ่งผูบริหารที่มีสมรรถนะจะสามารถทำให
การดำเนินงานตางๆ ของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ 
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โลกในปจจุบันทำใหประชาชนมีตัวเลือกทางการศึกษามากขึ้น ทั้งในดานคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองปรับตัวเพื่อสรางความแตกตางใหเหนือคูแขง เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนใหมากขึ้น ผูบริหารจึงตองเปนผูนำที่มีคุณสมบัติเปนที่ยอมรับของคนในหนวยงานที ่เกี่ยวของ เชน 
คณาจารย เพื่อนรวมงาน ลูกนอง ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อจะไดนำและพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน 
ใหปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปฏิภาณ ขาขุนทด, 2558) เพ่ือใหการ
จัดการศึกษามีประสิทธิผล การวางแนวทางในการพัฒนาในเร่ืองของผูนำท่ีดี ควรมีลักษณะท่ีมีวิสัยทัศนมองการณ
ไกลจากปญหาที ่เกิดขึ ้น ผู บริหารจึงเปนบุคคลหลักที ่สำคัญของสถานศึกษา และเปนผู นำวิชาชีพที่จะตองมี
สมรรถนะ ความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีจึงจะนำไปสูการจัดและการบริหาร
สถานศึกษาท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ธีระ รุญเจริญ, 2550 : 35) 
 

แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับสมรรถนะ 
ในแวดวงของการบริหารสถานศึกษาก็จะมีการถกเถียงกันอยูเสมอวา ทีมงานบริหารงานของสถานศึกษา

นั ้นมีสมรรถนะที ่ด ีกวาทีมงานบริหารของสถานศึกษาอื ่นๆ และกำลังมุ งสู เปาหมายในการบริหารงานไปสู
สถาบันการศึกษาที่เปนเลิศอยู เปนตน ซึ่งบุคคลที่มีสมรรถนะสอดคลองกับการประกอบวิชาชีพจะสงผลตอการ
ทำงานไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

ความหมาย สมรรถนะ หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู ทักษะ ความสามารถ ความชำนาญ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน และมีพฤติกรรมการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เปนท่ียอมรับ และ
ประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของงาน สามารถสังเกต และวัดคาได  
 ความสำคัญและประโยชนของสมรรถนะ สมรรถนะเปนปจจัยในการทำงานท่ีเพ่ิมขีดความสามารถใหแก
องคการ โดยเฉพาะขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย ดังนั ้น องคการตางๆ จึงพยายามนำเอา
สมรรถนะมาใชเปนปจจัยในการบริหารองคกร ทำใหสมรรถนะมีความสำคัญ สมรรถนะก็คือ สมรรถภาพหรือ
คุณลักษณะและขีดความสามารถของบุคคล กลุมบุคคล และขององคกรนั่นเอง จึงถือไดวา สมรรถนะเปนสิ่งท่ี
จำเปนและมีความสำคัญอยางยิ่งยวดในอันท่ีจะพัฒนาบุคคล กลุมบุคคล และองคกร ใหสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ความเชื ่อ ตลอดจนอุปนิสัย และทักษะความสามารถที ่มีอยู แลว ใหแสดงออกมาอยางเต็มกำลัง
ความสามารถ และสรางสรรคใหเกิดผลในทางบวก จนเกิดเปนผลดีท้ังตอบุคคลและองคกร ทำใหประสบผลสำเร็จ
ตามเปาหมาย หรือสูงกวาเปาหมายท่ีวางไวในท่ีสุด 
 องคประกอบของสมรรถนะ ประกอบดวย คุณสมบัติทางดานตางๆ คือ ความรู ทัศนคต ิแรงจูงใจ อุปนิสัย 
ทักษะ เจตคต ิและวิสัยทัศน ตลอดจนความรับผิดชอบที่หลอหลอมรวมกันจนเปนเอกลักษณอันโดดเดนและสอด
ประสานกัน เพ่ือมุงกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตองานหรือเปาประสงคท่ีบุคคลหรือองคกรไดตั้งไว 
 ประเภทของสมรรถนะ การจำแนกประเภทของสมรรถนะในแตละองคกรมีความแตกตางกันไปหลายแบบ
ขึ้นอยูกับวาจะกำหนดใหมีสมรรถนะตัวใดบาง จากการจำแนกประเภทของสมรรถนะที่นักวิชาการหลายทาน            
จึงสามารถสรุปไดวา สมรรถนะแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังน้ี คือ 

1. สมรรถนะหลัก ซ่ึงประกอบไปดวย สมรรถนะสวนบุคคล และสมรรถนะเฉพาะงาน ซ่ึงเปนความสามารถ
ขั้นพ้ืนฐานท่ีเก่ียวเน่ืองเฉพาะบุคคล และเฉพาะลักษณะงานเทาน้ัน 

2. สมรรถนะเฉพาะลักษณะ ซ่ึงประกอบไปดวย สมรรถนะขององคกร และสมรรถนะท่ีเปนความสามารถ
เฉพาะของบุคคล 

 
 

160

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549 : 128-129) ไดออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2548 
สงผลใหผู บริหารสถานศึกษาตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเนนสมรรถนะในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเพื่อนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดสมรรถนะทางการปฏิบัติงานที ่สำคัญในการประกอบ
วิชาชีพ 9 ดาน ดังน้ี 

1. เชาวปญญา คุรุสภาไดกำหนดความสามารถทางเชาวปญญาท่ัวไป เพ่ือจัดการกับความซับซอนยุงยากท่ี
เกิดจากบทบาทหนาท่ีในการบริหาร ไดแก การเขาใจความคิดรวบยอด การวิเคราะห การสังเคราะห การประยุกต 
การคิดเชิงกลยุทธ รวมท้ังความสามารถในการใชไหวพริบเพ่ือแกไขสถานการณ 

2. ความฉลาดทางอารมณ คุรุสภากำหนดใหผูนำท่ีมีประสิทธิภาพ ตองมีความสามารถในการตระหนักถึง
ความรูสึกของตนเองและของผูอ่ืน สามารถอานและรับรูความรูสึกของบุคคล คาดการณลวงหนาถึงปฏิกิริยาโตตอบ
ของผูอื่น เขาใจถึงขวัญและบรรยากาศในการทำงาน รวมทั้งเขาใจธรรมชาติของมนุษยและวัฒนธรรมขององคกร 
ผูนำท่ีมีความฉลาดทางอารมณท่ีด ีจะสงผลใหความเกงเก้ือกูลความดี และความดีจะเก้ือกูลความเกง ทำใหผูนำใช
ความสามารถและศักยภาพสรางสรรคผลงานไดโดดเดน ซึ่งมิเพียงแตจะเกิดผลกับตนเองเทานั้น แตจะสงผลถึง
ทีมงานขององคกรไดรับประโยชนดวย 

3. ความรูในงาน คุรุสภาไดกำหนดวา ผูนำท่ีมีประสิทธิภาพตองมีความรูอยางแทจริงในงานท่ีเก่ียวของกับ
การบริหารจัดการ การเขาถึงขอจำกัดในการนำความรูไปใชกับสถานการณจริง รวมท้ังสามารถประยุกตองคความรู
และประสบการณเพ่ือการตัดสินใจ 

4. การพัฒนาตนเอง คุรุสภาไดกำหนดใหผูนำที่มีประสิทธิภาพและเปนบุคคลแหงการเรียนรูเขารวม
สถานการณและเรียนรูสิ่งใหมๆ โดยการลงมือปฏิบัติ รูจักผอนปรน เต็มใจรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รูจักใชวิกฤติ
ใหเปนโอกาสในการเรียนรู และสงเสริมใหผูอ่ืนปฏิบัติเชนเดียวกัน 

5. ความตระหนักในตนเอง คุรุสภากำหนดใหผูบริหารสถานศึกษาตองมีความเชื่อมั่นในตนเองและกลา
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความม่ันคงหนักแนน ไมหว่ันไหว ยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระทำของตนเอง รวมท้ังการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต และยึดม่ันในจริยธรรม 

6. การสั่งการ ผูนำที่มีประสิทธิภาพตองสามารถกำหนดทิศทางเพื่อมุงสูผลสำเร็จมีศิลปะในการกระจาย
อำนาจ มอบอำนาจและควบคุมบังคับบัญชา รวมท้ังใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานได จึงจำเปนท่ีจะตองสั่งการ
ไดอยางเหมาะสมและถูกตองตามกฎระเบียบท่ีใชปฏิบัติ 

7. การชี้นำ ผูนำท่ีมีประสิทธิภาพตองสามารถโนมนาวใหผูอ่ืนมีความคิดเห็นคลอยตาม และปฏิบัติงานใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความเต็มใจจนบรรลุผลสำเร็จ สงเสริมการทำงานเปนทีม สรางบรรยากาศใหเอื้อตอ
การปฏิบัติงาน รวมท้ังสนับสนุนการดำเนินงานโดยใชทักษะความชำนาญและการติดตอสื่อสารอยางสม่ำเสมอ 

8. การริเร่ิม คุรุสภาไดกำหนดไววา ผูนำท่ีมีประสิทธิภาพตองมีวิสัยทัศน สามารถปฏิบัติงานเชิงรุก ผลักดัน
ใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนางานใหเกิดประสิทธิผล กลาเสี่ยง และกลาตัดสินใจ เพ่ือแสวงหาโอกาส
ใหมๆ ในการทำงานอยูเสมอ 

9. มนุษยสัมพันธ การปฏิบัติงานจะตองมีปฏิสัมพันธกับบุคคลหลายประเภทซึ่งมีพื้นฐานและสถานภาพ
แตกตางกัน คุรุสภาจึงกำหนดไววา ผูนำท่ีมีประสิทธิภาพตองเขาใจถึงความสำคัญของสัมพันธภาพระหวางบุคคลท่ี
เกิดจากความไววางใจและการยอมรับนับถือ สามารถสรางความสัมพันธกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกร 
ท้ังน้ี เพ่ือชวยใหผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2556 : 1-4, อางอิงใน พเยาว สุดรัก, 2553 : 16) ไดกำหนด
สมรรถนะหลักในการบริหารตามรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษา โดยระบุสมรรถนะของขาราชการในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเอาไว 8 สมรรถนะหลัก คือ 
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1. ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ คือมีความเขาใจและมีความสามารถในการประยุกตใช
ความสัมพันธเชื่อมโยงของกระแสอำนาจทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการในองคกรของตนและองคกรอื่นๆ           
ท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนในการปฏิบัตหินาท่ีใหบรรลุผลซ่ึงความเขาใจน้ี รวมไปถึงความสามารถท่ีจะคาดการณไดวา 
นโยบายภาครัฐ แนวคิดใหมๆ ทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณหรือสถานการณตางๆ  
ท่ีเกิดขึ้นมีผลตอองคกรและภารกิจท่ีตนปฏิบัติงานอยู 

2. การสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ คือความขวนขวายสนใจใฝรูเพื่อสังคม การพัฒนาศักยภาพ
ความรูความเขาใจ และความสามารถของตนในการปฏิบัติงานราชการดวยการศึกษาคนควาหาความรูและพฒันา
ตนเองอยางตอเน่ือง อีกท้ังรูจักพัฒนาปรับปรุง ตลอดจนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ 
เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง คือการแสดงออกถึงการยอมรับความคิดเห็นหรือนวัตกรรมใหมๆ และ
ความสามารถที่จะนำการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ภายใตสภาพแวดลอมขององคกรท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

4. ความรวมแรงรวมใจ คือความตั้งใจท่ีจะทำงานรวมกันและเปนสวนหน่ึงในทีมงาน หนวยงานหรือองคกร 
โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม มิใชในฐานะหัวหนาทีม และมีความสามารถในการสรางและดำรงรักษา
สัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกในทีม 

5. คุณธรรมจริยธรรม คือการครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและ
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชน
สวนตน ท้ังน้ี เพื่อธำรงรักษาศักดิ์ศรีแหงอาชีพขาราชการ อีกทั้งเปนกำลังในการสนับสนุนผลักดันใหภารกิจหลัก
บรรลุเปาหมายท่ีกำหนด 

6. การมุงผลสัมฤทธ์ิ คือความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติงานราชการใหดีหรือใหเกินกวามาตรฐานท่ีมีอยู โดยมาตรฐาน
นี ้อาจเปนผลจากการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเองหรือเกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิที่สวนราชการกำหนดขึ ้น อีกทั้งยัง
หมายความ รวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ีโดดเดนและทาทาย 

7. มนุษยสัมพันธ คือความสามารถในการสรางและรักษาความสัมพันธที่ดีใหเกิดกับบุคคลตางๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองคกร เพื่อเปาหมายในการทำงานรวมกัน และเพื่อผลประโยชนที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล 
หนวยงาน และองคกร 

8. จิตมุงบริการ คือความตั้งใจและความพยายามของผูบริหารในการใหบริการเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการและหนวยงานภาครัฐ 

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตองไดมาจากผูบริหารที่มีลักษณะที่ดี มีการทำงานที่ประสบผลสำเร็จ 
ตลอดจนมีสมรรถนะท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม รวม 6 ดาน เรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหานอย ดังน้ี 

1. ดานการทำงานเปนทีม หมายถึง มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน ชุมชน และเครือขาย 
รวมแรงรวมใจในการทำงาน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาสามารถเสนอความคิดเห็นและสงเสริมใหมีภาวะผูนำ                   
มีความสามารถในการจูงใจในการทำงานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค 

2. ดานความสามารถทางสติปญญา หมายถึง ตองเปนผูที่มีความฉลาดหลักแหลม มีความสามารถ  
ในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูใหม และสามารถนำความรูท่ีไดไปประยุกตใชเชื่อมโยงพัฒนา
องคกรได มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักการปรับตัว ยืดหยุนไดตามสถานการณ มีทักษะการสื่อสารที่ด ีสามารถ
สื่อสารไดหลายภาษา รวมท้ังฟง อาน จับประเด็นสรุปความ และถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจได มีความฉลาดทางอารมณ 
มีความเชื่อม่ันในตนเอง และแกปญหาไดเหมาะสมกับสถานการณ 
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3. ดานทักษะการบริหาร หมายถึง มีความรูด ีมีความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนพระราชบัญญัติและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา สนใจใฝรูและมีความรอบรูในทักษะการบริหาร 
การพัฒนาตนเอง การเจรจาตอรอง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร และการวางแผน 

4. ดานภาวะผูนำ หมายถึง มีความรับผิดชอบสูง รูจักการประสานสัมพันธท่ีดี มีเครือขายทางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เปนผูนำทางการศึกษา ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 

5. ดานการมีวิสัยทัศน หมายถึง รูจักการมองการณไกล ตลอดจนวิสัยทัศนมีความเปนไปไดในเชิงปฏิบัต ิ
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรมีการปฏิบัติงานเชิงรุก และพัฒนาหนวยงานใหมีมาตรฐานสูงขึ้น 

6. ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชใน
การบริหารสถานศึกษา ตลอดจนเปนคนทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร และ
ความกาวหนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
 

สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา 
สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะรวมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหนง             

เพ่ือหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงครวมกัน มี 4 สมรรถนะ (สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (2548 : 46 - 50) 

1) การมุ งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความมุงมั ่นในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีคุณภาพ ถูกตองครบถวน 
สมบูรณหรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง 

2) การบริการท่ีดี หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการปรับปรุงระบบบริการใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

3) การพัฒนาตนเอง คือ การศึกษา คนควาหาความรู ติดตามองคความรู และเทคโนโลยีใหมๆ ในวง
วิชาการเพ่ือพัฒนางาน 

4) การทำงานเปนทีม หมายถึง การใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงใหกำลังใจแกเพื่อน
รวมงาน การปรับตัวเขากับผูอ่ืนหรือแสดงบทบาทผูนำ ผูตาม ไดอยางเหมาะสม 
 

ผูบริหารในการนำระบบสมรรถนะหลักมาใช 
 ประโยชนของสมรรถนะเปนการนำระบบสมรรถนะไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกร มีประโยชน
ตอบุคลากร ผูบริหาร หนวยงาน ผูบริหารระดับสูง และฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ดังน้ี (http://competency. rmutp.ac.th/) 

1. ชวยใหผูบริหารระดับหนวยงานทราบถึงสมรรถนะ (ความรู ทักษะ และคุณลักษณะ) ที่บุคลากรใน
หนวยงานของตนเองจำเปนตองมี เพ่ือใหการปฏิบัติงานในตำแหนงน้ันประสบความสำเร็จและบรรลุเปาหมาย 

2. เปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานของตนเปนรายบุคคล 
3. ใชเปนเครื่องมือในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหนวยงานใหตรงกับคุณสมบัติของ

ตำแหนงงานน้ันๆ 
สมรรถนะมีความสำคัญและมีประโยชนตอทั ้งตัวบุคคล องคการ และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ระดับประเทศ เชน การพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิผลดีขึ้น โดยการนำแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะมาใชในการสรรหา 
คัดเลือกบุคคล เพ่ือเขามาทำงานในสวนตางๆ ท่ีตรงกับความสามารถของบุคคล การปรับตำแหนงงานใหเหมาะสม
กับสมรรถนะของตัวบุคคล เพื ่อกอใหเกิดประสิทธิผลในการทำงานมากยิ ่งขึ ้น ซึ ่งหลายๆ องคกรไดนำเอา
ความสำคัญและประโยชนของสมรรถนะมาใชเปนตัวชี้วัดผลงาน เพราะสมรรถนะสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการวัด
และประเมินผลจากการปฏิบัติงานได นอกจากน้ีสมรรถนะยังสามารถเปนตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาองคกรไปสู
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ความเขมแข็งและความสามารถในการแขงขันได ดังนั ้น การที ่จะพัฒนาองคการใหประสบความสำเร็จตาม
เปาประสงคท่ีตองการน้ัน ควรมีการดึงสมรรถนะท่ีมีอยูในตัวบุคคลออกมาใชใหเหมาะสมกับงานท่ีเก่ียวของ จึงจะ
สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร 

แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะท่ีนำมาเปนแนวทางในการศึกษาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งมีแนวคิดท่ี
สำคัญท่ีมีสวนทำใหเกิดประโยชนและเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย ประกอบดวย  

1. แนวคิดของสเปนเซอรและสเปนเซอร (Spencer and Spencer, 1993 : 11) ไดกลาวถึงสมรรถนะท่ี
สำคัญสำหรับผูบริหารในอนาคต ประกอบดวย 

1.1 สมรรถนะสำหรับผูบริหาร 
1) การคิดเชิงกลยุทธ ตองสามารถเขาใจและคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพทั่วไป เขาใจโอกาสการทำตลาด อุปสรรคในการแขงขัน การวิเคราะหรูจุดแข็ง จุดออน ขององคการของ
ตนเอง เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายท่ีตั้งไวคือ ความสำเร็จ 

2) การเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง ตองสามารถถายทอดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ
องคการท่ีไดปฏิบัติไดจริง และบรรลุตามเปาหมายท่ีตองการใหบุคคลในองคการและผูมีสวนไดสวนเสียปฏิบัติ เพ่ือ
กระตุนและสรางแรงจูงใจใหเขาเหลาน้ันอยากทำงานและทำสัญญาประชาคมรวมกันในการท่ีจะเปลี่ยนแปลงองคกร
ไปสูสิ่งท่ีดีขึ้น 

3) การจัดการดานความสัมพันธ ตองมีความสามารถในการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับ
เครือขายในหลายๆ องคกร โดยการประสานความรวมมือกับผูบริหารและหัวหนาหนวย เชน บริษัทหางรานท่ัวไปท่ี
เก่ียวของ รวมถึงสวนราชการตางๆ สัมพันธภาพท่ีวาน้ีไมจำเปนวาตองมีกับผูมีอำนาจหนาท่ีโดยตำแหนงท่ีใหคุณให
โทษไดเทาน้ัน แตใครก็ตามท่ีนาจะเปนประโยชนกับเราตองมีสัมพันธภาพท่ีดีไวเพ่ือพ่ึงพาอาศัย  

1.2 สมรรถนะสำหรับผูจัดการ 
1) ความยืดหยุน ผูจัดการตองมีความยืดหยุนและความพรอมท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางและกระบวนการ เม่ือตองนำวิธีการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธในองคการไปปฏิบัติ 
2) วิธีการปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารให

ผูรวมงานทราบถึงความตองการสำหรับการเปลี่ยนแปลงขององคกร และการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองทักษะ
ตางๆ เชน การสื่อสาร การฝกอบรม การสงเสริมสนับสนุนกระบวนการกลุม และการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการ
ทำงานเปนกลุม 

3) นวัตกรรมของการเปนเจาของกิจการ การสรางแรงจูงใจใหตระหนักถึงการเปนเลิศ
ในดานการผลิต การบริการท่ีหลากหลาย และกระบวนการในการผลิต เปนตน 

4) ความเขาใจเก่ียวกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล ผูจัดการตองมีความเขาใจบุคคลอ่ืน 
และตระหนักถึงคุณคาของความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนท่ีแตกตางกัน 

5) การมอบอำนาจ พฤติกรรมในการบริหารจัดการตองแบงปนขอมูลขาวสาร สามารถ
จูงใจพนักงานใหทำงานรวมกัน แสดงความคิดเห็นตางๆ การสนับสนุนการพัฒนาของพนักงาน ความรับผิดชอบตอ
งานท่ีไดรับมอบหมาย การอยูภายใตเงื่อนไขของขอมูลยอนกลับ การคาดหวังทางบวกตอผูใตบังคับบัญชา การให
รางวัลในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เปนตน 

6) การสนับสนุนการทำงานเปนทีม ทักษะกระบวนการกลุมตองการคนท่ีหลากหลาย
มาทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหสำเร็จตามเปาหมาย คือการกำหนดเปาหมายและบทบาทที่ชัดเจน  
การควบคุมสิ่งท่ีอยูนอกเหนือการเจรจา ความเงียบของสมาชิกในการทำงานรวมกัน การแกปญหาความขัดแยง 
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7) ความพรอมในการทำงาน ผู จัดการตองมีความสามารถในการปรับตัวไดอยาง
รวดเร็วและพรอมเสมอในการทำหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิผลเม่ือเดินทางไปทำงานในตางประเทศหรือตางถิ่น หรือท่ีใดๆ 
ในโลก ผูจัดการตองอดทนตอความเครียดในการเดินทาง และตองเขาใจวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น เพื่อสามารถ
สรางความเขาใจเก่ียวกับสัมพันธภาพระหวางบุคคลได 

2. แนวคิดของโบยาซีส (Boyatzis อางถึงใน นิสดารก เวชยานนท, 2549 : 106-112) ไดศึกษาวา 
ผูบริหารควรมีลักษณะหรือสมรรถนะอยางไร พบวารูปแบบสมรรถนะแบงออกเปน 6 กลุม ประกอบดวยสมรรถนะ 
21 สมรรถนะ คือ 

2.1 กลุมสมรรถนะในการบรรลุเปาหมาย ไดแก 
1) สมรรถนะในการมุงประสิทธิภาพ 
2) สมรรถนะในการวินิจฉัย 
3) สมรรถนะในการทำงานเชิงรุก 
4) สมรรถนะในการคำนึงถึงผลกระทบ 

2.2 กลุมสมรรถนะดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ไดแก 
1) สมรรถนะในการใชพลังอำนาจทางสังคม 
2) สมรรถนะในการบริหารกระบวนการกลุม 
3) สมรรถนะในการมองเชิงบวก 
4) สมรรถนะในการประเมินตนเองอยางเท่ียงตรง 

2.3 กลุมสมรรถนะดานการมีภาวะผูนำ ไดแก 
1) สมรรถนะในการมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
2) สมรรถนะในการมองภาพรวม 
3) สมรรถนะในการนำเสนอดวยการพูด 
4) สมรรถนะในการคิดอยางมีเหตุผล 

2.4 กลุมสมรรถนะในดานการบังคับบัญชา ไดแก 
1) สมรรถนะในการใชอำนาจ 
2) สมรรถนะในการมีสัญชาติญาณ 
3) สมรรถนะในการพัฒนาผูอ่ืน 

2.5 กลุมความรูพิเศษ ไดแก 
1) ความจำ 
2) ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

2.6 กลุมสมรรถนะอ่ืนๆ ไดแก 
1) สมรรถนะในการควบคุมตนเอง 
2) สมรรถนะในการรับรู 
3) สมรรถนะในการอดทนและการปรับตัว 
4) สมรรถนะในการมีความสัมพันธอยางใกลชิด 

3. แนวคิดของโกลแมน โบยาซีส และแมคคี (Gloeman, Boyatzis and McKee, 2002) ไดพัฒนาแนวคิด 
เร่ืองสมรรถนะของภาวะผูนำดานความฉลาดทางอารมณ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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3.1 การรูจักตนเอง 
1) การรูจักอารมณตนเอง ผูนำท่ีรูจักอารมณตนเองดีจะสามารถปรับตัวเขากับสิ่งท่ีอยู

รอบตัว ทำใหการทำงานมีประสิทธิผล สามารถมองเห็นภาพโดยรวม ผูนำเชนนี้จะเปนคนที่เปดเผย นาเชื่อถือ         
กลาจะบอกความรูสึก และมีความม่ันใจในสิ่งท่ีตนคิด 

2) การประเมินตนเองท่ีถูกตอง ผูนำมีความรูจักตนเองสูงจะรูสวนท่ีดีและสวนดอยของ
ตนเอง ซ่ึงจะมีความแยบคายในการรับเอาคำติชมเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงและรูวาควรจะขอความชวยเหลือเม่ือใด 

3) ความม่ันใจในตนเอง การรูอยางถูกตองวาตนเองมีความสามารถเพียงใดจะชวยให
ผูนำมีความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น ผูนำที่มีความมั่นใจในตนเองพรอมสำหรับการไดรับมอบหมายใหทำงานที่ยาก                
ผูนำท่ีสามารถปรากฏตัวตอหนาผูอ่ืนดวยความม่ันใจ จะเปนผูนำท่ีมีความโดดเดน 

3.2 การจัดการกับตนเอง 
1) การควบคุมตนเอง ผูนำที่มีการควบคุมอารมณจะสามารถจัดการกับสิ่งที่รบกวน

และปญหาที่มีผลกระทบ และอาจเปลี่ยนแปลงปญหาใหกลายเปนประโยชนได ลักษณะของผูนำที่มีการควบคุม
ตนเอง ไดแก ความสุขุมเยือกเย็นและมีสติ แมจะอยูภายใตภาวะวิกฤติหนักหนาเพียงใดก็ตาม 

2) มีความโปรงใส ผูนำท่ีมีความโปรงใส เปนผูนำท่ีมีคุณคาควรแกการยกยอง การเปน
คนกลาเปดเผยความรูสึกและความเชื่อของตนเองอยางตรงไปตรงมา ทำใหเกิดความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในหมู
คณะ ผูนำตองกลา รับผิดและกลาเผชิญหนากับสิ่งท่ีไมถูกตอง ไมใชแกลงทำเปนมองไมเห็น 

3) ความสามารถในการปรับตัว ผูนำท่ีมีความสามารถในการปรับตัวจะสามารถจัดการ
กับปญหาที่หลากหลายไดโดยที่ยังม่ันคงในแนวทางของตนเองและสามารถใชชีวิตอยูในองคกรที่นาเบื่อไดอยาง
สบาย ผูนำบางคนมีความยืดหยุน มีการปรับตัวเม่ือเผชิญหนาในสิ่งท่ีทาทายใหมๆ มีการปรับเปลี่ยนความคิดอยาง
รวดเร็วเม่ือไดรับขอมูลหรือขอเท็จจริงใหม 

4) ความสำเร็จ ผูนำที่มุงผลสำเร็จเปนผูนำที่มีมาตรฐานสูง ทำใหคิดถึงการปรับปรุง
การทำงานของตนเองและลูกนองอยูเสมอ ชอบสิ่งท่ีเปนตัวชี้วัดหรือคำนวณ อันจะนำไปสูความสำเร็จตามเปาหมาย
ท่ีตั้งไว ผูนำลักษณะน้ีชอบการเรียนรูและสั่งสอนเพ่ือใหบรรลุสิ่งท่ีดีกวา 

5) ความคิดริเร่ิม ผูนำจะตองไมรอคอยโอกาส แตจะตองฉกฉวยโอกาสทันทีที่ทำได
หรือสรางโอกาสขึ้นมา ผูนำตองมีความคิดริเริ่มที่จะตัดสิ่งที่เปนภาระยุงยาก แตไมเกิดประโยชนกับงานออกไป 
ยกเลิกกฎระเบียบท่ีลาสมัย 

6) การมองโลกในแงดี ผู นำที ่มองโลกในแงดีจะมีความคลองแคลวในการทำงาน 
มองเห็นโอกาสและชองทางท่ีเปนความหวังใหมอยูเสมอ 

3.3 ความตระหนักดานสังคม 
1) รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ผูนำท่ีมีความเห็นอกเห็นใจ รูจักการเอาใจเขามาใสใจเรา 

ทำใหผูนำเขาไดกับบุคคลและกลุมตางๆ แมวาจะมีท่ีมาแตกตางกันหรือมีวัฒนธรรมแตกตางกันก็ตาม 
2) ความรูเกี ่ยวกับองคการ ผู นำที ่มีความรู ความเขาใจสังคมดี เปรียบเหมือน

นักการเมืองท่ีชาญฉลาด ยอมจะรูโยงใยความเก่ียวพันในสังคมและรูถึงความสัมพันธของขั้วอำนาจในองคการ 
3) การบริการ ผูนำจะตองสนับสนุนใหกับลูกนอง มีจิตใจรักการใหบริการ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งกับผูท่ีตองติดตอกับลูกคา 
3.4 การจัดการความสัมพันธ 

1) แรงบันดาลใจ ผู นำมีหนาที ่ต องกระตุ นใหทุกคนมีวัตถุประสงคตรงกัน และ
วัตถุประสงคน้ันตองทำใหการทำงานตื่นเตนเราใจ ไมนาเบื่อ การกระตุนของผูนำอาจเปนการชักจูง หรือการบังคับ 
หรือการมอบภารกิจใหทำรวมกันก็ได 
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2) อิทธิพล ผูนำจะตองรูวาเรื ่องใดควรจะพูดกับใคร ผูนำที่มีความเชี่ยวชาญตอง
สามารถพูดเชิญชวนและสนับสนุนใหปฏิบัติตามท่ีตนตองการได 

3) พัฒนาผูอื่น ผูนำจะตองชวยเหลือคนอื่นใหมีการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหเขา
เหลาน้ันเขาใจเปาหมาย เขาใจจุดออนจุดแข็งของตนเอง ผูนำตองทำตัวเปรียบเสมือนครูฝกหรือโคช 

4) เปนตัวเรงการเปลี่ยนแปลง ผูนำตองคำนึงถึงโอกาสที่ทาทายและความเปนเลิศ 
โดยตองสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนการเผชิญหนากับคูแขง การโตแยงเร่ืองท่ีถูกบีบบังคับใหทำ 
ผูนำจะตองหาหนทางเอาชนะอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงใหได 

5) การจัดการความขัดแยง ผูนำท่ีจัดการกับความขัดแยงไดดี จะเขาใจความคิดเห็นท่ี
แตกตางของกลุมตางๆ แลวหาสิ่งท่ีเปนความคิดเห็นรวมกันออกมาได 

6) การทำงานเปนทีมและการทำงานรวมกัน ผูนำตองสรางบรรยากาศท่ีเปนมิตรใน
การทำงาน โดยตองเปนแบบอยางในดานการใหความเคารพผูอื่น การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และการรวมมือกัน
ทำงาน สรางจิตวิญญาณและเอกลักษณของกลุม ตองใหเวลากับการหลอหลอมความสัมพันธ ไมใชมุงเพียงการ
ทำงานเทาน้ัน 

4. แนวคิดของโบมและสพารโรว (Boam and Sparrow อางถึงใน ชวนพิศ สิทธิ ์ธาดา, 2552 : 11)             
ไดนำเสนอโครงสรางรูปแบบสมรรถนะของผูบริหารในการบริหารงานแนวใหม วาควรจะมีบทบาทในการบริหารงาน
ท่ีครอบคลุมสมรรถนะท่ีจำเปน 3 สมรรถนะ และในสมรรถนะท้ัง 3 กลุมน้ียังสามารถแบงออกเปนตัวชี้วัดดังตอไปน้ี 

4.1 ผลลัพธแหงความสำเร็จ 
1) การวางแผนและการจัดองคการ 
2) การมุงสูผลลัพธ 
3) การปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
4) การควบคุมผลการประเมิน 

4.2 การวิเคราะหและการตัดสินใจ 
1) การคิดในมุมกวาง 
2) การคิดเชิงวิเคราะห 
3) ความเขาใจในภาระงาน 
4) การตัดสินใจอยางมีเปาหมาย 

4.3 การทำงานรวมกับผูอ่ืน 
1) ความเชื่อดวยเหตุและผล 
2) การทำงานเปนทีม 
3) ประสิทธิผลในความสัมพันธระหวางบุคคล 
4) การจัดการแบบยืดหยุน 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 ประสิทธิผล คือ การบรรลุเปาหมายของงานท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ สามารถบรรลุเปาหมาย
ตามเกณฑที่กำหนด และมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา สวนประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ การท่ีสถานศึกษา
สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยสิ่งสำคัญที่สดุคือ   
การเนนที ่ตัวนักเรียนที่จะตองมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนที่เปนไปตามที่ตองการ และสิ ่งที ่เกิดควบคู กันไปคือ            
การบรรลุจุดหมายอ่ืนของสถานศึกษาดวย เชน การท่ีนักเรียนมีความเปนอยูท่ีดีในสถานศึกษา นักเรียนเกิดเจตคติท่ี
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ดีตอสถานศึกษา ผูปกครองเชื่อม่ันในคุณภาพของสถานศึกษา ตลอดจนครูมีความรักความสามัคคี และมีความพึงพอใจ 
ในงาน (รุง แกวแดง และชัยณรงค สุวรรณสาร, 2544 : 160) 

ในปจจุบันและอนาคตท่ีสังคมมีสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไปจำเปนตองมีการประเมินประสิทธิผลขององคกร
ทางการศึกษาเชนเดียวกับองคกรอ่ืนๆ เพราะ 1) มีการแขงขันในระดับประเทศท่ีทำใหตองมีการปรับตัวและสงผล
ใหทุกองคกรในประเทศ รวมถึงระบบราชการทั้งหลายก็ตองมีการปรับตัว 2) ทรัพยากรภายนอกมีจำกัด ตองใช
อยางมีประสิทธิภาพทุกองคกร รวมถึงระบบการศึกษาท่ีเปนของรัฐบาล ก็ตองมีการปรับตัว เพราะงบประมาณจาก
สวนกลางมีจำกัด หากตองการก็จะตองหาทางพิสูจนความมีประสิทธิภาพในการใชใหเห็น และ 3) ระบบการศึกษา
เปนสวนหนึ่งของระบบการเมืองของประเทศที่ตองเปนประชาธิปไตย ระบบตองไดรับการตรวจสอบมากขึ้น ดวย
เหตุดังกลาวแลวจึงทำใหองคกรทางการศึกษา สถานศึกษา สถาบัน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เขตพ้ืนท่ีการศึกษา กลุม
การศึกษาตางตองใหความสนใจในการจัดการศึกษาใหไดทั้งประสิทธิภาพ และที่สำคัญขึ้นไปคือ ตองคำนึงถึง
ประสิทธิผลขององคกรดวย (ประกอบ คุปรัตน, 2558) 
 

ความหมายของประสิทธิผล  
นักวิชาการในแตละสาขาไดใหนิยามของประสิทธิผลไวตางๆ กัน ซ่ึงสวนใหญแลวจะมองประสิทธิผลไปใน

แนวทางที ่กอใหเก ิดความสำเร็จของงานเปนสำคัญ สรุปด ังน้ี แวบพู (Vappu, 1998 : 391-410) กลาวถึง
ประสิทธิผลองคกรวา เปนโครงสรางที่สำคัญประการหนึ่งในทางสังคมวิทยา โดยทั่วไปหมายถึง ระดับที่องคกร
ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามเปาหมาย กิ ๊บสันและคณะ (Gibson and others, 2000 : 15-17) 
กลาวถึงประสิทธิผลระดับองคกรวาเปนภาพรวมของประสิทธิผลระดับบุคคลและระดับกลุม ปจจัยท่ีเปนเหตุใหเกิด
ประสิทธิผลระดับองคกร ไดแก สภาพแวดลอม เทคโนโลยี กลยุทธ โครงสราง กระบวนการตางๆ และวัฒนธรรม  

ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 1991 : 409-419) ไดใหความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา 
หมายถึง การท่ีสถานศึกษาสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติ 
ทางบวก สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดลอมที่ถูกบีบบังคับได รวมทั้งสามารถแกปญหาภายในสถานศึกษาไดเปนอยางดี    
เซอรจิโอวานนิ (Sergiovanni, 1991 : 256) อธิบายถึงประสทิธิผลสถานศกึษาวามีความหมาย 2 ประการ คือ ความหมาย
แบบทั่วไป หมายถึง ความสามารถในการผลิตที่จะทำใหเกิดผลตามที่ปรารถนา ความหมายอีกประการคือ ความหมาย 
เชิงเทคนิค หมายถึง วัฏจักรของการบริหารการศึกษาโดยประสิทธิผลจะนำมาซ่ึงความหมายเฉพาะหรือพิเศษ ในสวนน้ีจะ
เนนไปท่ีความมีสัมฤทธิผลท่ีดีในทักษะพ้ืนฐานของนักเรียนท่ีสามารถวัดไดจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ครูมีความพึงพอใจในการทำงาน และ
ยังรวมถึงการบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิต
นักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ตลอดจน
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายในภายนอก และรวมท้ัง
ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษาจนทำใหเกิดความพอใจในการทำงาน 
 

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลองคการ  
ประสิทธิผลขององคการเปนสิ่งที่สำคัญตอความคงอยูและความกาวหนาขององคกร ซึ่งแคทซและคาน 

(Katz and Kahn) ไดเสนอไววา องคกรท่ีจะมีประสิทธิผลสูงสุดน้ัน ควรมีลักษณะดังน้ี  
1) องคกรมีความสามารถในการสรรหาและธำรงรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถไวได  
2) องคกรสามารถทำใหบุคลากรปฏิบัติตนไดตามบทบาทท่ีกำหนด  
3) องคกรมีบุคลากรท่ีมีพฤติกรรมสรางสรรค  
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และนอกจากน้ียังไดกลาววาบุคลากรท่ีจะสามารถสงผลตอความสำเร็จและประสิทธิผลขององคกรจะตองมี  
1) ความผูกพันตอองคกร  
2) การปฏิบัติงานตามบทบาท  
3) การจูงใจ  
ซ่ึงไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล โดยนำเสนอดังตอไปน้ี  
การนิยามประสิทธิผลเพียงมิติเดียวนั้น ยังไมเพียงพอวาสถานศึกษามีประสิทธิผลหรือไมมีประสิทธิผล          

แตยังขึ้นอยูกับเกณฑท่ีถูกใชประเมินดวย การจะบอกไดวาในสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลมากกวาสถานศึกษาอ่ืนๆ 
หรือการจะใชเกณฑในการวัดประสิทธิผลเพ่ือการวางแผนการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา จำเปนตองมีรูปแบบทฤษฎี
เปนแนวในการประเมิน ซ่ึงฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 1991 : 409-419) เสนอไวเพ่ือเปนแนวทาง ดังน้ี  

1. ประสิทธิผลองคกรตามรูปแบบการบรรลุเปาหมาย จะมีความแตกตางกันของเปาหมายในเชิงปฏิบัตกิาร
และเปาหมายในเชิงหลักการ เปาหมายในเชิงหลักการเปนคำแถลงการณของคณะกรรมการการสถานศึกษา           
ซึ่งเปนไปตามพันธกิจของสถานศึกษาและจะปรากฏอยูในคูมือของนักเรียน บางครั้งอาจเปนนามธรรมและเปน
คุณลักษณะอันพึงประสงค เชน นักเรียนทุกคนจะตองเขาถึงศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี นอกจากน้ีเปาหมายใน
เชิงหลักการมักจะสอดคลองกับแนวคิดท่ีเปนท่ียอมรับของสาธารณชนที่ใหการสนับสนุนสถานศึกษามากกวาท่ีจะ
เปนการชี้นำใหนักการศึกษานำไปปฏิบัต ิในขณะท่ีเปาหมายเชิงปฏิบัติการจะสะทอนถึงภาระหนาท่ีหรือกิจกรรมท่ี
ไดปฏิบัติจริงในสถานศึกษา ดังน้ัน เปาหมายในเชิงหลักการอาจจะอยูในเปาหมายเชิงปฏิบัติการหรือไมก็ได  

2. ประสิทธิผลองคการตามรูปแบบระบบทรัพยากร หมายถึง ความสามารถขององคการที่จะพิทักษผล 
ประโยชนขององคกรตามสภาวะแวดลอมที่เปนอยูและการลงทุน เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่มีคาและทรัพยากรท่ี
ขาดแคลน ซึ่งเปนเปาหมายสุดทายของเกณฑประสิทธิผล รูปแบบนี้มุงใหความสนใจตอความสามารถขององคกร
เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชน นอกจากน้ีการนิยามประสิทธิผลยังเนนถึงความสำคัญของกระบวนการท่ีตอเน่ืองของ
การแลกเปลี่ยนการแขงขัน เพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีขาดแคลนและมีคาตามรูปแบบระบบทรัพยากร สถานศึกษา
ท่ีมีประสิทธิภาพมากจะทำใหเกิดความเจริญเติบโตโดยการทำผลประโยชนใหกับผูปกครองและนักเรียนหรือผูออก
กฎหมาย ดังน้ัน เกณฑการวัดประสิทธิผลจะกลายเปนความสามารถท่ีจะไดมาซ่ึงทรัพยากรของสถานศึกษา  

3. ประสิทธิผลองคกรตามการบูรณาการรูปแบบการบรรลุเปาหมายและรูปแบบระบบทรัพยากร มีขอตกลง 
เบื้องตนท่ีสำคัญรวมกันอยางหน่ึงของท้ังรูปแบบการบรรลุเปาหมายและรูปแบบระบบทรัพยากร คือความเปนไปได
และเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนาท่ีจะนำไปสูเกณฑการประเมิน 1 ชุด และน่ันก็เปนประสิทธิผลองคกรในรูปแบบการบรรลุ
เปาหมาย ประสิทธิผลองคกรดูจากการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย มีการจัดกระทำกับสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางกายภาพ นักเรียน บุคลากร เทคโนโลยี และวัตถุอ่ืนๆ เชน เงินเพ่ือใชแลกเปลี่ยนกับทรัพยากรอ่ืนๆ สวนรูปแบบ
ระบบทรัพยากรเปนระบบเปด ใหความสำคัญเกี ่ยวกับความกลมกลืนขององคประกอบตางๆ ในสถานศึกษา 
ความสามารถในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม และการใชภาวะผูนำอยางเหมาะสมในการบริหาร การตัดสินใจ      
การสื่อสาร การกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ และการนำบุคลากรในสถานศึกษา 
 

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในองคการ  
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานนั้น คือ ผลสำเร็จอันเปนผลเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามโครงการหรือ

แผนงานน้ันตามวัตถุประสงคขององคกรท่ีไดตั้งไวหรือไดคาดหวังไว โดยหากนำมาศึกษาแลวจะพบวาประสิทธิผล
น้ัน หมายถึง ผลสำเร็จท่ีเกิดขึ้นแลวตัวเราคิดหรือวางแผนท่ีจะประกอบกิจการใดแลวสามารถทำกิจการน้ันใหสำเร็จ
ไดตามท่ีคิดหรือวางไว เรียกวา การทำงานน้ันมีประสิทธิภาพ แนวความคิดสมัยใหมในการจัดกิจการงานจะเร่ิมตนท่ี
การตั้งจุดสำเร็จของงาน น่ันคือ ในการวางแผนงานน้ัน ณ จุดเร่ิมตนของงานจะมีการตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงค
กันวาผลสำเร็จท่ีเราตองการน้ันคืออะไร ประสิทธิผล หมายถึง การท่ีดำเนินโครงการหรืองานอยางหน่ึงอยางใดแลว 
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และปรากฏวาผลเกิดขึ้นหรือผลผลิตท่ีเกิดขึ้นระดับหน่ึงระดับใดท่ีเปนเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวมีการ
ใชทรัพยากรหรือปจจัยนำเขามากนอยเพียงใด ถาใชทรัพยากรหรือปจจัยนำเขามาดำเนินการในโครงการหรืองานใด
นอยที ่สุด และผลที่เกิดขึ ้นสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กำหนดไว การดำเนินโครงการนั้นจะมี
ประสิทธิผลสูงสุด (ท้ังน้ี โดยการเปรียบเทียบโครงการแตละโครงการท่ีสามารถดำเนินการแลว บรรลุวัตถุประสงค
หรือเปาหมายท่ีกำหนดไดเหมือนกัน) ในทางตรงกันขามโครงการใดแมวาจะสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค
หรือเปาหมายท่ีกำหนดไวเหมือนกันก็ตาม แตใชทรัพยากรหรือปจจัยนำเขามากกวาโครงการอ่ืนๆ โครงการน้ันก็จะ
ไมใชโครงการท่ีมีประสิทธิผลสูงสุด  

สำหรับวิธีในการทดสอบการบริหารท่ีดีก็คือ การดูความสามารถในการจัดองคกร และการใชทรัพยากรท่ี
หาไดใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและรักษาระดับการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผลไวไหไดสิ่งสำคัญ ในท่ีน้ีคือประสิทธิผล 
ซ่ึงในปจจุบันมักเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางวาแนวความคิดเร่ืองประสิทธิผลคือ ตัวการท่ีจะเปนเคร่ืองมือตัดสนิ
ในขั้นสุดทายวาการบริหารและองคกรประสบความสำเร็จหรือไม เพียงใด อยางไรก็ตาม คำวาประสิทธิผลยังมีความ
แตกตางกันอยูในความเขาใจของนักวิชาการตางสาขากัน สาหรับนักเศรษฐศาสตรหรือนักวิเคราะหทางการเงนิ 
ประสิทธิผลขององคกร มีความหมายอยางเดียวกันกับผลกำไร หรือผลประโยชนจากการลงทุน สำหรับผูจัดการฝาย
ผลิต ประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพหรือปริมาณของผลผลิตท่ีเปนสินคาหรือบริการ สำหรับนักวิทยาศาสตร
การวิจัยประสิทธิผลอาจถูกตีความในรูปของจำนวนสิ่งประดิษฐใหมๆ หรือผลผลิตใหมๆ ขององคกร และสำหรับนัก
สังคมศาสตร ประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพของชีวิตการทำงาน ประสิทธิผลขององคการจะมีขึ ้นได
ยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขท่ีวาองคกรสามารถทำประโยชนจากสภาพแวดลอมจนบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว แต
สิ่งท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีอยูเบื้องหลังควบคุมกับประสิทธิผลคือ ความมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึงการมีสมรรถนะสูงสามารถ
มีระบบการทำงานท่ีกอใหเกิดผลไดสูง โดยไดผลผลิตท่ีมีมูลคาของทรัพยากรท่ีใชไป (วชิรวัชร งามละมอม, 2558) 
 

สรุป 
 ผูบริหารควรมีสมรรถนะ 4 สมรรถนะ ที่จะทำใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คือ 1) การมุงผลสัมฤทธ์ิ โดยมีความมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตอง ครบถวน
สมบูรณ 2) มีการบริการที่ดี มีระบบบริการและจิตบริการตอผูมารับบริการ 3) ผูบริหารจะตองทำงานเปนทีม             
การใหความชวยเหลือ รวมมือในการทำงานซึ่งกันและกัน และ 4) ผูบริหารตองพัฒนาตนเองใหมีความรูอยูเสมอ 
และนำเทคโนโลยีใหมๆ มาปฏิบัติงาน อันนำมาซ่ึงประสิทธิผลดานความสำเร็จของสถานศึกษา โดยสามารถดูไดจาก
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 3 ประเภท ไดแก 

1) ความมีประสิทธิภาพและขั้นตอนการทำงานท่ีเชื่อถือได  
2) ความสัมพันธของบุคลากรและทรัพยากร  
3) นวัตกรรมและการปรับตัวตอสิ่งแวดลอม 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิชาการฉบับน้ี สำเร็จลุลวงเปนอยางด ีดวยความมุมานะและคนควาหาความรูของ ผศ.ดร.นิษฐวดี 
จิรโรจนภิญโญ รวมถึงประสบการณในงานวิชาการตางๆ จึงไดรวบรวมและเรียบเรียงจนเปนบทความวิชาการฉบบัท่ี
สมบูรณน้ี 
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Efficiency and Effectiveness for School Management 
 
ผูวิจัย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรต ิ บุญรอด 
 

บทคัดยอ 
คุณภาพทางการศึกษาเปนผลผลิตที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีปจจัยตาง ๆ             

ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลายดานดวยกัน เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การศึกษา
จะตองมีเปาหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น ใหมีมาตรฐานสูงเทียบเทาสากล มุงพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเปนหลัก ดังนั้น จึงเปนหนาที่หลักท่ีสถานศึกษาตองรับผิดชอบในการวางนโยบายและการบริหารจัดการ 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
คำสำคัญ : การบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 
Abstract 

Educational quality is the product of educational management of schools depending 
on various factors that affects to several aspects of the efficiency and effectiveness. In order 
to be in line with the education for a changing world, education must have goals to raise the 
higher educational quality to get a high standard based on world class standards and focuses 
on human resource development.  Therefore.  it is the main duty that the school must be 
responsible for the policy making and management in order to arise the efficiency and 
effectiveness for school management. 

 
Key Words : Management Efficiency Effectiveness, School Management 
 

บทนำ 
การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยผานการถายทอด 

ความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม วิธีการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสราง
องคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู เปนปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต (วิชัย ตันศิริ, 2543 : 46-51) ดวยเหตุที่วาการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ              
พ.ศ.2542 และที ่แกไขเพิ ่มเต ิม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กำหนดใหสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานเปนนิต ิบ ุคคล 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 11) มีภารกิจการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน ไดแก การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 
เป นคนดี มีป ญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศ ักยภาพในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 4) ไดกำหนดใหการจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ 1) การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับ
ประชาชน เปนวิธีที่รัฐจะตองจัดหรือสงเสริมใหเอกชนและทุกๆ สวนในสังคมไดจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับ
ประชาชน 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา กลาวคือ กำหนดสิทธิของประชาชนที ่จะจัดการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน และยังวางเงื่อนไขใหองคกร ชุมชน องคกรตางๆ ในสังคมไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น และ 
3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง กลาวคือ หลักการพัฒนาสาระและกระบวนการ
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เรียนรูอยางตอเน่ืองเปนเงือ่นไขสำคัญของการพัฒนาคณุภาพการศึกษาไทย ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดสัมฤทธ์ิผลตามท่ีกลาว
ขางตน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกำหนดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ เพ่ือใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขาใจใน ทิศทางการ
ดำเนินงานเพื่อนำไปสูเปาหมายอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 3 ประการ คือ การสรางโอกาสทางการศึกษา 
การพัฒนาการจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู รวมท้ังการเพ่ิมมาตรฐานการศึกษาและเพ่ิมความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : 4) 
 

การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื ่อนของการจัดการศึกษาในแตละยุคสมัยเพื่อให

บรรลุผลสำเร็จตามความมุงหมายของการศึกษาท่ีไดกำหนดไว 
บุศราภรณ แสงทอง (2550 : 19) กลาววา การบริหารคือ การทำสิ่งตางๆ ใหเกิดขึ้นโดยการนำศิลปะของ

ผูนำ มาใชในการบริหาร โดยผูบริหารไมใชผูปฏิบัติ แตเปนผูใชศิลปะ ทำใหผูปฏิบัติงานทำงานใหเกิดผลสำเร็จตรง
กับจุดมุงหมายของหนวยงาน และเนนท่ีการสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน 

แคมเบล และแรมเซเยอร (Campbell & Ramseyer, 1987 : 146-166) ไดนิยามกระบวนการบริหารไว
วา เปนวิธีท่ีองคการตัดสินใจและปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค โดยกระบวนการน้ันเปนวัฎจักรท่ีประกอบดวย 

1. การตัดสินใจ 
2. การวางแผนรวมถึงการจัดรูปแบบงาน 
3. การกระตุนการสั่งการเพ่ือใหผูปฏิบัติไดใชความสามารถเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน 
4. การประสานงาน 
5. การประเมินผล 
สันติ บุญภิรมย (2552 : 43-44) ไดกลาวไววา การบริหารมีคุณคายิ่งตองานกิจกรรมหรือภารกิจท่ีจะตอง

ปฏิบัติใหบรรลุผลสำเร็จไปดวยดีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ี การบริหารมีความสำคัญและมีประโยชน
อาจกลาวไวเปนขอๆ ดังน้ี 

1. ชวยใหเกิดการลงมือปฏิบัติงาน เน่ืองจากการบริหารมีกิจกรรมหน่ึงท่ีสำคัญยิ่งคือ การตัดสินใจ 
2. ชวยกอใหเกิดความรวมมือรวมใจกันของบุคคล เพื่อใหงานที่ปฏิบัติไดบรรลุไปตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายท่ีไดกำหนดไว 
3. ชวยใหการปฏิบัติงานของบุคคลและกลุมบุคคลประสบความสำเร็จไดรวดเร็ว เน่ืองจากตองมีการแบง

งาน กันทำ และการทำงานประสานสัมพันธกัน 
4. ชวยใหเกิดประโยชนกับตนเอง ผูอ่ืน และสังคมโดยสวนรวม เน่ืองดวยการบริหารเปนกรรมวิธีท่ีบุคคล

ไดนำไปใชทางการบริหาร 
5. ชวยกอใหเกิดการประหยัด เน่ืองดวยการปฏิบัติงานจะตองมีปจจัยตางๆ เขาไปสนับสนุน ชวยใหงานได

ประสบความสำเร็จ สำหรับปจจัยตางๆ เชน การใชงบประมาณ แรงงาน วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เวลา 
เปนตน เพราะกอนจะใชตองมีการวางแผนกอนวาจะใชอยางไร เทาไร และในเวลาใด จึงจะเหมาะสม 

6. ชวยใหการปฏิบัติงานเกิดไดท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายความวา การทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตองเปนการทำงานท่ีลงทุนนอยท่ีสุดในปจจัยทางการบริหาร แตไดผลตอบแทนสูงสุดและทุกคนท่ีมีสวนเก่ียวของใน
การปฏิบัติมีความพึงพอใจมากที่สุด สวนการทำงานที่มีประสิทธิผล คือ เมื่อมีการทำงานเสร็จแลวผลงานปรากฏ
ออกมาตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีไดกำหนดไว 
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7. ชวยกอใหเกิดความเปนธรรมและความสามัคคี เน่ืองจากการบริหาร คือ การแบงงานกันทำตามความรู 
ความสามารถ ความถนัด และประสบการณของแตละบุคคลท่ีรวมกลุมกันทำงาน มีการจัดสรรอยางท่ัวถึง ท้ังงานท่ี
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ และรวมถึงการจัดสรรผลประโยชนอยางท่ัวถึงอีกดวย สงผลใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน
และไมรูสึกแตกแยกตอกัน 

8. ชวยใหหนวยงานหรือองคการมีความเจริญกาวหนาอยางตอเน่ือง เพราะการบริหารมีเทคนิคและวิธีการ
ใหมๆ อยูเสมอ 

9. ชวยใหเกิดผลประโยชนตามมา หมายความวา การบริหารเปนการปฏิบัติงาน (Implementation)            
ที่เกิดจากการกำหนดนโยบาย (Policy Determination) ของฝายการเมือง หากการบริหารดำเนินการตอบสนอง
นโยบายของฝายการเมือง แลวการเมืองใหการสนับสนุนงบประมาณมากขึ้น จึงเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
ท้ังในระบบบริหารและระบบปฏิบัติการ 

มูนา จารง (2560) ไดกลาววาการบริหาร คือ ศิลปและศาสตรในการทำใหสิ่งตางๆ ไดเกิดการกระทำท่ีเปน
ระบบจนบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการหรือหนวยงาน 

จากความสำคัญและประโยชนขางตนสรุปไดวา การบริหารมีความสำคัญและประโยชนในการชวย
กอใหเกิดการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจเปนจุดเร่ิมตนในการปฏิบัติงาน พรอมท้ังมีการดำเนินการตาม
ขั้นตอน เพ่ือใหเปนไปตามกระบวนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององคการหรือ
หนวยงานน้ันๆ 
 

กระบวนการบริหาร 
สันติ บุญภิรมย (2552 : 112) ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารตามทัศนะของนักบริหาร ดังน้ี  

กระบวนการบริหารตามแนวคิดของเฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol) กำหนดหนาที่ของผูบริหารออกเปน               
5 ขั้นตอน ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุมงาน 

กระบวนการบริหารตามแนวคิดของลูเทอร เอช กูลิก และลินแดลล เออรวิก (Luther H. Gulick and 
Lyndall Urwick) มีแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารซ่ึงนำแนวคิดตอเน่ืองจากฟาโยล เน่ืองจากนำไปใชในการ
บริหารแลวพบวาไมมีความสมบูรณ บุคคลทั้งสองจึงเพิ่มเติมจากเดิมมี 5 ขั้นตอน มาเปน 7 ขั้นตอน ไดแก การ
วางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทำงาน การสั่งการ การประสานงาน การรายงาน และการจัดทำงบประมาณ 

กระบวนการบริหารตามแนวคิดของฮาโรลด ดี คูนต และซีริลล โอดอลเนลล (Harold D. Koontz and 
Cyrill O’Donnell) ไดกำหนดขั้นตอนในการบริหารท้ังหมด 5 ขั้นตอน ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การจัด
คนเขา ทำ งาน การอำนวยการ และการควบคุมงาน 

กระบวนการบริหารตามแนวคิดของเอ็ดเวิรด เดม่ิง (Edward Deming) ประกอบดวย กระบวนการบริหาร
ท้ังหมด 4 ขั้นตอน ไดแก การวางแผนแกปญหา การลงมือแกปญหา การตรวจสอบดูวาภายหลังจากการแกปญหา
แลว สภาพของปญหาน้ันไดลดลงจนถึงเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม และการแกไขแผนใหมแลวลงมือแกปญหาตามแผน
ใหมท่ีเสร็จแลวตรวจสอบผลใหม 

ดังนั ้นจึงสรุปไดวา กระบวนการบริหารจัดการเพื ่อใหองคการมีประสิทธิภาพนั ้น จะตองขึ ้นอยู กับ
กระบวนการบริหารจัดการของผูบริหาร ซ่ึงการบริหารจัดการน้ันประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การจัด
คนเขาทำงาน การสั่งการ การประสานงาน การรายงาน และการจัดทำงบประมาณ 
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การบริหารจัดการสถานศึกษา  
การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพน้ันเปนสิ่งสำคัญท่ีนำไปสูความสำเร็จขององคการ ผูบริหาร

ตองมีความรับผิดชอบขั้นพ้ืนฐานท่ีเหมือนกันประการหน่ึง คือ การชวยเหลือและดูแลใหสมาชิกในองคการสามารถ
ปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
ความหมายของการบริหารจัดการสถานศึกษา  

การบริหารจัดการสถานศึกษา เปนการดำเนินงานเก่ียวกับการศึกษา เชน สถานศึกษา วิชาการ บุคลากร 
วัสดุอุปกรณ หนังสือ ตำราเรียน และอาคารสถานท่ี เพ่ือใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู 

การบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึง การดำเนินงานของกลุมบุคคล เพ่ือพัฒนาหรือบริการใหแกสมาชิก
ในสังคม เพ่ือใหมีความเจริญงอกงาม โดยมีกระบวนการในการดำเนินงาน และตองมีวัตถุประสงค เพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายของสถานศึกษา โดยมุงหวังใหผูเรียนเกิดการเรียนรู คนหาความสามารถของตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ 
ขอบขายการบริหารจัดการสถานศึกษา  

การบริหารจัดการสถานศึกษาเปนสิง่สำคัญในการบริหารงาน การกระจายหนาท่ีท่ีบุคลากรในสถานศึกษา
ตองรับผิดชอบงานท่ีตองปฏิบัติ เพ่ือชวยในการบริหารจัดการสถานศึกษาและทำหนาท่ีเปนระบบแบบแผนในการ
ปฏิบัติงาน กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก : 32 – 65) ไดกำหนดขอบขายการบริหารสถานศึกษาไว 4 ดาน ไดแก 
ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป รายละเอียดของขอบขายในการ
บริหารตามท่ีกระทรวง ศึกษาธิการกำหนดไว ดังน้ี 

1. ดานวิชาการ เปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให
สถานศึกษาใหมากท่ีสุด ดวยเจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัย
สำคัญทำใหสถานศึกษามีความเขมแขง็ในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
ตลอดจนการวัดผลและการประเมินผล รวมท้ังการวัดปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่น          
ไดอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

การบริหารดานวิชาการเปนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการรวบรวมขอมูล กำกับดูแล นิเทศ 
และติดตามเก่ียวกับงานดานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล 
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช
สือ่เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงการเรียนรู การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

2. ดานงบประมาณ ดานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการ มีความ
คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ และการบริหารดานงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานโดยมีการระดมทรัพยากรและจัดสรรทรัพยากรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดทางการศึกษา 

การบริหารดานงบประมาณตองมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได จัดสรรบริหารจัดการงบประมาณ
ตามมาตรฐานควบคุมงบประมาณ รายงานทางการเงิน การบริหาร สินทรัพย และตรวจสอบภายในได 

3. การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเปนภารกิจสำคัญท่ีมุ งสงเสริมให
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ดำเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิด
ความคลองตัว มีอิสระภายใตกฎหมายระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการพัฒนา มีความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรต ิมีความม่ันคงกาวหนาในวิชาชีพ 
ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสำคัญ 
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งานบุคคลเปนการพัฒนาบุคลากรการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา ใหสถานศึกษาเกิดความคลองตัวเปนไปตามภายใตกฎหมายระเบียบ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. ดานการบริหารท่ัวไป การบริหารท่ัวไปเปนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบบริหารองคการ ใหบริการ
บริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเปาหมายท่ีกำหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสาน สงเสริม 
สนับสนุน และการอำนวยการความสะดวกตางๆ ในการใหบริการ การศึกษาทุกรูปแบบมุงพัฒนาสถานศึกษาใหใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการ
บริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ตลอดจนการมี
สวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การบริหารงานในสถานศึกษาท้ัง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบคุคล และ
ดานการบริหารท่ัวไป เปนกลยุทธเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
มาตรฐานตามหลักสูตรกำหนด โดยบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีทักษะในการจัดการศึกษา จัดสรรงบประมาณใหมี
ความเหมาะสมเกิดประโยชนสูงสุด ประสานชุมชนและองคการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารเปนผูท่ีมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารจะดำเนินไปไดดวยดี บรรลุ

จุดประสงค และประสบผลสำเร็จได มักขึ้นอยูกับคุณลักษณะหลายประการของผูบริหาร สำนักงานคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2548 : 11) ไดกำหนดบทบาทหนาท่ีของผู บริหารสถานศึกษาไว             
6 ประการ คือ 1) บทบาทหนาท่ีในการกำหนดวัตถุประสงคนโยบาย และเปาหมายของสถานศึกษา 2) บทบาท
หนาท่ีในการจัดกิจกรรมในการบริหารตางๆ เพ่ือใหสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมายท่ี
กำหนดไว 3) บทบาทหนาท่ีในการนำการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 4) บทบาท
หนาท่ีในการสรางขวัญและกำลังใจและสรางความสุขในการทำงานใหกับบุคลากรในสถานศึกษา 5) บทบาทหนาท่ี
ในการสรางความรวมมือ ระดมมันสมอง และสติปญญาของบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือการบริหาร             
6) บทบาทหนาท่ีในการจัดหาทรัพยากร ควบคุม กำกับ และติดตามบุคลากรในการใชทรัพยากรใหเปนประโยชน
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ัน ผูบริหารตองพัฒนาตนเอง กาวใหทันกับยุคสมัย ปรับปรุงตนเองใหเขากับสถานการณ ผูบริหารเปน
ผูท่ีมีอำนาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตามกฎหมายในการท่ีใชความรูความสามารถของตนนำบุคลากรในองคการให
ปฏิบัติหนาท่ีตามแผนและนโยบายท่ีไดวางไวใหบรรลุผลสำเร็จ หรือในอนาคตผูบริหารตองเปนผูบริหารท่ีมีคุณภาพ
ที่สามารถจัดการบริหารการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ฉะน้ัน ผูบริหารพึงตระหนักใน
ความสำคัญของภาระและบทบาทหนาท่ีของตนใหมากและทำใหดีท่ีสุดสมกับท่ีสังคมใหความไววางใจ ยกยอง และ
ใหเกียรต ิ(เสาวภา พรเสนาะ, 2556) 

 

ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิภาพ หมายถึง การกระทำของแตละบุคคลท่ีมีความสามารถและความพรอม พยายามทุมเทอยาง 

เต็มใจในการปฏิบัติงานของตนเองอยางคลองแคลว ดวยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ ปฏิบัติงานใหเสร็จทันเวลา 
รวดเร็ว ถูกตอง มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงสรุปไดวา บุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตองเกิดจากความ
ขยันหม่ันเพียร มีความรับผิดชอบและเอาใจใสในงาน พรอมดวยจิตใจท่ีซ่ือสัตยและภักดีตอองคการ งานจะประสบ
ความสำเร็จตามเปาหมายขององคการท่ีกำหนดไวหรือดียิ่งขึ้น (ราตรี สอนดี, 2559) 
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 เนตรพัณนา ยาวิราช (2550 : 262) และสมใจ ลักษณะ (2549 : 254-256) ไดแนวคิดที่เกี่ยวกับองคการทีมี
ประสิทธิภาพวา ผูบริหารควรเจาะจงวาเปลี่ยนแปลงอะไรในองคการ ซึงการเปลี่ยนแปลงควรเก่ียวของกับเร่ืองสำคัญๆ 
คือ องคประกอบดานโครงสราง องคประกอบดานบุคคล และองคประกอบดานเทคโนโลยี ซึงมีรายละเอียด ดังน้ี  

1. องคประกอบดานโครงสราง (Structural factors) ปจจัยดานบริหารท่ีครอบคลุมถึงการจัดโครงสรางงาน 
การจัดสายงานการบังคับบัญชา การจัดกลุมงาน การวางแผนงาน การสั่งงาน การควบคุมการปฏิบัติ การจัดทรัพยากร 
การเงิน งบประมาณ การติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

2. องคประกอบดานบุคคล (People factors) จัดวาเปนปจจัยทีสำคัญท่ีสุด เพราะบุคคลคือการรวมตัว
รวมกันเปนองคการ ท่ีมีวัตถุประสงครวมกัน มีบทบาทหนาท่ีปฏิบัติงาน ดำเนินงานตางๆ สัมพันธกัน เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงค ดังน้ัน ประสิทธิภาพขององคการขึ้นอยูกับคุณลักษณะ และคุณสมบัติท่ีพึงปรารถนาของบุคคลท้ังปวง 
เปนคุณลักษณะท่ีครอบคลุมดานตางๆ เก่ียวกับจำนวนบุคลากรในกลุมงาน ความรูความสามารถท่ีเก่ียวกับงานใน
หนาที ความเปนผูนำและทักษะการนำ ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการใชเทคโนโลยี ทักษะทางการบริหารจัดการ 
เจตคติ คานิยมท่ีพึงปรารถนา ความสามารถในการพัฒนาตน พัฒนางาน และการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนการดำเนินงาน เปนตน  

3. องคประกอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technological factor) เปนปจจัยที่สำคัญมีอิทธิพลตอการ
ออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบการบริการ การใชเคร่ืองมือและอุปกรณทันสมัย ในกระบวนการผลิต การควบคุม
และการตรวจสอบคุณภาพ การจัดทำระบบขอมูล การเชื ่อมโยง การตลาดและการบริการเพื่อการจำหนาย
ผลิตภัณฑสูสังคม 
การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพน้ัน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535 : 21) ไดอธิบายหลักการบริหารไวดังน้ี  

1. หลักแหงประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การไดมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นโดยไมเพ่ิมการลงทุน น่ันคือ นักเรียน
สามารถสำเร็จการศึกษาตามกำหนดของหลักสูตรโดยไมลาออกกลางครัน หรือเรียนเกินเวลาและชากวากำหนด  

2. หลักแหงประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตไดตรงตามจุดมุงหมายที่กำหนดไว นั่นคือ 
นักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรูความสามารถ ทักษะ คุณภาพ และการจัดการได 

 

ประสิทธิผล 
ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนตัวบงชี้หรือตัวการท่ีจะเปนเคร่ืองตัดสินในขั้นสุดทายวาการบริหารและ

องคการประสบความสำเร็จหรือไมเพียงใด ขึ้นอยูกับลักษณะขององคการและมุมมองของนักวิชาการ แตสวนใหญ
จะมุงท่ีผลสำเร็จของงาน หรือการทำงานใหบรรลุเปาหมาย โดยมีทฤษฎีท่ีเก่ียวกับประสิทธิผล ดังน้ี 

1. แนวคิดของแคพโล (Caplow, 1964) โดยแคพโล เสนอวา ประสิทธิผลขององคการควรวัดจากตัวแปร 4 ตัว 
คือ 1) ความม่ันคง หมายถึง ความสามารถในการรักษาโครงสรางขององคการไว 2) ความผสมผสานเปนอันหน่ึง          
อันเดียวกัน 3) ความสมัครใจ หมายถึง ความสามารถในการจัดใหมีความพึงพอใจสำหรับสมาชิก และ 4) ความสำเร็จ 

2. แนวคิดของมอทท (Mott, 1972) ไดกำหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคการ โดยพิจารณาจาก 
1) ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 2) ประสิทธิภาพ 3) ความสามารถในการปรับตัว และ 4) ความสามารถในการ
ยืดหยุน 

3. แนวคิดของกิบสัน, ไอแวนซีวิช, และดอนเนลลี (Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 1979) ไดทำการศึกษา 
และกำหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคการ โดยใชเกณฑดังน้ี 1) ความสามารถในการผลิต               
2) ประสิทธิภาพ 3) ความพึงพอใจ 4) ความสามารถในการปรับตัว และ 5) การพัฒนาและการอยูรอด 

4. แนวความคิดของพารสัน (Parsons, 1960) ซ่ึงพารสันเสนอความคิดในการวัดประสิทธิผลขององคการ 
โดยพิจารณาจาก 1) การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม (Adaptation) 2) การบรรลุเปาหมาย (Goal attainment) 
3) การบูรณาการ (Integration) และ 4) การคงไวซ่ึงระบบคานิยม (Latency) 
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5. แนวความคิดของฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991) ไดเสนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผล
องคการ โดยพิจารณาจาก 1) ความสามารถในการปรับเปลี่ยน 2) การบรรลุเปาหมาย 3) ความพึงพอใจในการ
ทำงาน และ 4) ความสนใจในชีวิต 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ การบริหารการจัดการภายในสถานศึกษา โดยทำงานอยางมีเปาหมายของ
องคการ ซ่ึงผูบริหารหรือผูนำสถานศึกษาเปนผูสรางประสานบูรณาการดำเนินงาน ทำใหสถานศึกษากาวหนาพัฒนา
ไปสูความสำเร็จขององคการตามวัตถุประสงคท่ีเปนไปตามท่ีกำหนดไว  

 

หลักการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
การบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลน้ัน จำเปนตองใชทักษะภาวะผูนำท่ีมีท้ัง

ศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมายของการศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบญัญัติ
การศึกษาแหงชาติ จากระบบงานของสถานศึกษาทั้ง 4 งาน อันไดแก งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ 
งานบริหารบุคคล และงานบริหารท่ัวไป โดยประยุกตใชทฤษฎีทางการบริหารตามแนวคิดของนักวิชาการ 3 ทฤษฎี 
ดังตอไปน้ี 

1. การบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์โดยใชทฤษฎีลำดบัความตองการ ของอับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) 
เปนการบริหารที่มีเปาหมายชัดเจนดวยการเขาถึงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ไมวาจะเปน
ผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน ลวนแลวแตมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง ซึ่งเปน
ลำดับความตองการท่ีเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง ผูบริหารสถานศึกษาตองเขาใจทฤษฎีลำดับขั้นความตองการเปนอยางดี 
โดยสมมติฐานพฤติกรรมของคนท่ีใชชีวิตอยูในสถานศึกษาไว 3 ประการ ไดแก 

ประการท่ี 1 คนมีความตองการ ไมมีท่ีสิ้นสุด 
ประการท่ี 2 ความตองการของคนจะถูกเรียงลำดับความสำคัญ 
ประการท่ี 3 คนท่ีจะกาวไปสูความตองการระดับตอไป เม่ือความตองการในระดับต่ำลงมาไดรับการตอบสนอง

อยางดีแลวเทาน้ัน อับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) ไดแบงลำดับความตองการของมนุษยไว 5 ลำดับ ดังน้ี 
ลำดับท่ี 1 ความตองการทางกาย 
ลำดับท่ี 2 ความตองการความปลอดภัย 
ลำดับท่ี 3 ความตองการการยอมรับในสังคม 
ลำดับท่ี 4 ความตองการมีเกียรติยศชื่อเสียง 
ลำดับท่ี 5 ความตองการความสำเร็จในชีวิต 
การบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์โดยใชทฤษฎีลำดับความตองการนั้น ตองมีการตอบสนองใหคนไดในสิ่งที่พวก

เขาตองการ โดยผูบริหารตองมีกุศโลบายท่ีแนบเนียนและแยบยลพอสมควรท่ีจะทำใหคนไดทำหนาท่ีของตนอยาง
เต็มศักยภาพ เพ่ือใหสถานศึกษามีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีเยี่ยม ซ่ึงมีแนวทางการดำเนินการประยุกตใชดังน้ี 

1.1 มุงผลสัมฤทธ์ิจากการตอบสนองความตองการทางกาย การสนองตอบความตองการทางกาย
นั้น ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในสถานศึกษาใหนาอยู สรางบรรยากาศที่เปนแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษา ปลูกตนไมใหรมรื่น สรางสวนหยอมในที่ที่เหมาะสม ทำสนามฟุตบอลใหนาเลน พัฒนา
สถานที่พักผอนใหผูเรียนและครูไดมีโอกาสไดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มเติมจากในหองเรียน จัดสถานท่ี
รับประทานอาหารและ น้ำดื่มที่สะอาด ถูกสุขอนามัย จัดหองพักครูที่มีมุมคลายเครียด มีน้ำดื่ม น้ำชา กาแฟ ไว
บริการสำหรับครูและ ผูมาติดตอราชการอยางเพียงพอ จัดมุมความรูทุกที่ในโรงเรียน สงเสริมนิสัยรักการอาน 
ปรับปรุงหองน้ำใหเพียงพอ สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดใหมีหองพยาบาล จัดใหมีสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหมสำหรับ
การเรียนรูโลกไรพรมแดนท่ีมีประสิทธิภาพสำหรับผูเรียน ครู และผูมาใชบริการอยางเพียงพอ 
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1.2 มุงผลสัมฤทธิ์จากการตอบสนองความตองการความปลอดภัย สิ่งสำคัญที่จะใหสถานศกึษา
นาอยูคือการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ใหมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยอยูเสมอ ปรับปรุงภูมิทัศน ตรวจสอบ
สายไฟฟาภายในสถานศึกษา จัดใหมีถังดับเพลิงไวหลายๆ จุด พรอมท้ังตรวจสภาพถังดับเพลิงใหสามารถใชงานได
ตลอดเวลา จัดใหมี ท่ีจอดรถสำหรับครู และนักเรียน ตลอดจนผูท่ีมาติดตอราชการ ปรับปรุงบานพักครูใหนาอยูและ
ปลอดภัย จัดใหมียามรักษาการณภายในสถานศึกษาทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ติดตั้งกลองวงจรปดภายใน
สถานศึกษาเพื่อปองกันภัยที่จะเกิดขึ้น สรางรั้วรอบสถานศึกษา ติดไฟสองสวางในเวลากลางคืนใหคุมคาและ
ปลอดภัย มีการทำประกันภัยหมู จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจำปสำหรับครูและนักเรียน 

1.3 มุงผลสัมฤทธิ์จากการตอบสนองความตองการการยอมรับในสังคม จัดใหมีกิจกรรมสาน
สัมพันธของคณะครู ผูบริหาร นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน เชน กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ รวมกิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น เปนตน สงเสริมใหครูไดถายทอดความรูสูชุมชน หรือตางหนวยงาน โดยการเปน
วิทยากร สงเสริมสนับสนุนผูเรียนใหเขารวมแขงขันทักษะความสามารถตางๆ ไมวาจะเปนทักษะทางวิชาการ กีฬา 
ดนตรี หรือความสามารถพิเศษอื่นใดในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ อีกท้ังสรางวัฒนธรรมการชวยเหลือเก้ือกูลกันในสถานศึกษา เชน การเยี่ยมบานผูเรียน การเยี่ยม
เยียนเม่ือเจ็บปวย การเขารวมกิจกรรมทางสังคมตางๆ เปนตน สรางวัฒนธรรมการมีสัมมาคารวะ กาลเทศะ 

1.4 มุงผลสัมฤทธิ์จากการตอบสนองความตองการมีเกียรติยศชื ่อเสียง สงเสริมใหครูไดเปน
วิทยากรถายทอดความรูความสามารถของตนเอง สงเสริมสนับสนุนผูเรียนใหเขารวมแขงขันทักษะความสามารถ
ตางๆ ไมวา จะเปนทักษะทางวิชาการ กีฬา ดนตรี หรือความสามารถพิเศษอ่ืนใด ในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ พรอมท้ังมีเวทีสำหรับการยกยองชมเชยความดีงามของ
ครูและผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในเกณฑดีเยีย่ม สงเสริมใหครูขอและมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น พิจารณาความ
ดีความชอบเปนกรณีพิเศษสำหรับครูผูมีผลงานท่ีสรางเกียรติชื่อเสียงใหกับโรงเรียน และครูผูเสียสละทุมเทประพฤติ
ตนเปนแบบอยางท่ีดีสำหรับเพ่ือนครูและผูเรียน 

1.5 มุงผลสัมฤทธ์ิจากการตอบสนองความตองการความสำเร็จในชีวิต สงเสริมใหผูเรียนเรียนตอ
ระดับท่ีสูงขึ้นใหครบทุกคน สงเสริมใหครูขอและมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น สรางวัฒนธรรมองคกรท่ีนาอยูอยางมีความสุข 
มีการใหความรูสำหรับครูกอนวัยเกษียณ มีการแนะแนวทางการศึกษาตอสำหรับผูเรียน มีทุนการศึกษาใหผูเรียนท่ีมี
ผลการเรียนยอดเยี่ยมและมีความประพฤติดี 

เมื ่อสนองความตองการใหกับคนไดอยางครบถวนแลว พวกเขาก็จะดึงศักยภาพของตนเอง
ออกมาแสดงอยางเต็มที่ การบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์นั้นก็จะเปนมรรคเปนผลอยางแทจริงและยั่งยืนสืบไปอยาง
แนนอน แตผูบริหารอยาลืมไปวา “ความตองการของคนไมมีท่ีสิ้นสุด” 

2. การบริหารที่ยืดหยุนโดยใชทฤษฎกีารบรหิารจดัการองคการ (POCCC) ของเฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol) 
ซึ่งเปนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ยืดหยุน ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณปจจุบันไดเปนอยางดี ซึ่งมีแนว
ทางการดำเนินการประยุกตใชทฤษฎีดังน้ี 

  2.1 ประสิทธิภาพจากการวางแผน (P-Planning) ผูบริหารจะตองมีการวางแผนที่ดีดวยแผนกล
ยุทธ นโยบาย แผนงาน โครงการ ที่ชัดเจนเขาใจงาย โดยการวางแผนนั้นตองมีแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตดิวย ซ่ึงจะเปนแนวทางในการ
วางแผน กลยุทธของสถานศึกษาไดเปนอยางดี พรอมท้ังตองสามารถปรับปรุงยืดหยุนใหสอดรับกับนโยบายของรัฐ
และตนสังกัด ทันกับสถานการณของโลกปจจุบัน ใหเปนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ของสถานศึกษา 
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  2.2 ประสิทธิภาพจากการจัดองคกร (O-Organizing) การจัดองคกรถือเปนสิ่งสำคัญ ผูบริหาร
ตองมีการจัดโครงสรางของสถานศึกษาอยางชัดเจน ตามสายงาน จัดบุคลากรตามสายบังคับบัญชา พรอมทั้งแบง
หนาที่ของฝายงานอยางถูกตอง เปนระบบงาน อันไดแก งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหาร
บุคคล และงานบริหารท่ัวไป และแตละฝายงานตองมีทีมงานในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธท่ีไดวางเอาไว 

  2.3 ประสิทธิภาพจากการบังคับบัญชา (C-Commanding) หลังจากการจัดองคกรแลวผูบริหารก็
ตองมีการบังคับบัญชาตามตำแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย มีการตัดสินใจสั่งการท่ีเปนกัลยาณมิตร ผูบริหารตองมี
การสั่งการเปนลายลักษณอักษรทุกคร้ัง เพ่ือใชเปนหลักฐานในการบังคับบัญชา ดูแลตรวจสอบ และติดตามการสั่ง
การในแตละงาน 

  2.4 ประสิทธิภาพจากการประสานงาน (C-Coordinating) ผูบริหารจะหลีกเลี่ยงไมไดเลยคือ        
การประสานงานทั้งภายในองคกรและระหวางองคกร ดังนั้น ผูบริหารตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการสื่อสารเพ่ือ
ประสานงานตางๆ ดวยความนุมนวล แนบเนียน หนักแนน และแนนอน ใหทุกภาคสวนไดเขามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ท้ังรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา และสมาคมผูปกครองและครู 

  2.5 ประสิทธิภาพจากการควบคุม (C-Controlling) การบริหารสถานศึกษาน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา 
ตองมีการควบคุม ดูแล ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีอยูอยางจำกัดใหคุมคา อันไดแก บุคลากร งบประมาณ เคร่ืองมือ 
การจัดการ เวลา และเทคโนโลยี ซึ่งตองมีควบคุมติดตามทุกฝายงานดวยวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อใหการจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาใหม ีประสิทธิภาพดวยทฤษฎีการบริหารจัดการองคการ (POCCC)             
น้ันสามารถใชไดทุกยุคทุกสมัย และเหมาะกับการบริหารการศึกษาท่ีตองคำนึงถงึคณุภาพของผลผลติ น่ันคือ ผูเรียน
เปนคนดี คนเกง และมีความสุขอยางยั่งยืนตลอดไป 

3. การบริหารใหเกิดประสิทธิผลเชิงวิทยาศาสตร ของเฟรเดอริค เทเลอร (Frederick W. Taylor)             
เปนการบริหารแนวใหมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการที่สงเสริมวัฒนธรรมและคานิยมขององคการ ซึ่งไดรับการ
ยอมรับกันอยางแพรหลาย ซ่ึงกระบวนการทางวิทยาศาสตรน้ันจะมีท้ังเหตุและผลมาอธิบายสมมติฐานท่ีวางเอาไว
อยางชัดเจน โดยมีแนวทางการดำเนินการประยุกตใชทฤษฎีดังน้ี 

  3.1 ประสิทธิผลจากการพัฒนาการวิเคราะหงานเชิงวิทยาศาสตร จะตองวางแผนกลยุทธ
สถานศึกษาตามนโยบายที่รัฐกำหนดใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพื่อจัดการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิผลจากการพัฒนาการวิเคราะหงานเชิงวิทยาศาสตร โดยการวิเคราะหองคประกอบของแตละงานใน 4 งาน 
โดยการทำ SWOT Analysis อันไดแก งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงาน
บริหารทั่วไป วาแตละงานตองมีขอบเขตงานอยางไร มีโครงสรางอยางไร มีวิธีการดำเนินการอยางไร และผลผลิต
เปนอยางไร ตองกำหนดใหชัดเจนเปนกลยุทธ แผนงาน โครงการ ท่ีเหมาะสม โดยคำนึงถึงผูเรียนเปนสำคัญ 

  3.2 ประสิทธิผลจากการคัดเลือก การฝกอบรม และการพัฒนาครูในเชิงวิทยาศาสตร จะตอง
คัดเลือกใหครูไดปฏิบัติหนาที่ตามความสมัครใจและความสามารถของตนเองอยางเต็มศักยภาพ พัฒนาครูใหจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางเต็มท่ี ดวยการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขั้นหรือการฝกอบรมความรูและทักษะท่ี
สามารถเพ่ิมพูนศักยภาพของครูใหสูงขึ้น ใหครูสามารถพัฒนาตนเองเพ่ือเปลี่ยนตำแหนงงานของตน สงเสริมใหครู
ไดถายทอดวิทยาการภายในและภายนอกสถานศึกษา พรอมทั้งสนับสนุนใหครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ใหครูไดแสดง
ศักยภาพของตนเองเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพที่สูงขึ้นตามไปดวย จึงถือไดวาการบริหารสถานศึกษาเกิด
ประสิทธิผล 
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  3.3 ประสิทธิผลจากความรวมมือท่ีใกลชิดของครูและผูบริหาร จะตองบริหารจัดการสถานศึกษา
ใหเกิดประสิทธิผลจากความรวมมือแบบกัลยาณมิตรดวยการทำงานเปนทีม สรางความสามัคคีในหมูคณะ ตองใช
มนุษยสัมพันธในการทำงาน ครูทุกคนตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการ แบงงานตาม
สัดสวนของคนดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผอยางยุติธรรม ปราศจากอคติ 

  3.4 ประสิทธิผลจากการแจกแจงงานและความรับผิดชอบที่เปนรูปแบบเดียวกัน จะตองจัดทำ
โครงสรางฝายงานท่ีชัดเจน มีขอบเขตภาระหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนและเหมาะกับตนเองมากท่ีสุดท้ัง 4 งาน 
อันไดแก งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารท่ัวไป ใหเปนรูปแบบการสั่ง
การเดียวกันและเทาเทียมกันตามภารกิจของแตละฝายงาน พรอมทั้งจัดคนเขาทำงานในแตละตำแหนงอยาง
เหมาะสมกับความสามารถของแตละบุคคล และจะไมใชอำนาจโดยพลการ ตองผานมติของท่ีประชุมทุกคร้ังไป 

การบริหารจัดการสถานศึกษาที ่มุ งผลสัมฤทธิ ์ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางยั ่งยืนน้ัน 
ผูบริหารสถานศึกษาตองใชท้ังศาสตรและศิลป ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา คือตัวแปรสำคัญท่ีจะทำใหสถานศึกษา
จัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และสิ่งสำคัญคือ ให
ผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ดวยแลวนั้นไมใชเรื่องงาย แตนั่นแสดงถึงศักยภาพอันสูงของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีจะสามารถฟนฝาอุปสรรคเหลาน้ีไปได 

 

สรุป 
การจัดการศึกษาของไทยไดมีความพยายามในการสงเสริมสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การใหความสำคัญตอกระบวนการจัดการศึกษา โดยเนนบูรณาการใน 7 ดาน ประกอบดวย การนำองคกรอยางมี
วิสัยทัศน การวางแผนเชิงกลยุทธ การมุงเนนลูกคาและตลาด การวัดการวิเคราะหการจัดการ ความรูการมุงเนน
บุคลากร การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ กระบวนการท้ัง 7 ตองบูรณาการและผสมผสานเขาดวยกันอยางเปน
ระบบ และ ทำใหเกิดการเชื่อมโยงทุกกระบวนการเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึง
ประสิทธิผลการบริหารงานในสถานศึกษาขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของผูนำของผู บริหารสถานศึกษาที่จะทำให
บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตน เพื่อการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเต็มใจ ทั้งใน
การปฏิบัติงานในดานการจัดการเรียนการสอนและงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย จนงานนั้นบรรลุตามเปาหมายของ
สถานศึกษาและสามารถพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข และเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดกำหนดความมุงหมายของการศึกษาไว
วา “เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิชาการฉบับนี้สำเร็จลุลวงไดดวยดี ตองขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของที่ทำใหเกิดความสำเร็จ
ขึ้นมา โดยเฉพาะครูผูประสิทธิ์ประสาทวิชา ทำใหไดรับแนวทางในการศึกษาคนควาหาความรูและประสบการณ
อยางกวางขวางในการจัดทำบทความคร้ังน้ี 
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การเปล่ียนแปลงการบริหารการศึกษาโลกภายหลังวิกฤตไวรัสโควิด-19 
 
Global Change in Educational Administration after COVID-19 Crisis 
 
ผูวิจัย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ  บุหลัน 

อาจารยประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 วิกฤตการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ไดสรางความตื่นตระหนก (Panic) ใหกับโลกอยางมากในทุกดาน            
ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผูคนในทุกระดับ จากสถานการณ COVID-19 จึงถือเปน 
“จุดเปลี่ยน” คร้ังใหญของ “วงการการศึกษา” ท่ัวโลกในทุกระดับชั้นเรียน ในการนำ “เทคโนโลยี” มาใชกับการเรียน
การสอน รวมไปถึงการสอบ ซ่ึงจะทำใหท้ัง “ผูสอน” และ “ผูเรียน” คุนเคยกับการใชเทคโนโลยีกับการศึกษา ไมแนวา
ตอไปวงการการศึกษาท่ัวโลก อาจมีการนำ “เทคโนโลยีดานการศึกษา” หรือ “Educational Technology” (EdTech) 
มาใชมากขึ้น จนกลายเปน New Normal ของภาคการศึกษาท่ัวโลกก็เปนได นักการศึกษาท่ัวโลกไดพูดถึงการสะทอน
วิกฤติครั้งนี้ วาจะเปลี่ยนแปลงเรื่องการศึกษาใหมสำหรับเด็กในอนาคต นี่อาจเปนโอกาสใหกลับมาคิดวาเราจะให
การศึกษาเด็กๆ อยางไร เราควรสอนอะไร และเตรียมนักเรียนใหพรอมกับสถานการณแบบไหน เด็กรุนที่กำลังอยูใน
ระบบการศึกษา ไดรับผลกระทบโดยตรง ท้ังยกเลิกการสอบ กิจกรรมกีฬา หรือแมแตเลื่อนจบการศึกษา แตรุนน้ีก็จะได
เรียนรู พลังแหงความรวมมือกันเพื ่อแกปญหาความทาทายครั ้งใหญที ่สุดของโลก ซึ ่งกอนหนานี้จะพูดถึงแคการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพจิต แตตอนน้ีมีเร่ืองของการสรางระยะหางทางสังคมเพ่ือปกปองสมาชิกชุมชน
ท่ีเปนกลุมเสี่ยง ดวยเหตุผลขางตนบทความดังกลาวจึงเสนอขอสรุปเปน 4 บทเรียนหลัก ท่ีตองเตรียมสำหรับการบริหาร
การศึกษาหลังภาวะวิกฤตโควิด-19 เชน 1. สอนใหรุ นตอไปอยู ในโลกที ่เชื ่อมตอกัน 2. คำจัดกัดความใหมของ                 
“นักการศึกษา” 3. สอนทักษะชีวิตท่ีจำเปนในอนาคต 4. ปลดล็อกเทคโนโลยีท่ีจะชวยสงเสริมการศึกษา สิ่งท่ีสำคัญท่ีสดุ 
เรามีความหวังวาเด็กรุนตอไป จะใชประสบการณตอนนี้ ที่ตองเรียนรูการเรียนจากทางไกล ทิ้งระยะหางทางสังคม             
แยกจากเพื่อน แยกจากอาจารย ไมไดอยูในหองเรียน เปนการเตือนใจถึงความสำคัญของความตองการของมนุษยกับ
การปฏิสัมพันธทางสังคมแบบตัวตอตัว 
 
คำสำคัญ : การเปล่ียนแปลง การบริหารการศึกษา โควิด-19 
 
Abstract 
 The outbreak of the Covid-19 virus has created a panic for the world in all respects. 
Whether it be the economy, society, politics including the way of life of people at all levels from 
the situation, COVID-19 is considered a "turning point" of "education system" around the world 
at every level using in teaching Including exams which will make both "instructors" and 
"learners" familiar with using technology and education. It is not certain that in the future, the 
education industry around the world may use "Educational Technology" or "Educational 
Technology" (EdTech) to become a new normal of the education sector around the world. 
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Educators around the world talk about the reflection of this crisis. That will change the new 
education for children in the future. This may be an opportunity to come back and think about 
how we should educate children. What should we teach? And prepare students for what kind of 
situation. The Generation of these children currently in the education system is directly affected 
either canceling examinations for sports activities or even postponing graduation, but they will 
learn the power of collaboration to solve the world's biggest challenge which previously only 
spoke about climate change and mental health, but now there is a matter of creating social 
distance to protect the members of the community at risk. For the above reasons, this article 
could be summarized in the 4 main lessons that must be prepared for post-crisis education 
administration, such as 1. Teaching to the next generation in a connected world 2. The freshness 
of "Educators" 3. Teach life essential skills in the future 4. Unlock technology that will help 
promote education. The most important thing, we hope the next generation of children will use 
the experience to have to learn from a distance, social distance, separate from friends, separate 
from teachers that will remind us the human needs and one-on-one social interaction. 
 
Key Word : Change, Education Administration and COVID-19 
 

บทนำ (Introduction) 
หลักการและเหตุผล 
 จากวิกฤตการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ไดสรางความตื่นตระหนก (Panic) ใหกับโลกอยางมากในทุกดาน 
ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผูคนในทุกระดับ และทุกอาชีพ แมวาสถานการณภายนอก
ประเทศจีนชวงแรกยังไมรุนแรงนักและอัตราการติดเชื้อชะลอลงแลว แตทวาการแพรระบาดของไวรัสตัวน้ีกลับรุนแรง 
รวดเร็ว และขยายวงกวางกวาที่จะประเมินไวในทุกสถาบันที่ทำการพยากรณ ซึ่งทางองคการอนามัยโลก หรือ World 
Health Organization (WHO) ไดประกาศวาไวรัสโควิด-19 เปนโรคระบาดซ่ึงแพรระบาดไปท่ัวโลก หรือ Pandemic  
ซึ่งทำใหทุกภาคสวนมุงใหกำลังใจอยางมากกับบุคลากรทางการแพทย และสาธารณสุข รวมทั้งเจาหนาที่ภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั่วโลกที่พยายามเยียวยาผลกระทบอันใหญหลวงนี้ ทุกคนคาดหวังอยางมากที่จะใหเหตุการณน้ีจบลงดวย
ความรวมแรงรวมใจของทุกคนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยในการเวนระยะหางทางสังคม (social distancing) หรือ          
ท่ี WHO ในใชคำศัพทใหมวา Physical distancing โดยเฉพาะการอยูบานเพ่ือหยุดการแพรและรับเชื้อ และการไดรับ
ประโยชนจากมาตรการเยียวยาของภาครัฐอยางตรงจุดในชวงเวลาที่ยากลำบาก ตลอดจนความสำเร็จจากการคดิคน
วิธีการรักษาและวัคซีนปองกันไวรัสโดยเร็วท่ีสุด  
 คำถามสำคัญที่ตามมาคือ เมื่อวิกฤตคร้ังนี้สิ้นสุดลงแลว โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร ซึ่งนักวิเคราะห           
ท่ัวโลกไดใหความเห็นตรงกันวาโลกจะถดถอยลง หรือ (Depression) และเกิดกระแสใหมโดยทวนกระแสเกา คือ โลกาภิวัตน 
หรือ Deglobalization จะมีความเขมขนอยางมากและตอเน่ืองในทุกมิติ รวมถึงการบริหารการศึกษาในโลกน้ีดวย และ
ทำใหหวงโซอุปทานโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  
ขอบเขตเรื่องที่ตองการเสนอ 
 บทความดังกลาวน้ีมีขอบเขตในการนำเสนอสถานการณ และปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารการศึกษาท่ีเกิดจาก
วิกฤตไวรัสโควิด-19 รวมถึงมิติตางๆท่ีเก่ียวกับบริบทตางๆท่ีสงผลตอการบริหารการศึกษาของโลก และประเทศไทย 
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การเปล่ียนแปลงการบริหารการศึกษาโลกภายหลังวิกฤตไวรัสโควิด-19 
 มิติตางๆที่สงผลทำใหบริบทตางเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 สงผลใหหวงโซอุปทานในทุก
กิจกรรมของโลกไดรับผลกระทบ (สุพริศร สุวรรณิก , 2563) 
 1. การทวนกระแสโลกาภิวัตน (Deglobalization) จะมีความเขมขนมากข้ึน และทำใหหวงโซอุปทานโลก
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว :  
ในชวง 2 ปท่ีผานมากอนเกิดวิกฤตคร้ังน้ี เราไดเห็นหลายประเทศใชนโยบายแบบเนนตนเอง (inward-looking policy) 
หรือปกปองทางการคา (protectionism) อยางชัดเจนกันอยู แลว โดยเฉพาะจากสงครามการคาที ่ปะทุขึ ้นโดย
ประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป แหงสหรัฐฯ ท่ีสงเสริมใหบริษัทสัญชาติอเมริกันกลับมาผลิตในประเทศมากขึ้นและกีดกัน
การคาจากตางประเทศ ประเด็นน้ีกลับมาชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกดวยวิกฤตโควิด-19 ท่ีกำลังตอกย้ำความเชื่อของฝายขวาจัด
และผูไมสนับสนุนโลกาภิวัตนวา การพึ่งพิงระบบการผลิตระหวางประเทศมากเกินไปเปนเรื ่องอันตราย ซึ่งจะเรง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหวงโซอุปทานโลกท่ีมีอยูแลวใหยิ่งรวดเร็วมากขึ้น กลาวคือ ประเทศตาง ๆ จะหันมาพ่ึงพา
หวงโซอุปทานในประเทศตนเองเพ่ิมขึ้นอีก และกระจายความเสี่ยงดานการผลิตและขายสินคาโดยไมพ่ึงพาแตประเทศใด
ประเทศหน่ึงเทาน้ัน เพราะเห็นผลกระทบชัดเจนจากขั้นตอนการผลิตหรือตลาดขายสินคาเม่ือยามท่ีตองปดตวัลง ซ่ึงเปน
ผลจากมาตรการตาง ๆ  อาทิ การปดเมืองหรือประเทศเพื่อปองกันการแพรระบาด นอกจากนี้ รัฐบาลประเทศตาง ๆ  
อาจเปลี่ยนวิกฤตคร้ังน้ีใหเปน “โอกาส” ในการคิดทบทวนอยางรอบคอบวานโยบายเศรษฐกิจของประเทศจะเดินไปใน
ทิศทางใด โดยจะพยายามกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโดยไมพ่ึงพารายไดทางใดทางหน่ึงจนเกินไป อาทิ ไมพ่ึงพาแต
การสงออกหรือการทองเท่ียวเทาน้ัน แตอาศัยการบริโภคและการลงทุนในประเทศเปนเคร่ืองจักรสำคัญดวย 
 2. ปญหาเชิงโครงสรางโดยเฉพาะดานสาธารณสุข จะไดรับการแกไขใหทั่วถึงและเสมอภาคมากข้ึน :  
วิกฤตโควิด-19 สรางแรงกดดันใหรัฐบาลหลายประเทศหันมาใสใจพ้ืนฐานดานสาธารณสุขของประชาชนและไมปลอยให
กลไกตลาดเปนตัวจัดการอยางท่ีเคยเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐฯ ท่ีระบบสาธารณสุขไมมีระบบประกันสุขภาพถวน
หนา วิกฤตคร้ังน้ีชี้ใหเห็นวาการท่ีบุคคลจะเขาถึงบริการสาธารณสุขไดหรือไมน้ันไมควรเปนเร่ืองของปจเจกชนอีกตอไป 
เพราะคนคนหน่ึงท่ีจริง ๆ  แลวเปนพาหะของโรคอยู แตไมสามารถไปใชบริการตรวจไวรัสไดเพราะจายเงนิคาตรวจไมไหว
ทั้ง ๆ     ที่อยากไป และคงใชชีวิตแบบเดิมตามปกติ ทำใหแพรโรคระบาดตอไปใหผูอื่นโดยไมรูตัวได จนในที่สุดการ
ควบคุมโรคในภาพรวมจะทำไดยากลำบาก และเปนเหตุสวนหน่ึงท่ีทำใหสหรัฐฯ ตองเผชิญกับวิกฤตการแพรระบาดหนัก
หนากวาประเทศพัฒนาแลวอ่ืน ๆ  ดังท่ีปรากฏในปจจุบันตามยอดผูตดิเชือ้ในสหรัฐฯ ท่ีเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วแซงหนาอิตาลี
ไปแลว ดังน้ัน หลังผานพนวิกฤตคร้ังน้ี เราอาจไดเห็นบทบาทท่ีเพ่ิมขึ้นของระบบรัฐสวัสดิการในแตละประเทศก็เปนได 
 3. สังคมจะกาวเขาสูระบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ เพ่ือใหทันพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป :  
ทุกวิกฤตยอมทิ้งรองรอย (legacy) ไวเสมอ ยอนกลับไปในสมัยการระบาดของโรคซารสในป 2545 ก็สรางจุดเปลี่ยน
สำคัญสำหรับการใชเทคโนโลยีออนไลนอยางอีคอมเมิรซในจีนใหมาเปนท่ีนิยมในหมูประชาชนอยางสูง โดยเฉพาะอาลี
บาบาและเจดีดอทคอม เพราะผูคนหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากพ้ืนท่ีสาธารณะและหันมาสั่งซ้ือสินคาออนไลนมากขึ้น มาถึง
วิกฤตคร้ังน้ีก็จะท้ิงรองรอยไวเชนกัน โดยเปนการตอกย้ำใหรานคาและหางสรรพสินคาแบบดั้งเดิมตองเรงพัฒนาอยาง
กาวกระโดดเพ่ือชวงชิงตลาดจากการคาขายแบบออนไลนมากขึ้นอีก รวมท้ังเทคโนโลยีดิจิทัลหลายประเภทท่ีมีมานาน
แลวแตยังไมมีคนใชกันมากนัก วิกฤตคร้ังน้ีกลับบังคับใหคนตองหันมาใชเทคโนโลยีเหลาน้ีอยางจริงจัง และสรางโอกาส
ตอยอดใหมีผูเลนในตลาดมากยิ่งขึ้น อาทิ แพลตฟอรมท่ีชวยสื่อสารทางไกล จัดประชุม หรืออีเวนท ซ่ึงผูบริโภคจะเกิด
ความคุนเคยและเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใชเทคโนโลยีอยางถาวร นอกจากน้ี แมกระท่ังสถาบันการศึกษาก็ตองพัฒนาไป
ใชวิธีการสอนแบบออนไลนทดแทนท้ังหมดในชวงวิกฤต ซ่ึงอาจพลิกโฉมระบบการศึกษาโลกไปโดยสิ้นเชิง 
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แนวบริหารการศึกษาในภาวะวิกฤติไวรัสโควิด-19 
กนก วงษตระหงาน (2563) ไดกลาววา ในสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 แพทยตางๆไดให

คำแนะนำเบื้องตนวา ควรลดกิจกรรมท่ีจะตองไปมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน หรือหลีกเลี่ยงการรวมกลุมกันเปนจำนวนมาก 
เพ่ือชวยลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัสดวยคำแนะนำดังกลาวทำใหโรงเรียนจำนวนมากปดการเรียนการสอน และพอแม
ผูปกครองสวนใหญก็เลือกที่จะไมใหลูกของตัวเองไปโรงเรียน เพราะกลัวโอกาสในการติดเชื้อไวรัสจากบุคคลอื่น ซึ่งมี
โอกาสที่จะเกิดขึ้นได ดวยเหตุผลและความจำเปนในภาวะสุมเสี่ยงเชนนี้ หนทางในการบรรเทาการสูญเสียโอกาส
เน่ืองจากมาตรการปดการเรียนการสอน และความวิตกกังวลของผูปกครองตอความปลอดภัยทางสุขอนามัยของนักเรียน 
ซ่ึงไดใหความเห็นวาควรดำเนินการดังตอไปน้ี 

1. โรงเรียนควรจะปดการเรียนการสอน (กรณีอยูในพ้ืนท่ีสุมเสี่ยงในการระบาดของไวรัส) และเปดแนวทาง    
“การเรียนการสอนผานระบบออนไลน” เน่ืองจากเทคโนโลยีในปจจุบันน้ัน โรงเรียนท่ัวไปสามารถจัดระบบการเรียนการ
สอนเชนนี้ไดไมยากนัก ดวยการที่โรงเรียนและครูยังคงเปดทำการสอนตามปกติ เพียงแตสอนนักเรียนผานชองทาง
ออนไลนเทาน้ัน ตามวัน (จันทร-ศุกร) เวลา และตารางเรียนปกติท่ัวไป โดยโรงเรียนตองประสานใหนักเรียนในแตละชั้น
เรียน (หองเรียน) เปดคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือ (Smart Phone) ที่บาน และเรียนตามความเปนจริงเสมือนน่ัง
เรียนในหองเรียนปกติทุกประการ และถาระบบออนไลนน้ีสามารถทำใหเปนระบบ Interactive ได คือ นักเรียนสามารถ
ถามและแสดงความคิดเห็นไดดวยน้ัน ก็จะเปนประโยชนตอการเรียนรูของนักเรียนมากยิ่งขึ้น 

2. ในรายวิชาการสอนชวงสถานการณพิเศษ ควรเพิ่มเนื้อหาวาดวยการดูแลตนเองในสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัส หรือวิชาสุขอนามัยกับโรคระบาด (โควิด-19) ในการสอนผานระบบออนไลนดังกลาว ซ่ึงถาสามารถทำ
ไดเชนน้ี นักเรียนทุกคนจะไดเรียนรูแนวทางการดูแลตัวเอง และการปฏิบัติตนเม่ือจำเปนตองออกไปยังสถานท่ีสุมเสี่ยง 
ไปจนถึงการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการคลายกับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เชน การมีไขสูง การไอจาม และการหายใจไม
สะดวก เปนตน ซ่ึงนับวาเปนประโยชนตอการควบคุมการระบาดของโรคน้ีอีกทางหน่ึงดวย 

3. ควรใหความสำคัญตอการสอบของนักเรียนโดยเฉพาะการสอบเขาโรงเรียนเม่ือจบชวงระดับชั้น เชนการสอบ
เขาโรงเรียนใหมในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หรือ 4 และ การสอบเขามหาวิทยาลัย ตรงนี้ก็จำเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอบใหม ดวยการนำเทคโนโลยีเขามาชวยเหลือ อาทิ การสอบออนไลน หรือการสัมภาษณออนไลน เพื่อปองกันไมให
นักเรียนจำนวนมากตองเดินทางไปสอบพรอมกัน ซ่ึงน่ันจะเปนพฤติกรรมท่ีทำใหเกิดการระบาดของไวรัสไดอยางรุนแรง 
หรือถาไมมีปญหาเร่ืองเวลา ควรเลื่อนการสอบออกไปจนกวาสถานการณตางๆ จะบรรเทาเบาบางลง 

4. เน่ืองดวยการสอบเขาโรงเรียนใหม และการสอบเขามหาวิทยาลัย ยังคงดำเนินไปตามปกติ การกวดวิชาเพ่ือ
การสอบแขงขันจึงเปดตามปกติ ดังน้ัน เพ่ือความปลอดภัยทางดานสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนกวดวิชาควรหยุดเปด
สอน และหนวยงานภาครัฐควรมีมาตรการหรือคำสั่งออกมาควบคุม  

5. การใหความสนับสนุนครูในดานตางๆ อาทิ ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ อุปกรณและเครื่องมือ
สำหรับจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับสถานการณไวรัส ท่ีสำคัญคืองบประมาณท่ีเพียงพอตอภารกิจท่ีมีความสำคัญ
ยิ่งเชนน้ี เหลาน้ีคือสิ่งท่ีรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการตองไมเพิกเฉย เพ่ือท่ีครูจะดำเนินภารกิจตางๆ ไดอยางมี
คุณภาพ ท้ังตอตัวนักเรียนเอง และประเทศของเราในอนาคต 

6. ในภาวะที่นักเรียนตองเก็บตัวอยูในบาน กระทรวงศึกษาธิการควรใชรูปแบบในการสื ่อสารที่ทันสมัย อาทิ 
ภาพยนตรสั้น คลิป การตูน หรือเกม พรอมแทรกเน้ือหาอยางมีศิลปะในการสรางความเขาใจ และการรับรูเก่ียวกับการ
แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงการสรางความผอนคลายทางอารมณและความบันเทิงใจใหกับนักเรียน 
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7. ผูปกครองท่ีตองเก็บตัวอยูในบานเชนเดียวกับนักเรียน ควรใชโอกาสน้ีในการสรางความใกลชิดสนิทสนมท่ี
มากยิ่งขึ้นกับลูก ดวยการชักชวนใหทำกิจกรรมรวมกัน เพราะเวลาท่ีสมาชิกทุกคนในครอบครัวไดอยูบานติดตอกันอยาง
ยาวนานเชนน้ี ยอมหมายถึงโอกาสในการสรางความรักและความผูกพันท่ีเหนียวแนนมากยิ่งขึ้น จากชวงเวลาปกติท่ีตาง
คนตางมีหนาท่ี และเวลาท่ีจะอยูกันพรอมหนาน้ันนอยเต็มที  

จากที่กลาวมาขางตน อาจารยกนก วงษตระหงานมีความเชื่อวาในความมืดยอมมีแสงสวาง หรือในทางราย
ยอมมีสิ่งดีๆ ซอนอยูเสมอ ดังน้ัน ทุกปญหายอมมีหนทางแกไข ถาเราไมยอมจำนนเสียอยาง และท่ีสำคัญ ปญหายิ่งยาก 
ยิ่งซับซอน ก็ยิ่งเปนเงื่อนไขบีบใหเราตองใชจินตนาการ และความสามารถ เพ่ือคนหาวิธีการใหมๆ ในการแกไขใหดีกวา
แตเกากอน อันที่จริงแลว ก็เพราะปญหามิใชหรือครับ ที่ทำใหมนุษยเรามีวิวัฒนาการมาจนถึงตรงน้ี นี่คือโอกาสที่จะ
ยกระดับของระบบการศึกษา ดวยการเปลี่ยนวิกฤติไวรัส ใหกลายมาเปนโอกาสของนักเรียนไทย และทั้งหมดนี้จะมี
โอกาสเกิดขึ้นไดนั้น ก็คงตองขึ้นอยูกับวิสัยทัศนและความใสใจของฝายบริหารวาจะทำเปน เห็นปญหา และมองวา
การศึกษาตองแมนยำหรือไม อยาปลอยใหโอกาสพัฒนาการศึกษาไทยตองเคลื่อนวนอยูในสุญญากาศตอไปอีกเลย  
COVID-19’ ปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก! ใชเทคโนโลยีเรียนรูปแบบใหม – ‘มหาวิทยาลัยไทย’ สอนผานออนไลน 
 1. “UNESCO” ไดคาดการณวาขณะน้ีมีนักเรียน-นักศึกษากวา 363 ลานคนท่ัวโลก ไดรับผลกระทบจากวิกฤต 
“COVID-19” และประมาณการณวามีสถาบันการศึกษาใน 15 ประเทศ ท้ังในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และ
อเมริกาเหนือ ไดปดการเรียนการสอนที ่โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ขณะที ่สถาบันการศึกษาในหลายประเทศ                 
นำเทคโนโลยีตางๆ มาใช เพ่ือเปดการเรียนการสอนผานออนไลน  
 2. “ประเทศจีน” ประเทศแรกที่ประกาศหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ท้ัง            
“ครู และนักเรียน – นักศึกษา” หันไปเปดการเรียนการสอนทาง “ออนไลน”  
 3. “สหรัฐอเมริกา” เร่ิมปดโรงเรียน ปองกันการแพรระบาล และมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในสหรัฐอเมริกา 
เชน “Harvard” ประกาศจะใชการเรียนการสอนเสมือนจริง (Virtual Education) ในขณะท่ีเกิดสถานการณ COVID-19 โดย
จะเร่ิมตั้งแต 23 มีนาคม 2563 เชนเดียวกับมหาวิทยาลัย Princeton, Stanford และอีกหลายมหาวิทยาลันในสหรัฐฯ 
เตรียมใชการเรียนการสอนรูปแบบดังกลาวเชนกัน เพ่ือท่ีผูเรียนสามารถเรียนไดจากทางไกล 
 4. ลาสุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแหง เริ่มออกประกาศการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน นี่คือ 
ตัวอยางเพียงบางสวนท่ีแสดงใหเห็นไดวา นับตั้งแตเกิดวิกฤตการณไวรัส “COVID-19” (โควิด-19) หรือ “Coronavirus” (ไวรัส
โคโรนา) สรางผลกระทบในทุกภาคสวนอยางรวดเร็ว และรุนแรง หน่ึงในน้ันคือ “ภาคการศึกษา” 
 อยางไรก็ตามถึงแมไวรัส COVID-19 จะสงผลกระทบใหกับภาคการศึกษา แตถามองในอีกมุมหน่ึงไดสรางอัตรา
เรงในการปฏิรูป “วงการการศึกษา” ท่ัวโลกคร้ังใหญเชนกัน โดยเฉพาะมิติของการนำ “เทคโนโลยี” มาใชกับระบบการ
เรียนการสอนมากขึ้น เพ่ือทำใหภาคการศึกษาท่ัวโลกยังคงดำเนินตอไปไดอยางไมสะดุด และไมวาผูเรียน – ผูสอนจะอยู
ท่ีไหน ก็สามารถเขาถึงการศึกษาได 
 “COVID-19” ปจจัยเรง “ระบบการศึกษาทั่วโลก” ใช “Educational Technology” มากข้ึน 
 Jeanne Allen ผูกอตั้ง และซีอีโอของ The Center for Education Reform ไดวิเคราะหใน Forbes วา เคยมี
คำกลาวที่วาทุกๆ ครั้งที่เกิดความทาทาย ยอมนำมาซึ่งโอกาสเสมอ เชนเดียวกับ “วงการการศึกษา” ที่ผานมาระบบ
การศึกษาหลายแหงไดตอตานการเปลี่ยนแปลงโครงสรางที่มีมายาวนาน แตผลจากการเกิดขึ้นของไวรัส Corona หรือ 
COVID-19 “ภาคการศกึษา” จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองหาแนวทางใหระบบการศึกษายงัคงดำเนินตอไปได Alter C ,2018) 
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 การนำ “เทคโนโลยีดานการศึกษา” หรือ “Educational Technology” มาใชในการเรียนการสอน ชวยให
การนำเสนอเนื้อหาการเรียนการสอนที่มีความนาสนใจขึ้น และสรางการมีสวนรวมระหวางนักเรียน และครูไดมากขึ้น 
แมในขณะที่ทุกคนตองอาศัยภายในที่พักของตนเองในชวงสถานการณ COVID-19 เพื่อใหแนใจไดวานักเรียน จะไม
พลาดการเรียนรูของพวกเขา และชวยใหเสนทางการเรียนของนักเรียน สามารถเดินหนาตอไปได 
 ตัวอยางเชน รัฐนิวเจอรซีย เร่ิมพิจารณาการออกกฎหมายใหสถาบันการศึกษาสามารถใชเทคโนโลยี “Virtual 
Education” ในการเรียนการสอนได เวลาเกิดเหตุการณฉุกเฉิน เชน กรณีการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 แต
ทั้งน้ี ผูกอตั้งของ The Center for Education Reform ก็ไดตั้งคำถามวา แลวทำไมนำเทคโนโลยีกับการศึกษามาใช
เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเทานั ้น ?! เพราะในการสรางคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาใหม โลกของ “Educational 
Technology” หรือ “EdTech” ชวยใหเร ็วข ึ ้น ฉลาดขึ ้น และสามารถนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนได
อยาง Personalization กวาการเรียนในหองเรียน 
 ดังเชนกรณีศึกษาของ “Northshore School District” ที่มีโรงเรียน 33 แหง ไดออกแบบการเรียนการสอน
ใหอยูบนระบบ Cloud และใชออนไลนเปนเครื ่องมือในการเรียนการสอน เพื่อสรางทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหกับ
นักเรียน ไมวาจะเปนทักษะดานดิจิทัล, การคิดวิเคราะห, การแกปญหา, การสรางความรวมมือ, ความคิดสรางสรรค ซ่ึง
การเรียนผานระบบ Cloud ทำใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่อง และออกจากกรอบของการเรียนรูที่จำกัด
เฉพาะในหองเรียนสี่เหลี่ยม 
 “มีแอปพลิชันเกี่ยวกับการศึกษา และมีเทคโนโลยี AR, VR และ AI ในการตอบโจทยดานการศึกษาใหกับ
ผูเรียนได เราไมจำเปนตองใหเกิดวิกฤต แลวถึงจะ “คิดใหม” ในระบบการศึกษา แตเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนบทบาท
ครูผูสอน จากท่ีเคยเปนผูชี้นำ ไปสูการเปนผูสนับสนุน และใหคำแนะนำแกผูเรียน โดยหวังวาสถานการณ COVID-19 จะ
เปนกระจกสะทอนวานวัตกรรม และเทคโนโลยีสามารถชวยใหนักเรียน-นักศึกษา และสถาบันการศึกษาตางๆ ผาน
ชวงเวลาน้ีไปได และตอไปจะเห็นการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีดานการศึกษาเปนเร่ืองปกติของระบบการศึกษา”  
ใชแพลตฟอรมเทคโนโลยีของ “Tech Company” สราง “หองเรียนออนไลน” อยูที่ไหนก็เรียนได!  
 ปรากฏการณหนึ่งที่เห็นไดชัดเจนทามกลางสถานการณ “COVID-19” คือ แพลตฟอรมเทคโนโลยีของ Tech 
Company ถูกนำมาใชกับการเรียนการสอนผานออนไลน บวกกับปจจุบันคนเขาถึงอินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีการสื่อสาร
พัฒนาในระดับ 4G และบางประเทศไปถึง 5G แลว ทำใหการเรียนการสอนผานออนไลน สะดวก และรวดเร็วขึ้น เชน 
 “DingTalk” แพลตฟอรมเพื่อการสื่อสาร และการทำงานในองคกร อีกหนึ่งบริการในเครือ Alibaba ไดถูก
นำมาประยุกตใชกับระบบการเรียนการสอนออนไลนในประเทศจีน โดยชวงท่ีมีวิกฤต COVID-19 มีนักเรียน-นักศึกษา
กวา 50 ลานคน ไดเขารวมโครงการหองเรียนออนไลน ท่ีเปดใหอาจารยกวา 600,000 คนเปดสอนวิชาตางๆ ผานระบบ 
Live Streaming 
 “Tencent” ใช  Tencent Live Broadcast เพื ่อตอบความตองการดานการศึกษาผานออนไลนในจีน              
ในระหวาง COVID-19 ระบาด เชนท่ีเมืองอูฮ่ัน ซ่ึงขอมูลเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธท่ีผานมาพบวาบนระบบ Live Streaming 
ของ Tencent มีนักเรียนชั้นประถม และมัธยมตนในเมืองอูฮ่ันมากถึง 81% หรือกวา 730,000 คน จากจำนวนนักเรียน
ชั้นประถม และมัธยมตนในอูฮ่ันท้ังหมดกวา 900,000 คน เรียนผานออนไลนผาน Tencent Live Streaming 
 “Google Hangout Meet” เทคโนโลยีการประชุมทางออนไลน รองรับการประชุมไดหลายคน รวมทั้งยัง
สามารถ Live Streaming รองรับผูชมไดจำนวนมาก และบันทึกการประชุมไวบน Google Drive 
 “Google Classroom” เครื่องมือชวยการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การแจกจายงาน หรือ
เอกสารใหกับนักเรียน หรือเพ่ือนในกลุม หรือสงความคิดเห็นถึงครูผูสอน 
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 ปรากฏวาในชวง COVID-19 โรงเรียน และมหาวิทยาลัยตางๆ หันมาใชสองโปรดักตน้ีของ Google เพ่ือสราง
ความสะดวกในการเรียนการสอนนอกหองเรียน 
มหาวิทยาลัยในไทยดำเนินการสอนผานออนไลน 
 สำหรับความเคลื่อนไหวของภาคการศึกษาในประเทศไทย “กระทรวงศึกษาธิการ” ไดมีการแจงใหโรงเรียนใน
สังกัดกระทรวงฯ เฝาระวัง – ปองกัน และในกรณีที่โรงเรียนดำเนินการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นแลว ใหสถานศึกษา
ประกาศปดภาคเรียน และควรงดการจัดกิจกรรมใดๆ 
 ขณะท่ี “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” (อว.) ไดประกาศขอความรวมมือ
สถาบันการศึกษาท่ีอยูในสังกัดของ อว. ใน 6 เร่ือง ดังน้ี 
 1. ลดคาเชาพ้ืนท่ีผูประกอบการรายยอย ในมหาวิทยาลัย ตามความเหมาะสม 
 2. ลดคาธรรมเนียมนักศึกษา ในภาคการศึกษาท่ีจะถึงน้ีเปนกรณีพิเศษ 
 3. ลดคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีไมเรงดวน เพ่ือนำไปเพ่ิมการจางงานนักศึกษาและบุคลากรท่ัวไป ตามความเหมาะสม 
 4. เตรียมจัดการเรียนและการสอนผานระบบออนไลน 
 5. ลดคาบริการตางๆท่ีเรียกเก็บจาก SMEs, Start up และประชาชนท่ัวไปในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
และอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย และเมืองนวัตกรรมอาหาร เปนกรณีพิเศษ 
 6. หนวยงานและสถาบันอุดมศึกษา พิจารณากำหนดมาตรการใหความชวยเหลือแกผูที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณดังกลาว เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
สถานการณโควิด-19 ทำใหเริ่มมีมหาวิทยาลัยหลายแหง ประกาศการเรียนการสอนผานออนไลนแลว อาทิ 
 “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณไมปกติ            
อันเน่ืองมาจากภาวะการแพรระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2563 
 1. ใหพิจารณาจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลนโดยเร็วท่ีสุด 
 2. นอกจากน้ีในรายวิชาท่ีมีผูลงทะเบียนเรียนตั้งแตหน่ึงรอยคนขึ้นไปในตอนเรียนใด ใหจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลนในตอนเรียนน้ัน ตั้งแตวันท่ี 23 มีนาคม 2563 ไปจนสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา 
 3. ในรายวิชาภาคปฏิบัติ ใหผูสอนปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของรายวิชาและสถานการณ 
 4. การสอบภาคปลาย ปการศึกษา 2562 ขอใหผูสอนพิจารณาปรับเกณฑและวิธีการวัดและการประเมินผล
ลัพธการเรียนรูตามความเหมาะสมของรายวิชาและสถานการณ โดยไมตองคำนึงถึงหลักเกณฑรอยละ 80 ของจำนวน
เวลาในการเขาชั้นเรียน 
 “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” ใน Official Facebook Page ของ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ไดโพสตขอความ พรอมท้ังประกาศฉบับลาสุดในวันท่ี 15 มีนาคม 2563 ใจความดังน้ี 
 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการปองกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 
(COVID-19) (ฉบับท่ี 6) 
 1. งดการเรียนการสอน วันท่ี 16-23 มีนาคม 63 ใน 2 ศูนย คือ ทาพระจันทร และรังสิต 
 2. ใหคณะเตรียมการเรียนการสอนออนไลน และสอนไดตั้งแตวันท่ี 23 มีนาคม 63 
 3. ใหมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานภายในท่ีพัก (Work from Home) 
 4. ขอใหทุกคนติดตามประกาศการสอนออนไลนท่ีจะประกาศตอไปเร็วๆ น้ี 
 “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ออกประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการ
ปองกันการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยในตอนทายของประกาศ ไดระบุวา 
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 1. การจัดการเรียนการสอน ใหอาจารยผูสอนสามารถปรับรูปแบบการสอน การวัดและการประเมินผลไดตาม
ความเหมาะสม 
 2. การสอบภาคปลาย ใหอาจารยผูสอนสามารถปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลไดตามความเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ โดยอาจใชการสอบรูปแบบเดิม หรือรูปแบบอ่ืนๆ 
 3. การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสามารถปรับรูปแบบการสอบโดยอาจจะใชการสอบผานระบบออนไลน 
หรือระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) เปนตน 
 4. การจัดกิจกรรมอื่นๆ หากไมมีเหตุผลจำเปนเรงดวน ควรเลื่อนออกไปกอน แตถามีเหตุผลจำเปน ใหคณะ
จัดเตรียมความพรอมในการคัดกรอง/ปองกัน/ควบคุมโรคติดเชือ้ (COVID-19) 
 5. การดำเนินการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการสอบปลายภาคเพ่ือปองกันการแพรระบาดของ
เชื้อ COVID-19 ใหยกเวนการตรวจสอบจำนวนคร้ังในการเขาเรียนของนิสิตรายวิชาอยางนอยรอยละ 80 
 6. การดำเนินการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการสอบปลายภาค การสอบระดับบัณฑติศึกษา 
การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีระบุไวในประกาศน้ี ใหเปนดุลยพินิจของคณบดี และผูอำนวยการสำนัก 
 ท้ังน้ี ทางมหาวิทยาลัยไดประสานสำนักคอมพิวเตอรเพ่ือเตรียมระบบสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลนตางๆ เรียบรอยแลว 
 “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ไดประกาศงดการเรียนการสอน และสอบในชั้นเรียนทุกระดับท้ัง 4 วิทยาเขต 
คือ ประสานมิตร, องครักษ, จังหวัดสระแกว, จังหวัดตาก ระหวางวันท่ี 17 – 22 มีนาคมน้ี และตั้งแตวันท่ี 23 มีนาคม
เปนตนไป ใหดำเนินการสอนในรูปแบบออนไลน หรือรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไมมีการเขาชั้นเรียน 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 จากสถานการณ COVID-19 ถือเปน “จุดเปลี่ยน” คร้ังใหญของ “วงการการศึกษา” ท่ัวโลกในทุกระดับชั้นเรียน 
ในการนำ “เทคโนโลยี” มาใชกับการเรียนการสอน รวมไปถึงการสอบ ซ่ึงจะทำใหท้ัง “ผูสอน” และ “ผูเรียน” คุนเคยกับ
การใชเทคโนโลยีกับการศึกษา ไมแนวาตอไปวงการการศึกษาทั่วโลก อาจมีการนำ “เทคโนโลยีดานการศึกษา” หรือ 
“Educational Technology” (EdTech) มาใชมากขึ้น จนกลายเปน New Normal ของภาคการศึกษาท่ัวโลกก็เปนได 
 นักการศึกษาทั่วโลกไดพูดถึงการสะทอนวิกฤติครั้งนี้ วาจะเปลี่ยนแปลงเรื่องการศึกษาใหมสำหรับเด็กใน
อนาคต นี่อาจเปนโอกาสใหกลับมาคิดวาเราจะใหการศึกษาเด็กๆ อยางไร เราควรสอนอะไร และเตรียมนักเรียนให
พรอมกับสถานการณแบบไหน เด็กรุ นที่กำลังอยู ในระบบการศึกษา ไดรับผลกระทบโดยตรง ทั ้งยกเลิกการสอบ 
กิจกรรมกีฬา หรือแมแตเลื่อนจบการศึกษา แตรุนน้ีก็จะไดเรียนรูพลังแหงความรวมมือกันเพ่ือแกปญหาความทาทายคร้ัง
ใหญที่สุดของโลก ซึ่งกอนหนานี้จะพูดถึงแคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพจิต แตตอนนี้มีเรื่องของการ
สรางระยะหางทางสังคมเพ่ือปกปองสมาชิกชุมชนท่ีเปนกลุมเสี่ยงดวยเหตุผลดังกลาวสามารถสรุปเปน 4 บทเรียนหลัก 
ท่ีตองเตรียมสำหรับการบริหารการศึกษาหลังภาวะวิกฤตโควิด-19 

1. สอนใหรุนตอไปอยูในโลกท่ีเชื่อมตอกันการระบาดของไวรัสสายพันธุใหม (โควิด 19) เปลี่ยนแปลงโลกทำให
เห็นภาพวาโลกเราเชื่อมตอกันขนาดไหน ไมมีสิ่งท่ีเรียกวา พฤติกรรม “โดดเดี่ยว” อีกตอไปแลว คนท่ีประสบความสำเร็จ
ในทศวรรษตอไป ตองเปนคนท่ีเขาใจความสัมพันธกันของโลก และสามารถหาเสนทางขามขีดจำกัด ใชความแตกตางให
เปนประโยชน และทำงานดวยวิธีท่ีใชความรวมมือจากโลกท่ีเชื่อมตอกัน 
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2. คำจัดกัดความใหมของ “นักการศึกษา”ความคิดท่ีวา นักการศึกษาเปนผูกำความรูท่ีจะสรางสติปญญาของ
นักเรียน ไมใชความคิดท่ีตรงกับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อีกตอไป เม่ือนักเรียนสามารถเสาะหาความรู หรือทักษะได
ทางออนไลน หรือทางโทรศัพท เราตองปรับเปลี่ยนบทบาทของนักการศึกษาในหองเรียนและหองบรรยาย นี่อาจ
หมายถึงบทบาทของนักการศึกษาตองเดินหนาเขาสูการเปนแรงสนับสนุนใหคนรุนใหมพัฒนาตัวเองใหเปนสวนหน่ึงท่ีมี
คุณคาตอสังคม 

3. สอนทักษะชีวิตที่จำเปนในอนาคตในสภาพแวดลอมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป คนรุนใหมตองมีความยืดหยุน
และสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได ซึ่งเปนทักษะที่จำเปนที่จะหาเสนทางฝาฟนวิกฤติครั้งนี้ มองไปในอนาคต หนึ่งใน
ทักษะที่สำคัญที่สุดที่นายจางจะมองหา คือความคิดสรางสรรค ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถในการ
ทำงานรวมกับผูอื่น ควบคูไปกับความสมารถในการเขาใจความรูสึกผูอื่น และมีวุฒิภาวะทางอารมณ คนท่ีจะสามารถ
ทำงานรวมกับคนท่ีแตกตาง 

4. ปลดล็อกเทคโนโลยีที ่จะชวยสงเสริมการศึกษาการระบาดของโควิด 19 เปลี ่ยนแปลงโลก สงผลให
สถาบันการศึกษาท่ัวโลกตองปรับตัวใชเคร่ืองมือเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และสรางสรรคคอนเทนตเพ่ือการเรียนทางไกล
ใหกับนักเรียนในทุกระดับชั้น นักการศึกษาท่ัวโลกกำลังเผชิญกับความเปนไปไดท่ีจะไดทำอะไรท่ีแตกตาง และแตกตาง
ดวยความยืดหยุน ท่ีจะเกิดประโยชนในการเขาถึงการศกึษาของเดก็ท่ัวโลก รูปแบบใหมของการสอน ท่ีไมเคยไดมีการทำ
มากอนหรือมีคนทำไมมาก โดยเฉพาะการศึกษาสำหรับระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยม 
 สิ่งที่สำคัญที่สุด เรามีความหวังวาเด็กรุนตอไป จะใชประสบการณตอนนี้ ที่ตองเรียนรูการเรียนจากทางไกล  
ท้ิงระยะหางทางสังคม แยกจากเพ่ือน แยกจากอาจารย ไมไดอยูในหองเรียน เปนการเตือนใจถึงความสำคัญของ ความ
ตองการของมนุษยกับการปฏิสัมพันธทางสังคมแบบตัวตอตัว 
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Developing the Model for Teaching and Learning by using Innovation and the new 
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บทคัดยอ 
ลก฿นปัจจุบันทคนลยีเดຌขຌามาป็นสวนหนึไงของชีวิตของทุกคนบนลก ละสรຌางการปลีไยนปลงตอวิถี

ชีวิต ดยฉพาะระบบการศึกษาของประทศทีไขึๅนชืไอรืไองคุณภาพการศึกษาดี นຌนลงทุนทคนลยีสงสริมการรียนรูຌ 
พิไมการขຌาถึงหลักสูตรตาง โ ละจากสถานการณ์ภาวะการพรระบาดของชืๅอรค COVID-19 เดຌสงผลกระทบตอ
กระบวนการการศึกษา การน า “ทคนลยีดຌานการศึกษา” หรือ “Educational Technology” มา฿ชຌ฿นการรียน
การสอน ชวยน าสนอนืๅอหา การรียนการสอนสรຌางการมีสวนรวมระหวางนักรียน ละครูมากขึๅน มຌจะตຌองอยูต
ภาย฿นบຌาน สถานการณ์ COVID-19 นักรียนจะเมพลาดการรียนรูຌ ประทศเทยกຌาวขຌาสูยุค Thailand ไ.เ ดยริไม
พัฒนาการศึกษาดຌวยการน านวัตกรรมละทคนลยีสมัย฿หมมา฿ชຌ ละยังมีทคนลยีอืไนโทีไนาสน฿จ ดຌวยการ
พัฒนาอยางตอนืไอง ดยอาศัยครืไองมือตาง โ อาทิ  วิดีอหรือหนังสือออนเลน์ Podcast Virtual Reality (VR) 
Cloud Migration ละการรียนการสอนออนเลน์ การพัฒนาระบบ e-Learning ฿หຌทันกระสการรียนการสอนยุค
฿หม ฿หຌมีรูปบบทีไหลากหลายละครอบคลุม พืไอลดชองวางทางการศึกษาพิไมศักยภาพของบุคลากร฿นประทศ    
การสืไอสารการรียนการสอนผานระบบ Conference, Chat, e-Learning, Entertainment ป็นสืไอออนเลน์บบสด โ 
สามารถดูยຌอน ถามตอบ ละสงเฟล์อกสาร กใบขຌอมูล สถาบันการสอนยังสามารถ น ามาปรับปรุงละพัฒนาหลักสูตร
฿หຌดียิไงขึๅนเดຌอีกจากฐานขຌอมูลดังกลาว ถือป็นอีกจุดปลีไยนสูการพัฒนาระบบการศึกษาตอบจทย์คนยุค฿หม สรຌาง
บุคลากร฿นประทศ฿หຌมีศักยภาพสูงขึๅนพราะทคนลยี฿นระบบการศึกษาป็นกลเกส าคัญ฿นพัฒนาคนเทยอยางยัไงยืน 

 
ค ำส ำคัญ : ปรับปรุงรูปบบกำรรียน นวัตกรรมละทคนลยี สมัยใหม 
 
Abstract 
 In the present new world, technology will be coming to the part of the live of people 
in the world and to change liveliness, the special system having quality, and education of the 
nations should be explaining the technology to promote the learning adding to know the 
environment on education technology COVID-19 for helping learning and teaching during 
teachers and students stay in the house they can not go anywhere or to study at the university. 
The curriculum education in Thailand going to Thailand 4.0 by using Innovation and the New 
Technology, and also having to develop the new interesting technology for example V.D.O. 
or online – book, Podcast virtual Reality (VR). Cloud Migration learning and teaching by 
online, to develop e-Learning going to update in learning and teaching, arranging the figure 
to cover the individual subject. The education are increasing the potential at the personnel in 
the nation, the communication learning to pass the system conference, chat, e-Learning and 
entertainment. They are the media and response online and it can to see feedback in other 
day, including to send file documents, and keeping. This Is the system to change the education 
and responsing the new renovators by using technology to develop education. 
 
Keyword (s) : Model learning and teaching, innovation and technology, update 
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บทน ำ 
อินตอร์นใตป็นครืไองมือส าคัญส าหรับการคຌนควຌาหาความรูຌ ดยฉพาะ฿นปัจจุบัน ราคงปฏิสธเมเดຌวา

อินตอร์นใตมีประยชน์ละจ าป็นอยางยิไงตอการตรียมความพรຌอม฿หຌกับดใกหรือผูຌรียนกຌาวขຌาสูยุค 4.0 ดใก฿น
ปัจจุบันจะอยูกับ อินตอร์นใตกือบตลอดวลา ดใก฿ชຌชีวิตสวน฿หญเปกับ Social Media รวมทัๅงรียนหนังสือกับ 
Youtube นัไนสดงวาดใกหรือผูຌรียนเมสามารถหลีกหนีจากกระสของทคนลยีหลานีๅเดຌ อยางเรกใตาม ทักษะ
การ฿ชຌ อินตอร์นใตกใปรียบสมือนหรียญทีไมี 2 ดຌาน คือ มีทัๅงขຌอดีละขຌอสีย ถຌาดใกหรือผูຌรียนมัวหมกมุนอยูกับ
การทอง อินตอร์นใตพืไอสรຌางความบันทิง฿หຌกับตนอง ชน ลนกม facebook, line, instragram ละ shopping 
ดยเมสน฿จการรียนละการมีปฏิสัมพันธ์กับพืไอนหรือบุคคลอืไน อินตอร์นใตกใจะสงผลกระทบทางลบตอตัวผูຌรียน
ดังนัๅน ฿นฐานะครูผูຌสอน ครูควรนะน าละ฿หຌนวทาง฿นการ฿ชຌอินตอร์นใตอยางหมาะสมกผูຌรียน ชน ครูตຌอง
สอน฿หຌผูຌรียนรูຌจักบงวลา฿นการ฿ชຌ อินตอร์นใต฿หຌหมาะสม ดยฉพาะ วลาทีไ฿ชຌ อินตอร์นใตพืไอศึกษาคຌนควຌา
หาขຌอมูลควรมีระยะวลายาวนานกวาพืไอความบันทิง ละครูควรนะน าหลงอຌางอิงหรือฐานขຌอมูลทีไมีประยชน์
ตอการรียนรูຌกผูຌรียน รวมทัๅงครูควรฝຄก฿หຌผูຌรียนรูຌจักลือกละยกยะขຌอมูลประภทตาง โ ทีไหลากหลาย อันจะ
ชวย฿หຌผูຌรียนเดຌรับประยชน์จากการ฿ชຌ อินตอร์นใตเดຌมากทีไสุด ซึไงสอดคลຌองกับส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ิ2560: 19) กลาววา฿นปัจจุบัน ทคนลยีดิจิตอลพืไอการศึกษา ป็นทิศทางของการพัฒนาทีไจ า ป็น
นืไองจากป็นชวงการขຌาสูยุค “อินตอร์นใต of thing” ซึไงกิจกรรม฿นชีวิตประจ าวันของบุคคลสวน฿หญมักผาน
ครงขายการชืไอมตอขนาด฿หญ ละคงหนีเมพຌนกระบวนการรียนรูຌทีไปຂดกวຌางส าหรับการคຌนควຌาหาความรูຌอยาง
เมมีทีไสิๅนสุด จนท า฿หຌกิด knowledge network หรือศูนย์การรียนรูຌบนครือขาย ดย UniNet จะท าหนຌาทีไป็น
ครงขายชืไอมยงทุกสถาบันการศึกษาทุกระดับทัๅงรัฐละอกชน ละมี Thai MOOCs ป็นนืๅอหาของการรียนรูຌทีไ
วางอยูบนครงขาย Network พืไอ฿หຌผูຌรียนเดຌขຌาถึงทุกองค์ความรูຌเดຌตลอดวลา ดยเมจ ากัดวลาละสถานทีไ    
ิวิรัช ปัณฑ์ศิริรจน์, 2559: 3) 

มืไอลกก าลังหมุนชຌาลงดຌวยวิกฤติจากรคควิดู19 การปรับตัวพืไอความอยูรอด฿นภาคการศึกษาทัๅง฿น
เทยละตางประทศ หลังจากทีไองค์การอนามัยรคประกาศ฿หຌรคควิดู19 ป็นรคระบาดรຌายรง นืไองจากการ
พรระบาดทีไกระจายเป฿นหลายประทศทัไวลกลຌวนัๅน หนึไง฿นวิธีการรับมือกับการระบาดคือ Social distance 
หรือการพิไมระยะหางระหวางกัน฿นสังคม พืไอป้องกันการระบาดจากคนสูคน ซึไงมาตรการ Social distance นีๅเดຌ
สงผลอยางมหาศาลกับทุกวงการทุกภาคสวน฿นวงการการศึกษาทัๅง฿นเทยละตางประทศ มีการน าระบบการรียน
การสอนออนเลน์ขຌามาปรับ฿ชຌ พืไอด านินการรียนการสอนตอเปภาย฿ตຌวิกฤติรคระบาดนีๅ ทัๅงการสอนสดทีไ
นักรียนนิสิตนักศึกษาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผูຌสอนเดຌทันที คือหในหนຌาหในตาตຌตอบสอบถามคุยกันเดຌ  ละการ
สอนบบวิดีอทีไผูຌสอนสามารถอัดลวงหนຌาละผูຌรียนสามารถมาติดตามภายหลังส าหรับผูຌทีไมีขຌอจ ากัดรืไองการรียน
การสอนออนเลน์บบสดระบบการกใบคะนนละตัดกรดจ าป็นตຌองมีการปลีไยนปลง ลดสัดสวนของคะนน
จากงานกลุมทีไมีความจ าป็นจะตຌองท างานรวมกันหรือท ารวมกันเดຌผานทางออนเลน์ดຌวยครืไองมือทันสมัยตาง โ 
อาทิ กูกิลเดรฟ์ ป็นตຌน มหาวิทยาลัยหลายหงริไมพิจารณาถึงการลืไอนการสอบหรือปลีไยนการสอบป็นระบบ
ออนเลน์พืไอลดความสีไยง฿นการชุมนุมกันของนักศึกษา฿นวันสอบ ทัๅงนีๅรวมเปถึงการลืไอนรับปริญญาดຌวยรงรียน
สวน฿หญของเทยทีไอยู฿นชวงปຂดทอมนัๅนกใลดกิจกรรมระหวางปຂดทอมลง มีประกาศหຌามบุคลากรละนักรียน
ดินทางเปยังกลุมประทศสีไยง ทัๅงนีๅยังรวมถึงผูຌปกครองละคน฿นครอบครัวของนักรียนทีไจะตຌองกักตัว 14 วันหาก
ดินทางยังประทศสีไยงละกลับมา฿ชຌชีวิตกับนักรียน ทัๅงนีๅพืไอป้องกันการระบาด฿นชวงปຂดทอม฿หมทีไก าลังจะ
มาถึงกิจกรรมสงสริมทักษะละความรูຌ อาทิ คายวิทยาศาสตร์ คายซัมมอร์คมป์฿นตางประทศนัๅนเดຌรับ
ผลกระทบดยตรง การลืไอนการดินทางถือป็นทางลือกทีไดีทีไสุดภาย฿ตຌความเมนนอนของสถานการณ์ละพืไอ
ป็นการลดความสีไยงจากการะบาดของเวรัส รงรียนกวดวิชาละรงรียนสริมทักษะประภทตาง โ นัๅนถูก
ประกาศปຂดดยรัฐดังนัๅนจึงริไม฿หຌมีการรียนการสอนออนเลน์ขึๅนทดทนนอกจากมหาวิทยาลัยจะปຂดตัวลงลຌว    
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การด ารงชีวิตกใล าบากมากขึๅนพราะขຌาวของครืไอง฿ชຌเมสามารถจับจาย฿ชຌสอยเดຌอยางสะดวกหมือนกอนภาวะ
วิกฤติ หຌองสมุดปຂดท า฿หຌตຌองอานหนังสือหรือท ากิจกรรมสวน฿หญอยู฿นหอพักซึไงสวน฿หญจะมีขนาดลใกละ
บรรยากาศเมอืๅออ านวยตอการศึกษาภาย฿ตຌความสับสนตก฿จกลัว ความเมนนอนของสถานการณ์การระบาดของ
เวรัสนัๅน สติ ความอดทนพึไงพาตนอง ความพยายามขຌา฿จกันละกัน การปลีไยนปลงอยางมีนัยส าคัญสูวงการ
การศึกษาทัๅง฿นเทยละตางประทศอยางนนอน ชนดียวกันกับภาคสวนละอุตสาหกรรมอืไน โ 

นวทางการจัดการรียนการสอน฿นสถานการณ์เมปกติ อันนืไองมาจากภาวะการพรระบาดของชืๅอรค 
COVID-19 การรียนการสอนทุกรายวิชา฿นรูปบบออนเลน์ดยรใวทีไสุดตຌองปรับรูปบบการรียนการสอนตาม
ความหมาะสมของรายวิชาละสถานการณ์ปรับกณฑ์ละวิธีการวัดละการประมินผลลัพธ์การรียนรูຌตามความ
หมาะสมของรายวิชาละสถานการณ์ ดยเมตຌองค านึงถึงหลักกณฑ์รຌอยละ 80 ของจ านวนวลา฿นการขຌาชัๅนรียน 

การรียนการสอน฿หຌอยูบนระบบ Cloud ละ฿ชຌออนเลน์ป็นครืไองมือ฿นการรียนการสอน พืไอสรຌาง
ทักษะ฿นศตวรรษทีไ 21 ฿หຌกับนักรียน เมวาจะป็นทักษะดຌานดิจิทัล , การคิดวิคราะห์, การกຌปัญหา, การสรຌาง
ความรวมมือ, ความคิดสรຌางสรรค์ ซึไงการรียนผานระบบ Cloud ท า฿หຌนักรียนสามารถรียนรูຌเดຌอยางตอนืไอง ละ
ออกจากกรอบของการรียนรูຌทีไจ ากัดฉพาะ฿นหຌองรียนสีไหลีไยม “มีอปพลิชันกีไยวกับการศึกษา ละมีทคนลยี 
AR, VR ละ AI ฿นการตอบจทย์ดຌานการศึกษา฿หຌกับผูຌรียนเดຌ เมจ าป็นตຌอง฿หຌกิดวิกฤต ลຌวถึงจะ “คิด฿หม”       
฿นระบบการศึกษา ตทคนลยีสามารถปลีไยนบทบาทครูผูຌสอน จากทีไคยป็นผูຌชีๅน า เปสูการป็นผูຌสนับสนุน ละ
฿หຌค านะน ากผูຌรียนดยหวังวาสถานการณ์ COVID-19 จะป็นกระจกสะทຌอนวานวัตกรรม ละทคนลยี
สามารถชวย฿หຌนักรียนูนักศึกษา ละสถาบันการศึกษาตางโ ผานชวงวลานีๅเปเดຌ ละตอเปจะหในการ฿ชຌ
นวัตกรรม ละทคนลยีดຌานการศึกษาป็นรืไองปกติของระบบการศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19จะกลายป็น
จุดหักหครัๅง฿หญของวงการการศึกษาเทยละทัไวลก การวิสัยทัศน์฿นการจัดการรียนการสอน การสอบ ส าหรับ
ผูຌสอนละผูຌรียนตຌองน ามาประยุกต์ขຌากับทคนลยีกับการศึกษา฿หຌเดຌอยางสมดุล อานิสงค์ของการปรับปลีไยนจะ
ท า฿หຌวงการศึกษาเทยพัฒนาทคนลยีขຌามา฿ชຌมากขึๅน ละท า฿หຌผูຌสอนละผูຌรียนกิดความคุຌนคยกับกิดการ
ปลีไยนปลงละพรຌอมทีไจะกຌาวเปกับลกทีไปลีไยนปลงอยางรวดรใวตลอดวลา 
 

กำรศึกษำที่กี่ยวนื่องกับทคนลยีดิจิทัลในอนำคตที่ก ำลังป็นกระสสังคมรวมทัๅงกำรรียน           
กำรสอนในอนำคต 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ ิสวทช.ีิโ5ๆโี เดຌน าสนอบทความของ Daniel 
Newman เดຌขียนรืไองราวของ Top 6 Digital Transformation Trends In Education ซึไงมีความนาสน฿จ฿น
มุมมองของการศึกษาทีไกีไยวนืไองกับทคนลยีดิจิทัล฿นอนาคตทีไก าลังป็นกระสสังคมรวมทัๅงการรียนการสอน฿น
อนาคตตຌองมีการปรับตัว฿หຌทาทันทคนลยีทัๅงผูຌสอนละผูຌรียนรวมถึงทคนลยี฿นชัๅนรียน ดยมี6 รูปบบดังนีๅ 
The Top 6 Trends for Digital Transformation in Education Futurum Research, LLC 

1. Augmented Reality / Virtual Reality / Mixed Realityทคนลยีสมือนทีไรวบรวมสืไอดิจิทัลเวຌ
บนสืไอตาง โ เมวาจะป็น กระดาษ, หนังสือ, ปรกรม, Smart Device หรือสืไอการสอน ท า฿หຌหຌองรียนสามารถ
ป็นเดຌมากกวาทีไป็น ผูຌรียนสามารถผยพรขຌอมูลการรียน หรือสรຌางสรรค์การรียนเปพรຌอมกับอาจารย์เดຌ  

2. Classroom Set of Devicesหຌองรียนจะตຌองเมมีการน าอุปกรณ์ ของตัวองมา฿ชຌ ฿นอนาคต                
ิBring Your Own Device) หลายปทีไผานมา ทางรงรียนริไมทีไจะมีการน าอุปกรณ์มา฿หຌนักรียน฿ชຌ ผานการจัดสรร
จากรงรียนหรือองค์กรสนับสนุนตาง โ ทีไน าอา Laptop หรือ googleChromebooksมา฿ชຌ ิ฿นสหรัฐี ดย฿หຌความ
สน฿จ฿นรืไองราวของบทรียน รวมถึงความปลอดภัยทางดຌานดิจิทัล ิCyber Safety) รวมทัๅงทักษะดຌานพลมืองดิจิทัล 
ิdigital citizenship skills) ดຌวย 
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3. Redesigned Learning Spaces฿นหຌองรียนศตวรรษทีไ 21 หຌองรียนจะมี SMARTboardทีไปรียบสมือน

จอสดงผลทีไสามารถตอบตຌกับดใกนักรียนจากตຍะ ผูຌสอนจะตຌองรียนรูຌการ฿ชຌงานพืไอตอบจทย์ละป้าหมาย฿น
การรียน หຌองรียนจะเม฿ชบอร์ดกระดานด าหมือนดิมอีกตอเป ทีไส าคัญ฿นตละสถานศึกษาจะตຌองมีการจัดหลง
รียนรูຌรวมถึงหลงบริการการศึกษาทีไ฿หຌบริการบบ 24/7 ซึไงหมายถึง฿หຌบริการตลอดวลา เม฿ชฉพาะ฿นชัๅนรียน
ทานัๅน 

4. Artificial Intelligenceการ฿ชຌ AI ฿นการศึกษาขัๅนสูงจะป็นรืไองทีไพรຌอม฿ชຌงานทีไ Australia’s Deaken 
University สรຌางทีไปรึกษาสมือนของนักศึกษาซึไง฿หຌบริการตลอดวลาเมมีวันหยุด ทีไปรึกษาสมือนดังกลาวมี
ขຌอมูลค าถามค าตอบมากกวา 3 หมืไนรายการ รวมถึงการ฿หຌบริการ chatbotดຌวย พราะ chatbotติดตัๅง Natural 
Language Progression ทีไรู ຌจ ักกันบบดียวกับ Siriซึไงท า฿หຌสามารถรองรับการตอบตຌกับผู ຌรียนเดຌอยางดี 
รวมทัๅงมีระบบ Intelligence Tutoring Systems อีกดຌวย อยางเรกใตาม ทคนลยีหลานีๅจะเมเดຌหวังผลพืไอเป
ทดทนอาจารย์ประจ าตอยาง฿ด 

5. Personalized Learningถຌาปรียบทียบจริง โ ผูຌขียนขอสรุป฿หຌวา ป็นการรียนรูຌตามอัธยาศัยบบ
ชิงลึกของผูຌรียน ดยผูຌรียนจะป็นผูຌรับรูຌนวทางการรียนจากอาจารย์ลຌวคຌนหา฿นสิไงทีไตนองชอบ กใบขຌอมูล 
รวมถึงรียนรูຌอยางรวดรใว ฿นมุมของผูຌสอนกใสามารถทีไจะรียนรูຌพฤติกรรมของผูຌรียน รับทราบผลตอบรับ รวมถึงมี
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการตรวจสอบตาง โ พิไมมากขึๅนพืไอทีไจะน ามาวิคราะห์ขຌอมูล ป็น Educational tools ทีไพิไมติม
ขຌอมูลผูຌรียนระยะยาว สามารถปรับปรุงละวิคราะห์ขຌอมูลเดຌอยางรวดรใว  

6. Gasification รียนรูຌจากกมส์ดย฿ชຌทคนลยีกมส์มาป็นสวนรวม฿นการรียนการสอนคือรืไองทีไจะ
น าขຌามา฿ชຌ฿นการศึกษา พืไอสรຌางความสน฿จ฿หม฿หຌกับผูຌรียน ทคนลยีกมส์ สามารถสรຌางการรียนรูຌ฿นบทรียน 
ยาก โ ฿หຌขຌา฿จเดຌงาย ยกตัวอยางชน การจ าลองหตุการณ์ สถานการณ์พืไอการกຌปัญหายาก โ ดย฿ชຌ
บบจ าลองผานกมส์ กใจะท า฿หຌสามารถรียนรูຌทักษะการกຌปัญหา รวมทัๅงสามารถออกบบนวทางการรียนรูຌ 
ทักษะ฿หม โ เดຌอยูสมอ ผูຌรียนละผูຌสอนจะเดຌรับผลตอบรับพืไอการพัฒนาตอนืไองจากการลนดังกลาว  ดังนัๅน 
ทคนลยีกมส์จากบทรียนจึงป็นรืไองทຌาทายทีไจะสรຌางทีม฿นการพัฒนาบทรียน฿หຌมีความสนุกตืไนตຌนละสริม
ทักษะ฿นอนาคต 
 

ภำวะกำรรียนรูຌอยำงสรຌำงสรรค์ในศตวรรษที่ 21 
สถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ิสสวท.ี ิโ5ๆใี ฿นยุคทีไทคนลยีสารสนทศ

ปลีไยนปลงเปอยางรวดรใว นวัตกรรม฿หมอยาง “ทบบลใต” ิTeblet) ก าลังเดຌรับความสน฿จอยางพรหลาย
มากขึๅน ลาสุดนยบายกีไยวกับการจัดการศึกษาของรัฐบาลนัๅนเดຌรงพัฒนาการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศพืไอ
การศึกษา฿หຌป็นครืไองมือยกระดับคุณภาพละกระจายอกาสทางการศึกษา ซึไงตามนยบายดังกลาว “ทบบลใต
พืไอการศึกษา” เดຌกຌาวขຌามาป็นครืไองมือทีไส าคัญ฿นอนาคตทีไจะสรຌางมิติหงการปลีไยนปลงรูปบบการจัด
การศึกษาเทย 
 จากคอมพิวตอร์ตัๅงตຍะ สูการ฿ชຌนใตบุกทีไพกพาเดຌงายกวา จากนัๅนกใกຌาวกระดดเปสูการ฿ชຌทบลใตอยาง
พรหลายขึๅน ละมีการ฿ชຌทคนลยีการสืไอสารทีไรวดรใวขຌาถึงงายขึๅน฿นงานประชุมวิชาการเอซีทีพืไอการศึกษา
เทย ิICTed2012) ภาย฿ตຌหัวขຌอ “ภาวะการรียนรูຌอยางสรຌางสรรค์฿นศตวรรษทีไ โแ”ทีไจัดขึๅนมืไอตຌนดือน
พฤษภาคม ทีไผานมา ณ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ บางขน จัดดยสถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี ิสสวท.ี รวมกับมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ เดຌกลาวถึงนวัตกรรม฿หมนีๅผานการบรรยายทางวิชาการ 
ละการประชุมปฏิบัติการ อาทิ ปຂดลกทบบลใตTablet ชานชลาสังคมพืไอการศึกษา฿นศตวรรษทีไ 21 การสรຌาง
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สืไอการรียนการสอนส าหรับทบบลใต การรียนรูຌผานสืไอสังคม การสรຌางหลงรียนรูຌ฿นรงรียน฿นรูปบบดิจิทัล
ออนเลน์ ป็นตຌนรศ. ยืน ภูวรวรรณ อดีตรองอธิการบดีฝຆายทคนลยีสารสนทศ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ กลาววา 
มืไอปรียบทียบระหวางทบบลใตกับนຍตบุก ทบบลใตมีขຌอเดຌปรียบตรงทีไสามารถ฿ชຌงานเดຌ฿นสถานทีไตางโสะดวก 
พราะเมมีป้นพิมพ์ ถือมือดียวกใ฿ชຌงานเดຌ นๅ าหนักบา กินเฟนຌอยกวา ฿ชຌหนຌาจอบบสัมผัส มีความคลองตัวพราะ
฿ชຌกับปรกรมหรืออพพลิคชัไนส ารใจรูป ตขຌอดຌอยกวานຍตบุกกใคือ ป้อนขຌอมูลเดຌชຌาละเมคอยสะดวก เมหมาะทีไ
จะป้อนขຌอมูลจ านวนมากโ บบป้นพิมพ์ ทบบลใตนัๅนถຌาจะ฿ชຌงาน฿หຌดีตຌองตอกับครือขาย พืไอชืไอมยงขຌอมูลจาก
ลกอินทอร์นใต ขอบขตการ฿ชຌงานจึงจ ากัดกวา มีความสีไยงทีไหนຌาจอจะสียหายเดຌมากกวา 
 ทใบบลใตป็นหมือนครืไองมือทีไท า฿หຌขຌาถึงขຌอมูลขาวสารเดຌงาย ขຌอมูลขาวสารมีการปรับปลีไยนรใวละ
ทคนลยีพัฒนาเปขຌางหนຌาอยางเมหยุดยัๅง องค์ความรูຌมีมาก กิด฿หมละขยายตัวรใวมาก สามารถขຌาถึงความรูຌเดຌ
รใวกวาทีไจะจดจ าอง รูปบบการศึกษาทีไตຌองปลีไยนจากการสอนป็นการรียนรูຌละสวงหาดຌวยตนอง ปลีไยน
การนຌนนืๅอหา฿นกรอบหลักสูตรมาป็นนຌนทักษะ ความคิดละกระบวนการ ซึไงมຌวาหลักสูตรทีไประกาศ฿ชຌดย
กระทรวงศึกษาธิการเดຌริไม฿หຌความส าคัญกับสิไงหลานีๅบຌางลຌว ละสถานศึกษากใปรับตัว฿หຌความส าคัญ฿นจุดนีๅ... 
ตกใยังชຌามาก ซึไงมืไอมองภาพรวมลຌว ยังหในผลของการปลีไยนปลงระบบการรียนการสอนอยางเมป็นรูปธรรม
มากนัก“การศึกษา฿นยุค฿หมนัๅนกระบวนการรียนรูຌมีความส าคัญมากกวา ครูมิ฿ชผูຌมอบความรูຌ ตป็นผูຌออกบบ
กระบวนการรียนรูຌเปพรຌอมกับผูຌรียน องค์ความรูຌนัๅนมีกิด฿หมละมากมาย คนรุน฿หมควรเดຌรับการพัฒนา฿หຌ
รียนรูຌเดຌองตลอดชีวิต มีทักษะละกระบวนการอาน ขียนป็น฿นยุคดิจิทัล การ฿ชຌทบบลใตตຌองนຌนทีไกระบวนการ
รียนรูຌ ละ฿ชຌงานรวมกับทคนลยีอืไนดຌวย เม฿ชป็นการน าอาทบบลใตมาทนหนังสือหรือสืไอ ตตຌองนຌนทีไน า
ทบบลใตมา฿ชຌ฿นกระบวนการรียนรูຌ” 
 รศ. ยืน ภูวรวรรณ เดຌยกตัวอยางกรณีศึกษาการ฿ชຌทบบลใต฿นคาย Cubic Creative Camp 7 ทีไเดຌศึกษา
ละทดอง฿ชຌมืไอดือนมษายนทีไผานมา ฿หຌนักรียนเดຌรียนรูຌทักษะส าคัญ 3 ประการ เดຌกทักษะชีวิต การกຌปัญหา 
ละความคิดสรຌางสรรค์ พรຌอมโ กับนຌน฿หຌกิดการสวงหารียนรูຌดย฿ชຌความสนุกป็นตัวน าทีไตใมเปดຌวยรอยยิๅม
ละสียงหัวราะของดใก พืไอสรຌางความประทับ฿จ฿นการรียนรูຌ ฿นคายนีๅทใบบลใตเดຌรับการน ามาป็นครืไองมือ
ส าคัญ฿นการสรຌางทักษะการรียนรูຌ การท างานรวมกัน เม฿ชป็นหนังสือหรือทีไกใบสืไอตเดຌรับการออกบบมาพืไอ฿ชຌ
ป็น “ตัวชืไอมยงกิจกรรม” ซึไงพบวา สามารถสรຌางระดับการรียนรูຌ การสวงหาความรูຌของผูຌรียนเดຌสูงขึๅนอยาง
ตอนืไอง ละความสนุกจะชวยสรຌางความประทับ฿จ ท า฿หຌกิดทักษะละการจดจ าเปเดຌนานโ 

คุณลักษณะของทใบลใตทีไกีไยวขຌองกับการรียนรูຌนัๅน สามารถสนองตอความตຌองการทางการรียนรูຌ
รายบุคคล สามารถติดตามชวยหลือ฿หຌผูຌรียนบรรลุผลการรียนรูຌเดຌ ป็นสืไอทีไท า฿หຌกิดการสรຌางปฏิสัมพันธ์อยางมี
ความหมาย ซึไงการรียนรูຌบางครัๅงตຌองอาศัย “การจ าลองสถานการณ์”หรือ“การทดลองสมือนจริง” ตาง โพืไอการ
รียนรูຌละกຌเขปัญหาทีไกิดขึๅน ซึไงทใบลใตจะมีศักยภาพสูง฿นรืไองนีๅ ชวย฿นการบงปันความรูຌประสบการณ์ผาน
ชองทางสืไอสารหรือครือขายสังคมตาง โ มีการออกบบหนวยการรียนรูຌทีไชัดจนละยืดหยุน มีการประมินผล
การรียนรูຌซึไงชวย฿หຌผูຌรียนทราบความกຌาวหนຌาทางการรียนรูຌละน าเปสูการปรับปรุงตนอง  ละชวย฿หຌขຌาถึง
นืๅอหาสาระขຌอมูลสารสนทศทีไมีคุณภาพ การ฿ชຌทบบลใต฿หຌเดຌผลจึงขึๅนอยูกับครูทีไจะออกบบกระบวนการรียนรูຌ
ของดใก ละผสมผสานขຌากับกระบวนการตางโ ฿นรงรียน ซึไงป็นรืไองทีไยากกวาการบรรจุสืไอลง฿นทบลใต              
ดยเมจ าป็นตຌอง฿ชຌทบบลใตป็นจ านวนมาก“ดใกโ มืไออยู฿นการรียนรูຌดย฿ชຌทบบลใตตัๅงตลใก จะรับรูຌละ
คุຌนคยกับทคนลยี ละจะสรຌางลกสวนตัว ริไมรูຌสึกวามีอิสรภาพทางความคิด สังคมละความรูຌมีการ
ปลีไยนปลงรใว อุปกรณ์ครืไองมือทีไป็นวัตถุจะมีความส าคัญมากลຌนตจิตวิญญานอาจจางลง ลกจะกลับมาท า฿หຌ
ผูຌคนเมสน฿จคนขຌางคียง ดังจะหในเดຌ฿นยาวชนสมัยนีๅเมคอยสน฿จ฿นสิไงรอบโ ตัว เมอยากพูดคุยกับคนทีไอยู฿กลຌ 
ตอยูหนຌาจอพูดคุยกับคนทีไอยู฿นลก฿หม เมมีระยะทางละระยะวลามากัๅนขวางภาย฿ตຌทคนลยี฿หม 
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 ตอยางเรกใตามทบบลใตป็นพียงทคนลยีอุบัติ฿หม ทีไพิไงริไมขຌาสูกระสความสน฿จ฿นสังคมลก
อยางกวຌางขวาง ซึไงอนาคต฿นการ฿ชຌครืไองมือตางโ หลานีๅยังมีการพัฒนาอีกยาวเกล  หนือสิไงอืไน฿ด฿นการศึกษา
ตຌองนຌนสรຌางจิตวิญญานของการรียนรูຌ การคิดป็น ตอยอดความรูຌทีไหามาเดຌ นຌนกระบวนการรียนรูຌ฿หຌกผูຌรียน
ป็นหลัก มากกวาการสอนหรือป้อนความรูຌ฿หຌดใก ยังมีความทຌาทายรออยู฿นอนาคตอีกมาก พราะอายุของ
ทคนลยีสมัย฿หมสัๅนมาก” รศ. ยืน กลาวอยางเรกใตามการน าทบบลใตมา฿ชຌพืไอการศึกษานัๅนตຌองมีการวางผน
ละการปรับ฿ชຌ฿นการจัดกระบวนการรียนรูຌอยางรอบคอบ ตຌองเมคิด฿นกรอบดิมทีไการรียนจะตຌองมาจากต ารา 
หรือสืไอ ละพยายามทีไจะน าสืไอบรรจุ฿นทบบลใต ลຌว฿หຌดใกน าเปอาน การ฿ชຌทบบลใตตຌองคิด฿หຌครบทุกดຌาน 
ตຌองมีครงสรຌางพืๅนฐานดຌานทคนลยีสารสนทศทีไดีอยางพียงพอ มีการออกบบกระบวนการรียนการสอนดย฿ชຌ
ทบบลใต มีการสรຌางวิธีการ สวงหา รียนรูຌ น าสนอ ละกิจกรรมทีไ฿ชຌประกอบการรียนของดใกมีการก าหนด
นวทางทีไชัดจนพืไอ฿หຌคุຌมคากับการลงทุนละเดຌประสิทธิผลสูงสุด มีการสริมสรຌางความมัไน฿จของครูทีไจะเปจัด
กิจกรรม ละทีไส าคัญครูละผูຌรียนจะตຌองสรຌางสมรรถนะทางคอมพิวตอร์ ิComputer Literacy) ฿หຌหมาะสม
พืไอรองรับกับการ฿ชຌงานรวมกับผูຌรียนควบคูเปกับการศึกษาวิจัยตอเป 
 

ทคนลยีจ ำป็นกับกำรศึกษำเทย 
คท ทลคอม ิโ5ๆใี ทุกวันนีๅทคนลยีเดຌหลอมรวมจนกลายป็นสวนหนึไง฿นชีวิตประจ าวันของประชา

กรลก ละป็นปัจจัยส าคัญ฿นการสรຌางความปลีไยนปลง฿นวิถีชีวิตของมนุษย์ ดยฉพาะ฿นระบบการศึกษา ซึไงจะ
หในเดຌวาประทศตาง โ ทีไเดຌชืไอวาคุณภาพการศึกษาดี ลຌวนลงทุนกับทคนลยี พืไอสงสริมการรียนรูຌ ละสรຌาง
ชองทาง฿หຌผูຌรียนขຌาถึงหลักสูตรตาง โ มากขึๅนผลการส ารวจของอินตอร์นชัไนส์ จาก World Economic Forum: 
WEF ครือขายผูຌทีไ฿ชຌชีวิตละท างานอยู฿นตางประทศ ทีไ฿หญทีไสุด฿นลกเดຌจัดล าดับประทศทีไมีระบบการศึกษาดี
ทีไสุด 3 อันดับรก เดຌก อันดับทีไ 1 ฟຂนด์ลนด์ อันดับทีไ 2 สิงคปร์อันดับทีไ 3 สวิตซอร์ลนด์ละกาหลี฿ตຌ 
ประทศหลานีๅมีการน าทคนลยีมา฿ชຌ฿นระบบการศึกษาจนสามารถพัฒนาศักยภาพของการศึกษา฿นประทศของ
ตนอง จนกຌาวขึๅนมาป็นประทศนวัตกรรมอันดับตຌน โ ของลก เมวาจะป็น 

สรຌำงประชำกรที่ดีที่สุดของลก คือควำมฝันสูงสุดของฟินด์ลนด์ฟຂนลนด์ป็นประทศทีไมีนวัตกรรม
ป็นอันดับทีไ 3 ของประทศ฿นยุรป ซึไงท านยบายทางการศึกษาดຌวยพืๅนฐานความคิดทีไวาตຌองการ “สรຌางประชากร
ทีไดีทีไสุดของลก” ดย฿นป พ.ศ. 2558-2562 รัฐบาลฟຂนลนด์ตัๅงป้าปรับ฿ชຌระบบดิจิทัลกับการศึกษา พืไอพิไม
คุณภาพละประสิทธิภาพ฿นการวิจัยละนวัตกรรม฿หຌมีมาตรฐานสากล พรຌอมทัๅงลดอุปสรรคการชืไอมยงกับระบบ
การศึกษา฿นตางประทศดຌวย 

SMART NATION สังคมหงควำมรูຌดูเดຌที่สิงคปร์  สิงคปร์มีวิสัยทัศน์฿นการสรຌาง smart nation 
พืไอ฿หຌประชาชนสามารถ฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัยทีไสุดของลกมาป็นประยชน์฿นการพัฒนาศรษฐกิจของชาติ              
ซึไงสิงคปร์เดຌตรียมความพรຌอม฿นรืไองครงสรຌางพืๅนฐาน ก าลังคนทีไมีคุณภาพ ละสรຌางอกาส฿หຌกประชาชน     
ดย฿ชຌจุดดนทางการศึกษา 5 ประการ เดຌก บุคลากรครูคุณภาพสูง การรียนการสอนสองภาษา อกาสทางการ
ศึกษาทีไทาทียม ทคนลยีการรียนการสอนทีไทันสมัย ละระบบการศึกษาทีไยืดหยุน ชน การ฿หຌนักรียนสิงคปร์
รียน฿นรูปบบ Learning Portfolio ซึไงป็นการรียนออนเลน์ทีไสรຌางขึๅนมาป็นของตนองดยฉพาะ 

กำหลีสังคมหงหนังสือออนเลน์กาหลี฿หຌความส าคัญกับการอานหนังสือ ดยริไมจากการพัฒนา
หຌองสมุดอยางจริงจังมาตัๅงตอดีต จากการนຌนอานหนังสือป็นลม โ เดຌพัฒนาการดຌวยการน าทคนลยีมา฿ชຌ
กลายป็นสังคมหงหนังสือออนเลน์ มีบริการหຌองสมุดดิจิทัลหงชาติ ิNational Digital Library) พัฒนา
อินทอร์นใตความรใวสูง฿หຌกระจายทุกพืๅนทีไอยางครอบคลุม พืไอสงสริมการรียนรูຌตลอดชีวิต฿หຌประชาชนทุกกลุมมี
อกาสขຌาถึงการอานละการรียนรูຌเดຌ 
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ญี่ปุ่นสริมสรຌำงหຌองรียนขนำดใหญบนลกดิจิทัล ญีไปุຆนป็นประทศขึๅนชืไอรืไองมืองทคนลยีระดับสูง
ทีไมีความลๅ าหนຌาละพัฒนาอยางเมหยุด ฿นดຌานการศึกษามีการสรຌางสรรค์นวัตกรรม ดยตัๅงป้าวาจะ฿หຌนักรียนทุก
คนมีอุปกรณ์ทีไชืไอมตอขຌากับครือขายความรูຌเดຌภาย฿นป พ.ศ. 2563 ซึไง฿นปัจจุบันริไมมีการ฿ชຌอุปกรณ์ทคนลยี
฿นหຌองรียน ชน ภาย฿นหຌองรียนมีระบบสดงผลบบหลายหนຌาจอ ตຍะรียนละกຌาอีๅกใสามารถคลืไอนยຌายเดຌ
อยางงายดายละยืดหยุน กระดานเวท์บอร์ดอิลใกทรอนิกส์ทีไ฿ชຌครือขาย LAN เรຌสาย การสงการบຌานทางทใบลใต 
รวมถึงอปพลิคชันดຌานการศึกษาอืไน โ พืไอกระตุຌน฿หຌดใกมีสวนรวม฿นการรียนการสอนอยางจริงจัง ซึไงคาดวา
ทคนลยีจะขยาย฿หຌทุกพืๅนทีไ฿หຌกลายป็นหຌองรียนขนาด฿หญเดຌ 

กำรศึกษำฉบับ Thailand 4.0 มืไอมองมาทีไประทศเทยกใก าลังผลักดันประทศ฿หຌขຌาสูยุค Thailand 
4.0 พืไอพัฒนาประทศ฿หຌมีความทันสมัยละยกระดับรายเดຌของคน฿นประทศ ดยตຌองริไมจากการพัฒนาดຌาน
การศึกษาพืไอป็นครืไองมือ฿นการพัฒนาคุณภาพก าลังคน฿นประทศ฿หຌพรຌอม฿นการป็นกลเกส าคัญส าหรับการ
พัฒนาศรษฐกิจละสังคมเทย ดยมีการน านวัตกรรมหรือทคนลยี฿หม โ มา฿ชຌป็นฐาน฿นการพัฒนาการศึกษา 
ซึไงทคนลยีทีไน ามา฿ชຌ฿นระบบการศึกษาทีไนาสน฿จ฿นทุกวันนีๅ มีการพัฒนาอยางเมหยุ ดยัๅงพืไอพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์฿หຌมีประสิทธิภาพสูงสุด เมวาจะป็น 

1. วิดีอหรือหนังสือออนเลน์ ป็นสืไอการรียนรูຌทีไมีภาพคลืไอนเหวละสียงประกอบ ก าลังเดຌรับความนิยม 
พราะป็นหลงหาความรูຌทีไขຌา฿จงาย ละดึงความสน฿จจากผูຌรียนเดຌจ านวนมาก 

2. Podcast ชองทางการฟังรืไองราวออนเลน์ตาง โ ทีไ฿ชຌภาษางายละป็นกันอง สามารถฟังเดຌตลอดวลา 
เมวาจะอยูทีไ฿ด 

3. Virtual Reality (VR) ระบบการรียนออนเลน์บบสมือนจริง ซึไงอาจเดຌ หในละเดຌยิน VR  ฿น
อุตสาหกรรมอืไน โ มาลຌว ชน การบิน การทหาร ละกม ซึไง฿นอนาคต VR จะขຌามาป็นสวนหนึไงของการศึกษา 
พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌกิดการรับรูຌละตืไนตัว฿นการรียนรูຌมากขึๅน 

4. Cloud Migration การคลืไอนยຌายฐานขຌอมูลตาง โ สูคลาวด์ ซึไงสถาบันการศึกษาจะน าขຌอมูลตาง โ 
รวมถึงระบบเอทีของตนองขຌาสูระบบคลาวด์ พืไอจัดกใบขຌอมูลทีไลดความยุงยาก฿นการ ติดตัๅง การดูลระบบ            
ชวยประหยัดวลา ละลดตຌนทุน฿นการสรຌางระบบคอมพิวตอร์ ซึไงผูຌ฿ชຌทุกคนสามารถขຌาถึงระบบขຌอมูลตาง โ   
ผานอินทอร์นใตเดຌ 

5. กำรรียนกำรสอนออนเลน์ ป็นการรียนการสอนทีไเมจ ากัดวาตຌองอยู฿นหຌองรียนอีกตอเป ดย
สามารถรียนหรือคຌนหาความรูຌเดຌทุกทีไทุกวลา รียกเดຌวาสะดวกละก าลังมารง฿นปัจจุบัน ซึไงป็นรูปบบของ e-
Learning วใบเซต์฿หຌความรูຌ หรือคอร์สออนเลน์ของสถาบันการสอนพิศษตาง โ นับป็นการปຂดอกาส฿หຌคน฿นทุก
พืๅนทีไของเทยเดຌรับความรูຌ฿นระดับทีไทาทียมกัน ชน ยสคอร์ส ิYesCourse) พลตฟอร์มการกระจายการศึกษา
ออนเลน์ทีไ฿หຌสถาบันการศึกษาทัไวลกมาขายหลักสูตรการศึกษาออนเลน์ของตน ละ฿นทุกครัๅงทีไผูຌรียนตຌตอบกับ
ปรกรม ระบบจะกใบขຌอมูล฿หຌสถานศึกษา พืไอ฿หຌครูผูຌสอนหรือสถานศึกษานัๅน โ สามารถขຌา฿จพฤติกรรมของ
ผูຌรียนละปรับปลีไยนหลักสูตรเดຌตรงตามความตຌองการละหมาะสมกับผูຌรียน 

ส าหรับ฿นประทศเทยองค์กรหรือหนวยงานตาง โ ริไมหันมา฿หຌความสน฿จทีไจะพัฒนาระบบ e-Learning 
฿หຌทันกระสละตอบจทย์การรียนการสอน฿นยุค฿หม มีการพัฒนาระบบ e-Learning สถาบันการศึกษาตาง โ  
฿นรูปบบทีไหลากหลายละครอบคลุม พืไอพัฒนาบุคลากรเทย฿หຌมีประสิทธิภาพละลดชองวางทางการศึกษาเทย 
เมวาจะป็น บริการ Conference, Chat, e-Learning, Entertainment ป็นตຌน ซึไงสามารถสอนออนเลน์บบสดโ 
หรือดูยຌอนหลัง รวมถึงถามตอบ สงการบຌานหรือเฟล์อกสารเดຌหลากหลายรูปบบ พรຌอมทัๅงยังกใบขຌอมูลพืไ อ฿หຌ
สถาบันการสอนนัๅน โ น ามาปรับปรุงหลักสูตรของตนองเดຌ ทีไส าคัญมีความปลอดภัยสูงถือเดຌวาป็นอีกหนึไง
ทางลือกของนักธุรกิจดຌานการรียนการสอนยุค฿หมทีไตຌองปรับตัว พืไอตอบจทย์คนยุค฿หมละชวยป็นรงผลักดัน
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฿หຌบุคลากร฿นประทศมีศักยภาพสูงขึๅนอยางรวดรใว พราะทคนลยี฿นระบบการศึกษาคือครืไองมือส าคัญ฿น
พัฒนาคนเทยพืไอ฿หຌกຌาวขึๅนมาป็น Thailand 4.0 อยางทຌจริง 
 

สรุป 
กระสทคนลยีดังกลาวป็นพียงนวทางทีไก าลังติบต฿นอนาคตของวดวงการศึกษาซึไงสามารถรียนรูຌ

ละน าเปประยุกต์฿ชຌกับวดวงอืไนโ เดຌ หากคุณผูຌอานสน฿จทคนลยี฿ดกใสามารถทดลองรียนรูຌพืไอคຌนหานวทาง
฿หม โ ฿นอนาคตเดຌการศึกษาทีไกีไยวนืไองกับทคนลยีดิจิทัล฿นอนาคตทีไก าลังป็นกระสสังคมรวมทัๅงการรียน
การสอน฿นอนาคตมี6 รูปบบดังนีๅ The Top 6 Trends for Digital Transformation in Education Futurum 
Research, LLC 1.Augmented Reality / Virtual Reality / Mixed Reality 2. Classroom Set of Devices          
3. Redesigned Learning Spaces 4. Artificial Intelligenceการ ฿ชຌ  AI 5. Personalized Learning6. Gasification 
ภาวะการรียนรูຌอยางสรຌางสรรค์฿นศตวรรษทีไ 21 สถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ิสสวท.ี 
ิโ5ๆใี ฿นยุคทีไทคนลยีสารสนทศปลีไยนปลงเปอยางรวดรใว นวัตกรรม฿หมอยาง “ทบบลใต” ิTebletี 
ก าลังเดຌรับความสน฿จอยางพรหลายมากขึๅน คุณลักษณะของทใบลใตทีไกีไยวขຌองกับการรียนรูຌนัๅน สามารถสนอง
ตอความตຌองการทางการรียนรูຌรายบุคคล สามารถติดตามชวยหลือ฿หຌผูຌรียนบรรลุผลการรียนรูຌเดຌ ป็นสืไอทีไท า฿หຌ
กิดการสรຌางปฏิสัมพันธ์อยางมีความหมาย ซึไงการรียนรูຌบางครัๅงตຌองอาศัย “การจ าลองสถานการณ์”หรือ“การ
ทดลองสมือนจริง การ฿ชຌทบบลใตตຌองคิด฿หຌครบทุกดຌาน ตຌองมีครงสรຌา งพืๅนฐานดຌานทคนลยีสารสนทศทีไดี
อยางพียงพอ มีการออกบบกระบวนการรียนการสอนดย฿ชຌทบบลใต  มีการสรຌางวิธีการ สวงหา รียนรูຌ 
น าสนอ ละกิจกรรมทีไ฿ชຌประกอบการรียนของดใกมีการก าหนดนวทางทีไชัดจนพืไอ฿หຌคุຌมคากับการลงทุนละเดຌ
ประสิทธิผลสูงสุด ทคนลยีจ าป็นกับการศึกษาเทยการศึกษาฉบับ Thailand 4.0 มืไอมองมาทีไประทศเทยกใ
ก าลังผลักดันประทศ฿หຌขຌาสูยุค Thailand 4.0 พืไอพัฒนาประทศ฿หຌมีความทันสมัยละยกระดับรายเดຌของคน฿น
ประทศ ดยตຌองริไมจากการพัฒนาดຌานการศึกษาพืไอป็นครืไองมือ฿นการพัฒนาคุณภาพก าลัง คน฿นประทศ฿หຌ
พรຌอม฿นการป็นกลเกส าคัญส าหรับการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมเทย ดยมีการน านวัตกรรมหรือทคนลยี฿หม โ 
มา฿ชຌป็นฐาน฿นการพัฒนาการศึกษา ซึไงทคนลยีทีไน ามา฿ชຌ฿นระบบการศึกษาทีไนาสน฿จ฿นทุกวันนีๅ มีการพัฒนา
อยางเมหยุดยัๅงพืไอพัฒนาทรัพยากรมนุษย์฿หຌมีประสิทธิภาพสูงสุด เมวาจะป็น 1. วิดีอหรือหนังสือออนเลน์ 2. 
Podcast 3. Virtual Reality (VR) 4. Cloud Migration 5. การรียนการสอนออนเลน์ ส าหรับ฿นประทศเทย
องค์กรหรือหนวยงานตาง โ ริไมหันมา฿หຌความสน฿จทีไจะพัฒนาระบบ e-Learning ฿หຌทันกระสละตอบจทย์การ
รียนการสอน฿นยุค฿หม มีการพัฒนาระบบ e-Learning สถาบันการศึกษาตาง โ ฿นรูปบบทีไหลากหลายละ
ครอบคลุม พืไอพัฒนาบุคลากรเทย฿หຌมีประสิทธิภาพละลดชองวางทางการศึกษาเทย เมวาจะป็น บริการ 
Conference, Chat, e-Learning, Entertainment ป็นตຌน ซึไงสามารถสอนออนเลน์บบสด โ หรือดูยຌอนหลัง 
รวมถึงถามตอบ สงการบຌานหรือเฟล์อกสารเดຌหลากหลายรูปบบ พรຌอมทัๅงยังกใบขຌอมูลพืไอ฿หຌสถาบันการสอนนัๅนโ 
น ามาปรับปรุงหลักสูตรของตนองเดຌ ทีไส าคัญมีความปลอดภัยสูงถือเดຌวาป็นอีกหนึไงทางลือกของนักธุรกิจดຌานการ
รียนการสอนยุค฿หมทีไตຌองปรับตัว พืไอตอบจทย์คนยุค฿หมละชวยป็นรงผลักดัน฿หຌบุคลากร฿นประทศมี
ศักยภาพสูงขึๅนอยางรวดรใว พราะทคนลยี฿นระบบการศึกษาคือครืไองมือส าคัญ฿นพัฒนาคนเทยพืไอ฿หຌกຌาว
ขึๅนมาป็น Thailand 4.0 อยางทຌจริง 
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