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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหาการสร้างเครือข่าย
ภารกิจชุมชน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้มาด้วยวิธีการส ารวจและการสัมภาษณ์เจาะลึก 
รวมทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ ผู้ประกอบการและสมาชิกที่เป็นเครือข่าย
ธุรกิจ จ านวน 152 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ      
การหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
ความเช่ือมั่นของผู้ประกอบการและสมาชิกที่เป็นเครือข่ายธุรกิจ เท่ากับ 0.965  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่   
ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไข
ภารกิจชุมชน โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมากเรียงล าดับค่าเฉลีย่จากสงูสุดไปต่ าสดุ ได้แก่  สมาชิกกลุ่มสามารถ
แก้ปัญหาภายในกิจการตนเองเป็นอย่างดีอยู่ในระดับมาก สมาชิกกลุ่มรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาต่อเหตุการณ์ที่เ กิดขึ้น
ระหว่างด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาก และสมาชิกกลุ่มมีการประชุมกลุ่มผู้ค้าเพื่อร่วมแก้ปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนการ
สร้างเครือข่ายภารกิจชุมชน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด ได้แก่    
แนวทางการพัฒนาธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก สมาชิกกลุ่มมีการเรียนรู้อย่ารอบรอบในการด าเนิน
ธุรกิจอย่างพอเพียงอยู่ในระดับมาก และสมาชิกกลุ่มมีการเรียนรู้ในการเลือกซื้อวัตถุดิบในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: การวางแผนทรัพยากรมนุษย์,การแก้ปัญหา, การสร้างเครือข่ายภารกิจชุมชน 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the human resource planning to solve the 
problems in community mission network building in Phranakhon Si Ayutthaya District, Phranakhon Si 
Ayutthaya Province  by using survey research and in-depth interviews as well as participatory 
observation. The samples were 152 entrepreneurs and members of the community business, and 
the research instrument was a five-scale questionnaire with the reliability of 0.965 as determined by 
Cronbach’s alpha coefficient. The data were statistically analyzed for percentage, mean and standard 
deviation. The results indicate that the overall and each aspect of human resource planning for 
community mission network building were at a high level, as shown from the highest to the lowest 
as following: the group members could solve the problems of their own business very well, they 
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knew very well how to solve problems that occurred while running their business, and they 
appropriately arranged the meetings with trader groups to solve problems together. Also, the overall 
and each aspect of the community mission network building were found to be at a high level, as 
shown from the highest to the lowest as following: the group members  constantly had plan for 
developing their own business, they could effectively learn  to be careful for running the sustainable 
business, and they knew very well how to buy the raw materials for their business. 
Keywords: Human resources planning, Community mission 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย           
     การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในทศวรรษที่ผ่านมานั้น
ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อสังคม เศรษฐกิจและ
ประเทศชาติ ในขณะเดียวกันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยังคงส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เป็นอย่างมาก ดังนั้นประเทศไทยจึงมุ่ง
พัฒนาขับเคลื่อนประเทศให้เข้าสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ทั้งการบริหารจัดการและการส่งเสริมพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน  ซึ่ งปัจจัยต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นดัชนีตัวตังช้ีวัดในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับบริบททางสังคม เป็น
อย่างมาก นอกจากน้ันยังเป็นการเพิ่มโอกาสและข้อจ ากัด
ต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง [1] ดังนั้นจึงต้องมี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อช่วยในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์  และผลักดันให้เกิดความมั่นคงต่อมนุษย์  ที่
ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการบริหารจัดการ
ชุมชน เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงสอดคล้องกับความมั่นคง
ของมนุษย์ และต่อความมั่นคงของปัจเจกบุคคล โดย
ค านึงถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์
เป็นหลัก อีกทั้งยังคงมุ่งพัฒนาขยายฐานเครือข่ายให้เกิด
ประโยชน์ และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับชุมชน
ในการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมตามหลักการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันทางธุรกิจในทุก
ภาคส่วน ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญในการมุ่งพัฒนา
และปรับปรุงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ตลอดเวลา 
นอกจากน้ันต้องมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกภาคส่วน 
ซึ่ งรวมถึ งทรัพยากรมนุษย์ ในภาคชนบท ถือ เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นก าลังการขับเคลื่อนและการพัฒนา

เป็นอย่างยิ่ งและความเ ช่ือมโยถึ งปัญหาด้านการ
พัฒนาการสร้างเครือข่ายในชุมชน ยังคงขาดศักยภาพใน
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจัง 
รวมถึงการขยายตัวของชุมชนเมืองและภาคอุตสาหกรรม 
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งด้านกายภาพและสังคม 
นอกจากน้ันการขยายการลงทุนในพื้นที่ต่างๆที่ขาดระบบ
และกลไกในการบริหารจัดการ  และขาดการส่งเสริม
โอกาสด้านการประกอบอาชีพ  ซึ่งในขณะนี้ทางภาค
ธุรกิจชุมชนนั้นมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แต่ยัง
ขาดการพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆอีกเป็นจ านวนมาก 
นอกจากน้ันประเด็นส าคัญที่ต้องเร่งพัฒนาคือ ทรัพยากร
มนุษย์ในพื้นที่ต่างๆในภาคชนบท ต้องมีการส่งเสริม
สนับสนุนการให้ความรู้ ความช านาญ และการเพิ่มทักษะ
ในด้านต่างๆในการรองรับอาชีพและความเป็นอยู่ โดย
การส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ด้านการขยาย
โอกาสและการสร้างรายได้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนใน
ภาคธุ ร กิ จอย่ า งก้ า วกระโดดและ เท่ าทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัย รวมถึงการเรียนรู้ใน
การสร้างนวัตกรรม เพื่อน ามาพัฒนาตนเองและธุรกิจให้
เกิดความก้าวหน้าต่อไป  ดังนั้นจึงต้องส่งเสริมสนับสนุน
การเพิ่มรายได้และสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน ให้
สามารถเกิดการแข่งขัน เติบโต และสามารถรองรับตลาด
ธุรกิจได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแบบยั่งยืน 
จากสาเหตุดังกล่าว จึงให้ความส าคัญด้านการพัฒนาการ
สร้างเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการ
รองรับธุรกิจและอาชีพในชุมชน เพื่อให้เกิดการขยาย
ธุรกิจให้มีความหลากหลาย โดยให้หน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ภายในชุมชน  ให้มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม
กับงานในการสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนต่อไป  
 จากปัญหาดังกล่าวด้านการสร้างเครือข่ายชุมชนจึง
ต้องมีการวางแผนให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง ด้วยการ
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แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และการท ากิจกรรมร่วมกัน 
นอกจากนั้นการสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์นั้นต้องอาศัยกระบวนการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการในด้านต่าง ๆเข้ามาผสมผสานกันเพื่อให้เกิด
เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ และส่งเสริมการน านวัตกรรมเข้ามา
บริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับระบบกลไกภาครัฐ 
และการพัฒนาแบบมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ 
เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อมุ่งพัฒนาชุมชน ตาม
กระบวนการก ากับดูแลและแนวทางในการบริหารจัดการ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ แบบร่วมสมัย เพื่อเป็น
การสร้างหลักประกันความร่วมมือและการส่งเสริม
ผลักดันให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ๆและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วยการร่วม
คิดร่วมท าอย่างเป็นระบบ รวมถึงขั้นตอนความโปร่งใส 
ความซื่อสัตย์สุจริตและเกิดความเสมอภาคอย่างเป็น
ระบบและเป็นธรรม โดยการสร้างจิตส านึกความ
รับผิดชอบในการสนับสนุนการเรียนรู้ [2] เพื่อเป็นการ
สร้างรายได้ให้แก่ ชุมชน ซึ่ งจากการประยุกต์ตาม
กระบวนการและระบบวิธีการให้มีเกิดความทันสมัย อีก
ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ในการรองรับตลาดในชุมชน 
เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพและต้นทุนในปริมาณที่ต่ า [3] โดย
การวางแผนการพัฒนาคุณภาพให้มีความหลากหลายและ
การสร้างมูลค่าให้เป็นเอกลักษณป์ระจ าท้องถิ่น โดยอาศัย
แนวทางการริหารจัดการแบบพ่ึงพาตนเอง ลดรายจ่ายให้
ครอบครัว สร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้ตนเอง และมี
คุณธรรมรับผิดชอบต่อสมาชิกคนอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมกันใน
ชุมชน เพื่อสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมทั้งส่วนกลาง และ 
ส่วนภูมิภาค ให้มีการกระจายอ านาจในชุมชน โดยการ
ส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักในคุณธรรมตามหลักศาสนา
และการใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิตให้เกิดความสมดุล
โดยยึดแนวทางแบบพอเพียงด้วยการพึ่งพาตนเองด้านใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการขยายธุรกิจชุมชน 
นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาขยายฐานการผลิตแบบ
พอเพียงไปยังกลุ่มวิสาหกิจภายในชุมชน เพื่อจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไปสู่ภูมิภาค โดยมุ่ ง เน้นการให้บริการที่
ประทับใจแก่ลูกค้าด้วยการสร้างวัฒนธรรมการบริการ
ด้วยใจรวมทั้งสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร และการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยการยึดหลักการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานธุรกิจชุมชน ดังนั้น จึง
ส่งเสริมให้บุคลากรในชุมชนได้มีโอกาสศึกษาดูงานจาก

กรณีศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ เพื่อให้เข้าใจวิธีการน าไป
ประยุกต์ใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่องการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการสร้าง
เครือข่ายภารกิจชุมชน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ เกิดการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ในการมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งพัฒนาเครือข่าย
ภารกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     เพื่อศึกษาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการแก้ไข
ปัญหาการสร้ า ง เครื อข่ ายภารกิ จ ชุมชน  อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิเชียร วิทยอุดม [4] 
     ขั้นตอนในกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีอยู่ 
4 ข้ันตอนพ้ืนฐานดังรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
     1. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ขององค์การ 
     2. เพิ่มทักษะความช านาญและจ านวนพนักงาน 
     3. จัดสรรทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ    
     4. พัฒนาแผนปฏิบัติงาน  
 จากขั้นตอนในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 4  
ขั้นตอน ซึ่งสามารถน ามาพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการ
สร้างเครือข่ายภารกิจชุมชน พบว่า การวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวก าหนดทิศทางการสร้างเครือข่าย
ในการปฏิบัติงานร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของสมาชิกธุรกิจชุมชนซึ่งต้องมีการพัฒนา 
ด้านทักษะ ความช านาญให้สอดคล้องกับความต้องการ
ด้านผลผลิตของตลาดชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต 
โดยอาศัยวิธีการและเทคนิคที่หลากหลายในการบริหาร
จั ดการแก้ ไ ขปัญหา ด้ านต่ า งๆ  เ ช่น  ปัญหาขาด
ผู้เ ช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน ด้าน
บทบาทหน้าที่ และประสบการณ์ท างาน ซึ่งต้องอาศัย
วิธีการสรรหา การคัดเลือกสมาชิกในท้องถิ่น ส่งเสริมการ
ฝึกอบรม  การสอนงาน การเรียนรู่ร่วมกัน โดยการ
แก้ปัญหาด้วยการจ่ายค่าตอบแทน ตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสนองความต้องการโดยตรงด้านหน้าที่
และความรับผิดชอบของสมาชิก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ จาก
การปฏิบัติงานที่คาดหวัง ซึ่งสามารถวัดได้ในรูปของการ
ผลิตและการลดค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนใน
กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการ
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วางแผนทรัพยากรมนุษย์ด้วยเทคนิคและวิธีวิเคราะห์ด้าน
บทบาทหน้าที่ในขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ทักษะ ความช านาญ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การสร้างเครือข่ายภารกิจชุมชนแบบยั่งยืนต่อไป 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     งานวิจัยครั้งนี้ ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็นดังน้ี 
     ประชากรวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุ่มประชากรที่เป็น
ผู้ประกอบการและสมาชิกที่เป็นเครือข่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น ที่ข้ึนทะเบียนกับส านักงานพัฒนาชุมชนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยเลือกเจาะจงผู้ประกอบการและสมาชิกทั้งสิ้น 152 คน 
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงผสมผสาน(Mixed 
method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิง
คุณภาพ ดังนี้ 
 3.1 การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ 
          3.1.1 ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการ 
และสมา ชิกที่ เ ป็น เครื อข่ า ยธุ รกิ จ ชุมชน อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน
ทั้งสิ้น 152 คน 
          3.1.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 
ซึ่งมีทั้งค าถามลักษณะปลายปิด (Close – ended 
questions) และค าถามปลายเปิด ( Open - ended 
questions)  โดยส่วนของค าถามปลายปิด ประกอบด้วย 
แบบที่ให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อตอบที่
ก าหนด โดยผู้วิจัยท าการก าหนดโครงสร้างแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้ 
         ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภารกิจชุมชน 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามด้านการสร้างเครือข่าย 
ภารกิจ ชุมชน อ า เภอพระนครศรีอยุธยา  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
          3.1.3 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยใช้การ
ทดสอบความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) 
ดังนี ้   

          การตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้อหาเครื่องมือ 
โดยน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับภารกิจชุมชน โดยตรง เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้าง 
ความตรงตามวัตถุประสงค์ และความเหมาะสมด้าน
ภาษา  จากนั้ นน า ไป ให้ ผู้ เ ช่ี ย วชาญ ซึ่ ง มี ค วามรู้
ความสามารถเกี่ยวกับงานวิจัย จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อความ
เหมาะสมของแบบสอบถาม 
          การตรวจสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยน า
แบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว 
ไปทดลองใช้ (Try - out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
คล้ายคลึงและมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย จ านวน 30 ชุด หลังจากนั้นน าค่าที่ ได้มา
วิ เ คราะห์ด้ วย โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์  โดยหาค่ า
สัมประสิทธิ์อัลฟา ครอนบาค (Cronbach's alpha 
coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 
0.965 
 3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
          3.2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก คือ วิธีการสัมภาษณ์
ที่จะใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งมีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or guided 
interviews) โดยอาศัยแนวทางในการสัมภาษณ์ 
(Interview guide) ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่น าใช้ในการสัมภาษณ์ คือ การสัมภาษณ์เจาะลึก      
(In-depth Interview) เป็นการใช้แนวสัมภาษณ์เจาะลึก 
โ ด ย ก า ห น ด ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ใ น ก า ร สั ม ภ า ษณ์  (Key-
Informants) 
             3.2.2 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  

ประสบการณ์จากการสังเกตที่ได้ระหว่างการ
ปฏิบัติงานด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไข
ปัญหาการสร้ างเครื อข่ ายภารกิ จชุมชน   อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา   จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้
สังเกตและสอบถามขั้นตอนในการด าเนินงานว่ามี
กระบวนการอย่างไรบ้าง โดยการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ
ของผู้ประกอบการและสมาชิกทุกคนในระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อน าผลข้อมูลที่ได้จากการสังเกตไป
ปรับปรุงด้านการวางแผนในการปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จและสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและ
ผลที่ได้จากการสังเกตสามารถน าไปตอบวัตถุประสงค์ได้ 
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4. ผลการวิจัย 
     ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ การวางแผนทรัพยากร
ม นุ ษ ย์ เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ภ า ร กิ จ ชุ ม ช น  อ า เ ภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า  
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไขภารกิจชุมชน  
พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 4.00, SD = 0. 68) 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ 
สมาชิกกลุ่มสามารถแก้ปัญหาภายในกิจการตนเองเป็น
อย่างดี  ( X = 4.15, SD = 0.78 ) สมาชิกกลุ่มรู้จักวิธีการ
แก้ไขปัญหาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินธุรกิจ    
( X = 4.00, SD = 0.82) และสมาชิกกลุ่มมีการประชุม
กลุ่มผู้ค้าเพื่อร่วมแก้ปัญหา ( X = 3.92, SD = 1.10)  
ตามล าดับ  
     ส่วนการสร้างเครือข่ายภารกิจชุมชน พบว่า โดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ เครือข่ายสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
( X = 4.05, SD = 0.76) โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย 3 ล าดับแรก คือ มีแนวทางการพัฒนาธุรกิจของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.34, SD = 0.82) สมาชิก
กลุ่มมีการเรียนรู้อย่ารอบรอบในการด าเนินธุรกิจอย่าง
พอเพียง ( X = 4.30, SD = 0.83) และสมาชิกกลุ่มมีการ
เรียนรู้ในการเลือกซื้อวัตถุดิบในการด าเนินธุรกิจ     ( X = 
3.96, SD = 0.86) ตามล าดับ 
     ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้านการสัมภาษณ์ เชิงลึก 
ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไขภารกิจชุมชน  
พบว่า  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์โดยการจัดกิจกรรม
ต่างๆขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นภายในกลุ่ม จัดโครงการฝึกอบรม จัดที่ปรึกษา
โครงการ คอยแนะน าในด้านต่างๆและเป็นที่ปรึกษาหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อีกทั้งจัดหน่วยงาน
ภาครัฐเข้าไปให้ค าปรึกษากับสมาชิกภายในกลุ่ม และการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นการประชุมกลุ่ม  และ
วางแผนการน านวัตกรรมทางการตลาดเข้าไปเพิ่ม
ช่องทางในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน อีกทั้งการมอง
หาแหล่งตลาดในการรองรับสินค้าในเครือข่ายธุรกิจ
ชุมชนและแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
ขั้นตอน  ส่วนการสร้างเครือข่ายภารกิจชุมชนด้านการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ต้องมุ่งพัฒนาการขยายเครือข่าย
ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือภายใน
ชุมชนในด้านต่างๆเช่น ด้านการประสานงาน ด้านการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน และจาก

การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า แนวทางการพัฒนา
และการแก้ไขปัญหาธุรกิจชุมชน ต ้องม ีการติดต ่อ
หน่วยงานที่คอยให้ค าปรึกษาโครงการด้านการเรียนรู้ 
ตามความถนัดและความเช่ียวชาญของสมาชิกภายใน
กลุ่ม โดยมุ้งเน้นการมีส่วนร่วมและการติดต่อสื่อสาร เพื่อ
การขยายธุรกิจชุมชนแบบยั่งยืน  
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
     ผลการศึกษาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการ
แก้ไขปัญหาการสร้างเครือข่ายภารกิจชุมชน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อภิปราย
ผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้  
     จากการศึกษาเรื่อง การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ใน
การแก้ไขปัญหาการสร้างเครือข่ายภารกิจชุมชน อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า    
ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ในการแก้ไขปัญหาการสร้างเครือข่ายภารกิจชุมชน  
พบว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไขภารกิจ
ชุมชน โดยเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ CroweJ. A. [5] พบว่า การเสริมความ
เข้มแกร่งโดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อ
ชุมชน สามารถช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ดี 
สมาชิกกลุ่มรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่ างด า เนินธุ รกิจ  สอดคล้องกับงานวิจั ยของ 
ปาณวัฒน์ อุทัยเลิศ [6] พบว่า การแก้ไขในการปรับ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาการด าเนินงาน และสมาชิกกลุ่มมีการประชุม
กลุ่มผู ้ค้าเพื่อร่วมแก้ปัญหาสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธนาธร ภูพันเชือก และนภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย [7] 
พบว่าแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพโดยการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่พัฒนา
เครือข่ายทางการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม  
     ส่ วนการสร้ า ง เ ครื อข่ า ยกระบวนการ เ รี ยนรู้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริชาติ จงจิตต์ [8] พบว่า 
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เริ่มจากการสร้าง
ความเช่ือมโยงความรู้  โอกาสถ่ายทอดความรู้  และ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน หรือการอบรม ส่วน
แนวทางการพัฒนาธุรกิจของตนเองอย่างต ่อเนื ่อง    
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เดเซนโซ และ รอบบินส์ 
(DeCenzo & Robbins) [9] พบว่า การพัฒนาสายอาชีพ
ด้วยกระบวนการจัดการกับอาชีพของตนเองให้มี
ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  เ ป็ น กิ จ ก ร รม ที่ มุ่ ง เ น้ น ก า รส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ ส่วนสมาชิกกลุ่มมีการเรียนรู้อย่ารอบรอบ
ในการด าเนินธุรกิจอย่างพอเพียง ซึง่สอดคล้องกับแนวคิด
ของ สุจิตรา ธนานันท์ [10] พบว่า เป้าหมายของบุคคล
เกี่ยวกับงาน เพื่อให้บุคลากรทราบถึงบทบาท หน้าที่ 
ต าแหน่งงาน และความก้าวหน้าทางอาชีพของตน ส่วน
สมาชิกกลุ่มมีการเรียนรู้ในการเลือกซื้อวัตถุดิบในการ
ด าเนินธุรกิจ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรสินทร์  
กาญจนพัชชี [11] พบว่า การเรียนรู้ด้านการมุ่งความเป็น
เลิศ ด้านวิธีคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง ด้านวิสัยทัศน์ ด้าน
การเรียนรู่ร่วมกันเป็นทีม   
 
6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
     6.1.1 ควรปรับปรุงด้านการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในด้านต่าง ได้แก่ ด้านการแก้ไขปัญหา 
ด้านการพัฒนาปรับปรุงการขยายธุรกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ให้
เกิดการเติบโตและสรา้งรายได้ในการขยายเครือข่ายธุรกิจ
สู่ชุมชน 
     6.1.2 ควรมุ่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
เครือข่ายธุรกิจชุมชน ด้านการฝึกอบรม ให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ๆ โดยการน านวัตกรรมมาร่วมในการพัฒนาให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 6.1.3 ควรจัดระบบโครงสร้างการด าเนินงานใน
เครือข่ายภารกิจชุมชน ด้านการมีส่วนร่วม การประชุม 
การปรึกษาหารือร่วมกันและการแลกเปลี่ยนความรู้ให้
เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
 6.1.4 ควรมุ่งพัฒนาการก ากับดูแลกลุ่มผู้ค้าเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพเครือข่ายธุรกิจให้เกิดความเข้มแข็ง รองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด 
 6.1.5 ควรมีการเร่งพัฒนาเครือข่ายการขยายธุรกิจ
ชุมชนให้รองรับเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับชุมชน 
 6.1.6 ควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ใน
ด้านต่าง ได้แก่ การพัฒนาความรู้ ความช านาญ เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิในเครือข่ายธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

     6.2.1 การศึกษาระบบการบริหารจัดการในการเพิ่ม
ศักยภาพและยกระดับชุมชน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการ
ด าเนินงานภายในชุมชน 
     6.2.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเรียนรู้
หลั กการบริ หารจั ดการด้ านผลผลิต  เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการรองรับคุณภาพชีวิตภายในชุมชน 
     6.2.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อขับเคลื่อน
ธุรกิจในท้องถิ่นในการเพิ่มขีดความสามารถด้านทุนมนุษย์
ยอย่างยั่งยืน 
 6.3.4 การบริหารนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นในการเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีต่อการบริหาร
จัดการรูปแบบการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 6.3.5 การศึกษาคุณภาพชีวิตภายในชุมชนด้านการ
สนับสนุนโครงการสร้างรายได้ภายในชุมชนอย่างยั่งยืน 
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Development of a business administration model based on the 
creative economy concept for the plastic lines weaving bag 

occupational group, Phanom Sarakham District,  
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1สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร ์

2,3 สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพฒันา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
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Email : dangpungthong@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้น
พลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) พัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจที่มีพื้นฐานอยู่บนกรอบความคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 3) ประเมินรูปแบบการบริหารธุรกิจท่ีมีพื้นฐานอยู่บนกรอบความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่ม
ตัวอย่างส าหรับท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอ
พนมสารคาม จ านวน 133 คน เครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ส่วนเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณคือแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ  ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรหิารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเสน้พลาสติก อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรามี ดังนี้ : (1.1) การออกแบบที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว (1.2) เทคโนโลยี (1.3) กระบวนการผลิต (1.4) 
ความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ และ (1.5) การท่องเที่ยว 2) รูปแบบการบริหารธุรกิจที่มีกรอบความคิดอยู่บน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ด้าน (2.1) การบริหารจัดการ (2.2) การผลิต และ (2.3) การตลาด 
รูปแบบดังกล่าวมีจุดเน้น คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ ์การใช้วัสดุท้องถิ่น การผสมผสานภมูิ
ปัญญา/วัฒนธรรมท้องถิ่นลงในผลิตภัณฑ์ การค านึงถึงความต้องการของตลาด เทคโนโลยี การก าหนดราคา และการ
ประชาสัมพันธ์ 3) รูปแบบได้รับการประเมินโดยคณะผู้เช่ียวชาญซึ่งเห็นพ้องต้องกันว่ารูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ซึ่งมีบริบทคล้ายกันได้    
ค าส าคัญ: การบริหารธุรกิจ กระเป๋าสานเส้นพลาสติก เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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Abstract 
               The purposes of this research were to: 1) study the factors affecting business 
administration of the plastic lines weaving bag occupational group, Phanom Sarakham district, 
Chachoengsao province, 2) develop a business administration model based on the creative economy 
concept, and 3) evaluate the business administration model based on the creative economy 
concept. The samples used for both qualitative and quantitative researches were 133 members of 
the plastic lines weaving bag occupational group, Phanom Sarakham district, Chachoengsao province. 
The structured interviewing was used as instrument for collecting the qualitative data  which were 
then analyzed by means of content analysis. On the other hand, the questionnaire was used as 
instrument for collecting the quantitative data that were statistically analyzed by percentage, mean, 
standard deviation, and multiple regression analysis. The results were as following: 1) The factors 
that affecting business administration of the plastic lines weaving  bag occupational group, Phanom 
Sarakham district, Chachoengsao province, were (1.1) uniqueness of the design, (1.2) technology, (1.3) 
production process, (1.4) product creativity, and (1.5) tourism; 2) the business administration model 
based on the creative economy concept was comprised of 3 factors, including  (2.1) management, 
(2.2) production, and (2.3) marketing, and this model focused on the human resource management, 
uniqueness of the products, utilization of local materials, application of the local wisdom and 
culture in production, market demands, technology, pricing, and public relations; and 3) The model 
was evaluated by a number of experts, who unanimously agreed that the model was appropriate 
and could be applied by many other occupational groups in similar contexts. 
Keywords: business administration, plastic lines weaving bag, creative economy 
 
1. บทน า 
     เศรษฐกิจชุมชนมีความส าคัญมากส าหรับประเทศ
ก าลังพัฒนา เพราะถ้าหากเศรษฐกิจชุมชน มีความมั่นคง 
แข็งแรง ก็จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
มีความมั่นคง แข็งแรงตามไปด้วย การส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน การบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ในชุมชน ท าให้เกิดวิสาหกิจในชุมชน และการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ซึ่ง
ธุรกิจที่ประสบผลส าเร็จได้จะต้องมีปัจจัยเกื้อหนุนทางด้าน 
การผลิตและการตลาด ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เงินทุน การน าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมาใช้ในการ
สร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ โดยมีการรักษา
คุณค่าเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีการประเมินตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ มีการตลาดที่
จัดเก็บข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การร่วมมือของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคประชาชนและภาคเอกชน 

ในการต่อยอดและคืนก าไรให้ชุมชนและท้องถิ่นอย่างเป็น
ธรรม วิจารณ์ พานิช [1] การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความสร้างสรรค์ในระดับชุมชนเป็นเรื่องส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ของโลก ตัวอย่างเช่น ความตระหนัก
ในการสร้างเอกลักษณ์ของชุมชน และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรของชุมชนกลายเป็นเรื่องส าคัญมากขึ้น
กว่ า เดิม  ชุมชนจ า เป็นต้องเตรียมพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง โดยเรียนรู้วิธีการใหม่ๆที่จะหลอมรวมความ
หลากหลาย  ความสร้างสรรค์ และความสามารถของ
พลเมืองทั้งหมดในชุมชน จิตตรา มาคะผล [2]              
จากแนวนโยบายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ที่ส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน 
และสภาพปัญหาของกลุ่ ม อาชีพในชุมชนด้านการ
บริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัยเพื่อพัฒนา
รูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้น
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พลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการสร้างความ
เข้มแข็ง ให้ชุมชนและเกิดความยั่งยืน และเป็นต้นแบบ
ของกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ได้น ารูปแบบการบริหารธุรกิจ ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจของ

กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจที่มีพื้นฐานอยู่
บนกรอบความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2.3 เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารธุรกิจที่มีพื้นฐาน
อยู่บนกรอบความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
     จัดเก็บข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ 
แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถาม กับสมาชิกกลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  เพื่อตอบค าถามวัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษา
สภาพการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้น
พลาสติก ประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐาน วิ ธีการ
ด าเนินงานของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ศักยภาพ
และความพร้อมของกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม ผู้น า
กลุ่ม จุดเด่นของผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ จุดควรพัฒนาของ
ผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ ปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/
กลุ่มอาชีพ ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/กลุ่ม
อ า ชี พ  ซึ่ ง เ ป็ น ข้ อ มู ล เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  ( Qualitative 
Research) และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปัจจัยด้าน
การบริหารกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยใช้
ขนาดตัวอย่าง 133 ราย ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีของ
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) [3] โดยการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่ายใช้วิธีการจับสลาก 
     เพื่อตอบค าถามวัตถุประสงค์ที่  2 วิ เคราะห์ร่าง
รูปแบบบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดสนทนากลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้น
พลาสติก 8 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน จ านวน 24 คน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงของข้อมูลที่และประเด็นอื่นๆ ของ
รูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้น
พลาสติก และผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และ เพื่อตอบ
ค าถามวัตถุประสงค์ที่ 3 น าร่างรูปแบบบริหารธุรกิจกลุ่ม
อาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญ ตรวจสอบและรับรอง
รูปแบบบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
4. ผลการวิจัย 

4.1 กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกอ าเภอ   
พนมสารคามมีทั้งหมด 8 กลุ่ม ตั้งอยู่ในต าบลท่าถ่าน 
พนมสารคาม หนองแหน เขาหินซ้อน  เกาะขนุน หนอง
ยาว เมืองเก่า และต าบลบ้านซ่อง มีการบริหารงานกลุ่ม
อาชีพโดยประธานกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 15-30 คน  
มีการผลิตสินค้าจ าหน่ายมาแล้ว 2-6 ป ีและปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าพลาสติก อ าเภอ  
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุของตัวแปร
พยากรณ์ที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋า
สานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตัวแปร 

การบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก 

p-value สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อน
มาตรฐาน 

1. ด้านความยากต่อการ
ลอกเลียนแบบ (x5) 

.528 0.042 0.000* 

2. ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของ
สินค้า (x4) 

1.285 0.202 0.005* 

3. ด้านการผลิต (x2) .628 0.057 0.001* 

4. ด้านเทคโนโลยี (x8) .254 0.929 0.000* 

5. ด้านการท่องเที่ยว (x10) .105 0.066 0.043* 

R = 0.719    Adjusted R2 = 0.647    SEest = 0.459    a = 0.348  
F = 66.541  
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ
กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา          
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มี 5 ตัวแปร เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักมากที่สุด ดังนี้ 
ความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า การผลิต ความยากต่อ
การลอกเลียนแบบ  ด้านเทคโนโลยี  และการท่องเที่ยว 
เป็นตัวพยากรณ์ของการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋า
สานเส้นพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.2 รูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 รูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋า

สานเส้นพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

     ด้านการบริหารจัดการ 

กลุ่ มอา ชีพกระ เป๋ าสานเส้นพลาสติ ก  อ า เภอ          
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อ
ต้องการฝึกอาชีพ โดยใช้งบประมาณในการฝึกอาชีพจาก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอพนมสารคาม จากนั้นก็มีการเลือกคณะกรรมการ
บริ ห ารกลุ่ ม อา ชีพ  ได้ แก่ประธาน รองประธาน                
มีโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

ด้านการผลิต 

     การออกแบบโดยใช้ลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ
ของกลุ่มอาชีพ มีการคิดลวดลายที่เล่าเรื่องราวของ
พิธีกรรม เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลิตภัณฑ์ด้าน
วัฒนธรรมของชาวไทยพวน การน าวัสดุในท้องถิ่นมาก
ปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามน่าใช้ และมีการ
พัฒนาปรับรูปแบบให้มีความหลากหลายของรูปแบบ มี
การจัดท าผลิตภัณฑ์เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดแตกต่าง
กันเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยมากขึ้น 
    
ด้านการตลาด 

     มีการประเมินความต้องการของตลาดมีการตั้งราคาขาย
โดยค านวณจากวัตถุดิบที่ใช้ทุกส่วน มีการท าบัญชีช้ินส่วน 
และราคาของช้ินส่วนท่ีจะน ามาประกอบกับตัวผลิตภัณฑ์ 
และบวกค่าความคิดสร้างสรรค์ ความยากง่ายของช้ินงาน
อีกร้อยละ 30-50 การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อให้เป็นที่รู้จักในตลาด ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น  มีการจัดท าตรา
สัญญลักษณ์ Paul An’da (พอลอันดา) และมีการบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีความสวยงามทันสมัย 

4.3 ผลการตรวจสอบและรับรองรูปแบบด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการผลิต และด้านการตลาด ของ
รูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ กระเป๋าสานเส้น
พลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราโดย
ผู้เชี่ยวชาญ มีผลการตรวจและรับรองรูปแบบดังตาราง 2  
 

ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบรับรองรูปแบบการ
บริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตาม

การบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
2. การผลิต  
- การออกแบบมี
ความเป็นอัต
ลักษณ์เฉพาะ 
- ผสมผสาน
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
- ผลงาน/ชิ้นงาน 
ใช้องค์ความรู้ของ
ภูมิปัญญา  
- มีการใช้ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
- เพิ่มมูลค่าของ

1. การบริหาร
จัดการ 

- การบริหาร
การเงิน 
- บริหารงาน
บุคคล 
- การ
ประชาสัมพันธ์ 
- ข้อมูล
สารสนเทศ 
- การควบคุม
คุณภาพและการ
ต้ังราคา 

3. การตลาด  
- การประเมิน
ความต้องการ
ของตลาด 
- การต้ังราคา
ขาย 
- มีการใช้
เทคโนโลยี ด้าน
การตลาด  
ประชาสัมพันธ์ 
- เพิ่มมูลค่าของ
สินค้า 

ผลิตภัณฑ์ที่ไดต้ามความคิดสรา้งสรรค์ 
   1. แปลกใหม ่
   2. ประโยชน์ใช้สอย 
   3. อัตลกัษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม 
   4. ตรงตามความตอ้งการของตลาด 
   5. มีมูลค่าสมกบัราคา 

ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มอาชพีกระเป๋าสานเส้นพลาสติก  
ประกอบด้วย 
   1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ 
   2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ลวดลายที่เป็นเร่ืองราว ของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็น ชุด Collection 
   4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งด้วยวัสดุทอ้งถิ่น 
   5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า 
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แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

การตรวจสอบ
รูปแบบ 

ค่าความเหมาะสมของ
รูปแบบ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
ด้านการบริหาร
จัดการ 0.93 0.06 
ด้านการผลิต 0.83 0.16 
ด้านการตลาด 0.89 0.11 

รวมเฉลี่ย 0.88 0.12 
 
จากตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบและรับรองรูปแบบ

การบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเช่ียวชาญ ภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎี มีค่าเท่ากับ 0.88 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการ มีความเหมาะสม 
มากที่สุด เท่ากับ 0.93 รองลงมาด้านการตลาด  มีค่า
เท่ากับ 0.89 และด้านการผลิต มีค่าเท่ากับ 0.83 
      
5. อภิปรายผล 

5.1 สภาพการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้น
พลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก
อ าเภอพนมสารคามทั้งหมด 8 กลุ่ม มีการบริหารงานกลุ่ม
อาชีพโดยประธานกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 15-30 คน มี
การผลิตสินค้าจ าหน่ายมาแล้ว 2-6 ปี  ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 5 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านความ
ยากต่อการลอกเลียนแบบ ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของ
สินค้า ด้านการผลิต ด้านเทคโนโลยี  และด้านการ
ท่องเที่ยว เป็นตัวพยากรณ์ของการบริหารธุรกิจกลุ่ม
อาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kotler 2000 [4] ณรงค์    
เพ็ชรประเสริฐ  [5] และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอก
ชัย พุ่ มดวงและยุสนีย์  โสมทัศน์ [6] ในด้ าน                   
การบริหารธุรกิจชุมชน ต้องมีการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งภูมิปัญญา  หน่วย
ภาครัฐ  เอกชน  การสร้างและพัฒนาเครือข่าย อัษฎางค์ 
รอไธสง [7] นารินี  อุดุลทิฐิพัชร [8] ที่พบว่าการใช้หลัก
เศรษฐกิจสร้างสรรค์บูรณาการกับทักษะของภูมิปัญญา  
มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการประกอบอาชีพ 

5.2 รูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพการเป๋าสาน
เส้นพลาสติก ประกอบด้วย การบริหารจัดการ  การผลิต  
และการตลาด ดังนี ้
     ด้านการบริหารจัดการ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้น
พลาสติก อ าเภอพนมาสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการ
จัดตั้งกลุ่มโดยมีโครงสร้างการบริหารกลุ่มคือ มีการเลือก
คณะกรรมการบริหารกลุ่มอาชีพ ได้แก่ ประธาน รอง
ประธาน สมาชิกกลุ่ม เลขา เหรัญญิก 

     ด้านการผลิต การออกแบบโดยใช้ลวดลายที่เป็น    
อัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มอาชีพ มีการคิดลวดลายที่เล่า
เรื่องราวของพิธีกรรม เพื่อถ่ายทอดเรื่องราววัฒนธรรม
ของชาวไทยพวน ผ่านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพกระเป๋า
สานเส้นพลาสติก การน าวัสดุในท้องถิ่นมากปรับแต่ง
ผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามน่าใช้ และมีการพัฒนาปรับ
รูปแบบให้มีความหลากหลายของรูปแบบ มีการจัดท า
ผลิตภัณฑ์เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดแตกต่างกันเพื่อ
ประโยชน์ในการใช้สอยมากขึ้น 
      ด้านการตลาด มีการตั้งราคาขายโดยค านวณจาก
วัตถุดิบท่ีใช้ทุกส่วน มีการท าบัญชีช้ินส่วน และราคาของ
ช้ินส่วนที่จะน ามาประกอบกับตัวผลิตภัณฑ์ และบวกค่า
ความคิดสร้างสรรค์ ความยากง่ายของช้ินงาน อีกร้อยละ 
30-50 การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อให้เป็นที่รู้จักในตลาด ปรับปรุง
ให้มีความหลากหลายมากขึ้น  มีการจัดท าตรา
สัญญลักษณ์ Paul An’da (พอลอันดา) และมีการบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีความสวยงามทันสมัย สอดคล้องงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการบริหารกลุ่มอาชีพในชุมชน  ได้แก่  สังวาลย์  
สงกูล และวิไลวรรณ สมโสภณ [9]  ชไมพร สับสุโท และ
คณะ [10] เดชวิทย์ นิลวรรณ [11] จินตนา สมสวัสดิ์ 
[12] การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการพัฒนา
อาชีพ ผลิตภัณฑ์ การผลิต การออกแบบและการตลาด 
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โดยผสมผสานกับวัฒนธรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพัชญ์ เอกสิริ
ชัยกุล  [13] และ นาริณี  อุดุลทิฎิพัชร์ [8] 
     5.3 การตรวจสอบและรับรองรูปแบบการ
บริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ภาพรวมมี
ความเหมาะสม มีค่าเท่ากับ 0.88 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการ มีความเหมาะ มาก
ที่สุด เท่ากับ 0.93 รองลงมาด้านการตลาด  มีค่าเท่ากับ 
0.89 และด้านการผลิต มีค่าเท่ากับ 0.83 สอดคล้องกับ 
Eisner [14] ที่กล่าวว่าการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็น
การวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นท่ีน ามา
พิจารณา เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ท าการประเมิน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นงค์ลักษณ์  ตั้งปรัชญากูล [15]  และฮามี
เสาะ เจ๊ะเด็ง [16] 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     6.1.1 จากผลการวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยด้านการผลิตมี
ค่าเฉลี่ยเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้นการบริหารกลุ่มอาชีพ
จะต้องมีการบริหารจัดการด้านการผลิตให้ครอบคลุม 
ควรมีแผนการผลิตที่ชัดเจน ควรมีการตรวจสอบสินค้าคง
คลังที่มีอยู่  และควรมีการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตส่วนในด้านการปฏิบัติสู่ความส าเร็จของ
กลุ่มอาชีพท่ีมีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้ายคือ  ผลก าไรของกลุ่ม
อาชีพ  ดังนั้นการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ ควรมีการ
บริหารจัดการด้านการเงิน อย่างชัดเจนตามระบบการ
บริหารธุรกิจ เพื่อท าให้เกิดความโปร่งใส และมีการ
ด าเนินงานอย่างยั่งยืนของกลุ่มอาชีพ โดยการขยาย
กิจการของกลุ่มอาชีพ 
     6.1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พบว่า ด้านความยากต่อการลอกเลียนแบบ เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ ดังนั้น ควรมีการพัฒนาในตัว

ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  โดยการพัฒนาความรู้ด้านการ
ออกแบบ การตลาดให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพ 
     6.1.3 รูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋า
สานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปใช้กับกลุ่ม
อาชีพควรมีการวิเคราะห์สภาพ และปัจจัยของกลุ่มอาชีพ
นั้นๆ ก่อน เนื่องจากมีความแตกต่างทั้งด้านอาชีพ  
สมาชิกกลุ่ม การผลิต และการตลาด  
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     6.2.1 หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ควรส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพในชุมชนฝึกอาชีพตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
     6.2.2 หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพในด้านการ
จัดท าแผนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพสามารถ
บริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     6.3.1 ควรมีการวิจัยการที่เกี่ยวข้องกับการน ารูปแบบ
การบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทราไปใช้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ หรือกลุ่ม
อาชีพกระเป๋าเส้นพลาสติกของจังหวัดอื่นๆ  
     6.3.2 ควรมีการวิจัยการจัดการความรู้ในการ
บริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่เป็นการ
พัฒนาอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน 
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Management Factors Affecting The Effectiveness of Local 
Administrative Organizations In Nan Province 

 
  แดนไทย  ต๊ะวิไชย สานิต  ศิริวิศิษฐ์กุล และอนันต์  ธรรมชาลัย 

 

สาขาการจัดการ  คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยนอร์กรุงเทพ 
Email : danthai_t@hotmail.com, Email : sanit.th@northbkk.ac.th, Email : anan.th@northbkk.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน และ
ศึกษาปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน กลุ่มตัวอย่างคือ
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าหน่วยงาน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน        
ทั้ง 100 แห่ง จ านวน 233 คน  โดยใช้เทคนิคสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ โดย
ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวมมีระดับประสิทธิผลมาก ( =3.62) และ 2) ปัจจัยด้านการจัดการองค์กรและปัจจัยด้านการควบคุมสามารถ
อธิบายประสิทธิผลได้ร้อยละ 80.0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ค าส าคัญ: การจัดการ, ประสิทธิผลการบริหาร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 
 

Abstract 
               The research aimed to study the effectiveness of local administrative organizations in Nan 
province and the management factors that affecting their effectiveness . The samples were 233 of 
the Chief Administrators, Division Directors, and Section Chiefs of 100 local administrative 
organizations in Nan province that were collected by using quota sampling technique. The 
questionnaire was used as research instrument. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation and multiple regression at statistical significance level of .01. The results 
were as following: 1) the overall effectiveness of the local administration organizations was high (= 
3.62) and 2) the factors affecting 80% of their effectiveness were that of administration management 
and control at the statistical significance of .01. 
Keywords: management, administrative effectiveness, local administrative organization in Nan 
province 
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1.บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มี
สาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดอ านาจหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะและการจัดสรรสัดส่วน
ภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญปี 2550 ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่น โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ
และมีอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การ
จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินการ
คลัง และยังมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะอีกด้วย 
ส่งผลให้ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่เป็นเพียง
ผู้บริหารยึดบทบาทตามกฎหมาย แต่ต้องเป็นผู้บริหารที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ ท างานเชิงรุก เพิ่มบทบาทเพื่อให้
สอดรับกับสภาพแวดล้อมใหม่  
     แม้กฎหมายจะก าหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างมากมายเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของประชาชนที่จะพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่จากการศึกษาของ 
โกวิท พวงงาม 2550[1] ได้ศึกษาถึงศักยภาพการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ปัญหาและ
อุปสรรค พบว่าโดยภาพรวมจะมีปัญหาขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างาน ไม่ เข้าใจระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กรท าให้การท างานยังจ ากัดอยู่เฉพาะ
เรื่องโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่น คณะผู้บริหารยังขาด
การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ที่ดี สิ่งส าคัญยัง
พบว่าผู้บริหารยังขาดภาวะผู้น าที่จะกระตุ้นให้สมาชิก
และประชาชนร่วมกันปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่ส่วนรวม  
     ผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนต าบลพบว่า ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การให้ความส าคัญต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น การจัดระบบสารสนเทศ การสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประชาชน
ผู้ รับบริการ  กระบวนการบริหารจั ดการ รวมทั้ ง
บรรยากาศขององค์กรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ขององค์กร จิตติ กิตติเลิศไพศาล [2] 

     ปัญหาและอุปสรรคการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนับเป็นประเด็นท้าทายศักยภาพทางบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน 
จากความเป็นมาและเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดน่าน เพื่อให้ได้
แนวทางในการพัฒนาตัวแบบของปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน อันจะท าให้ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยไว้ดังน้ี 
     1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 
     2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยในการจัดการที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 
     3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยในการจัดการที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 
 
3.ขอบเขตการวิจัย 
     การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 
ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     1. ด้านขอบเขตของพื้นที่ผู้วิจัยจะท าการศึกษาในเขต
พื้นที่จังหวัดน่าน โดยศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 
ประเภทคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล
เมือง (ทม.) เทศบาลต าบล (ทต.) และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) รวมทั้งสิ้นจ านวน 100 แห่ง 
      2. ด้านขอบเขตของเนื้อหาผู้วิจัยได้จ าแนกขอบเขต
ของเนื้อหาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ดังนี้  
          2.1 ปัจจัยจัดการองค์กร ได้แก่1.การวางแผน 
(Planning)2.การจัดการองค์กร (Organizing) 3.การ
บังคับบัญชา(Commanding) 4.การประสานงาน 
(Coordinating) 5.การควบคุม (Controlling) 
               2.1.1 ปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์กร 
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                2.1.2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน 
โดยยึดตามภารกิจหลัก 6 ด้าน ซึ่งเป็นการประเมินวัด
ประสิทธิผลขององค์การโดยใช้เครื่องมือที่ เรียกว่า 
Multivariate Effectiveness Measures ตามแนวคิด

ของ RichardM. Steers [3] และใช้ตัวช้ีวัด ประสิทธิผล
ขององค์การของ John P. Campbell [4] จ านวน 4 
ด้านได้แก่ (1) ผลิตภาพ (Productivity) (2)ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) คุณภาพ (Quality) และ (4) ความพึง
พอใจในงาน (Job Satisfaction) 

 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                 ตัวแปลอิสระ                                             ตัวแปลตาม 
 
 
 
 
 
 
 
  
5. สมมุติฐาน 
     ปัจจัยการจัดการได้แก่ การวางแผน  การจัดการ
องค์กร  การบังคับบัญชา  การประสานงาน และการ
ควบคุม ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริการงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน   
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย  
     เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน    
(ผู้ให้บริการ) รวมทั้งสิ้นจ านวน 100 แห่ง ประกอบด้วย 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการกอง 
หัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 700 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ตามสูตรทาโรยามาเน่ ได้จ านวน 233 ตัวอย่าง 
ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ท าการสุ่มแบบโควต้า 

(Quota Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ  แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอนดังน้ี ได้แก ่
ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  อายุ 
การศึกษา ต าแหน่ง 
     ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ reliability 
coefficient alpha ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.965 
     สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้ แก่  ค่าร้อยละ  
ค่าคะแนนเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เกณฑ์
การแปลผลค่าเฉลี่ย1.00-1.8 = น้อยที่สุด 1.8 - 1- 2.60 
เท่ากับน้อย  2.61-3.40 เท่ากับ ปานกลาง 3.41 -4.20 
เท่ากับ มาก 4.21 -5.00 เท่ากับมาก 

 
7. ผลการวิจัย 
7.1 ปัจจัยการบริหารองค์การ 
ตาราง 1 ภาพรวมปัจจัยการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน 
ปัจจัยด้านการจัดการองค์การ   ค่าเฉลี่ย   S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. การวางแผน    4.08  .536  มาก 
2. การจัดการองค์กร   3.84  .685  มาก 
3. การบังคับบัญชา   3.98  .678  มาก 

ปัจจัยด้านการจัดการได้แก ่
1.การวางแผน (Planning) 
2.การจัดการองค์กร (Organizing) 
3.การบังคับบัญชา(Commanding) 
4.การประสานงาน (Coordinating) 
5.การควบคุม (Controlling) 
 

ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านได้แก ่
1. ผลิตภาพ (Productivity) 
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
3. คุณภาพ (Quality) 
4. ความพึงพอใจในงาน  (Job Satisfaction) 
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ตารางที่1 (ต่อ) 
ปัจจัยด้านการจัดการองค์การ   ค่าเฉลี่ย   S.D. ระดับความคิดเห็น 
4. การประสานงาน   3.86  .634  มาก 
5. การควบคุม    3.02  .633            ปานกลาง 
ผลรวม               3.76  .638                  มาก 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมการจัดการโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X =3.76) และแยกพิจาณาเป็นราย
ด้านพบว่า ปัจจัยด้านการวางแผนมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากเป็นอันดับแรก ( X =4.08) รองลงมาเป็น

ปัจจัยด้านการบังคับบัญชา   ( X =3.98) ปัจจัยด้านการ
ประสานงาน ( X =3.86) ปัจจัยด้านการจัดการองค์กร   
( X =3.84) และปัจจัยด้านการควบคุม ( X =3.02)  
ตามล าดับ 

 
7.2 ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตาราง 2 ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน  
ประสิทธิผลการบริหารงานในภาพรวม   X         S.D.    ระดับประสิทธิผล 
1. ด้านผลิตภาพ    3.67                 0.27 มีระดับประสิทธิผลมาก                                            
2. ด้านประสิทธิภาพ 3.52 0.49 มีระดบัประสิทธิผลมาก 
3. ด้านคุณภาพ 3.65 0.54 มีระดบัประสิทธิผลมาก 
4. ด้านความพึงพอใจ 3.65 0.52 มีระดบัประสิทธิผลมาก 
              เฉลี่ย 3.65 0.40 มีระดบัประสิทธิผลมาก 
 

ตาราง 2 ในภาพรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีระดับประสิทธิผลมาก ค่าเฉลี่ย 3.62ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่ามีระดับประสิทธิผลมากทุกด้านโดยด้านผลิตภาพ มี

ค่าเฉลี่ย สูงที่สุด 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 
รองลงมา ด้านคุณภาพและด้านความพึงพอใจในงาน 
ค่าเฉลี่ย 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และ 0.54  
และด้านประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.52 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 4.49 ตามล าดับ 

 
ตาราง 3 ปัจจัยการจัดการได้แก่ 1.การวางแผน 2. การจัดการองค์กร 3. การบังคับบัญชา 4. การประสานงาน 5. การ
ควบคุม ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริการงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านในภาพรวม 

Coefficientsa 

Model  Sxndardized Coefficients t Sig. 

B SE. Bex 

1 

(Consxnt) .502 .161  3.120** .000 

x1 -.011 .065 -.009 -.170 .866 

x2 .308 .039 .310 7.814** .000 

x3 .059 .069 .059 .855 .394 

x4 -.078 .067 -.073 -1.168 .244 

x5 .754 .061 .701 12.348** .000 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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R.= .897    Adj R²= .800 SE =.3052 
F= 186.053** Sig = .000 
จากตาราง 3 พบว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ค านวณได้มีค่า
ต่ ากว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ตั้งไว้ระดับ 0.05 และแสดง
ว่าปัจจัยการจัดการสามารถอธิบายผลความสัมพันธ์ได้ 
และมีความสัมพันธ์กันร้อยละ 89.9 โดยปัจจัยการจัดการ
องค์กร และปัจจัยการควบคุมความสามารถอธิบาย
ประสิทธิผลการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดน่านในภาพรวมได้ร้อยละ 80.0 
 

8.อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
     การจัดการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานระดับหัวหน้างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกันมากได้แก่ การวางแผน (Planning) 
การจั ดการองค์กร (Organizing)  การบั งคับบัญชา
(Commanding)การประสานงาน(Controlling)  ซึ่ ง
สอดคล้องกบัการวิจัยของจริยา  มหายศนันทน์ และคณะ 
[5]  ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทและหน้าท่ีในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่า 
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบทบาทและหน้าที่
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก และเป็นความคิด เห็นที่
สอดคล้องกันมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดและรายด้าน
โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการสั่งการ 
ด้านการควบคุม   
     1. การวางแผน (Planning) พบว่า อยู่ในระดับมาก 
อภิปรายผลได้ว่ า  คณะผู้บริหาร หัวหน้างานและ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพบปะมีการ
ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดนโยบายแถลงนโยบายและผล
ของการด าเนินงานร่วมกันเป็นระยะๆ เช่นทุกสามเดือน 
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความมีความใกล้ชิด
กับชุมชน มีการน าเสนอผลงาน การด าเนินงานให้กับ
ชุมชนได้รับรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปรับปรุง
ระบบการท างาน  
     2. การจัดการองค์กร (Organizing)  พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารและหัวหน้างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการให้มี

แผนผังองค์กร โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปรากฏชัดเจนตามหลักการ ดูแลก ากับกฎระเบียบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏชัดเจนภารกิจของ
หน่วยงานและขององค์กร 
     3.  การบังคับบัญชา (Commanding) พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารและหัวหน้างานมี
บทบาทในการบังคับบัญชาตามระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานตามและการสั่ง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกิ่งดาว  จินดาเทวิน [6] ได้วิจัย
เรื่อง “การศึกษาและพัฒนารูปแบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ใน
จังหวัดอุตรดิตย์” ว่าการพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีโดยการวิเคราะห์ปัจจัยพิจารณาค่าไอเกน
มากกว่า 1 ใน 7 ปัจจัยหลักและตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่มและ
แต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และผลการประชุมผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถ
พัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับ 
อบต. ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ปัจจัยหลัก 7 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วยปัจจัยหลักเดิม 6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมี
ส่วนร่วม หลักความรับผดิชอบ และหลักความคุ้มค่า 
     4. การประสานงาน (Coordinating) พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้ผู้บริหารมีบทบาทในการพัฒนาและ
หน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเทคนิคในการ
ติดต่อประสานงานกับบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกรียงไกรยศ  พันธ์ไทย [7] 
ได้ท าวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของพฤติกรรมผู้น า วัฒนธรรม
การท างานในองค์กร และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ มี ต่ อผลการปฏิบัติ งานของพนักงานของ
รัฐวิสาหกิจ” ว่าพฤติกรรมผู้น าสร้างความเปลี่ยนแปลง 
วัฒนธรรมการท างานในองค์กรการเน้นการปรับตัว
กิจกรรมฝึกฝน และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมี
อิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
     5.  ด้านการควบคุม (Controlling)  พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารมีบทบาทในการ
ก ากับดูแลบุคลากรตามกฎและระเบียบขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนาคม ธีรสุวรรณจักร [8] ได้
วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหาร
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กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจังหวัดราชบุรี" ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
     จากการศึกษาพบว่าปัจจัยแวดล้อมทางการบริหาร
จั ดการภายนอกองค์ก าร  หมายถึ ง  แร งกระตุ้ น 
แรงผลักดันและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่ภายนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ซึ่งมีอิทธิพลที่จะ
สามารถส่ งผลกระทบต่อการบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งแบ่งออกเป็น2 
ประเภทได้แก่  (1 ) สภาพแวดล้อมทั่ ว ไป และ(2) 
สภาพแวดล้อมเฉพาะประสิทธิผลการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระดับประสิทธิผลมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีระดับประสิทธิผลมากที่สุด
คือด้านผลิตภาพ ซึ่งสอดคล้องกับสุพัฒน์ตรา มะโนสด 
[9] ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบล ใน
เขตอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย"ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส่วน
การคลังองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของกมลลักษณ์ ยินดียม [10] 
ศึกษาประสิทธิผลการบริหารองค์การตามหลกัการบริหาร
จัดการที่ดี : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลในพื้นที่บริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ผลการวิเคราะห์พบว่าประสิทธิผล
การบริหารของเทศบาลต าบลในพื้นที่บริเวณชายแดน
ไทย-กัมพูชาโดยรวมมีระดับความส าเร็จมาก เมื่อแยก
พิจารณาประสิทธิผลการบริหารเป็นรายด้าน พบว่า 
อันดับแรกคือด้านผลลัพธ์การด าเนินการ ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจัยของปรีชา สุวรรณภู [11] รูปแบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1 ประเทศไทย
พบว่าการจัดองค์กรส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร 
 
9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     1.1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดนโยบาย 
แผนงาน ในการบริหารงานที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

     1.2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนวทางการ
จัดการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไปใช้ใน
การก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาการบริหารจัดการที่
เน้นการเสริมสร้างประสิทธิผลในการบริหารงาน ทั้งใน
ด้านผลผลิต ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และด้าน
ความพึงพอใจในงาน 
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
     2.1 พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึง
ความแตกต่างของกลุ่มอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
รายได้ และต าแหน่งงานที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนด าเนินงาน 
     2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญใน
การบริหารจัดการองค์กรด้านการวางแผนการท างาน 
การจัดการองค์กร การบังคับบัญชา การประสานงาน 
และการควบคุม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในล าดับต่อไป 

 
10. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     1.ควรศึกษาประสิทธิผลการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดและภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศเพื่อ
เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างและข้อจ ากัดในด้าน
ต่างๆ 
     2.ควรใช้วิธีการศึกษาที่หลากหลายโดยเฉพาะการ
วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้เห็นมิติของปัญหาที่ลุ่มลึกข้ึน 
     3.หากมีผู้วิจัยสนใจที่จะท างานวิจัยที่เหมือนหรือ
คล้ายคลึงกับเรื่องนี้ ควรมีความคุ้นเคยกับแหล่งข้อมูล 
เนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่และผู้ให้ข้อมูลเป็นสิ่งท่ีส าคัญ 
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บทคัดย่อ 

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบในปัจจุบันและ  
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จ านวน 137 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  โดยวิธี stepwise ผลการวิจัยพบว่าการประเมินความสามารถในการแข่งขันของ
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบในปัจจุบัน ได้แก่ ปัจจัยด้านการก าหนดลักษณะการเลือกท่าเรือมีค่าเฉลี่ยคะแนนโดยรวมมากที่สุด 
x  เท่ากับ 3.61 และค่า S.D. เท่ากับ 0.62 ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในประเด็น ความเหมาะสมของที่ตั้งของท่าเรือ 
แสดงให้เห็นถึง ความได้เปรียบของต าแหน่งที่ตั้งของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ส่วนปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือมีค่าค่าเฉลี่ย
คะแนนโดยรวมต่ าที่สุด x  เท่ากับ 3.42 และค่า S.D. เท่ากับ 0.51 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ด้วย สถิติถดถอยพหุคูณ พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว ได้แก่ 
ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ และปัจจัยด้านเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
แข่งขันของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่า F=33.640 มีค่า P=0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 ตัวแปรอิสระทั้งสองสามารถร่วมกันพยากรณ์ความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบได้ร้อยละ 32.40 
และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ ความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ได้ดังนี้ สมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบ Y = 1.178 + 0.383*(ด้านโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ) + 0.291*(ด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร) สมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = 0.329*(ด้านโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ)+0.290*(ด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร) 
ค าส าคัญ: ความสามารถในการแข่งขัน, การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
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Abstract 
               This research aimed to evaluate the current competitive capability of Sattahip Commercial 
Port and to study the factors that affecting its competitive capability. The research subjects were 137 
service providers and port users. The instrument was five-scale questionnaire. Data were analyzed for 
percentage, mean, standard deviation and stepwise-multiple regression. The results showed that the 
highest rating score of the evaluation of the competitive capability of Sattahip Commercial Port was 
found in “the determination on port selection” (x ̄ = 3.61, S.D. = 0.62)  which was considered as high 
level, especially for the aspect of “the appropriateness of the port location” that indicated the 
advantage of Sattahip Commercial Port location. However, the lowest score  was found in the 
“reliability” (x̄ = 3.42, S.D. = 0.51) which was considered as moderate level. Evaluation of the factors 
affecting the competitive capability of Sattahip Commercial Port by using multiple regression analysis 
showed that there were two independent variables, including “port infrastructure” and “information 
technology and communication” that could significantly influence the competitive capability of 
Sattahip Commercial Port (p < 0.01, F = 33.640). These two factors could also predict the 
competitive capability of Sattahip Commercial Port at 32.40%. The predicted raw score equation of 
the competitive capability of Sattahip Commercial Port was Y = 1.178 + 0.383*(port infrastructure) + 
0.291*(information technology and communication). The predicted standard score equation was Z = 
0.329*(port infrastructure) + 0.290*( information technology and communication).  
Keywords: The Capability in Competition, Multiple Regression Analysis 
 
1. บทน า 
 โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor หรือ ECC) เป็นการต่อยอดการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งประกอบไป
ด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง 
ไทยรัฐออนไลน์ [1] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับพื้นท่ี
เป็นเขตเศรษฐกิจช้ันน าของเอเชีย พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเช่ือมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนา
เมืองและสภาพแวดล้อม เนื่องจาก ECC ตั้งอยู่ในจุด
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียนและเป็นฐานการผลิตที่
ส าคัญของประเทศ ในส่วนของการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการขนส่งได้มีการวางแผนพัฒนาท่าเรือพาณิชย์
สัตหีบซึ่งถูกบรรจุอยู่ในโครงการนี้ด้วย เพื่อรองรับเรือ
เฟอร์รี่ และการขนส่งสินค้าชายฝั่ง (Coastal shipping ) 
เพื่ อเ ช่ือมต่อการขนส่ งสู่ภาคใต้ ในอนาคตอันใกล้
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ [2] ส าหรับแผนการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ มีพื้นที่ทั้งหมดราว 
20,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยท่าเรือ 6 ท่า 
แบ่งเป็นท่าจอดเรือรบของกองทัพเรือ (ท่าที่ 1-3) และ

เป็นท่าเรือส าหรับขนส่งสินค้าประเภทอุตสาหกรรม (ท่าที่ 
4-6) โดยมีแผนจะพัฒนาท่าเรือที่ 4-6 ให้เป็นท่าเรือ
รองรับด้านการท่องเที่ยว และเรือเฟอร์รี่ รวมทั้งปรับปรุง
พื้นที่ส าหรับการขนส่งสินค้าให้ได้มากขึ้น ส าหรับการ
เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศนั้น ท่าเรือพาณิชย์
สัตหีบอยู่ห่างจากสนามบินอู่ตะเภาเพียง 4 กิโลเมตร
เท่านั้น ประชาชาติธุรกิจ [3] นอกเหนือจากการเตรียม
ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือพาณิชย์
สัตหีบแล้ว การประเมินความสามารถในการแข่งขันของ
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบนับเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เพราะ
จะท าให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน ของท่าเรือพาณิชย์สัต
หีบในปัจจุบัน นอกจากนั้นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จะ
ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ท าให้ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบสามารถ
แข่งขันกับท่าเรืออื่นๆได้ในอนาคต ในอดีตที่ผ่านได้ได้มี
นักวิจัยหลายท่านได้ท าการประเมินความสามารถในการ
แข่งขันของท่าเรือ ดังเช่นงานวิจัยของ บุญฑริกา เสนีวงศ์ 
ณ อยุธยา และวรพจน์ มีถม[4] ได้ศึกษาการก าหนด
ปัจจัยในการประเมินศักยภาพของท่าเรือด้านการขนส่ง
สินค้า โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor 
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analysis) ท าให้ได้ปัจจัยทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ 1 ด้าน
คุณลักษณะของท่าเรือ 2 ด้านการเช่ือมต่อการขนส่ง
สินค้าทางเรือ 3 ด้านความน่าเช่ือถือของท่าเรือด้านการ
ขนส่งสินค้า และ 4 ด้านระยะเวลาในการด าเนินการ 
การศึกษาของ Yeo, Roe, and Dinwoodie [5] ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การประเมินความสามารถในการ
แข่งขันของท่าเรือประเทศเกาหลีและประเทศจีน พบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันทั้งหมด 7 
ปัจจัย ได้แก่ 1 การบริการของท่าเรือ (Port Service) 2 
สภาพการท างานในท่าเรือ (Hinterland Condition) 3 
ความพร้อมของท่าเรือ (Availability) 4 ความ
สะดวกสบาย (Convenience) 5 ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
(Logistics Cost) 6 ท่าเรือภูมิภาค (Regional Center) 
และ 7 การเช่ือมต่อดินแดนหลังท่า (Connectivity) 
การศึกษาของ Caldeirinha, Felicio, and Dionisio [6] 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง ลักษณะเฉพาะของท่าเรือตู้สินค้าที่
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของท่าเรือ พบปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือตู้สินค้า 
ทั้ งหมด 7  ปั จจั ย  ไ ด้ แก่  1  ต า แหน่ งของท่ า เ รื อ
(Continental port location) 2 ต าแหน่งท่าเรือภูมิภาค 
(Regional port location) 3 การเช่ือมต่อแผ่นดิน
(Land accessibility) 4 ท่าเรือพลวัต (Port dynamics) 
5 การเข้าถึงการเดินเรือ(Maritime accessibility) 6 
การบริการของท่าเรือ (Terminal maritime service) 
และ 7 การบูรณาการโลจิสติกส์และองค์กร(Logistic 
integration and terminal organization) การศึกษา
ของ Tongzon and Heng [7] ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือ 
: หลักฐานเชิงประจักษ์บางอย่างจากท่าเรือตู้สินค้า พบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือ 
ทั้งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ 1 ระดับประสิทธิภาพของการ
ท างานท่าเรือ (Port operation efficiency level) 2 ค่า
ยกขนสินค้าหน้าท่า (port cargo handling charges) 3 
ความน่าเช่ือถือ (reliability) 4 การก าหนดลักษณะของ
การเลือกใช้ท่าเรือของผู้ให้บริการและผู้ขนส่งสินค้า 
(port selection preferences of carriers and 
shipper ) 5 ความลึกของร่องน้ าน าร่อง (the depth of 
the navigation channel) 6 การปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อมของตลาดที่เปลี่ยนไป (adaptability to 

the changing market environment) 7 การเข้าถึง
แผ่นดิน (landside accessibility) และ 8 ผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่าง (product differentiation) การศึกษาของ 
Zarei [8] ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส าคัญในการ
เลือกใช้ท่าเรือของบริษัทขนส่งสินค้า พบปัจจัยที่ส าคัญใน
การเลือกใช้ท่าเรือทั้งหมด 5 ปัจจัย ได้แก่ 1 ต าแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ท่าเรือ (geographical location) 2 การ
จัดการท่าเรือ(advance port management) 3 
สภาพแวดล้อมภายนอก (outer environmental 
condition) 4 ค่าบริการท่าเรือ (port charge) และ 5 
โครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ (infrastructure condition)  
 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้วิจัยจึงได้ท าการ
วิจัยเรื่องการประเมินความสามารถในการแข่งขันและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบ ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้จะท าให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ สามารถ
น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท่าเรือ เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของทา่เรือพาณิชย์สัตหีบต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อประเมินความสามารถในการแข่งขันของ
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบในปัจจุบัน 
 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ 
 
3. ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้จ ากัดเขตพื้นที่วิจัยเฉพาะท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบ อ าเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประชากรคือ
ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ซึ่งมี
จ านวนรวมประมาณ 200 คน ก าหนดขนาดตัวอย่างใน
การวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการเปิดตารางของเครซี่และมอร์
แกน ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 132 คน และใช้วิธีการสุ่ม
ตั วอย่ า งแบบไม่ ใ ช้ทฤษฎีความน่ าจะ เป็น  ( Non-
probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้
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ท าการเก็บตัวอย่างจาก ผู้ ให้บริการและผู้ใช้บริการ 
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบจ านวน 137 คน  

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การแข่งขันของท่าเรือ จากการทบทวนวรรณกรรม
ต่างประเทศ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อออกแบบและ
สร้างแบบสอบถาม  
     4.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดย
ผู้เ ช่ียวชาญ ท าการส่งกรอบค าถามส่งให้ผู้ เ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรอบค าถามที่มีคุณภาพและเหมาะสมตรง
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย น าแบบสอบถามที่
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องค่า 
IOC โดยคัดเลือกเฉพาะค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไป  
 4.3 ท าการแจกแบบสอบถามให้กับ ผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการในเขตท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เก็บรวบรวม
แบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องใน
การตอบแบบสอบถาม แล้วน ามาท าการคัดเลือกฉบับที่
สมบูรณ์และถูกต้องมาวิเคราะห์ข้อมูล  
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
         ตัวแปรอิสระ                         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
สมมติฐานงานวิจัย 
สมการท านาย 
 Y = a+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+b5x5+b6x6 

เมื่อ Y= ค่าพยากรณ์ 
      a= จุดตัดแกน y 
 
5. เครื่องมือส าหรับการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสร้าง
เครื่องมือการวัดแบบการประเมินค่า (Rating Scales) 
ตอนท่ี1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบ เป็นแบบสอบถามแบบนามมาตรา 
(Nominal Scales) ตอนที่ 2 การประเมินความสามารถ

ในการแข่งขันของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบเป็นแบบสอบถาม
แบบ (Interval Scales) 
  
6. การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธ ีstepwise 
     6.1 ค่าความถี่ และค่าร้อยละ เพื่อใช้อธิบายข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้บริการ
และผู้ใช้บริการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ 
 6.2 ค่าเฉลี่ย x   และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ใช้อธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 
2 ในการประเมินความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบในปัจจุบัน ท าการ แปลความหมายของ
การประเมินศักยภาพท่าเรือพาณิชย์สัตหีบในปัจจุบันโดย
ยึดเกณฑ์ดังนี้ ประคอง กรรณสูต [9]  

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50-5.00 หมายถงึ ระดับมากทีสุ่ด     
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50-4.49 หมายถงึ ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50-3.49 หมายถงึ ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50-2.49 หมายถงึ ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.49 หมายถงึ ระดับน้อยที่สดุ
6.3 วิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ด้วย การวิเคราะห ์
ถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี stepwise 

7. ผลการศึกษา 
     ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบ เป็นผู้ให้บริการท่าเรือ ร้อยละ 57.7 คิด
เป็นจ านวน 79 คน ผู้ใช้บริการท่าเรือ ร้อยละ 42.3 คิด
เป็นจ านวน 58 คน รวมทั้งหมด 137 คน ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ท างานเป็นระยะเวลา 1-3ปี คิดเป็นร้อยละ 
38.0 การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.30 
ลักษณะความเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
เป็นคนไทยร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 73.7  
     7.1 การประเมินความสามารถในการแข่งขันของ
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบในปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัย
ทั้งหมด 6 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัย
ที่ใช้ประเมินความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบในปัจจุบัน  

 
     จากตารางที่ 1 พบว่า 1.ปัจจัยด้านเทคโนโลยีข้อมูล
และการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
( x  = 3.48 และ S.D.= 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าระบบบริการลูกค้ามีค่าคะแนนมากที่สุด( x =3.64 

และ S.D.= 0.85) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนระบบการ
แลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจมีค่าคะแนนต่ าที่สุด( x = 3.35 
และ S.D.= 0.70) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
     2. ปัจจัยด้านการเช่ือมต่อดินแดนหลังท่ามีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.54 และ S.D.= 0.56) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความสามารถในการ
เชื่อมต่อกับถนนหลวง มีค่าคะแนนมากที่สุด ( x  = 3.76 
และ S.D.= 0.76) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนความสามารถ
เช่ือมต่อกับการขนส่งทางรถไฟ มีค่าคะแนนต่ าที่สุด       
( x  = 3.30 และ S.D.= 0.83) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
     3. ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.45 และ S.D.= 
0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความเหมาะสมของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการยกขนสินค้าและความเหมาะสม
ของพื้นที่คลังสินค้า มีค่าคะแนนมากที่สุด ( x = 3.59 
และ S.D.= 0.67 และ0.73 ตามล าดับ) ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก ส่วนจ านวนของท่าเทียบเรือ มีค่าคะแนนต่ าที่สุด   
( x  = 3.24 และ S.D.= 0.64) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
     4.ปัจจัยด้านการบริการมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x  = 3.57 และ S.D.= 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับท่าเรือ มีค่าคะแนน
มากที่สุด ( x  = 3.65 และ S.D.= 0.71) ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก ส่วนการให้บริการ 24ชม. /7 วันมีค่าคะแนนต่ าที่สุด 
( x  = 3.45 และ S.D.= 0.81) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
     5. ปัจจัยด้านการก าหนดลักษณะการเลือกท่าเรือ     
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.61 และ 
S.D.= 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความเหมาะสม
ของที่ตั้งของท่าเรือมีค่าคะแนนมากท่ีสุด ( x  = 3.81 และ 
S.D.= 0.77) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนการเป็นเส้นทางของ
สายเรือหลัก มีค่าคะแนนต่ าที่สุด ( x  = 3.45 และ S.D.= 
0.69) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
 6. ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x  = 3.42 และ S.D.= 0.51) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความถูกต้องของตารางการ
เดินเรือ มีค่าคะแนนมากที่สุด ( x  = 3.81 และ S.D.= 
0.70) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนความเสียหายที่เกิดจาก
การขนส่งสินค้า มีค่าคะแนนต่ าที่สุด ( x  = 3.04 และ 
S.D.= 0.94) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 

     ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและข้อมลูข่าวสาร (X1)       S.D. ความหมาย

1) ระบบส่ือสารข้อมลูไร้สาย 3.59 0.67 มาก
2) ระบบตรวจสอบการท างานในท่าเรือ 3.59 0.73 มาก
3) ระบบการแลกเปล่ียนเอกสารทางธรุกจิ 3.35 0.69 ปานกลาง
4) ระบบบริการลูกค้า 3.64 0.85 มาก
5) ระบบการจัดการการด าเนินงาน 3.24 0.65 ปานกลาง
6) ระบบตรวจสอบความปลอดภัย 3.54 0.71 มาก
7) ระบบการจัดการข้อมลู 3.43 0.65 ปานกลาง
รวมเฉล่ีย 3.48 0.62 ปานกลาง

     ปัจจัยด้านการเชื่อมต่อดินแดนหลังท่า (X2)       S.D. ความหมาย

1) สามารถเชื่อมต่อกบัการขนส่งทางรถไฟ    3.30 0.84 ปานกลาง
2) สามารถเชื่อมต่อกบัถนนหลวง                                                  3.76 0.77 มาก
3) สามารถเชื่อมต่อกบัการขนส่งทางอากาศ 3.35 0.71 ปานกลาง
4) สามารถเชื่อมต่อการขนส่งทางน  าภายในประเทศ 3.75 0.85 มาก
รวมเฉล่ีย 3.54 0.56 มาก

     ปัจจัยด้านโครงสร้างพื นฐานของท่าเรือ (X3)       S.D. ความหมาย

1) ความเหมาะสมของเคร่ืองมอื อปุกรณ์ ในการยกขนสินค้า 3.59 0.67 มาก
2) ความเหมาะสมของพื นที่คลังสินค้า  3.59 0.73 มาก
3) ความลึกของท่าเทียบเรือ 3.43 0.69 ปานกลาง
4) ความกวา้งของท่าเทียบเรือ 3.38 0.69 ปานกลาง
5) จ านวนของท่าเทียบเรือ 3.24 0.65 ปานกลาง
6) การน าร่อง 3.54 0.71 มาก
7) ความพร้อมของเรือโยง 3.43 0.65 ปานกลาง
รวมเฉล่ีย 3.45 0.54 ปานกลาง

     ปัจจัยด้านการบริการ (X4)       S.D. ความหมาย

1) การบริหารจัดการเกี่ยวกบัท่าเรือ 3.65 0.71 มาก
2) ระยะเวลาที่เรือสินค้าจอดที่หน้าท่า 3.59 0.71 มาก
3) อตัราค่าบริการของท่าเรือ 3.54 0.69 มาก
4) ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการของท่าเรือ 3.61 0.68 มาก
5) การให้บริการ 24ชม. / 7 วนั 3.45 0.81 ปานกลาง
รวมเฉล่ีย 3.57 0.58 มาก

     ปัจจัยด้านการก าหนดลักษณะการเลือกท่าเรือ (X5)       S.D. ความหมาย

1) ความเหมาะสมของที่ตั งของท่าเรือ   3.81 0.78 มาก
2) ความมชีื่อเสียงของท่าเรือ 3.74 0.80 มาก
3) ความสามารถในการรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ 3.56 0.75 มาก
4) เป็นจุดเชื่อมต่อในการเปล่ียนถ่ายล าเรือ                           3.48 0.70 ปานกลาง
5) เป็นเส้นทางของสายเรือหลัก              3.45 0.70 ปานกลาง
รวมเฉล่ีย 3.61 0.62 มาก

     ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ (X6)       S.D. ความหมาย

1) ความถูกต้องของตารางการเดินเรือ 3.81 0.70 มาก
2) ความปลอดภัยของอปุกรณ์ยกขนสินค้า 3.6 0.77 มาก
3) ความปลอดภัยของอปุกรณ์ในการเข้าเทียบท่าและออกจากท่า 3.57 0.69 มาก
4) ความถี่ของการเสียของอปุกรณ์ยกขนสินค้า                                               3.07 0.85 ปานกลาง
5) ความเสียหายที่เกดิจากการขนส่งสินค้า 3.04 0.95 ปานกลาง
รวมเฉล่ีย 3.42 0.51 ปานกลาง

X

X

X

X

X

X
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 7.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Independent sample 
T-test เพื่อท าการทดสอบเปรียบเทียบข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง    
ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 

Independent sample T-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่าค่า Sig ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่านัยส าคัญทางสถิติ
ที่ก าหนดคือ α =0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ให้บริการ
และผู้ ใ ช้บริการมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบไม่
ต่างกัน 
7.3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ด้วยสถิติถดถอยพหุคณู    
     7.3.1 ตัวแปรต้นท่ีน ามาใช้พยากรณ์ต้องไม่มีปัญหา 
ความสัมพันธ์ภายในของตั วแปรต้น  โดยใ ช้สถิติ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s ProductMoment 

Correlation Coefficient, r) และทดสอบนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยยึดเกณฑ์ระดับความสัมพันธ์ 
(ประคอง กรรณสูต, 2542) ดังนี้ ค่าระหว่าง 0.70 ถึง 
1.00 มีความสัมพันธ์ระดับสูง  ค่าระหว่าง 0.30 ถึง 0.69 
ระดับปานกลาง ค่าระหว่าง 0.01 ถึง0.29 ระดับต่ า  
และ 0.00 ไม่มีความสัมพันธ์  
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น
ด้วยสหสัมพันธ์เพียร์สัน  

 
** มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
 
 ผลการทดสอบพบว่าตัวแปรทั้ง 6 ตัว มีค่า
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง สรุปได้ว่าไม่มีปัญหา
ความสัมพันธ์ภายในของตัวแปรต้น  
     7.3.2 ท าการพยากรณ์ความสามารถในการแข่งขัน
ของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ร้อยละ 32.40 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01ดังแสดงในตารางที่4 

 
ตารางที่4 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบ  

 
 จากสมมติฐานงานวิจัย ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวส่งผล
ต่อความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

แต่จากตารางที่ 2 พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว ได้แก่ 
ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ และ ปัจจัยด้าน

t Sig.
S.D. S.D.

1 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีข้อมลูและการส่ือสาร 3.39 0.64 3.61 0.59 -1.984 0.049
2 ปัจจัยด้านการเชือ่มต่อดินแดนหลังท่า 3.49 0.64 3.63 0.44 -1.408 0.161
3 ปัจจัยด้านโครงสร้างพื นฐานของท่าเรือ 3.44 0.63 3.49 0.40 -0.468 0.641
4 ปัจจัยด้านการบริการ 3.54 0.70 3.62 0.40 -0.740 0.461
5 ปัจจัยด้านการก าหนดลักษณะการเลือกท่าเรือ 3.59 0.71 3.64 0.49 -0.508 0.612
6 ปัจจัยด้านความน่าเชือ่ถือของท่าเรือ 3.43 0.59 3.41 0.40 0.223 0.824

โดยรวม 3.48 0.55 3.56 0.33 -1.036 0.302

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
กลุ่มตัวอย่าง

ผู้ให้บริการ(n=79) ผู้ใช้บริการ(n=58)

X X

ปจัจัยด้าน X1 X2 X3 X4 X5 X6

1 ปจัจัยด้านเทคโนโลยขีอ้มูลและการส่ือสาร (X1) 1 .420** .643** .689** .554** .357**
2 ปจัจัยด้านการเชือ่มต่อดินแดนหลังทา่ (X2) 1 .442** .500** .699** .404**
3 ปจัจัยด้านโครงสร้างพื นฐานของทา่เรือ (X3) 1 .540** .662** .613**
4 ปจัจัยด้านการบริการ (X4) 1 .615** .540**
5 ปจัจัยด้านการก าหนดลักษณะการเลือกทา่เรือ (X5) 1 .575**
6 ปจัจัยด้านความน่าเชือ่ถอืของทา่เรือ (X6) 1

สัมประสิทธิข์องสมการถดถอย
       Unstandardized         Standardized        
   B                Std.Error             Beta

ค่าคงที่  1.178              0.292    4.032 0
ด้านโครงสร้างพื นฐานของท่าเรือ  0.383              0.123                 0.329  3.127 0.002
ด้านเทคโนโลยีข้อมลูและการส่ือสาร  0.291              0.106                 0.290 2.758 0.007

องค์ประกอบ สถิติทดสอบ t
ค่าความน่าจะเป็น

 (P-Value)

F-test = 33.640                        P-value = 0.000
R = 0.578                                Adjusted R2 = 0.324
ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณค่า = 0.518
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เทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อความสามารถ 
ในการแข่งขันของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปรทั้งสองสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของความสามารถในการแข่งขันของ
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่า 
F=33.640 มีค่า P=0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 เมื่อ
พิจารณาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Beta) พบว่าตัวพยากรณ์ที่มีค่า Beta สูงสุดคือ ปัจจัย
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ มีค่า Beta = 0.329 
แสดงว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือมี
ความส าคัญเป็นอันดับแรกในการพยากรณ์ และปัจจัย
ด้านเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสารมีค่า Beta = 0.290 
โดยตัวแปรอิสระทั้งสองสามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือพาณิชย์
สัตหีบได้ร้อยละ 32.40 และสามารถสร้างสมการ
พยากรณ์ ความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือพาณิชย์
สัตหีบ ได้ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  
 Y = 1.178 + 0.383 x (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ท่าเรือ) + 0.291 x (ด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
 Z = 0.329 x (ด้านโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ) + 
0.290 x (ด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร) 
 
8. สรุปและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาเรื่อง การประเมินความสามารถใน
การแข่งขันและปัจจัยที่ส่งผล ต่อความสามารถในการ
แข่งขันกรณีศึกษา ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ มีประเด็นที่
น่าสนใจและน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 8.1 การประเมินความสามารถในการแข่งขันของ
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบในปัจจุบัน พบว่าปัจจัยด้านการ
ก าหนดลักษณะการเลือกท่าเรือมีค่าเฉลี่ยคะแนนโดยรวม
มากที่สุด x เท่ากับ 3.61 และค่า S.D. เท่ากับ 0.62 ซึ่ง
อยู่ในระดับมาก ซึ่งปัจจัยด้านการก าหนดลักษณะการ
เลือกท่าเรือ ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกต 5 ตัว ดังนี้1.
ความเหมาะสมของที่ตั้งของท่าเรือ 2.ความมีช่ือเสียงของ
ท่าเรือ3.ความสามารถในการรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ 
4.เป็นจุดเช่ือมต่อในการเปลี่ยนถ่ายล าเรือ 5.เป็นเส้นทาง
ของสายเรือหลัก โดยประเด็น ความเหมาะสมของที่ตั้ง

ของท่าเรือ มีค่าคะแนนมากที่สุด แสดงให้เห็นถึง ความ
ได้เปรียบของต าแหน่งที่ตั้งของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ   
ส่วนปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือมีค่าเฉลี่ยคะแนนโดยรวม
ต่ าที่สุด x  เท่ากับ 3.42 และค่า S.D. เท่ากับ 0.51     
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ
ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกต 5 ตัว ดังนี้ 1.ความถูกต้อง
ของตารางการเดินเรือ 2.ความปลอดภัยของอุปกรณ์ยก
ขนสินค้า 3.ความปลอดภัยของอุปกรณ์ในการเข้าเทียบ
ท่าและออกจากท่า 4. ความถี่ของการเสียของอุปกรณ์ยก
ขนสินค้า 5. ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งสินค้า 
ดังนั้นท่าเรือพาณิชย์สัตหีบควรมีการพัฒนาท่าเรือใน
ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือเป็นอันดับแรก  
 8.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การแข่งขันของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ด้วย สถิติถดถอย
พหุ คู ณ  ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ  คื อ  ปั จ จั ย ที่ ใ ช้ ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบทั้ง 
6 ปัจจัย พบว่ามี 2 ปัจจัยมีอิทธิพลต่อความสามารถใน
การแข่งขันของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01  ได้แก่ ปัจจัยด้านด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของท่าเรือมีความส าคัญเป็นอันดับแรกในการ
พยากรณ์ และปัจจัยด้านเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสาร
เป็นอันดับที่สอง โดยตัวแปรอิสระทั้งสองสามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนความสามารถในการแข่งขันของ
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบได้ร้อยละ 32.40 ดังนั้นท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบควรให้ความส าคัญในปัจจัยด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของท่าเรือ และปัจจัยด้านเทคโนโลยีข้อมูลและ
การสื่อสาร ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2560 -2564) มี
วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1)  เพื่อประเมินผลแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard  
กรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2556-2559) และ 2) เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  HR 
Scorecard  กรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2560-2564) การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากร
ของกรมทรัพยากรธรณี จ านวน 287 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  
การเรียนรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินผลแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard กรม
ทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2556-2559) โดยภาพรวมทั้ง 26 หัวข้อผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง และ 2) ผลการจัดท า
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard กรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2560-2564) ได้แผนกล
ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2560-2564) จ านวน 1 ฉบับ  ประกอบด้วย  การวิเคราะห์ส
วอท วสิัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และโครงการริเริ่ม 
ค าส าคัญ:  แผนกลยุทธ์, การบริหารทรัพยากรบุคคล, กรมทรัพยากรธรณี 
 

Abstract 
 The research on “Strategic Plan Development for Human Resource Management at the 
Department of Mineral Resources (B.E. 2560-2564)” had 2 objectives, including; 1) to evaluate the 
achievement of the strategic plan development for human resource management  in accordance 
with HR Scorecard guidelines of the Department of Mineral Resources (B.E. 2556-2559) and 2) to 
develop a strategic plan for human resource development in accordance with HR Scorecard 
guidelines of Department of Mineral Resources (B.E. 2560-2564). The samples were 287 of the 
personnel of Department of Mineral Resources.  Data were collected by questionnaire, interviewing 
and workshop meeting The methodology used for data analysis included mean, standard deviation 
and content analysis. The results found that: 1) the overall achievement of  the strategic plan 
development for human resource management  in accordance with HR Scorecard guidelines of the 
Department of Mineral Resources (B.E. 2556-2559)  for 26 topics was at moderate level, 2) a strategic 
plan for human resource development in accordance with HR Scorecard guidelines of Department of 
Mineral Resources (B.E. 2560-2564) was successfully developed  and contained analysis of SWOT, 
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vision, mission, strategic issues, strategy, strategic objectives, key performance indicators, target 
values and initiative projects.   
Keywords: Strategic Plan, Human Resource Management, Department of Mineral Resources 
 
1. บทน า 
     การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมทรัพยากรธรณี  (พ .ศ .2560 -2564 )  ด า เนิ น
กระบวนการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ที่
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนดเป็น
เครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายในและ
ภายนอก ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินการ
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกรมทรัพยากร
ธรณีให้มีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลกรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2560-2564) จึงจะถือได้
ว่าเป็นแผนที่มีความครบถ้วนตามหลักการจัดการแผนกล
ยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันต่อสถานการณ์
ต่างๆ ที่เปลี่ยนไปและสอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและเกณฑ์การพัฒนา
สมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน[1]  และกรมทรัพยากร
ธรณีจะได้ใช้ประโยชน์จากแผนกลยุทธ์ดังกล่าวในการ
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้กรม
ทรัพยากรธรณีสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ จึงให้มีการด าเนินงานโครงการ
จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรม
ทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2560-2564) 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่ อประเมินผลแผนกลยุทธ์ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard กรม
ทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2556-2559)  
      2.2 เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard กรมทรัพยากรธรณี 
(พ.ศ.2560-2564) 
      
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
4. วิธีการวิจัย 
     การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) ประชากรคือ 
บุคลากรของกรมทรัพยากรธรณี จ านวน 365 คน ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 287 คน ตามตารางทาโร่ ยามาเน่ 
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การ
เรียนรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการวิจัยเชิงผสมวิธี
ทั้งวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ (Mixed Method) การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
การวิเคราะห์เนื้อหา  
5. ขั้นตอนการวิจัย 
     5.1 ศึกษาวิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ. 2560–2564)  

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรมทรัพยากรธรณี(พ.ศ.2560-2564) [2] 
     •SWOT Analysis 
     •Vision 
     •Mission 
     •Core Value 
     •Strategic Issues (HR Scorecard  
        5 Dimensions) 
     •Strategies 
     •Strategic Objective 
     •Key Performance Indicator 
     •Target 
     •Initiative Project 
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ภาพที่ 2 กรอบการศึกษาวิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการ 
 
     5.2 ศึกษาผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล HR Scorecard (พ.ศ. 2556–
2559) โดยใช้แบบสอบถาม 
     5.3 ขั้นส ารวจความคิดเห็นและความคาดหวัง
ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
จ านวน 15 คน  
     5.4 จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนว HR Scorecard พ.ศ. 2560–2564 
 
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ
     กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากร
บุคคลเชิงกลยุทธ์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้  ตาม
แนวทาง HR Scorecard 6 ช่ัวโมง 
     กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้วย HR Scorecard และการเรียนรู้ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Learning and Workshop) คณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์  การบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้ที่
เกี่ยวข้อง  30 คน  
     กิจกรรมที่ 3 รับฟังความคิดเห็น(ร่าง)แผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 
2560–2564 
 
 
 

6. ผลการวิจัย  
     ผลการวิจัยการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2560-
2564)  สรุปได้ดังนี้ 
     6.1 ผลการประเมินแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรธรณี ตามแนวทาง 
HR Scorecard (พ.ศ.2556-2559) พบว่า 
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลใน 26 หัวข้อ ผลการ
ประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อทุกหัวข้อการประเมินอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
     6.2 ผลการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรธรณีตามแนวทาง  
HR Scorecard (พ.ศ.2560-2564) พบว่า ได้มี
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2560-2564) จ านวน 1 
ฉบับ องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์มี 10 ประการ 
ประกอบด้วย  
     1. การวิเคราะห์สวอท  
     2. วิสัยทัศน์  
     3. พันธกิจ  
     4. ค่านิยมหลัก  
     5. ประเด็นยุทธศาสตร์  
     6. กลยุทธ์  
     7. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
     8. ตวัชี้วัด  
     9. ค่าเป้าหมาย  
     10. โครงการริเริ่ม 
 
1. วิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) 
     1.1 จุดแข็ง  (Strengths : S) 
     S1 บุคลากรด้านธรณีวิทยามีจ านวนเพียงพอ
ต่อพันธกิจของกรม 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรอง 
กรมทรัพยากรธรณี 

ศึกษาวิเคราะห ์
(Analytical Thinking) 
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     S2 ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
     S3 ค่านิยมหลักของกรมทรัพยากรธรณีมีการ
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน เอ้ือต่อพันกิจด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
      S4 ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Network) มีความพร้อมรองรับระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ 
     1.2 จุดอ่อน (Weaknesses : W)  
     W1 โครงสร้างอัตราก าลังไม่สอดคล้องเหมาะสม 
กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรม 
     W2 งบประมาณด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลยังไม่พอเพียง 
     W3 ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
     W4 บุคลากรบางส่วนยังขาดการพัฒนาและ
ฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่ก าหนดไว้ 
     W5 บุคลากรสายบริหารบางส่วนยังขาดการ
พัฒนาสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ 
     W6 แผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) 
และแผนการทดแทนต าแหน่ง Succession Plan) 
ยังมีมีการก าหนดอย่างชัดเจน 
     1.3 โอกาส (Opportunities : O) 
     O1 มี เครือข่ายหน่ายงานทางวิชาการใน
ประเทศและต่างประเทศให้การสนับสนุน การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านทรัพยากรธรณี  
     O2 ส านักงาน  ก.พ. มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยในระบบ DPIS 
     O3 ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดโอกาสให้มีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ 
     1.4 สิ่งคุกคาม (Threats : T)  
     T1 ค่าตอบแทนหน่วยงานภายนอกสูงกว่า ท า
ให้ที่ดึงดูดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  

     T2 ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยมีผลต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้บุคลากรที่มี
ความสามารถในการท างานต่ ากว่ามาตรฐานสากล 
2. วิสัยทัศน์  (Vision : V) 
     บุคลากรมืออาชีพ ด้านวิชาการและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรณี” 
3. พันธกิจ (Mission : M) 
     M1 จัดหาทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรธรณี 
     M11วางแผนทรัพยากรบุคคล 
     M12 วิเคราะห์งานและออกแบบงาน 
     M13 สรรหาบุคลากร 
     M14 คัดเลือกบุคลากร 
     M2 ให้รางวัลทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรธรณี 
     M21 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     M22 บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ ประโยชน์
เกื้อกูล 
     M23 จูงใจบุคลากร 
     M3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรธรณี 
     M31 ฝึกอบรมบุคลากร 
     M32 สนับสนุนการศึกษาต่อ 
     M33 บริหารจัดการความรู้ 
     M34 จัดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ 
     M35 พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าใน
อาชีพ 
     M36 พัฒนาบุคลากรเพ่ือทดแทนต าแหน่ง 
     M4 ป้องกันรักษาทรัพยากรบุคคลกรม
ทรัพยากรธรณี  
     M41 บริหารสุ ขภาพและความปลอดภัย
บุคลากร 
     M42 พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
     M43 บริหารวัฒนธรรมองค์การและค่านิยม
องค์การ 
     M44 สร้างความสัมพันธ์ในการท างาน 
     M45 ด าเนินงานด้านวินัยบุคลากร 
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4. ค่านิยมหลัก (Core Value : CV) 
     CV1 เชื่อถือได้  (Creditability) 
     CV2 นวัตกรรม (Innovation) 
     CV3 รวดเร็ว (Speed) 
     CV4 ประทับใจ (Impression) 
5. ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ (Strategic Issues : SI) 
     SI1 มิติที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การ 
     SI2 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
     SI3 มิติที่ 3 ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากร 
     SI4 มิติที่ 4 ความรับผิดการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
     SI5 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุล
คุณภาพชีวิตกับการท างาน 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
     7.1 ผลการประเมินผลแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรธรณีตามแนวทาง HR 
Scorecard (พ.ศ.2556-2559)  พบว่า ความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแนวทาง HR Scorecard ใน 26 
หัวข้อ ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และทุกหัวข้อผลการประเมินอยู่ ในระดับปานกลาง 
เนื่องจากบุคลากรกรมทรัพยากรธรณีผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นว่า การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ผ่านมายังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ 
(Result)  อย่างแท้จริง  โดยเฉพาะการประเมินผล
โครงการตามแผนกลยุทธ์ยังมิได้มีการวิจัยประเมินผล
โครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์[3]  โดยส่วนใหญ่ยังมีการ
ประเมินผลโครงการแบบเดิมที่ยึดประเมินกระบวนการ 
ทั้งประเมินกิจกรรม ประเมินปัจจัยน าเข้า  นอกจากนี้ 
การด าเนินงานโครงการในรอบปี  พ.ศ.2556-2559       
ยังขาดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคิดริเริ่มโครงการใหม่ๆ 
ท าให้ผลการประเมินความส าเร็จจึงอยู่ในระดับปานกลาง  
ทั้งภาพรวม และระดับปานกลางใน 26 หัวข้อตาม
แนวทาง HR Scorecard[4] 
     7.2 ผลการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลกรมทรัพยากรธรณี ตามแนวทาง HR Scorecard 

(พ.ศ.2560-2564)  พบว่า ได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรธรณีตามแนวทาง HR Scorecard 
(พ.ศ.2560-2564)  จ านวน 1 ฉบับ  ซึ่งมีองค์ประกอบ
ของแผนกลยุทธ์ 10 ประการ ได้แก่ การวิเคราะห์สวอท 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และ
โครงการริเริ่ม   
     ซึ่งการได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์ต้องใช้วิธีการให้ความรู้ 
การเรียนรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการ (Learning and 
Workshop) [5]  การรับฟังความคิดเห็นจากคณะท างาน 
ผู้บริหาร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในการจัด 
ท าแผนกลยุทธ์ในรูปแบบการเรียนรู้และประชุมเชิง
ปฏิบัติการมีผู้เข้าร่วมการประชุมให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทรัพยากรธรณีต้อง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง 
และวัฒนธรรมองค์การของกรม [6] จึงให้ความคิดเห็นว่า  
ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
โครงสร้างของกรมให้ชัดเจน จะท าให้แผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2560-2564)  มีความ
สอดคล้ อ งสั มพั นธ์ เ ชิ งบู รณาการ เหตุ ผล  ( Logic 
Integration) [7] 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     1) ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจน โดยน าตัวแบบการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์โดยยึดดัชนี
สมดุล (Balanced Scorecard: BSC)  
     2) ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมองค์การของกรม
ทรัพยากรธรณ ีจากองค์การระบบ ราชการสู่องค์การมุ่งเน้น 
กลยุทธ์ (The Strategy Focused Organization) [8]   
     3) ควรมีการถ่ายทอดแปลงประเด็นยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติให้ชัดเจน บูรณาการ และสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน 
โดยน าเครื่องมือแผนที่ยุทธศาสตร์มาใช้ (Strategy Map) 
     4) ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างการจัดส่วนราชการ
ของกรมใหม่ให้สอดคล้องกับพันธกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่งจะท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการจัด
อัตราก าลัง มีขนาด และสมรรถนะที่เหมาะสมต่อไป[9] 
8.2 ข้อเสนอแนะปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
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     ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor: KSF)  
ในการการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรธรณี
ตามแนวทาง HR Scorecard (พ.ศ.2560-2564)  มี 5 
ปัจจัย ดังน้ี[10] 
     KSF1 = มีผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Leading Change) 
     KSF2 = สร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง 
(Creating a Shared Need for Change)                                   
     KSF3 = สร้างวิสัยทัศน์ร่วมชัดเจน (Shaping a 
Vision) 
     KSF4 = ขับเคลื่อนด้วยความผูกพัน (Mobilizing 
Commitment) 
     KSF5 = ติดตามและสาธิตแสดงความก้าวหน้า 
(Monitoring and Demonstrating Progress) 
     ถ้ากรมทรัพยากรธรณีมีการพัฒนา KSF1 – KSF5   
ให้เอื้ออ านวยต่อ  HR Scorecard เช่ือว่าการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2560-
2564  จะประสบความส าเร็จ 
 
8.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 
     1) ควรจัดอบรมให้บุคลากรที่ท างานด้านการบริหาร
โครงการ(Project Management) มีสมรรถนะใน 3 ด้าน 
ประกอบด้วย สมรรถนะด้านการเขียนโครงการมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์   สมรรถนะการเป็นผู้บริ หารโครงการสู่
ความส าเร็จ และสมรรถนะการวิจัยประเมินผลโครงการ
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
    2) ควรมีการวิจัยประเมินผลโครงการตามแผนกลยุทธ์
ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อประเมินว่าการด าเนินงาน
โครงการมีความส าเร็จมากน้อยเพียงใด โดยยึดผลสัมฤทธ์ิ 
(Result) เป็นส าคัญ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ธุรกิจSMEs ในประเทศไทย เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย และเพื่อพัฒนาตัวแบบการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย 
รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน (Mixed Method) ผู้วิจัยก าหนดประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เป็นภาคการผลิตและขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีจ านวน 113,722 ราย [1] ใช้วิธีการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10 -20 คนต่อตัวแปรองค์ประกอบในการวิจัยตามเกณฑ์ข้อก าหนดการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model:SEM) [2] ทั้งนี้การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม พบว่ามีองค์ประกอบทั้งสิ้น 14  องค์ประกอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนน่าเช่ือถือมากขึ้น 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจ านวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งมีจ านวนเพียงพอและมากกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าที่สามารถ
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางสถิติได้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้างและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) 
 ผลการวิจัย การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชี พบว่าด้านการ
น าเสนอข้อมูลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.844 และค่าS.D เท่ากับ 0.819 ปัจจัยพลเมืองธุรกิจ พบว่าการทดลองและ
วิเคราะห์ปัญหามีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.883 และค่าS.D เท่ากับ 0.901 ปัจจัยความรู้ด้านการบัญชี พบว่าทักษะระดับ
มืออาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.891 และค่าS.D เท่ากับ 0.731 ปัจจัยการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่าด้าน
สินทรัพย์สิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.926 ค่าS.D เท่ากับ 0.719 และผลการด าเนินงานทางธุรกิจพบว่าผลการ
ด าเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.817 และค่าS.D เท่ากับ 0.723 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ตัวแบบเชิงโครงสร้าง พบว่าตัวแปรสังเกตได้ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับระดับมาก 
(X̅=3.687–3.926) ค่าความเบ้ (Skewness)  มีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย ค่าความเบ้เป็นลบและส่วนใหญ่มีค่าความ
โด่ง (Kurtosis) มากกว่าศูนย์ แสดงว่าข้อมูลของตัวแปรสังเกตได้ดังกล่าวมีการกระจายข้อมูลในลักษณะสูง  ผลการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานพบว่า โมเดลจ าลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสมกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ ผลการวิเคราะห์เส้นทางพบว่าระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี พลเมืองทางธุรกิจ ความรู้ด้านการบัญชี มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ความรู้ด้านการบัญชีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกและ
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการด าเนินงานธุรกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01และการบัญชีเพื่อการจัดการ
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สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การพัฒนาตัวแบบ
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมพบความสอดคล้องระหว่างการทบทวนวรรณกรรมกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วย
แบบสอบถาม พบจ านวนองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกับวรรณกรรม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อยืนยัน การพัฒนาตัวแบบในครั้งนี้มีความสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม 
ค าส าคัญ : การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี พลเมืองทางธุรกิจ ความรู้ด้านการบัญชี  
ผลการด าเนินงานธุรกิจ 
 

Abstract 
 This research aimed to study the causal factors influencing on environmental management 
accounting for SMEs in Thailand, to study the influence of environmental management accounting 
that affects the performance of SMEs business in Thailand, and to develop the accounting model for 
environmental management accounting of SMEs in Thailand. Mixed-method research methodology 
was applied for this study. Population in this study were 113,722 firm. [1] Most of them were small 
and medium enterprises (SMEs) in manufacturing sector that registered with the department of 
business development . Observed variable was investigated by sample size of 10-20 subjects per one 
latent variable according to requirements of Structural Equation Model (SEM). [2] Nevertheless, the 
study in the past indicated that the causal factor influencing the environmental accounting consisted 
of 14 factors. In order to obtain complete and reliable information, we collected 400 samples which 
were sufficient and more than the minimum requirement for statistical analysis. The sampling 
method was specific sampling (Purposive Selection). The research instruments were structured 
interview and questionnaires. Data was analyzed by Structural Equation Model (SEM). 
               The results showed that the level of opinions in the dimension of accounting information 
system factor, data presentation had the highest mean with 3.844 and 0.819 of S.D. In the corporate 
citizenship factor dimension, experimental and problem analysis had the highest mean with 3.883 
and 0.901 of S.D. In the aspect of accounting knowledge factor, the professional skill had the highest 
mean of 3.891 and 0.731 of S.D. and in the dimension of  environmental management accounting 
factor, environmental assets showed the highest mean of 3.926 and 0.719 of S.D. Simultaneously, 
the results of the business operations found that the non-financial performance had the highest 
mean of 3.817 and 0.723 of S.D. The analysis of data before conducting the structural analysis 
showed that mean of most of the variables were categorised in the high level (X̅=3.687–3.926) while 
the skewness of data is left-handed  negativity which confirmed that data in this study were highly  
distributed. The analysis of the structural equation model was conducted based on the hypothesis. It 
was found that the simulation model of structural equation was in harmony with the empirical data, 
consistent with the hypothesis of the research. Path analysis results shown that accounting 
information system, corporate citizenship, accounting knowledge are direct positive influence on 
environmental management accounting at .01 level of significance. Accounting information system 
and accounting knowledge are direct positive influence and indirect influence on business 
performance at .01 level of significance. Furthermore, the environmental management accounting is 
direct positive influence on business performance at .01 level of significance. The development of 
the accounting model for environmental management accounting found consistency between the 
study in the past and data collected by the questionnaire.  Moreover, the number of causal factors 
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that corresponded to the literature were confirmed from our in-depth interviews. The development 
of this model is consistent to the past study. 
Keyword: Environmental Management Accounting, Accounting Information System, Corporate Citizenship, 
Accounting Knowledge. 
 
1. บทน า 
     ปัจจุบันการแข่งขันของโลกอยู่ในยุคพลวัต ยุคท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ปัจจัยต่างๆเข้ามา
มีบทบาทและมีผลกระทบส าคัญที่ผลักดันกลยุทธ์การ
ด าเนินงานทางธุรกิจให้เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ธุรกิจเกิด
ความได้เปรียบและเสียเปรียบได้เสมอหากปราศจากการ
เตรียมความพร้อม ยิ่งการแข่งขันของโลกที่เปรียบเสมือน
การเป็นตลาดเดียวกัน ความได้เปรียบทางด้านต้นทุน
ตลอดจนการเติบโตของตลาดได้ท าให้เกิดการแข่งขันทาง
ธุรกิจที่รุนแรงขึ้น [3] ตลาดการแข่งขันของภาคธุรกิจใน
ประเทศไทยนับจากอดีตพบว่า มุ่งเน้นการแข่งขันด้าน
ความสามารถทางการผลิตเป็นหลักโดยเป็นผู้ผลิตสินค้า
ให้กับองค์กรหรือแบรนด์ขนาดใหญ่ของโลกมาโดยตลอด 
ซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่คือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม(SMEs) ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐที่
ผลักดันให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) มี
การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตลาดการแข่งขันในยุคปัจจุบัน 
นอกเหนือไปกว่าความสามารถด้านต้นทุน ราคาขายหรือ
ประสิทธิภาพของการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์เพียง
เท่านี้ไม่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสมในโลกยุคการ
สื่อสารดิจิตอล ตลอดจนยุคที่ประชาชน ลูกค้า ผู้บริโภค
หรือแม้กระทั่งผู้บริหารของกิจการต่างก็ให้ความส าคญักบั
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การท าธุรกิจจึงต้องมุ่งเน้น
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ธุรกิจจึงต้องค้นหาแนวทาง
หรือวิธีการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้เกิดความสามารถ
ทางการแข่งขันที่จะเป็นสมรรถนะที่ส าคัญขององค์กร
หนึ่งในนั้นคือการปรับวิธีการท าธุรกิจโดยให้ความส าคัญ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่องค์กรเข้าไปเกี่ยวข้อง ท าให้การบัญชี
เพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่
เหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) 
โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจผลิต เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการใช้
พลังงานจ านวนมาก การบ าบัดน้ าเสีย การเฝ้าระวังการ
ก่อมลภาวะ [4] การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมจะ
ท าให้ธุรกิจสามารถจ าแนกต้นทุนหรือการด าเนินงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องและใช้เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม จะ
กลายเป็นเครื่องมือพิสูจน์ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม(SMEs) รายใดที่ด าเนินธุรกิจเพื่อสังคม เป็น
องค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นคุณลักษณะที่
ส าคัญหากธุรกิจในปัจจุบันอยากที่จะเอาชนะคู่แข่งขัน
และสร้างความแตกต่างท่ียั่งยืน 
     การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมจะท าให้ธุรกิจ
หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) มี
ความสามารถทางการแข่งขันต่อโลกยุคดิจิตอล [5] การ
สร้างศักยภาพให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) จะเป็นแนวทางที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจมี
ความสามารถทางการแข่งขันต่อการผลักดันศักยภาพการ
เติบ โตทาง เศรษฐกิจของประ เทศไทยได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น
ผู้วิจัยเห็นว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) 
ของไทยมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจประเทศและตอ้ง
สร้างศักยภาพการแข่งขันที่นอกเหนือไปจากต้นทุนการ
ผลิต ราคาขาย หรือความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพื่อ
น าไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน การใช้บัญชี
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องมือช่วยในการ
จัดการความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ควรมีการศึกษาอิทธิพลของการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจSMEs 
ในประเทศไทยและพัฒนาตัวแบบอย่างจริงจังที่จะท าให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เกิด
ความสามารถทางการแข่ งขันใหม่ที่จะใช้ต่อสู้กับ
สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรงเพ่ือยกระดับโอกาสใน
การเข้าถึงตลาด การรักษาฐานลูกค้าและการเพิ่ม
ยอดขายที่จะท าให้ระบบเศรษฐกิจประเทศมีการเติบโต
อย่างก้าวกระโดดอีกครั้ง  
 การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษา ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผล
ต่อการการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในมุมมองนัก
บัญชีของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยเพื่อก าหนดตัวแปร
และองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะช่วยวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในการสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขันที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดในแนวคิดที่
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เกี่ยวข้องกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นรูปแบบ
การแข่งขันของธุรกิจในตลาดโลกปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบัญชีเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจSMEs ในประเทศไทย  
     2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs 
ในประเทศไทย  
     3. เพื่อพัฒนาตัวแบบการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
     3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา โดยการศึกษาค้นคว้า
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนด
กรอบแนวคิดและสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
     3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการศึกษาตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2561 
     3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางขนาดย่อมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศไทย 
     3.4 ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่ มตัวอย่ าง 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประเภทอุตสาหกรรมผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีกิจกรรม
เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อม 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   ผู้ วิ จั ย ได้สร้ างตั วแบบการบัญชี เพื่ อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย ในแต่ละ
องค์ประกอบ [6], [7], [8], [9]  แสดงดังภาพท่ี 1  
 
 

 
 
 
 
 
 

  
                  ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย  
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้ผลิตและขึ้นทะเบียนกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีจ านวน 113,722 ราย [1] จาก
เกณฑ์ข้อก าหนดของการใ ช้การวิ เคราะห์สมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) ผู้วิจัย
ได้ท าการเก็บข้อมูลจ านวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งมีจ านวน
เพียงพอและมากกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า และใช้การ
สุ่ ม กลุ่ มตั ว อย่ า งแบบ เฉพาะ เจ าะจง  (Purposive 
Selection) โดยเลือกผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้รับผิดชอบ
งานด้ านการจั ดท าบัญชี  ผู้ บริ หารการบัญชี  หรื อ
ผู้ประกอบการที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชี 
5.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    5.2.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซึ่งผู้วิจัยใช้ใน
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทผลิต 
     5.2.2 แบบสอบถามซึ่งน าข้อมูลจากการสัมภาษณเ์ชงิ
ลึกมาร่างแบบสอบถามเพื่อสร้างเครื่องมือในการวิจัย
 6.2.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยการสุ่ม
แบบเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 รายขึ้นไปท าการ
สนทนากลุ่มและน าบทสนทนาที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธี 
Content Analysis จัดระบบเพื่อยืนยันผลที่ได้จากเชิง
ปริมาณ 
     5.2.4 การทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยการทดสอบค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ท าการประเมินเพื่อหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence:IOC) พบว่าค่า IOC ของแต่ละข้อค าถาม
ของตัวแปรมีค่าเท่ากับ 1 
     5.2.5 การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ท าการทดสอบ (Try out) กับประชากรที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย จ านวน 30 
ตัวอย่าง พบว่าค่าความเช่ือมั่นมีค่า (Reliability) ตั้งแต่ 
0.70 ขึ้นไปทุกปัจจัย ถือว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมั่น 
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายด้วยการคัดเลือก
แบบวิธีเฉพาะเจาะจง เลือกตัวแทนด้านการท าบัญชีหรือ

ระบบ
สารสนเทศ
ทางการ

พลเมืองทาง
ธุรกิจ 

ความรู้ด้าน
การบญัช ี

การบญัชีเพื่อการ
จัดการ

สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการด าเนินงาน
ของธรกิจ 
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ผู้บริหารด้านการบัญชี 5 ท่านขึ้นไปเพื่อน าบทสนทนาที่
ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาตวัแปรที่เหมาะสมและน าผลที่ได้ไป
ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อสร้างแบบสอบถามเชิงปริมาณ
ต่อไป เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างและตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม จากนั้นท าการ Focus Group โดยเลือก
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงอีก 5 ท่านเพื่อน าบท
สนทนามายืนยันตัวแปรและองค์ประกอบต่างๆเพื่อยืนยัน
ผลที่ได้จากเชิงปริมาณ 
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
     5.4.1 สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนาอธิบายลักษณะ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ 
โ ด ย ใ ช้ ค่ า ค ว า ม ถี่  ( Frequency) แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ 
(Percentage) การจ าแนกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามและ
วัดระดับข้อมูลโดยการใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวัดตัว
แปรทดสอบค่าความเบ้ (Skewness) ความโด่ง 
(Kurtosis) ว่าแตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ด้วยสถิติทดสอบ 
Z (Z-test) 
     5.4.2 สถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบว่า
ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงหรือไม่ รวมถึง
สามารถระบุทิศทางของความสัมพันธ์ว่าเป็นบวกหรือลบ
และขนาดของความสัมพันธ์มีค่าอยู่ในระดับใด 
 5.4.3 สถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
และค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ ผู้วิจัย
พิจารณาความเที่ยงตรงของตัวแปรแฝง (Construct 
Reliability:ρC) และค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูก
สกัดได้ (Average Variance Extracted: ρV) โดยการ
ใช้สูตรของ Diamantopoulos (2000) 
     5.4.4 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling : SEM) ด้วย
โปรแกรม AMOS เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของ
แบบจ าลองการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) 
โดยผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิง
ประจักษ์ (Assessment of Model Fit) โดยดัชนีที่ใช้ใน
การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล 

(Measurement Model) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ [2] 
ประกอบด้วยดัชนีค่า Chi-Square, (2/df, CFI,GFI, 
AGFI, RMSEA และ SRMR โดยเกณฑ์ในการตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
     ตอนที่ 1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ  
36–45 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ 15,001–
20,000 บาทประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 1–5 ปี มี
ต าแหน่งงานหัวหน้างานบัญชีหรือผู้จัดการบัญชี จ านวน 
179 คน  ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียน 
3,000,000 บาท จ านวนพนักงาน 51–100 คน ระยะเวลา
การประกอบกิจการ 11–15 ปี และมีรูปแบบธุรกิจบริษัท
จ ากัด  
     ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการ
น าเสนอข้อมูลทางการบัญชีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.884 
และ SD.= 0.819 ปัจจัยพลเมืองทางธุรกิจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านการทดลองและวิเคราะห์ปัญหา มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.883 และ SD.= 0.901ปัจจัยความรู้
ด้านการบัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านทักษะ
ระดับมืออาชีพมีค่าเฉลี่ ยสูงสุดเท่ากับ 3.891และค่า
SD.=0.731 ปัจจัยการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสินทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อมมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.926 และค่าSD.= 0.719 ปัจจัยผล
การด าเนินงานทางธุรกิจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.817 และค่าSD.= 0.723 
     ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อมูลก่อนการ
วิเคราะห์ตัวแบบเชิงโครงสร้าง พบตัวแปรสังเกตได้ส่วน
ใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับระดับมาก (X̅ = 3.687– 3.926) 
พิจารณาค่าความเบ้ (Skewness) พบว่าตัวแปรสังเกตได้ที่
มีอยู่ในแบบจ าลองทั้งหมดมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย  
มี ค่ าความ เบ้ เ ป็ นลบ  เมื่ อพิ จา รณาค่ าความ โด่ ง 
(Kurtosis)พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ที่มีอยู่ในแบบจ าลองส่วน
ใหญ่มีค่าความโด่งมากกว่าศูนย์ แสดงว่าข้อมูลของตัวแปร
สังเกตได้ดังกล่าวมีการกระจายข้อมูลในลักษณะสูง ผลการ
ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นก่อนด าเนินการจัดท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัว
แปรต่างๆ พบว่า ค่าสถิติ Bartlett’s test of Sphericity 
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พบว่า มีค่าเท่ากับ 8438.547, df=210, p=0.000 ในขณะ
ที่ผลการวิเคราะห์ KMO มีค่าเท่ากับ 0.972 แสดงให้เห็นว่า
ตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แสดงว่า
ข้อมูลเหมาะสมที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) ดีมาก [2] จึงน าไปสู่การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ในล าดับต่อไป 
     ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ 
ของการศึกษา การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อการ
ตรวจสอบ ความเหมาะสมและถูกต้องของโมเดลสมการเชิง
โครงสร้าง ด้วยการพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบและค่า 
R2 เพื่อตรวจสอบความผันแปรร่วมของตัวบ่งช้ี ทั้งนี้ตัวแปร
นี้มีข้อค าถามเชิงลบและองค์ประกอบเชิงลบเข้ามา
เกี่ยวข้องทั้งนี้พบว่าทั้ง 5 ตัวแปร ผ่านเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างตามสมมติฐาน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่ศึกษา โดยเกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา
จากค่าสถิติ ดัชนีค่า Chi-Square, (2/df, CFI, GFI, AGFI, 
RMSEA, P-value โดยผลการวิเคราะห์ครั้งที่ 1 พบว่า ค่า
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด หมายความว่าค่าดัชนีความ
กลมกลืนยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลตามหลักการทางสถิติ
สมการโครงสร้าง (SEM) จะต้องด าเนินการปรับโมเดลด้วย
การพิจารณาค่า Modification Indices (MI) และ
ด าเนินการปรับตามค่า MI ที่แนะน าการปรับทีละคู่ โดย
การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการปรับปรุงจ านวน 5 รอบ พบว่ามีค่า
ดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์การยอมรับ คือค่าดัชนี ดัชนี 


2/df = 1.296, CFI = 0.995, GFI = 0.973, AGFI = 
0.953, RMSEA = 0.027, P - value = 0.666 จึงสรุปได้ว่า 
โมเดลแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
     ตอนที่ 5  ผลการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อหาอิทธิพล
ทางตรงและทางอ้อมและตอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 1  
พบว่า ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีอิทธิพลต่อการ
บัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยได้รับอิทธิพลจากระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี 0.115 เป็นอิทธิพลทางตรงเชิงบวกไม่มี
อิทธิพลทางอ้อม  สมมติฐานที่ 2 พบว่าระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานทางธุรกิจ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยได้รับอิทธิพล

จากระบบสารสนเทศทางการบัญชี 0.191 เป็นอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวก และได้รับอิทธิพลจากระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี 0.071 เป็นอิทธิพลทางอ้อม  สมมติฐานที่ 
3 พบว่า พลเมืองทางธุรกิจมีอิทธิพลต่อการบัญชีเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยได้รับอิทธิพลจากพลเมืองทางธุรกิจ 0.127 เป็น
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกไม่มีอิทธิพลทางอ้อม สมมติฐานที่ 
4 พบว่า ความรู้ด้านการบัญชีมีอิทธิพลต่อการบัญชีเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยได้รับอิทธิพลจากความรู้ด้านการบัญชี 0.166 
เป็นอิทธิพลทางตรงเชิงบวกและไม่มีอิทธิพลทางอ้อม 
สมมติฐานที่ 5 ความรู้ด้านการบัญชีมีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานธุรกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยได้รับอิทธิพลจากความรู้ด้านการบัญชี 0.192 เป็น
อิทธิพลทางตรงเชิงบวก และได้รับอิทธิพลจากความรู้
ด้านการบัญชี 0.102 เป็นอิทธิพลทางอ้อม สมมติฐานที่ 6 
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานทางธุรกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยได้รับอิทธิพลจากการจัดการบัญชีเพื่อสิง่แวดลอ้ม 
0.613 เป็นอิทธิพลทางตรงเชิงบวกไม่มีอิทธิพลทางอ้อม 
     ตอนท่ี 6 การพัฒนาตัวแบบการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจSMEs ในประเทศไทย ด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) และด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interviews) กับผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมและวิชาชีพ
ทางการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม กรอบแนวคิดภายหลัง
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ โดยค้นพบความ
สอดคล้องระหว่างการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 กับ
ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถาม พบจ านวน
องค์ประกอบที่สอดคล้องกับวรรณกรรมโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ เ ช่ียวชาญโดยจะท าการรวบรวม ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์จนกว่าจะได้ข้อมูลอิ่มตัวซึ่งพบว่าข้อมูลเริ่ม
อิ่มตัวเมื่อท าการสัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญท่านที่ 3 และจบ
การสัมภาษณ์ที่ผู้เช่ียวชาญท่านที่ 5 ทั้งนี้การสัมภาษณ์
เชิงลึกได้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของการทบทวน
วรรณกรรมที่ผ่านมาในบทที่ 2 รวมถึงการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจจากการน าข้อมูล ที่เก็บรวบรวม
จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งการสัมภาษณ์เชิง
ลึก เพื่ อยืนยัน การพัฒนาตัวแบบในครั้ งนี้ มีความ
สอดคล้องกันอย่างเหมาะสม 
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ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
     ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญ 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
     ปัจจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีความส าคัญ
มากเพราะการจัดท าบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ต้องมีการบูรณาการข้อมูลท างานร่วมกัน การเช่ือมโยง
ของข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
 ปัจจัยพลเมืองทางธุรกิจมีความส าคัญกับการบัญชี
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมถึงแม้การท าบัญชีเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอาจไม่ใช่เรื่องการบังคับแต่เป็นภาค
สมัครใจ การเป็นธุรกิจที่ดีหรือพลเมืองธุรกิจ จึงเป็นเรื่อง
ส าคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการท าธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
     ปัจจัยความรู้ทางด้านการบัญชีรวมถึงทักษะการบัญชี
เป็น เรื่ องจ า เป็นส าหรับการบัญชี เพื่ อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นบัญชีที่มีความยากและซับซ้อน 
ดังนั้นการท าบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องใช้
ความรู้และความช านาญในการจัดท า 
     ปัจจัยการบัญชี เพื่ อการจัดการสิ่ งแวดล้อม มี
ความส าคัญที่นักบัญชีต้องสามารถแยกประเภทหนี้สิน 
ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้ได้ ถ้า
แยกได้ก็สามารถจัดสรรและการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อผล
การด าเนินงานขององค์กรหรือธุรกิจ 
     ปัจจัยผลการด าเนินของธุรกิจ การบัญชีเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอาจไม่ได้ให้ผลลัพธ์ในการเงินที่ชัดเจน
มาก เพราะธุรกิจชอบคิดเสมอว่ามันส่งผลต่อความยุ่งยาก
การท างานหรือต้นทุนการด าเนินงานที่เพิ่มขึ้น แต่จริงๆ 
แล้วหากมีการจัดสรรท างานอย่างเป็นระบบจะช่วยให้
องค์กรทราบถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมว่ามี
ต้นทุนหรือสินทรัพย์ หนี้สินอย่างไร ขณะที่ยังส่งผลลัพธ์
ต่อภาพลักษณ์องค์กรทางสังคมในเชิงบวก 
 
7. อภิปรายผล 
     ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีผลต่อการบัญชีเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมขององค์กรเป็นข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่ด าเนินการภายใต้จริยธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์   

     ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีผลต่อผลการ
ด าเนินงานทางธุรกิจ  เป็นการพัฒนามาจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการน ามาใช้ด้านการบัญชีเพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถของการจัดท าบัญชีให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
      พลเมืองทางธุรกิจมีผลต่อการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมหนึ่งในหน้าที่หลักขององค์กรธุรกิจในฐานะ
พลเมืองของประเทศต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ 
ปกป้อง และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  [9] 
การเป็นพลเมืองทางธุรกิจที่ดีและการเปิดเผยข้อมูลทาง
บัญชีอย่างโปร่งใสและถูกต้องกลายเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีความคาดหวังสูง และสามารถส่งผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างมีนัยส าคัญ 
     ความรู้ด้านการบัญชีมีผลต่อการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อม  เนื่ อ งจากการบัญ ชี เพื่ อการจั ดการ
สิ่งแวดล้อมต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ด้านการบัญชี ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ทางด้านการบัญชี
ระดับมืออาชีพและทักษะทางด้านการบัญชีระดับมือ
อาชีพเพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดการจัดการอย่างเหมาะสม 
และพบว่าความรู้ด้านการบัญชีมีผลต่อผลการด าเนินงาน
ธุรกิจ ความรู้ด้านการบัญชีของนักบัญชีจะช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจจากการใช้ประโยชน์ของข้อมูล[10] เพื่อให้
กระบวนการทางธุรกิจสามารถเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
     การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมมีผลต่อผลการ
ด าเนินงานทางธุรกิจการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ช่วยให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียสามารถประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรได้อย่างอย่างทั่วถึง การที่องค์กร
เปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการส่งเสริมช่ือเสียงขององค์กรและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับช่ือเสียงด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลการบัญชีจึง
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการวัดเชิง
พาณิชย์และเศรษฐกิจ ดังนั้นการรายงานผ่านระบบบัญชี
จึงมีบทบาทส าคัญในการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กร 
 
8. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
8.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
     8.1.1 ภาคอุตสาหกรรมควรให้ความส าคัญระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี เนื่องจากสามารถด าเนิน
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กิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ ปรับปรุงข้อมูลให้มีความ
ถูกต้องแม่นย า และปรับวิธีการน าเสนอรายงานทางการ
บัญชีท่ีเหมาะสมและสามารถเข้าใจได้ง่ายจากทุกๆ ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องอีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร  
     8.1.2 องค์กรควรมุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การจัดท าบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมของบุคลากรในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง และท าการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใน
องค์ ก ร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้  ก า ร แลก เปลี่ ย น
ประสบการณ์ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาการบัญชีเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดท าแผนการปรับปรุงและ
ยกระ ดั บก า รด า เ นิ น ง าน ไ ปสู่ เ ป้ า หม ายอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบ  
     8.1.3 องค์กรต้องก าหนดพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและประกาศให้บุคลากรใน
องค์กรรับรู้และมีการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบพลเมืองธุรกิจ ทั้งวิธี
คิด วิธีท า เพื่อน าไปสู่การเป็นองค์กรที่สมัครใจและมุ่งมั่น
ในการจัดท าบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
10.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
     8.2.1 การศึกษาครั้งต่อไปมุ่งเน้นการศึกษาทดสอบ
กับกลุ่มตัวอย่างประเภทอื่นๆ ในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพื่อท าการปรับโมเดลหรือสร้างองค์ความรู้
ใหม่เพิ่มเติม 
     8.2.2 การศึกษาครั้งต่อไปท าการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพเพื่ อน าข้อมูล เ ชิงลึกมาบูรณาการร่วมกับ
การศึกษาครั้งน้ี 
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บทคัดย่อ   

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพและปัญหาการการปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของ
ข้าราชการครู กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 128 คน ด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ คือ 
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) แนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครู กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 18 คน ึึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานศึกษามีการปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูภาพรวมอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน 
ได้แก่ วินัยต่อประเทศชาติ วินัยต่อประชาชน/ผู้เรียน วินัยต่อผู้บังคับบัญชา วินัยต่อต าแหน่งหน้าที่ วินัยต่อตนเอง อยู่ใน
ระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ วินัยต่อเพื่อนร่วมงาน โดยปัญหาที่ต้องหาแนวทางแก้ไข ได้แก่ การกลั่นแกล้ง กล่าวหา ใส่
ร้าย หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง การไม่ช่วยเหลือข้าราชการด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติงานในการ
ท างานท าให้เกิดความเสียหาย และการไม่รักษาความสามัคคี 2)แนวทางแก้ปัญหาการปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของ
ข้าราชการครู ที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ได้แก่ 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
โดยให้ความรู้แบบ“ กรวยประสบการณ์ ตามแนวคิดของ เอดการ์ เดล  2 พัฒนาให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น าโดยพัฒนา
คุณลักษณะผู้น า และการจูงใจ 3 เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครูตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ค าส าคัญ : วินัยข้าราชการครู    

Abstract 
 The first purpose of this research was to study the current states and problems of 
teachers’ disciplinary and maintaining their disciplines by using 128 administrators as samples that 
were selected by simple random sampling and  5-scale questionnaire as research instrument, and 
the obtained data were statistically analyzed for percentage, mean, and standard deviation. The 
second purpose of this study was to examine the guidelines for solving the teachers’ disciplinary 
problems and maintaining their by using 18 professionals as samples that were selected by purposive 
sampling and 5-scale questionnaire as research instrument, and the obtained data were . statistically 
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analyzed for mean and standard deviation. The results showed that the schools exercised and 
maintained high levels of 5 teachers’ disciplines, including the discipline for the nation, discipline for 
people and students, discipline for superiors, discipline for the profession, and their self-discipline, 
but moderate level of the discipline for  their colleagues. Therefore, there were problems needed to 
be solved, including bullying, accusation, slander or complaints without truth, refusing to help the 
others or co-workers and discordance. The results also suggested that the proper guidelines for 
solving the teachers’ disciplinary problems and maintaining their disciplines should be 1) giving them 
the knowledge of disciplines, 2) developing the leadership and motivating characteristics of the 
school administrators, and 3) enforcing the code of ethics of teaching profession. 
Keywords: discipline of teacher government officials 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 การปฏิ รู ปการศึ กษามีความมุ่ งหมายที่ จะจั ด
การศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็น
คนดี มีความสามารถ และมีความสุข ึึ่งสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 และเป็นไปตามหลักการของ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 [1] ในสังคมปัจจุบันการ
อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มึึ่ งประกอบด้วยคนจ านวนมาก         
มีพื้นฐานความแตกต่ างกัน ยกตัวอย่ าง เ ช่น อายุ 
การศึกษา ความรู้และความนึกคิดที่แตกต่างกัน ดังนั้นจะ
ท าให้ทุกคนที่มีความต้องการแตกต่างกันใช้ชีวิตในสังคม
ให้ไม่เกิดความสับสนวุ่นวายจึงจ าเป็นต้องมีระเบียบแบบ
แผนควบคุมความประพฤติของบุคคลที่เรียกว่า วินัย [2] 
ึึ่งเปรียบเสมือนกรอบขอบข่ายของการปฏิบัติงาน เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมความประพฤติของบุคคลใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ เป็นระเบียบ แบบแผน [3] วินัยข้าราชการครู
เ ป็ นปั จ จั ย ส า คั ญที่ ช่ ว ย ให้ ก า รปฏิ บั ติ ร า ชกา ร มี
ประสิทธิภาพ ท าให้ประสบความส าเร็จในการท างาน [4] 
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีสัญญาณบ่งช้ีว่า ข้าราชการ
ครู มีวินัยลดน้อยลง ถึงแม้จะมีแนวทางการส่งเสริมวินัย
ข้าราชการครูแล้ว แต่ก็ยังมีข้าราชการครูที่กระท าผิดวินัย
อยู่ ึึ่งมีการร้องเรียนข้าราชการครูเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ครูคือแบบอย่างที่ดีของนักเรียน โดยรัฐบาลมีนโยบาย 
“โตไปไม่โกง”เพื่อให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีของสังคม 
แต่ปัจจุบันยังพบว่าข้าราชการยังมีการกระท าผิดวินัย  

 
 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาสภาพ และปัญหา การ
ปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูในสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต1 เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ครั้งนี้ น ามาใช้ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ
วินัยและการรักษาวินัย อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐ ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2.1. เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาการปฏิบัติวินัยและการ
รักษาวินัยของข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
2.2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัย
และการรักษาวินัยของข้าราชการครูในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย มี 2 ข้ันตอน 
3.1. ขั้นศึกษาสภาพ และปัญหาการปฏิบัติวินัยและ
การรักษาวินัยของข้าราชการครู 
 ตัวแปรที่ศึกษา คือ การปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัย
ข้าราชการครู 
3.2. ขั้นศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัย
และการรักษาวินัยของข้าราชการครู  
 ตัวแปรที่ศึกษา คือ แนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครู 

 



ARU Research Journal, Vol.5, No.2, May 2018                                                                                                    49 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย  
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ 
     5.1 ขั้นศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติวินัย และ
การรักษาวินัยของข้าราชการครู 
          5.1.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่างประชากรใน
การวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 จ านวน 188 คน 
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 จ านวน 128 คน 
ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย(Sample Random Sampling) 
ด้วยวิธีการจับสลาก 
          5.1.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย เป็นแบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
เกี่ยวกับระดับสภาพและปัญหาการปฏิบัติวินัย และการ
รักษาวินัยของข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
      ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบตรวจสอบ
รายการ (Check – list) 
      ตอนที่ 2 สภาพและปัญหา การปฏิบัติวินัย และ
การรั กษาวินั ยของข้ าราชการครู  มี ลั กษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดระดับ
ความเหมาะสมเป็นน้ าหนักคะแนนตามวิธีของ ลิเคิร์ท [5] 
          5.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
               1.วิ เคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ใช้สถิติ

เชิงบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปของตาราง
ประกอบความเรียง 
               2. วิเคราะห์สภาพและปัญหาการปฏิบัติวินัย
และการรักษาวินัยของข้าราชการครู วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่า เฉลี่ ย  (Mean)  และค่ าส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย
ออกเป็น 5 ระดับ  
     5.2  ขั้นศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัย
และการรักษาวนิัยของข้าราชการครู 
           5.2.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่างประชากร
ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา มีประสบการณ์ในหน่วยงานทางการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยมีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีประสบการณ์ใน
หน่วยงานทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 18 คน 
ได้ ม า จากวิ ธี ก า ร เลื อกแบบ เจ าะจ ง  ( Purposive 
sampling) 
          5.2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย เป็นแบบสอบถามส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถาม
เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัย
ข้าราชการครู ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากขั้นศึกษาสภาพ และ
ปัญหา ที่มีปัญหาในระดับปานกลางน ามาศึกษาแนว
ทางแก้ไข โดยผู้วิจัยศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด 

 สภาพ และปัญหาการปฏิบัติ
วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู 
 -  วินัยต่อประเทศชาติ  
 -  วินัยต่อประชาชน/ผู้เรียน  
 -  วินัยต่อผู้บังคับบัญชา  
 -  ผู้วินัยต่อเพื่อนร่วมงาน 
 -  วินัยต่อต าแหน่งหน้าท่ี 
 -  วินัยต่อตนเอง  
 

แนวทางการแก้ไขการปฏิบัติวินัย และการ
รักษาวินัยของข้าราชการคร ู

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาสังเคราะห์ แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
      ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)  
       ตอนท่ี 2  ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัยและการรักษา
วินัยข้าราชการครู มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดระดับความเหมาะสมเป็น
น้ าหนักคะแนนตามวิธีของ ลิเคิร์ท [5] 
      5.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
          1. วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ส ถ า นภ า พของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ใช้สถิติ
เชิงบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปของตาราง
ประกอบความเรียง 
         2.วิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัยและการ
รักษาวินัยข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไป
วิเคราะห์ เพื่อค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยก าหนดค่า
เฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นแต่ละข้อและแต่ละด้าน
ต้องมีค่า เฉลี่ย  ()≥ 4.00 จึงถือว่า เป็นรายการที่
เหมาะสมและความเป็นไปได้ [6] 
 
6. สรุปผลการวิจัย  
สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
     6.1 สภาพการปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของ
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 5ด้าน ได้แก่ วินัยต่อประเทศชาติ 
วินัยต่อประชาชน/ผู้เรียน วินัยต่อผู้บังคับบัญชา วินัยต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ วินยัต่อตนเอง และอยู่ในระดับปานกลาง 
1 ด้าน ได้แก่ วินัยต่อเพื่อนร่วมงาน  
     6.2 ปัญหาการปฏิบัติวินัย และการรักษาวินัยของ
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 ในภาพรวมมี
ปัญหาอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ วินัยต่อประเทศชาติ 

วินัยต่อประชาชน/ผู้เรียน วินัยต่อผู้บังคับบัญชา วินัยต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ วินัยต่อตนเอง และอยู่ในระดับปานกลาง 
1 ด้าน ได้แก่ วินัยต่อเพื่อนร่วมงาน คือ กลั่นแกล้ง 
กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง 
ไม่ช่วยเหลือ หรือไม่ปฏิบัติงานร่วมกันจนเกิดความ
เสียหาย ขาดความสามัคคี 
     6.3 ผลการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลแนวทาง
แก้ปัญหาการปฏิบัติ วินัย  และการรักษาวินัยของ
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 สรุปได้ดังนี้ 
          6.3.1 แนวทางแก้ปัญหาการปฏิบัติวินัย และการ
รักษาวินัยของข้าราชการครู ด้านกลั่นแกล้ง กล่าวหา 
หรื อ ร้ อ ง เ รี ยนผู้ อื่ น โ ดยปราศจากความ เป็ นจริ ง           
ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คือ ส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู และการกระท าผิดวินัย
ในด้านการกลั่นแกล้ง กล่าวหา ร้องเรียน โดยปราศจาก
ความเป็นจริง รองลงมา คือ พัฒนาให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
โดยพัฒนาคุณลักษณะผู้น า และการจูงใจ และเสริมสร้าง
จรรยาบรรณวิชาชีพครูตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
      ส่วนความเป็นไปได้ของแนวทางแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติวินัย และการรักษาวินัยของข้าราชการครู ด้าน
กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจาก
ความเป็นจริง ในภาพรวมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มาก คือ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู และ
การกระท าผิดวินัยในด้านการกลั่นแกล้ง กล่าวหา 
ร้องเรียน โดยปราศจากความเป็นจริ งโดยการอบรม 
รองลงมา คือ พัฒนาให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น าโดยพัฒนา
คุณลักษณะผู้น า และการจูงใจ และเสริมสร้างจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
          6.3.2 แนวทางแก้ปัญหาการปฏิบัติวินัย และ
การรักษาวินัยของข้าราชการครู ด้านไม่ช่วยเหลือ 
หรือไม่ปฏิบัติงานร่วมกันจนเกิดความเสียหาย  ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คือ ส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู และการกระท าผิดวินัย
ในด้านการไม่ช่วยเหลือ หรือปฏิบัติงานร่วมกันจนเกิด
ความเสียหายโดยการอบรม รองลงมา คือ พัฒนาให้
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าโดยพัฒนาคุณลักษณะผู้น า และการจูงใจ 
          ส่วนความเป็นไปได้ของแนวทางแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติวินัย และการรักษาวินัยของข้าราชการครู ด้านการ
ไม่ช่วยเหลือ หรือไม่ปฏิบัติงานร่วมกันจนเกิดความ
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เสียหาย ในภาพรวมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก คือ 
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู และการกระท า
ผิดวินัยในด้านการไม่ช่วยเหลือ หรือปฏิบัติงานร่วมกันจน
เกิดความเสียหายโดยการอบรม รองลงมา คือ พัฒนาให้
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าโดยพัฒนาคุณลักษณะผู้น า และการจูงใจ 
6.3.3 แนวทางแก้ปัญหาการปฏิบัติวินัย และการรักษา
วินัยของข้าราชการครู ด้านขาดความสามัคคี  ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คือ พัฒนาให้
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าโดยพัฒนาคุณลักษณะผู้น า และการจูงใจ 
เพื่อสร้างความสามัคคี รองลงมา คือ ส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูการกระท าความผิดในด้านไม่
รักษาความสามัคคีโดยการอบรม 
          ส่วนความเป็นไปได้ของแนวทางแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติวินัย และการรักษาวินัยของข้าราชการครู ด้านไม่มี
ความสามัคคี ในภาพรวมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มาก คือ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูการ
กระท าความผิดในด้านไม่รักษาความสามัคคีโดยการ
อบรม รองลงมา คือ พัฒนาให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น าโดย
พัฒนาคุณลักษณะผู้น า และการจูงใจ 
 
7. อภิปรายผล 
     7.1 จากการศึกษาสภาพ ปัญหาการปฏิบัติวินัยและ
การรักษาวินัยข้าราชการครู พบว่า ด้านวินัยต่อเพื่อน
ร่วมงาน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง แต่ครูคือผู้ที่
ต้องอบรมสั่งสอนนักเรียน และเป็นแม่พิมพ์ที่ดีให้กับ
นักเรียน เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในโรงเรียน โดย
สอดคล้องกับ เฟนตัน-ลีชอร์ [7]  พบว่า สมาชิกที่ดีใน
องค์การท าให้องค์กรพัฒนาขึ้น ดีขึ้น แต่หากมีปัญหาเกิด
ขึ้นกับสมาชิกในองค์กรย่อมท าให้องค์กรเกิดปัญหาขึ้น 
โดยเมื่อข้าราชการครูมีข้อขัดแย้งในด้านการท างานย่อม
ต้องเกิด ปัญหาตามมา โดยปัญหาที่เพื่อนร่วมงานไม่
เ ข้ า ใจกั น เกิ ดจาก ช่วงอายุ  ต าแหน่ ง  การศึ กษา 
ประสบการณ์ในการท างานสอดคล้องกับ สรยา มหากณา
นนท์ ที่กล่าวว่า ครูที่มี อายุ ระดับ การศึกษา ต าแหน่ง
หน้าที่ประสบการณ์การท างาน สถานภาพสมรส และ
ระดับเงินเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อ
องค์กรแตกต่างกัน จึงท าให้เกิดปัญหาต่อเพื่อนร่วมงานที่
อยู่ในระดับปานกลาง 
     7.2 จากการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ
วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู  พบว่า การให้

ความรู้กับข้าราชการครูเป็นแนวทางที่เป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหาการปฏิบัติวินัย และการรักษาวินัย สอดคล้อง
กับแนวคิด ช านาญ  สอนึื่อ [8] กล่าวว่า การให้ความรู้
แก่ข้าราชการครู  ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติอย่างแจ่มแจ้งทั้งข้าราชการ
ครูที่บรรจุใหม่หรือเก่า การจัดท าคู่มือเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ แจกข้าราชการครู นิเทศงานให้แก่ข้าราชการครู 
จัดให้มีการประชุมเพื่อพบปะสังสรรค์เพื่อให้มีโอกาสรับ
ฟังปัญหา ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการและการ
ช้ีแจงท าความเข้าใจ การส่งเสริมความรู้วินัยข้าราชการ
ครูโดยมุ่งไปที่การสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมวินัย โดยใช้การ
สอนพบว่าสอดคล้องกับแนวคิด เอดการ ์ เดล  [5] 
“ กรวยประสบการณ์ ” (Cone of Experiences) 
โดยการแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 1.ประสบการณ์ตรง เป็น
ประสบการณ์ขั ้นที่เป็นรูปธรรมมากที ่ส ุดโดยการให้ 
ได้รับประสบการณ์ โดยตรงจากของจริง สถานการณ์
จริง หรือด้วยการกระท าของตนเอง 2. ประสบการณ์
รอง เป็นการเรียนรู ้โดยเรียนจากสิ่งที่ใกล้เคียงความ
เป็นจริงที่สุด ึึ่งอาจเป็นของจ าลองหรือการจ าลองก็
ได้ 3. ประสบการณ์นาฏกรรมหรือการแสดง เป็นการ
แสดงบทบาทสมมติ เพื่อเป  นการจัดประสบการณ์ใน
เรื ่องที ่มีข้อจ ากัดด้วยยุคสมัย เวลา และสถานที ่ 4. 
การสาธิต เป็นการแสดงหรือกระท าประกอบค าอธิบาย
เ พื ่อ ใ ห ้เ ป ็น ล า ด ับ ขั ้น ต อ น ข อ ง ก า ร ก ร ะ ท า นั ้น              
5. การศึกษานอกสถานที่ เป็นการให้ได้รับและเรียนรู้
ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายนอกสถานที ่อาจเป็นการ
เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ การสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ เป็น
ต้น 6. นิทรรศการ เป็นการจัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ การ
จัดป้ายนิเทศ ฯลฯ เพื่อให้สารประโยชน์ และความรู้
แก่ผู ้ชม เป็นการให้ประสบการณ์แก่ผู ้ชมโดยการน า
ประสบการณ์หลายอย ่า งผสมผสานกันมากที ่ส ุด       
7.  โทรทัศน์ โดยใช้โทรทัศน์การสอนเพื ่อให้ข้อม ูล
ความรู ้8.  ภาพยนตร ์ เป ็นภาพที ่บ ันท ึก เ รื ่องราว
เหตุการณ์ลงบนฟิล์มเพื ่อให้ได้ร ับประสบการณ์ ทั ้ง
ภาพและเสียง โดยใช้ประสาทตาและหู  
9. การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง การบันทึกเสียงอาจ
เป็นทั้งในรูปแผ่นเสียงหรือเทปบันทึกเสียง วิทยุเป็นสื่อ
ที่ให้เฉพาะเสียง ส่วนภาพนิ่งอาจเป็นรูปภาพ สไลด์ 
ถึงแม้จะอ่านหนังสือไม่ออก แต่ก็สามารถจะเข้าใจ
เนื ้อหาเรื ่องราวได้ เนื ่องจากเป็นการนับหรือดูภาพ
เท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องอ่าน 10. ทัศนสัญลักษณ์ เช่น 
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แผนภูมิ แผนสถิติ ึึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทนความ
เป็นจริงของสิ่งต่าง ๆ หรือข้อมูลที่ต้องการให้เรียนรู้ 
11. ว จนส ัญล ักษณ ์ เ ป ็นประสบกา รณ ์ขั ้นที ่เ ป ็น
นามธรรมมากที่สุด ได้แก่ ตัวหนังสือในภาษาเขียนและ
เสียงของค าพูดในภาษาพูด เมื่อข้าราชการครูพัฒนา
ความรู้วินัยข้าราชการครูตามแนวคิดของ เอดการ์ เดล ก็
จะสามารถยกระดับวินัยข้าราชการครูให้ไม่เกิดปัญหาขึ้น
ตามมาได้อีกด้วย 
 
8. ข้อเสนอแนะ  
8.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ
วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครู ในสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต1 มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน า
ผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
      8.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผน 
ก าหนดนโยบายและเป็นมาตรการในการด าเนินงานการ
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัย และการรักษาวินัยของ
ข้าราชการครูได้ 
     8.1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยไปใช้ในการวางแผน แนวทางก าหนดนโยบายในการ
ด าเนินงานการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัย และการรักษา
วินัยของข้าราชการครูได้ 
     8.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1สามารถ
น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติ และรักษาวินัยของข้าราชการครูได้ 
     8.1.4 ครูน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติตน ตามการปฏิบัติวินัยและการ
รักษาวินัยของข้าราชการครู 
8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
     8.2.1 ควรศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาวินัยของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในมุมมองของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
     8.2.2 วิธีการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาควรใช้วิจัย
เชิงคุณภาพเพื่อเจาะลึกถึงปัญหาที่แท้จริง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  และ 2) เสนอแนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา
ในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 110 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยวิธีการจับสลาก  และ ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .99 และ
แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัย พบว่า 
1) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีจ านวน 4 ด้าน รวม 20 รายการปฏิบัติ ประกอบด้วย ด้าน
การเป็นผู้น า จ านวน 5 รายการปฏิบัติ ด้านการส่งเสริมสนับสนุน และบริหารจัดการ จ านวน 6 รายการปฏิบัติ ด้านการ
พัฒนานักวิจัย จ านวน 3 รายการปฏิบัติ ด้านการจูงใจ สร้างขวัญ และก าลังใจ จ านวน 6 รายการปฏิบัติ โดยทุกด้านมี
รายการปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 1) หน่วยงานต้นสังกัดต้องสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของ
การวิจัยในช้ันเรียน 2) สถานศึกษาต้องสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการวิจัยในช้ัน
เรียน และ 3) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างความตระหนักในตนเองถึงความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน 
ค าส าคัญ: การวิจัยในช้ันเรียน, บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา, ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this research were : 1) to study the school administrators’ roles for 
promoting classroom research under Angthong Primary Educational Service Area, and 2) to propose 
the approach for enhancing the school administrators’ roles for promoting classroom research under 
Angthong Primary Educationals Ervice Area. The samples included 110 administrators, obtained by 
using simple random sampling via drawing, and  5 experts. The research instruments were five-scale 
questionnaire with the reliability of .96 and semi-structured interview.  The data were statistically 
analyzed for mean, standard deviation and content analysis.  The results indicated that : 1) in 
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overall, the school administrators’ roles for promoting classroom research under Angthong Primary 
Educational Service Area was at high level; 2) the approach for enhancing the school administrators’ 
roles for promoting classroom research under the Office of Angthong Primary Educational Service 
Area contained 4 aspects with total 20 lists of practice, including 5 lists of leader roles, 6 lists of 
promotion and management, 3 lists of researchers’ development, and 6 lists of attracting motivation 
and encouragement. All of these aspects were required to have important lists of practice, including  
1) the original governmental agencies should increase the  awareness of the educational 
administrators regarding the importance of classroom research, 2) the schools should also increase 
the awareness of the educational administrators regarding the importance of classroom research, and 
3) the educational administrators themselves should have self-awareness in the importance of 
classroom research. 
Keywords: Administrators’ Roles, Classroom Research, Primary Educational Service  Area. 
 
1. ค าน า 
     การวิจัยในช้ันเรียนเป็นการวิจัยโดยครูเป็นผู้คิดค้น
นวัตกรรมและวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น การวิจัยในช้ันเรียนเป็นการวิจัย
ประเภทเดียวกับการวิจัยปฏิบัติการ (Action research) 
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory research) การ
สืบค้นแบบร่วมมือ  (Collaborative inquiry)  การวิจัย
ปฏิบัติการในบริบท (Contextural action research) มี
ขั้ นตอนการท าวิ จั ย โดยการ ใ ช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้จากข้อเท็จจริงอย่าง
เป็นระบบ มีแบบแผน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขหรือ
สะท้อนกลับ การท าวิจัยในช้ันเรียนต้องท าควบคู่ไปกับ
การเรียนการสอนก าลังด าเนินการอยู่ ครูและนักเรียนจะ
เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน การวิจัยในช้ันเรียนจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน ไม่ใช้เวลาในการด าเนินการวิจัย
นานเกินไป มีขนาดเล็กมีขอบเขต และกระบวนการที่
แคบเฉพาะเจาะจง มีความยืดหยุ่นไม่เคร่งครัดกับ
ระเบียบวิธีวิจัยมากนัก สามารถท าอย่างไม่เป็นทางการ ท่ี
เรียกว่าวิจัยหน้าเดียว หรือท าอย่างเป็นทางการครบ 5 
บท เหมือนวิจัยทั่วไป การท าวิจัยอาจท าการวิจัยกับ
นักเรียนคนเดียว เป็นกลุ่ม ทั้งห้องเรียน หรือหลายห้องก็
ได้  ผลการวิจัยในช้ันเรียนสามารถน ามาใช้ได้ทันที 
โดยทั่วไป การท าวิจัยในช้ันเรียนไม่มีการจัดแบ่งประเภท
การท าวิจัยว่าจัดอยู่ในประเภทใดตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
จุดประสงค์ของนักวิจัยว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสิน และผลที่จะได้รับจากการวิจัยนั้นๆ แต่การวิจัยทุก
ประเภทมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เพื่อแก้ปัญหา และ

พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนเช่ือถือได้ โดย
ครูเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญหา และ
พัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และศักยภาพ
ของนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีหลักการ
และมีเหตุผลด้วยตนเอง ซึ่งน าไปสู่ความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เก่ง ดี และมีสุข 
     จึงกล่าวได้ว่าการท าวิจัยในช้ันเรียน เป็นปัจจัยส าคัญ
ที่ท าให้นักเรียน และครู เกิดการเรียนรู้  และมีการ
พัฒนาการเรียนการสอนดียิ่งขึ้น มีประโยชน์ต่อผู้เรียน 
ผู้สอน สถานศึกษา และสังคม โดยผู้เรียนจะเกิดความรู้ 
ความเข้าใจในบทเรียน มีการพัฒนาการเรียนรู้  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และไม่มี
ปัญหาการเรียนอีกต่อไป ด้านผู้สอน เกิดความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน และสามารถน า
ผลการวิจัยในช้ันเรียนมาปรับปรุงหลักสูตร ในวงการ
ศึกษา ครูสามารถน าข้อมูลจากผลการวิจัยในช้ันเรียนมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงการศึกษา ให้มีการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการทีเกิดขึ้นจากประสบการณ์อันมีคุณค่าของครู
อย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และน าไปสู่การพัฒนาประเทศที่ดีต่อไป ด้านสถานศึกษา
จะน าผลการวิจัยในช้ันเรียนของครูไปใช้เป็นแนวทางใน
การตัดสินใจในการวางแผน ก าหนดนโยบายส าหรับการ
พัฒนาสถานศึกษา และแก้ปัญหาได้ตรงจุด ทางด้าน
สังคม การวิจัยจะเป็นการน าไปสู่การพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ นอกจากการเปลี่ยนแปลง หรือสะท้อนผลการ
ท างาน 
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     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
[1] ก าหนดให้มีการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนเป็น
เป้าหมาย ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษาประถมศึ กษาอ่ า งทอง  และ
สถานศึกษาสั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ในจุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ และตามนโยบาย ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จุดเน้นที่ 3 ด้านการ
บริหารจัดการ ในจุดเน้นข้อ 1.2 ก าหนดให้ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองบริหารจัดการอย่าง
มีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มีแนวทางการด าเนินงานคือ 1) ส่งเสริมพัฒนาการบริการ
จัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานที่
ก าหนด 2) ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา  
     จากการสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์ [2] ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เกี่ยวกับการวิจัยใน
ช้ันเรียน พบว่า ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าท่ีเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเพียงแค่ไปส ารวจว่ามี
งานวิจัยท่ีสถานศึกษาเทา่นั้น ไม่ได้จัดเก็บงานวิจัยของ
สถานศึกษา หรือให้สถานศึกษาส่งงานวิจัยในช้ันเรียน
มายังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากงานวิจัยในช้ันเรียนเป็นงานของ
สถานศึกษา งานวิจัยในช้ันเรียนทีส่่งมาส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ส่วนมากเพื่อขอ
เลื่อนวิทยฐานะเท่าน้ัน และปญัหาที่พบเกี่ยวกับการวิจัย
ในช้ันเรียน จากการไปประเมินสถานศึกษา คือ 1) 
สถานศึกษาจะไม่เห็นความส าคัญของการท าวิจัยในช้ัน
เรียน คิดว่างานวิจยัเป็นเรื่องยุ่งยาก หรือไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรยีน 2) สถานศึกษาส่วนมากไม่
ค่อยได้ท างานวิจัยในช้ันเรยีน หรอืท าแต่อาจไม่
ครอบคลมุทุกช้ันเรียน 3) งานวิจัยท่ีได้จะเป็นข้อมูล
บางส่วนตามเจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ต้องการดูเรื่องใดเรื่องหนึ่งในประเด็นที่เจ้าหน้าที่
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องการดูเท่านั้น จาก
เหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลท าให้ผลการประเมินคณุภาพ
การจัดการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทองโดยรวมยังไม่ถึงระดับมาตรฐาน

ระดับสากล ทั้งนี้ สาเหตุของปัญหาอาจมาจากปัจจยั
หลาย ๆ ด้าน เช่น จากตัวผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
     จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัย
ใน ช้ัน เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทองว่าอยู่ในระดับใด เพื่อน าข้อมูลให้
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ใช้
เป็นแนวทาง ในการ เสริ มสร้ า งบทบาทผู้ บริ หาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ใน
กา รส่ ง เ ส ริม การวิจัยในช้ันเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง    
 2.2 เพื่อเสนอแนวทางเสริมสร้าง บทบาทผู้บริหาร 
สถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหาประกอบด้วยเนื้อหา 4 ด้านดังนี้ 
 3.1.1 บทบาทด้านการเป็นผู้น า  
   3.1.2 บทบาทด้านส่งเสรมิสนับสนุน และบริหาร
จัดการ 
 3.1.3 บทบาทด้านการพัฒนานักวิจัย 
 3.1.4 บทบาทด้านการจูงใจ สร้างขวัญและก าลังใจ 
3.2 ประชากร และกลุ่มตัวอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย มี 2 กลุ่ม ดังนี้ 
     3.2.1 ขั้นศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน กลุ่มประชากรได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 152 คน กลุ่มประชากร
ตัวอย่างได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 110 คน 
ได้มาโดยการสุม่ตัวอย่างแบบง่าย 
 3.2.2 ขั้นศึกษาแนวทางเสรมิสร้างบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจยัในช้ันเรียน ผู้ให้ข้อมลู 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มผีลงานดีเด่น ด้านกาบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้การวิจัยในช้ันเรยีน จ านวน 5 คน 
3.3 ตัวแปรที่ศึกษา    
  3.3.1 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริม 



56                                                                                         วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2561         
 

การวิจัยในช้ันเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
 3.3.2 แนวทางเสรมิสรา้ง บทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริม การวิจยัในช้ันเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบง่เป็น 2 ตอน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหาร  
สถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) ที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.99 จ านวน 
42 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นผู้น า 
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการการท าวิจัย
ในช้ันเรียน ด้านการพัฒนานักวิจัยในช้ันเรียน ด้านการจูง
ใจ สร้างขวัญ และก าลังใจ  
 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ (Interview) แนวทาง
เสริมสร้างบทบาทสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ัน
เรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดปลายเปิด โดย
ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่ารายการอื่น 
จ านวน 3 รายการในแต่ละด้าน โดยการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญเพื่อหาแนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหาร 
สถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองผู้วิจัย
น าผลที่ได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ
โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 4.2.2 วิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ และสรุป
เป็นแนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
 
5. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ทั้ง 2  
ขั้นตอนดังกล่าว  สรุปได้ว่า 
     5.1 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริม 
การวิจัยในช้ันเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 
 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัย
ใน ช้ัน เรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ได้แก่ ด้านด้าน
การจูงใจ สร้างขวัญ และก าลังใจ ด้านการเป็นผู้น า ด้าน
การส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการ ส่วนรายการที่มี
ค่าต่ า คือ ด้านการพัฒนานักวิจัย 
     5.2 แนวทางเสริมสร้าง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สรุปได้ดังนี้ 
      5.2.1 ด้านการเป็นผู้น า ในการประสานงานกับ 
สถานศึกษาอ่ืน หรือองค์กรต่างๆเพื่อสร้างระบบเครือข่าย
การท าวิจัยในช้ันเรียน การแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท าวิจัยในช้ัน
เรียน การเป็นผู้น าในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
การท าวิจั ยในช้ันเรียนของครูทุกระดับ ช้ันเรี ยนมี
แนวทาง/วิธีการเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา  
จ านวน 5 รายการดังนี ้
           5.2.1.1 หน่วยงานต้นสังกัด ต้องสร้างความ
ตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการ
วิจัยในช้ันเรียน ความส าคัญของการสร้างระบบเครือข่าย
การท าวิจัยในช้ันเรียน 
           5.2.1.2 สถานศึกษา และกลุ่มสถานศึกษา 
ต้องสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็น
ความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียนความส าคัญของการ
สร้างเครือข่ายการท าวิจัยในช้ันเรียนร่วมกัน 
           5.2.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องสร้างความ
ตระหนักในตนเองถึงความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน
ความส าคัญของการสร้างระบบเครื่องข่ายการท าวิจัยใน
ช้ันเรียน และความส าคัญของชุมชนในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการท าวิจัยในช้ันเรียน และความส าคัญของการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการท าวิจัยในช้ันเรียนโดย
เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีจัดการอบรม 
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            5.2.1.4 สถานศึกษาต้องก าหนดกิจกรรมให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าไปท ากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง 
และชุมชน  
            5.2.1.5 หน่วยงานต้นสังกัด ต้องมีการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการวิจัยในช้ันเรียน  
       5.2.2 ด้านการส่งเสริมสนับสนุน และบริหาร
จัดการในการแสวงหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก เพื่อ
น ามาสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียน การจัดให้มีหน่วยงาน
ส าหรับสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียน และการจัดให้มี
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
วิจัยในช้ันเรียนในสถานศึกษา มีแนวทาง/วิธีการ
เสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 6 
รายการ ดังนี ้
           5.2.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องสร้าง
แนวทางในการแสวงหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อ
น ามาสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียนด้วยตนเอง 
           5.2.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องสร้างความ
ตระหนัก ถึงความส าคัญ ของการวิจัยในช้ันเรียนด้วย
ตนเอง 
           5.2.2.3 หน่วยงานต้นสังกัด ต้องใช้ระเบียบ 
ข้อบังคับให้สถานศึกษามีหน่วยงานส าหรับสนับสนุนการ
วิจัยในสถานศึกษา  
            5.2.2.4 หน่วยงานต้นสังกัด ต้องให้การ
สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาได้ไปศึกษาดูงานตาม
หน่วยงานต่างๆ ท่ีจัดให้มีหน่วยงานส าหรับสนับสนุนการ
วิจัยในช้ันเรียนในสถานศึกษาที่ปฏิบัติจริงแล้วมีผล
อย่างไรกับสถานศึกษา 
            5.2.2.5 หน่วยงานต้นสังกัด ต้องก าหนดให้มี 
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
วิจัยในช้ันเรียน ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาให้ชัดเจน รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า ผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถกับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเชิญมา
เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน มีการนิเทศ 
ติดตามการด าเนินงาน ว่ามีแผนแต่งตั้งคณะกรรมการจริง 
             5.2.2.6 สถานศึกษา ต้องก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสถานศึกษาว่าต้องมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจ าสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนโดยเฉพะ
ในสถานศึกษา  
            5.2.2.7 หน่วยงานต้นสังกัด ต้องมีการ
ตรวจสอบผู้บริหารสถานศึกษาว่ามีแสวงหาแหล่งเงินทุน
จากภายนอกเพือ่น ามาสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียน  

      5.2.3 ด้านการพัฒนานักวิจัย มีแนวทางในการ
จัดอบรมสาธิตวิธีการสอนที่หลากหลายวิธี เพื่อให้ครู
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาในช้ันเรียน ให้มีการจัดอบรม
หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน
อย่างต่อเนื่อง และมีการเชิญวิทยากรมาฝึกอบรมให้
ความรู้ แก่ครู เพื่อน าไปใช้ในการวิจัยในช้ันเรียน มี
แนวทาง/วิธีการเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
           5.2.3.1 หน่วยงานต้นสังกัด ต้องสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนที่หลากหลายและการวิจัยใน
ช้ันเรียนให้เกิดกบัตัวผู้บริหารสถานศึกษา 
           5.2.3.2 สถานศึกษา ต้องเห็นความส าคัญ
ของการวิจัยในช้ันเรียนก่อน แล้วจึงจะสามารถเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
           5.2.3.3 สถานศึกษา ต้องให้การสนับสนุน
งบประมาณจัดหาวิทยากร อาคารสถานที่ส าหรับจัด
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนสาธิตวิธีการสอน
หลากหลายวิธ ี
      5.2.4 ด้านการจูงใจ สร้างขวัญ และก าลังใจใน
การจัดให้มีการใช้ผลการวิจัยในช้ันเรียนของครูมา
พิจารณาเลื่อนต าแหน่งในหน้าที่การงาน และเลื่อนขั้น
เงินเดือนของครูให้สูงขึ้น และการน าผลงานการวิจัยใน
ช้ันเรียนของครูไปจัดนิทรรศการ เผยแพร่ในที่ประชุม 
และสาธารณชนรับทราบ มีแนวทาง/วิธีการเสริมสร้าง
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 6 รายการ มี
แนวทาง ดังนี ้
           5.2.4.1 สถานศึกษา ต้องใช้แรงเสริมกับครูที่
มีผลงานการวิจัยในช้ันเรียนโดยก าหนดให้งานวิจัยในช้ัน
เรียนเป็นส่วนหนึ่งที่น ามาใช้ในการเพื่อพิจารณาเลื่อน
ต าแหน่งในหน้าที่การงาน และเลื่อนขั้นเงินเดือนของครู
ให้สูงข้ึน 
           5.2.4.2 หน่วยงานต้นสังกัด ต้องสร้างความ
ตระหนักให้ ผู้ บริหารสถานศึกษา เห็นคุณค่ าและ
ความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน 
            5.2.4.3 หน่วยงานต้นสังกัด ต้องมีการน า
ระเบียบข้อบังคับและโทษทางวินัยของทางราชการมาใช้
บังคับให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมการวิจัยในช้ัน
เรียน 
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           5.2.4.4 หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
ต้องมีโครงการ หรือนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษา น า
ผลงานการวิจัยของครูไปเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
           5.2.4.5 ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องสร้างความ
ตระหนักในตนเองถึงความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน 
และความส าคัญของการเผยแพร่ผลงานการวิจัยในช้ันเรียน 
      2.4.6 สถานศึกษา ต้องสร้างความตระหนัก ให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน 
 
6. อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาแนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ดังนี้ 
     6.1 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมการ
วิจัยในช้ันเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจูงใจ สร้างขวัญ 
และก าลังใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษามีบทบาทการเป็นผู้น าการวิจัยในช้ันเรียน ให้
การส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
บุคลากรในการท าวิจัยในช้ันเรียนรวมทั้งมีการบริหาร
จัดการที่ดี มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถใน
การท าวิจัย รวมทั้งจูงใจ สร้างขวัญ ท าให้การท าวิจัยใน
ช้ันเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อ่างทองอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สุพัฒตรา สวัสดิ์
พานิชย์ [3] ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ช่วง ช้ันที่  1 -2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี
บทบาทในการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนโดยรวมและ
ในรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
     6.2. แนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ดังต่อไปนี้ 
      6.2.1 ด้านการเป็นผู้น า ในการประสานงานกับ 
สถานศึกษาอื่น หรือองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างระบบ
เครือข่ายการท าวิจัยในช้ันเรียน การแสวงหาความร่วมมอื
กับผู้ปกครอง ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท าวิจัยใน
ช้ัน เรี ยน การ เป็นผู้ น า ในการตรวจสอบ ติ ดตาม
ประเมินผลการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกระดับช้ันมี

แนวทาง/วิธีการเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
คือ หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาและกลุ่มสถานศึกษา
ต้องสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาเองก็ต้องสร้างความตระหนัก
ให้เกิดขึ้นกับตนเองรวมทั้งถึงความส าคัญของการวิจัยใน
ช้ันเรียน ความส าคัญของชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วม
การท าวิจัยในช้ันเรียน ความส าคัญของการตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผลการท าวิจัยในช้ันเรียน ความส าคัญ
ของการสร้างระบบเครือข่ายการท าวิจัยในช้ันเรียน
ร่วมกันว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นอกจากนี้ สถานศึกษาต้องมีการก าหนดกิจกรรมให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าไปท ากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง
ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดต้องมีการตรวจสอบ
เอกสารหลั กฐานการวิ จั ย ใน ช้ัน เรี ยนที่ ผู้ บริ หาร
สถานศึกษาไปด าเนินการ 
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาท
ส าคัญในการก าหนดนโยบาย ก าหนดทิศทางของ
สถานศึกษา ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดขึ้นอยู่กับ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสิ้น การสร้าง
ความตระหนักให้เกิดกับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นการ
สร้างจิตวิสัยให้กับผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญ
ของการวิจัยในช้ันและน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับ รุ่ งชัชดาพร  เวหะชาติ [4] 
กล่าวถึง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานให้ประสบความส าเร็จ บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะเปลี่ยนไปโดยมุ่งเน้นเป็นผู้น า ให้
การสนับสนุน ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการ
กระจายอ านาจ การสร้างทีมงาน รวมทั้งประสานสัมพันธ์
ระดม และจัดทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับชุมชน  การพัฒนาวิชาชีพครู การมี
วิสัยทัศน์ และนโยบายที่ชัดเจนจะช่วยสร้างความพร้อม 
สนับสนุนช่วยเหลือให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง สามารถ
บริหารจั ดการได้ อย่ า งมีคุณภาพ โดยมี ผู้ บริ ห าร
สถานศึกษาเป็นแกนน าที่ส าคัญ การให้รางวัล แรงเสริม 
หรือสร้างขวัญและก าลังใจ มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเป็นอย่างยิ่งในทุกระดับ  
          6.2.2 ด้านการส่งเสริมสนับสนุน และบริหาร
จัดการ ในการแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อน ามาสนับสนุน
การวิจัยในช้ันเรียน การจัดให้มี หน่วยงานส าหรับ
สนั บสนุ นกา ร วิ จั ย ใน ช้ั น เ รี ย น  และกา รจั ด ให้ มี
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
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วิจัยในช้ันเรียนในสถานศึกษา มีแนวทาง/วิธีการ
เสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของ
การวิจัยในช้ันเรียน และสร้างแนวทางในการแสวงหา
แหล่งเงินทุนจากภายนอก เพื่อน ามาสนับสนุนการวิจัยใน
ช้ันเรียนด้วยตนเอง หน่วยงานต้นสังกัดต้องใช้ระเบียบ 
ข้อบังคับให้สถานศึกษาต้องมีหน่วยงานส าหรับสนับสนุน
การวิจัย และก าหนดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ า
สถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนในสถานศึกษา 
และสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ไปศึกษาดูงาน
ตามหน่วยงานต่างๆ ท่ีจัดให้มีหน่วยงานส าหรับสนับสนุน
การวิจัยในช้ันเรียนในสถานศึกษาท่ีปฏิบัติจริงว่ามีผลเป็น
อย่างไร รวมทั้งสถานศึกษาเองก็ต้องก าหนดไว้ในระเบียบ
ของสถานศึกษาว่าต้องมีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ า
สถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนโดยเฉพะใน
สถานศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน 
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง 
สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยในช้ัน
เรียนเป็นการปลูกฝังจิตส านึกของผู้บริหารสถานศึกษา 
ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นคุณค่า และความส าคัญ
ของการวิจัยในช้ันเรียน และให้การส่งเสริมสนับสนุนทั้ง
ด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรที่มีส่วนร่วมใน
การท าวิจัยในช้ันเรียน รวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการที่ดี
จากผู้บริหารสถานศึกษาท าให้การวิจัยในช้ันเรียนประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สอดคล้องกับดวง
กมล กิ่งจ าปา (Citec in Kaiser) [5] ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ผู้น าครูในองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กลุ่มตัวอย่างคือ ครูระดับหัวหน้าในเมืองเซนต์หลุยส์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้สัมภาษณ์ส ารวจบทบาท
ของครูเพื่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น ต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อน
ร่วมงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบในบทบาท
ให้สมดุล การพัฒนาเทคนิคในการบริหาร และการเรียนรู้
จากเพื่อนร่วมงาน 
      6.2.3 ด้านการพัฒนานักวิจัย ในการจัดอบรม
สาธิตวิธีการสอนที่หลากหลายวิธี เพื่อให้ครูน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในช้ันเรียน ให้มีการจัดอบรมหรือประชุม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง 
และมีการเชิญวิทยากรมาฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครูเพื่อ
น าไปใช้ในการวิจัยในช้ันเรียน มีแนวทาง/วิธีการ

เสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา คือ หน่วยงานต้น
สังกัดต้องสร้ างองค์ความรู้ เกี่ ยวกับวิ ธีการสอนที่
หลากหลาย และการวิจัยในช้ันเรียนให้เกิดกับตัวผู้บริหาร
สถานศึกษา สถานศึกษาต้องเห็นความส าคัญของการวิจัย
ในช้ันเรียนก่อนแล้วจึงจะมีการจัดอบรม หรือประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน หรือมีการเชิญ
วิทยากรมาฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครูเพื่อน าไปใช้ในการ
วิจัยในช้ันเรียนได้ สถานศึกษาต้องให้การสนับสนุน
งบประมาณ จัดหาวิทยากร อาคารสถานที่ส าหรับการ
ฝึกอบรมและการสาธิตวิธีการสอนหลากหลาย  
     ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
วิธีการสอนที่หลากหลาย และการวิจัยในช้ันเรียนให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็น
ความส าคัญของวิธีการสอนที่หลากหลาย และการวิจัยใน
ช้ัน เรี ยน จากนั้ นผู้ บริ หารสถานศึกษาจึ งจะ เห็น
ความส าคัญของการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ
ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ครูน าความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับวิชาสุทธิ์ ทิพย์
วงศ์ (Citec in Kenneth) [6] ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ครูนักวิจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐเฟนซิ
วาเนียตอนเหนือ พบว่า การท าวิจัยของครูต้องได้รับการ
สนับสนุน และได้ความร่วมมือจากฝ่ายบริหารที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อท าวิจัยของครู เนื่องจากการท า
วิจัยเป็นเครื่องมือพัฒนาวิชาชีพที่ได้ผล อุปสรรที่มีผลต่อ
งานวิจัยของครู คือ เวลาและทัศนคติ การส่งเสริมการ
วิจัยของครู เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ดีต้องท าด้วย
ความสมัครใจ ท าให้เป็นระบบ และร่วมมือร่วมใจกัน  
          6.2.4 ด้านการจูงใจ สร้างขวัญ และก าลังใจใน
การจัดให้มีการใช้ผลการวิจัยในช้ันเรียนของครูมา
พิจารณาเลื่อนต าแหน่งในหน้าที่การงาน และเลื่อนขั้น
เงินเดือนของครูให้สูงขึ้น และการน าผลงานการวิจัยใน
ช้ันเรียนของครูไปจัดนิทรรศการ เผยแพร่ในที่ประชุม 
และสาธารณชนรับทราบ มีแนวทาง/วิธีการเสริมสร้าง
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา คือ สถานศึกษาต้องใช้แรง
เสริมกับครูที่มีผลงานการวิจัยในช้ันเรียนโดยก าหนดให้
งานวิจัยในช้ันเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่น ามาใช้ในการเพื่อ
พิจารณาเลื่อนต าแหน่งในหน้าที่การงาน และเลื่อนขั้น
เงินเดือนของครูให้สูงขึ้น หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา
ต้องสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็น
คุณค่า และความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน รวมทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาเองก็ต้องสร้างความตระหนักใน
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ตนเองถึงคุณค่า และความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน 
ความส าคัญของการเผยแพร่ผลงานการวิจัยในช้ันเรียนใน
ที่ชุมชน และสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดต้องงมีการ
น าระเบียบข้อบังคับ และโทษทางวินัยมาใช้บังคับให้
ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 
สถานศึกษาต้องมีโครงการหรือนโยบายให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาน าผลงานการวิจัยของครูไปเผยแพร่ หรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งที่สถานศึกษา และที่ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาร่วมกัน เพื่อให้ผู้ท าการวิจัยในช้ันเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจ และเกิดความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเอง  
     ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจูงใจ สร้างขวัญ และก าลังใจ
จะเป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้ครูมีความกระตือรือร้น
และมีก าลังใจท างาน ด้วยความเต็มใจอย่างมีความสุข 
และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
เดินไปสู่ เป้าหมายคือรางวัลที่ต้องการ ส่งผลให้งาน
ประสบความส าเร็จตามที่ก าหนด และมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับ จอมพงศ์ มงคลวนิช [7] กล่าวถึง บทบาท
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารโรงเรียนเป็นฐานให้
ประสบความส าเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี
ความสามารถในการเป็นผู้น า รู้จักมอบหมายงาน 
กระจายอ านาจ สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามี
ความรู้ และทักษะเพิ่มขึ้น และชักจูงให้ครูทุกคนมีส่วน
ร่วมในงานของสถานศึกษา และให้รางวัลเหมาะสมแก่ครู 
และเจ้าหน้าท่ี 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 7.1.1 หน่วยงานต้นสังกัด ต้องสร้างความตระหนัก 
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการวิจัยในช้ัน
เรี ยน ในการ เป็นผู้ น า  พัฒนานักวิ จั ย ให้มี ความรู้
ความสามารถท่ีหลากหลาย ให้การส่งเสริมสนับสนุนและ
บริหารจัดการปัจจัยที่เอื้อต่อการท าวิจัยในช้ันเรียน  จูงใจ 
สร้างขวัญและก าลังใจครูท าการวิจัยในช้ันเรียนให้ประสบ
ความส าเร็จ 
   7.1.2 สถานศึกษา ต้องสร้างความตระหนักให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการวิจัยในช้ัน
เรียนในการเป็นผู้น าพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถที่
หลากหลาย ให้การสนับสนุน จูงใจ สร้างขวัญและ
ก าลังใจครูท าการวิจัยในช้ันเรียนให้ประสบความส าเร็จ 
 7.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องสร้างความตระหนัก 

ในตนเอง ถึงความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียนโดยการ
เป็นผู้น า พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย 
จูงใจ สร้างขวัญและก าลังใจครูท าการวิจัยในช้ันเรียนให้
ประสบความส าเร็จ  
7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 7.2.1 ค ว ร ศึ ก ษ า  รู ป แ บ บ บ ท บ า ท ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 
 7.2.2 ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับ การติดตามผล 
และประเมินผลบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน 
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บทคัดย่อ 

               งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและเพื่อ ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการน าระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ กลุ่ม
ตัวอย่างคือหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 10 หลักสูตร ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยใช้แบบประเมินคุณภาพและความ
สอดคล้องของระบบสารสนเทศ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และมีประสิทธิภาพในการใช้งานโดยทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 90 ส่วนความพึงพอใจขอ งผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศ ด้านวิธีการน าเสนอเนื้อหา ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านคุณค่าของเนื้อหา/ข้อมูลในระบบสารสนเทศ และด้าน
การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.39  
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ, การประกันคุณภาพการศึกษา, เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

Abstract 
               This research aimed to develop the assurance information system of education quality 
in curriculum level, and to study the users' satisfaction towards the implementation of educational 
quality assurance information system. The samples were ten bachelor's degree programs of the 
Faculty of Education, Phranakorn Sri Ayutthaya Rajabhat University that conducting in the year 2016. 
The sample was selected by purposive sampling, and the data were obtained by using the 
evaluation form for the information system’s quality and consistency and the evaluation form for 
user’s satisfaction of the information system. The data were statistically analyzed for frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The results showed that the information system was 
accurate, in agreement with the criteria of curriculum quality assurance and effective for users. All 
courses were found to meet the curriculum standards and 90% of them were shown to have a good 
level of evaluation. The results also showed that the users' satisfaction of information system 
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regarding to the presentation, reliability, value of content/information and accessibility to information 
systems was in high level with the average of 4.39.   
Keywords: Information system, Educational quality assurance, Criteria of educational quality 
assurance 
 
1. บทน า 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพ.ศ. 2542 
[1] และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 [2] ได้
ก าหนดหลักการของการจัดการศึกษาและมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาไว้ โดยก าหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในทุกระดับ โดยระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มี ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   
 ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 3 ระดับ คือระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน ส าหรับกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรนั้น เริ่มด าเนินการตั้งแต่การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพ [3] ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียนและองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้  
 การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการประกัน
คุณภาพนั้น ต้องอาศัยระบบสารสนเทศที่มีการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล/สารสนเทศที่จ าเป็นและเพียงพอส าหรับ
น าไปใช้ในการวางแผน  การวิเคราะห์ความต้องการและ
การน าเสนอข้อมูลการด าเนินงานประกันคุณภาพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศ จึงมีบทบาทส าคัญต่อ
การขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตร ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร)ระดับปริญญา
ต รี ข อ ง ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีจ านวน 10 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินมาตรฐานหลักสูตรจ านวน 6 หลักสูตร ไม่ผ่าน
เกณฑ์จ านวน 4 หลักสูตร และส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนเกณฑ์
การประกันคุณภาพใหม่ ระบบสารสนเทศบางอย่างยังไม่
พร้อมใช้งาน ท าให้ขาดการวางแผนการด าเนินงานที่ดี
และไม่ทันต่อการว างแผนปรับปรุ งกระบวนการ
ด าเนินงานได้อย่างทันท่วงที และหากไม่ได้รับการวาง
แผนการปรับปรุงและการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล
และสารสนเทศที่ดี จะเกิดผลกระทบโดยตรงต่อนักศึกษา
ในหลักสูตรและส่งผลกระทบต่อเนื่องในระดับคณะและ
สถาบัน   
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับ
หลักสูตร) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาขึ้น เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการและการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือส าหรับ
ผู้บริหารในการบริหารจัดการหลักสตูรของคณะครศุาสตร์
และคณะอื่นๆ ต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
 2.2  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการ
น าระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรไปใช้ประโยชน์ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 54 หลักสูตร 
 กลุ่มตัวอย่าง คือหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน
ข อ ง ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
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พระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 
หลักสูตร ได้มาด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling) 
3.2 การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     1. ศึกษาทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 
พ.ศ. 2557  ระบบสารสนเทศและงานวิจัยเกี่ยวกับการ
น าระบบสารสนเทศมาใช้ในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 2. ศึกษาสภาพและความต้องการข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรของ
คณะครุศาสตร์  
         2.1 ออกแบบแบบส ารวจสภาพและความต้องการ
ด้านข้อมูล/สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ ไปตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Item-Objective Congruence Index : IOC) 
โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน แล้วน ามาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
         2.2 น าแบบส ารวจสภาพและความต้องการด้าน
ข้อมูล/สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ไปส ารวจกลุ่มผู้ที่
เกี่ยวข้องและใช้งานข้อมูลสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพ ของคณะครุศาสตร์ จ านวน 18 คน  
         2.3 วิเคราะห์ผลการส ารวจสภาพและความ
ต้องการด้านข้อมูล/สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ 
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ตามประเด็นจากผลการ
ส ารวจความต้องการ แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญซึ่งเป็นผู้
ประเมินระดับหลักสูตร และผู้ เ ช่ียวชาญด้านระบบ
สารสนเทศรวม 5 ท่าน ท าการตรวจสอบความถูกต้อง
และความสอดคล้องของข้อมูล โดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพและความสอดคล้องของระบบสารสนเทศ 
 4. น าสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ [4] ที่สร้างจาก 
Google Site และจัดเก็บสารสนเทศบน Google Drive 
โดยก าหนดรหัสผ่ านในการเข้ าถึ งข้อมูล  แล้ ว ให้
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของทุกหลักสูตร และ
ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้งาน  

 5. ติดตามผลการน าระบบสารสนเทศไปใช้ในการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จากการรายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559  
 6. สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการน า
ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
มาใช้ 
     6.1 ออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร คณะครุศาสตร์ไปตรวจสอบความถูกต้องโดย
ผู้เ ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน แล้วน ามาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
     6.2 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
คณะครุศาสตร์ไปส ารวจกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 14 คน 
(กลุ่มผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ ปี
การศึกษา 2559) 
     6.3 วิเคราะห์ผลการความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
คณะครุศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้น 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     1. วิเคราะห์ความถูกต้องแบบส ารวจสภาพและความ
ต้องการด้านข้อมูล/สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตรและแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร โดยตรวจสอบความเที่ยงตรง 
(IOC) จากผู้เช่ียวชาญ 
     2. วิเคราะห์ผลการส ารวจสภาพและความต้องการ
ด้านข้อมูล/สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย  
     3.  วิเคราะห์ความถูกต้องและความสอดคล้องของ
ระบบสารสนเทศ โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรง (IOC) 
โดยผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งเป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตร จ านวน 
5 ท่าน 
     4.  วิเคราะห์ผลการสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร คณะครุศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย  
 
4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร  
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 4.1.1  ผลการส ารวจสภาพและความต้องการด้าน
ข้อมูล/สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตรของคณะครุศาสตร์  
 ผู้วิจัยน าแบบส ารวจสภาพและความต้องการด้าน
ข้อมูล/สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญประเมิน โดยการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (IOC) แล้วจึงน าไปใช้ ซึ่งแบบ
ส ารวจประกอบด้วย 3 ตอน ผลการส ารวจเป็นดังน้ี 
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบส ารวจ มีจ านวนผู้ตอบ
แบบส ารวจจ านวน 18 คน ประกอบด้วยผู้บริหารคณะครุ
ศาสตร์ 1 คน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 8 คน กรรมการ
และเลขานุการหลักสูตร 3 คน เจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตร 5 
คน และกรรมการบริหารหลักสูตร 1 คน จาก 10 
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์ ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ใช้งานข้อมูล/สารสนเทศด้าน
การประกันคุณภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3.53 ประเด็นที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือระบบสารสนเทศ
เพื่องานประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรมีความส าคัญ 
อยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44 รองลงมาคือระบบ
สารสนเทศของคณะครุศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความ
ทันสมัย สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพของหลักสูตร อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 
3.50 และประเด็นที่มีความคิดเห็นต่ าสุดคือระบบ
สารสนเทศของคณะครุศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอ
ต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร อยู่
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.06  
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมด้านระบบสารสนเทศด้าน
การประกันคุณภาพ  
     ประเด็นที่ 1 ระบบสารสนเทศของคณะครุศาสตร์
ควรมีข้อมูล/สารสนเทศอย่างน้อยในเรื่องใดบ้างใน        
3 อันดับแรกพบว่า ล าดับที่ 1 ข้อมูลนักศึกษาแต่ละช้ันปี 
ความถี่ 18 คิดเป็นร้อยละ 100 ล าดับท่ี 2 ข้อมูลคุณภาพ
บัณฑิต/การมีงานท า ความถี่ 17 คิดเป็นร้อยละ 94.44 
ล าดับที่ 3 ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ความถี่ 16 คิด
เป็นร้อยละ 88.89 
     ประเด็นที่ 2 ข้อมูล/สารสนเทศในด้านใดที่ต้องการ
มากที่สุดในการด าเนินงานประกันคุณภาพในระดับ
หลักสูตรใน 3 อันดับแรก พบว่า ล าดับที่ 1 เท่ากัน 3 
ประเด็น ได้แก่ ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร ข้อมูล

นักศึกษาแต่ละช้ันปี และข้อมูลการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร ความถี่ 4 คิดเป็นร้อยละ 22.22  
     ผู้ตอบแบบส ารวจมีความเห็นเพิ่มเติมว่าระบบ
สารสนเทศของคณะครุศาสตร์ในภาพรวม ยังไม่สามารถ
น ามาใช้ได้ทันที กระจายอยู่ตามหน่วยงานภายใน ยังไม่มี
ระบบการจัดการข้อมูลที่ดี   รวมทั้งข้อมูลยังไม่เป็น
ปัจจุบัน  
 4.1.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์  
 จากผลการวิเคราะห์ความต้องการและข้อเสนอแนะ
ของผู้ใช้งานสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ รวมทั้ง
เกณฑ์การประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (จ านวน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี) 
ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบประเด็นการจัดเก็บ รวบรวม และ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็น จ านวน  16  ประเด็น 
ดังแสดงในตารางที่ 1 และได้น าเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบของเว็บไซต์ ตัวอย่างดังรูปที่ 1 รวมทั้งมีการ
จัดเก็บข้อมูลบน Google Drive ตัวอย่างดังรูปที่ 2 
 4.1.3 ผลการวิเคราะห์ความถูกต้องและความ
สอดคล้องของระบบสารสนเทศ โดยการตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (IOC) จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบว่า
ทุกประเด็น มีค่าความตรงตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผู้เช่ียวชาญ
พิจารณาว่าข้อมูลสารสนเทศท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี    ความ
ถูกต้องและสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร สามารถน าไปใช้ได้ 
 4.1.4  ผลการวิเคราะห์ความถูกต้องแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ โดยการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (IOC) จากผู้เช่ียวชาญ พบว่า
ทุกประเด็นค าถาม มีค่าความตรงตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้น าไปใช้ได้  
     4.1.5 ผลการติดตามการน าระบบสารสนเทศไปใช้ใน
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จากการรายงานผล
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา 2559 พบว่าในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
ในระดับปริญญาตรีจ านวน 
10 หลักสูตร ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมี
ผลการประเมินในระดับดีจ านวน 9 หลักสูตร คิดเป็นร้อย
ละ 90 ผลการประเมินในระดับปานกลาง จ านวน 1 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 10 
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ตารางที่ 1 ประเด็นในการพัฒนาและรวบรวมระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี ประเด็นที่พัฒนา/รวบรวม 

ข้อมูล/สารสนเทศ แหล่งเผยแพร ่

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

1) ข้อมูลรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร* 
2) ข้อมูลการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร* 

เว็บไซต ์
 

Google 
Drive 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

3) แบบฟอร์มวิเคราะห์ผลการส ารวจการ
ความพึงพอใจโดยผู้ใช้บัณฑิต 

เว็บไซต ์
 

 4) รายงานผลคุณภาพบัณฑิต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
โดยผู้ใช้บัณฑิต* 

Google  
Drive 

 

ตัวบ่งช้ี 2.2 การได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 5) รายงานผลส ารวจภาวะการมีงานท า* เว็บไซต ์

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 6) ข้อมูลนักศึกษาแต่ละช้ันปี* 
7) รายงานกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 

เว็บไซต ์
Google 
Drive 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 8) รายงานผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้ค าปรึกษา 

Google 
Drive 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 9) อัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา* 
10) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

เว็บไซต ์
         

Google 
Drive 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - - 
ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 11) คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร*  เว็บไซต ์

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 12) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
13) ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อ
หลักสูตร 

เว็บไซต ์
Google 
Drive 

* ประเด็นที่เป็นความต้องการในอันดับต้นๆ จากผลการส ารวจความตอ้งการของผู้ใช้สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ตัวบ่งช้ี ประเด็นที่พัฒนา/รวบรวม 

ข้อมูล/สารสนเทศ แหล่งเผยแพร ่

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - - 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

- - 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 14) ข้อมูลการทวนสอบ เว็บไซต ์

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

15) รายงานผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย 

Google 
Drive 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 16) รายงานผลความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้

Google 
Drive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 ตัวอย่างระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอบนเว็บไซต์ 
 

 

 
 
รูปที่ 2 ตัวอย่างระบบสารสนเทศที่น าเสนอบน Google 
Drive 
 

4.2  ความพึงพอใจของผู้ ใช้งานที่มีต่อการน าระบบ
สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรไปใช้
ประโยชน์ แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน  
     ตอนที่  1 สถานภาพผู้ตอบแบบส ารวจ มีจ านวน
ผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน 14 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร
คณะครุ ศาสตร์  1  คน  ประธานหลั กสู ตร  2  คน 
กรรมการบริหารหลักสู ตร  6 คน กรรมการและ
เลขานุการบริหารหลักสูตร 4 คน และเจ้าหน้าที่
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ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 1 คน จากทั้ง 10 
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์ ท่ีมี 
ประสบการณ์ในการท างานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
     ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ใช้งานข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการประกันคุณภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.39 ด้านที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือด้านวิธีการ
น าเสนอเนื้อหา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.49 รองลงมา
คือด้านความน่าเช่ือถือ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 
และประเด็นที่มีความคิดเห็นต่ าสุดคือด้านการเข้าถึ ง
ระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.39 ดังรูปที่ 
3 โดยเมื่อพิจารณาประเด็นในแต่ละด้าน พบว่า  

1) ด้านความน่าเช่ือถือ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.40 ประเด็นที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือความ
ถูกต้อง น่าเช่ือถือของข้อมูลในระบบสารสนเทศ  อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมาคือการให้ข้อมูลเพื่อ
ติดต่อผู้พัฒนาระบบสารสนเทศเมื่อต้องการ อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.43 และประเด็นที่มีความคิดเห็นต่ าสดุคือ
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในระบบสารสนเทศ อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 
 2) ด้านการเข้าถึงระบบสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.39 มีประเด็นท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด
เท่ากัน 2 ประเด็นคือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าใช้
งานระบบสารสนเทศและความปลอดภัยของข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศ  อยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 
รองลงมาคือความง่ายในการเข้าถึงข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ (เว็บไซต์ ) ไม่ซับซ้อน อยู่ ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.43 และประเด็นที่มีความคิดเห็นต่ าสุดคือการ
ค้นหา และการเข้าถึงข้อมูลได้ตรงตามที่ต้องการ อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.07 
 3) ด้านคุณค่าของเนื้อหา/ข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.39 ประเด็นที่มีความ
คิดเห็นสูงสุดคือข้อมูลมีประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.64 รองลงมาคือข้อมูลที่น าเสนอช่วยใน
การรายงานผลการด าเนินงาน (SAR) และเตรียมพร้อมใน
การรับการประเมินได้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50 
และประเด็นที่มีความคิดเห็นต่ าสุดคือข้อมูลมีความ
กระชับ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรได้ทันที อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 

 4) ด้านวิธีการน าเสนอเนื้อหา ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.49 ประเด็นที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ
เนื้อหาข้อมูลในการน าเสนอมีความชัดเจน เข้าใจง่าย  อยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.64 รองลงมาคือการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่ภายในและภายนอกหน่วยงานได้ทั่วถึง 
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 และประเด็นที่มี
ความคิดเห็นต่ าสุดคือการน าเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจ 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29  

 
รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อ
ระบบสารสนเทศในแต่ละด้าน 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
     1) ควรมีวิทยากรมาอบรมการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ในตัวช้ีวัด
กระบวนการเพื่อให้ผู้รับผิดชอบเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองได้อย่างถูกต้อง  
 2) ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอระบบ
สารสนเทศให้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
 
5. การสรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) ตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ. 
2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
สามารถสรุปประเด็นส าคัญมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1) ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ระดับหลักสูตร) ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความถูก
ต้องและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใ ช้ งาน
สารสนเทศและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพของหลักสูตรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยดูจาก
ผลการประเมิน ในปีการศึกษา 2559 ทุกหลักสูตรของ
คณะครุศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตร 

4.30

4.35

4.40

4.45

4.50

ความน่าเช่ือถือ การเข้าถึง คุณค่าเนื้อหา วิธีการน าเสนอ 

4.40 4.39 4.39 

4.49 

ระ
ดับ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
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ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิรัช กาฬภักดี (2559) 
[5] ที่ท าการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ
สารสนเทศ พบว่าประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
สารสนเทศการประกันคุณภาพในงานสหกิจศึกษาอยู่ใน
ระดับมากที่สุดในทุกด้าน สอดคล้องกับประพาพร มั่นคง
และมานิตย์ อาษานอก [6] ที่ท าการศึกษาประสิทธิภาพ
ของการใ ช้ งานระบบสารสนเทศเพื่ อการติ ดตาม
วิทยานิพนธ์ พบว่าระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพการใช้
งานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับอังคณา จัตตามาศ 
[7] ที่ท าการศึกษาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ท่ี
มีผลการประเมินด้านการใช้งานของระบบสารสนเทศอยู่
ในระดับดี  

2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศท่ีมีต่อการ
น าระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรไปใช้ประโยชน์นั้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากในทุกด้านได้แก่ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศ ด้านคุณค่าของเนื้อหา/ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ และด้านวิธีการน าเสนอเนื้อหา ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของประพาพร มั่นคงและมานิตย์ อาษา
นอก [6] ที่ท าการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบ
สารสนเทศเพื่อการติดตามวิทยานิพนธ์อยู่ในระดับมาก  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ระบบสารสนเทศที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นส่วนใหญ่เป็น
การเก็บรวบรวม และการน าเสนอข้อมูลส าหรับตัวบ่งช้ี
เชิงปริมาณ จึงควรเพิ่มเติมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ในตัวบ่งช้ีเชิงกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
 2. การน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์และ Google Drive 
เป็นรูปแบบและวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว ส าหรับผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ แต่ยังขาดความน่าสนใจหรือดึงดูดให้
เข้ามาใช้งาน จึงควรปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ภาพ
หรือกราฟิก  
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บทคัดย่อ 

               การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวง
ยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จ านวน 35 คน ได้มา
ด้วยการสุ่มแบบเจาะจงแล้วท าการการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดประชุมสนทนากลุ่ม ( focus group) จากนั้นจึง
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ได้แก่ เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน จ านวน 269 คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการถดถอยพหุคูณ 
ผลของการศึกษาพบว่า การสร้างรูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม ต้องเน้นการประสานงานกัน
อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างบุคคลากรของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครและคณะกรรมการชุมชน ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ศูนย์ด ารงธรรม ให้สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
และอาสาสมัคร ตลอดจนบุคคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้สามารถเข้าถึงความ
เป็นธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว  
ค าส าคัญ: เครือข่ายยุติธรรมชุมชน การบริหาร ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

Abstract 
               The purpose of this study was to create a model for participatory management of 
Community Justice Networks by using mixed methods of quantitative and qualitative researches. The 
samples used for qualitative research were 35 of academicians of the Ministry of Justice, administrators 
of the Ministry of the Interior working in Chachoengsao Province, Government agencies under the 
Ministry of Justice working in Chachoengsao Province, and members of the community justice networks 
that were obtained by purposive sampling. There samples were included for in-depth interviews and 
focus-group meetings and the collected data were processed by content analysis. On the other hand, 
the samples used for the quantitative research were 269 members of community justice networks that 
were obtained by simple random sampling. The quantitative data  were collected from these 
participants by using the questionnaire and statistically processed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression 
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analysis.The results of this study indicated that creating of the model for participatory management of 
community justice networks should focus on effective collaboration among the personnel of 
community justice centers, the volunteers, and the board members of communities, conflict 
management centers, and Damrongtham Centers  for participatory management of community justice 
centers, volunteers, and all the persons involving in  supporting the rights of all people to have access 
to the justice systems easily, conveniently and rapidly. 
Keywords: community justice center, management, Chachoengsao Province Justice Office 
 
1. บทน า 
     นานาประเทศ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights – UDHR) ข้อ 
11 ย่อหน้า 1 ได้ก าหนดเง่ือนไขเบื้องต้นเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เป็นธรรม มีมนุษยธรรม 
และเป็นผล โดยมีพื้นฐานอยู่บนหลักนิติธรรม ความ
ช่วยเหลือด้านกฎหมายเป็นพื้นฐานการเข้าถึงสิทธิอย่างอื่น 
รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม 
หลักการและแนวปฏิบัติแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วย การ
เข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา (United Nations principles and Guidelines 
on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems) 
ซึ่งหลักการและแนวปฏิบัตินี้มีเป้าประสงค์ในการช่วยเหลือ
ด้านกฎหมาย หมายถึง ค าปรึกษา ความช่วยเหลือ และ
การเป็นตัวแทนด้านกฎหมายให้กับบุคคลที่ถูกคุมขัง ถูก
จับกุมตกเป็นผู้ต้องสงสัย หรือผู้ถูกกล่าวหา หรือถูกแจ้ง
ข้อหาที่เป็นความผิดทางอาญา ส าหรับผู้เสียหาย และ
พยานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นความ
ช่วยเหลือที่ให้กับบุคคลที่ช่วยตนเองไม่ได้ หรือในกรณีที่
สอดคล้องกับประโยชน์แห่งความยุติธรรม นอกจากนั้น 
“ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย” ยังควรครอบคลุมถึง
แนวคิดเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านกฎหมายการเข้าถึง
ข้อมูลด้านกฎหมายและบริการอื่นใดส าหรับบุคคล ทั้ง
โดยผ่ านกลไกการระ งับข้อพิพาททางเลือก และ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  (Restorative 
Justice Processes) [1] 
     ส าหรับบริบทของประเทศไทย การช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเป็นพื้นฐานการ
เข้าถึงสิทธิอย่างอื่น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดี
อย่างเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความ

ยุติธรรม ในสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย สาระส าคัญปรากฏ คือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2540 ปี พ.ศ. 2550 
และฉบับปัจจุบัน ปี พ.ศ.2560 ได้ให้ความส าคัญกับ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ และความ
เสมอภาคของชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครอง ด้วย
เหตุนี้กระทรวงยุติธรรม จึงได้มอบหมายให้ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ จัดให้มีเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน (ศยช.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของ
กระทรวงยุติธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ “ยุติธรรมถ้วนหน้า
ประชามีส่วนร่วม” (Justice for all, all for justice) 
เป็นการด าเนินงานที่เป็นแนวคิดยุติธรรมทางเลือก โดย
ให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม อันจะเป็นกุญแจส าคัญที่จะ
น าไปสู่จุดมุ่งหมายในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
ภาครัฐกับชุมชนในการอ านวยความยุติธรรม สร้างความ
เป็นธรรมและความสงบสุขในสังคมร่วมกัน โดยภาครัฐจะ
ส่งเสริมการรวมตัวกันของประชาชนในลักษณะของ
เครือข่ายเพื่อท างานเคียงบ่าเคียงไหล่กับภาครัฐในการ
ด าเนินภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ
ชุมชนและจะส่งเสริมให้ เครือข่ ายมีความเข้มแข็ง 
กล่าวคือ เป็นสังคมที่ประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่าง
เสมอภาคภายใต้กฎหมายอย่างถ้วนทั่วและเป็นสังคมที่มี
ความสงบสุข ปราศจากอาชญากรรมอันจะเป็นรากฐาน
ส าคัญของการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน [2] 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ น าเสนอรูปแบบ
การบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการในเชิงคุณภาพการเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ผลข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์เจาะลึก ส าหรับ
ในเชิงปริมาณ มีการศึกษาใช้แนวคิดทางยุติธรรมชุมชน 
แนวคิดการมีส่วนร่วม ทฤษฎีหน้าต่างช ารุด ทฤษฎีการ
แก้ปัญหา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับนโยบายของทาง
ภาครัฐ ด้านกระบวนการยุติธรรม เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนในพื้นที่ด้านการมีส่วนร่วม การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
ขับเคลื่อน แล้วจัดท าเป็นร่างกรอบแนวคิดในการวิจัยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 
3.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
     ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีการวิจัย ในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ านวน 11 อ าเภอ ได้แก่ 1) อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2) 
อ าเภอบางคล้า 3) อ าเภอบ้านโพธิ์        4) อ าเภอบาง
ปะกง 5) อ าเภอคลองเขื่อน 6) อ าเภอราชสาส์น 7) 
อ าเภอพนมสารคาม 8) อ าเภอแปลงยาว 9) อ าเภอบาง
น้ าเปรี้ยว 10) อ าเภอท่าตะเกียบ 11) อ าเภอสนามชัยเขต 
 3.3 ขอบเขตด้านประชากร 
 -ประชากรของการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
method) ผู้ วิจัยได้ก าหนดผู้ ให้ข้อมู ลที่ส าคัญ (key 
informants) จ านวน 5 กลุ่ม 1)ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวง
ยุติธรรม 2)หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใน
จังหวัด 3)เจ้าหน้าที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4)ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในพ้ืนท่ี 5)เครือข่ายุติธรรม
ชุมชน รวมทั้งสิ้น 35 คน  
 - ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 
method) คือ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน จ านวน 11 
อ าเภอ ทั่วจังหวัดมีจ านวน 892 คน [3] กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 269 คน ซึ่งประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางส าเร็จรูปของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970)  
 - การสนทนากลุ่ม (focus group) ผู้ทรงคุณวุฒิเข้า
ร่วมการสร้างและประเมินรูปแบบการการบริหาร
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
บุคคลส าคัญในชุมชน กระทรวงยุติธรรม และทีมผู้วิจัย 
โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (purposive 
selection) จ านวน 15 คน 

3.4 ขอบเขตด้านวิธีด าเนินงาน 
 เป็นการวิชัยเชิงคุณภาพ ภายใต้กระบวนทัศน์แบบ
สร้างสรรค์นิยมโดยใช้ การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงพหุ 
(multiple case study) อาศัยผลการศึกษาวิจัยจาก
กรณีตัวอย่างเฉพาะหลายรายมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้
สามารถเข้าใจปรากฏการณ์นั้นได้อย่างกระจ่างชัดและ
ครอบคลุมมิติที่ท าการศึกษา 
3.5 ขอบเขตด้านเวลา 
 ด าเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึง 
เดือนธันวาคม  2560 รวมระยะเวลา  12  เดือน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
     วิจัยผสมผสาน (mixed method research) ซึ่ง
ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)  
และตามด้ วยการวิ จั ย เ ชิ งปริ มาณ  ( quantitative 
research) [4] ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอนท่ี 1 
ข้ันตอนที่ 1.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันการด าเนินงานและปัญหาของ
การบริหารเครือข่ายยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม (เชงิคุณภาพ) 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผล
ข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์เจาะลึก                                                                                                 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
แบบสอบถาม 

ข้ันตอนที่ 1.2 การศึกษาสภาพปัจจุบันการด าเนินงานและ
ปัญหาของการบริหารเครือข่ายยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม (เชิง

 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยข้ันที่ 1.1 
และ 1.2 

ข้ันตอนท่ี 2 การร่างรูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

การยกร่างรูปแบบโดยวิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus group)    

รูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม 

ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินรูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 

ประเมินโดยวิธีสนทนากลุ่ม (focus 
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5. ผลการวิจัย 
     5.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและและปัญหาของ
การด าเนินงานการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้การสัมภาษณ์เชิงลึก
รายบุคคล รวมทั้งสิ้นจ านวน 35 คน  ข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพ 
ท าการวิเคราะห์เนื้อหาและเสนอผลการวิเคราะห์โดย
เสนอค าตอบแล้วสรุปในภาพรวมที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 
     5.1.1ปัจจุบันการด าเนินงานของเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่ให้
ข้อมูลที่สอดคล้องกันดังนี้ 

1) เข้ามาด าเนินการรับเรื่องแล้วสง่ต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2) แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร 
3) ด าเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในพื้นที่ 
4) การให้ความรู้ ค าแนะน า ข้อกฎหมายกับ

ประชาชน 
5) ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างรฐักัประชาชน

ในการอ านวยความยตุิธรรมให้กับประชาชน 
     5.1.2 ด้านสภาพปัญหาการด าเนินงานของการ
บริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
          5.1.2.1 สภาพปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการคิด  

1) ยังไม่มีส่วนร่วมในการคิด อาจเป็นเพราะว่า
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน , ประชาชน ยังไม่รู้จักส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดหรือนโยบายที่รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือ
ด้านการเข้าถึงความเป็นธรรม 

2) เครือข่ายยุติธรรมชุมชนไม่รู้กฎหมาย 
3) เครือข่ายยุติธรรมชุมชนไม่เห็นความส าคัญ

ของการเข้ามามีส่วนร่วม 
4) ขาดการคิดวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานรัฐ 
5)ขาดเวที ให้ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
5.1.2.2 สภาพปัญหาด้านการมีส่วนร่วมใน

การด าเนินการ 
1) การไม่มีเวลา เนื่องจากต้องประกอบอาชีพ 
2)การ ไม่ มี ค วามรู้ ใน เ รื่ อ งกฎหมายของ

ประชาชน 
3) ความไม่น่าเช่ือถือเบื่อหน่ายในกระบวนการ

ยุติธรรมไม่สามารถเป็นท่ีพึ่งได้ 
4) คิดว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่หน้าท่ีของตน 

5)ขาดการท างานเป็นทีมและร่ วมมือกัน
ช่วยเหลือประชาชน 

5.1.2.3 สภาพปัญหาด้านการมีส่วนร่วมใน
การรับประโยชน์ 

1)ประชาชนยังขาดการเสียสละเพื่อส่วนร่วม 
2)ขาดแรงจูงใจในการท างานไม่มคี่าตอบแทน

ไม่มีกฎหมายรองรับ 
3)เป็นเรื่องใหม่ ขาดการประชาสมัพันธ์ 
4)ขาดการย่องยกเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ยอมรับ

จากคนในชุมชน สังคม 
5.1.2.4 สภาพปัญหาด้านการมีส่วนร่วมใน

การติดตามประเมินผล 
1)มีระดับการศึกษาไม่สูงมากไมเ่พียงพอกับการ

ด าเนินงาน 
2)การไม่มเีวลาและไม่เห็นความส าคัญในการที่

จะต้องติดตามงาน 
3)ไม่ใช่หน้าทีจะต้องติดตามเป็นเรือ่งของ

ชาวบ้านที่จะต้องติดตามเรื่องของตนเอง 
4.ไม่ทราบข้อมูลและยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
5.หน่วยงานของรัฐผู้น าชุมชน เครือข่าย และ

ประชาชนควรมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานชุมชน 
     5.2 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ให้ข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา การวิเคราะห์ข้อมูลพิจารณาตามข้อมูลส่วน
บุคคล อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้รวมของ
ครอบครัวต่อเดือน และช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดยใช้
ค่าความถี่ และค่าร้อยละดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบการบริหารเครือข่าย 
ยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วมในภาพรวมและรายด้าน 

องค์ประกอบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม             

n = 269 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1.  ด้านการมีส่วนร่วมในการ
คิด 

3.55 0.78 มาก 3 

2.  ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 

3.62 0.72 มาก 2 

3.  ด้านการมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน ์

3.65 0.74 มาก 1 

4.  ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล 

3.52 0.77 มาก 4 

รวมเฉลี่ย 3.59 0.75 มาก  
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   จากตาราง 1 พบว่า องค์ประกอบการบริหาร
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 3.59)  เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดย 
     เรียงล าดับจากมากที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ ( X  = 3.65) รองลงมา คือ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ( X  = 3.62) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการคิด ( X  = 3.55) และน้อยที่สุด คือ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ( X  = 3.52) 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของบทบาทการ
บริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ในภาพรวมและรายด้าน 

องค์ประกอบของบทบาทการ
บริหาร 

เครือข่ายยุติธรรมชุมชน  

n = 269 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1.  ด้านการวางแผน 3.63 0.74 มาก 2 
2.  ด้านการจัดองค์การ 3.56 0.76 มาก 4 
3.  ด้านการน า 3.77 0.73 มาก 1 
4.  ด้านการควบคุม 3.62 0.75 มาก 3 

รวมเฉลี่ย 3.65 0.75 มาก  

       จากตาราง 2 พบว่า องค์ประกอบบทบาทการ
บริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  ( X  = 3.65)  โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการน า ( X  = 3.77) 
รองลงมาคือ ด้านการวางแผน ( X  = 3.63) ด้านการ
ควบคุม ( X  = 3.62)  และน้อยที่สุด คือ ด้านการจัด
องค์การ ( X  = 3.56) 

     5.3 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบบริหารเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
     การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อสร้าง
รูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม ภายใต้ข้อมลูของการด าเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 1 
มาท าการสร้างรูปแบบ โดยการด าเนินการจัดประชุม
สนทนากลุ่ม (focus group discussions) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
  
 
 
 
 
5.4ขั้นตอนที่ 3 การประเมนิรูปแบบบริหารเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

เครือข่ายยตุิธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม สรุปได้ว่าจาก
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านเห็นด้วย ในการ
เพิ่มเติมองค์ประกอบหลักซึ่งเดิมมี 2 ปัจจัยหลัก คือ การ
บริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม กับ 
บทบาทการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เป็น 4 ปัจจัย
หลัก คือ 
1.การบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
2.การบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.อาสาสมัคร/จิตอาสา/คณะกรรมการหมู่บ้าน 
4.ศูนย์ยุติธรรมชุมชน/ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 
 
6. การอภิปรายผล 
     รูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน คือ 1) 
การบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการคิด การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์และ
การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล2) บทบาทการ
บริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ประกอบด้วย การ
วางแผน การจัดองค์การ การน า และการควบคุม 3) 
อาสาสมัคร/จิตอาสา/คณะกรรมการ 

     1) การบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการคิด การมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ 
และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เนื่องจาก
การน าแนวคิดยุติธรรมชุมชนมาใช้ในส านักงานยุติธรรม
ชุมชนถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเพื่อให้ประชาชนได้
เข้าถงึการอ านวยความยุติธรรมจากภาครัฐอย่างเท่าเทียม
กันทุกพื้นที่ทุกระดับ แต่ภารกิจดังกล่าวหากรัฐเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถบรรลุผลได้ 
หัวใจส าคัญของความส าเร็จอยู่ที่คนในชุมชนที่เป็นผู้
ใกล้ชิด มีส่วนร่วม ส่วนได้ส่วนเสียกับความยุติธรรมใน
ชุมชนนั้นๆ ได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมรับ
ประโยชน์จากการแก้ปัญหาร่วมกัน กลายเป็นค าที่
เรียกว่า “เครือข่ายยุติธรรมชุมชน” และสอดคล้องกับ 
Stivers และ Camillam [4]หมู่บ้าน และ 4) ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน/ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท/ศูนย์ด ารงธรรม  
     2) บทบาทการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ  การน า และ
การควบคุม การบูรณาการงานด้านยุติธรรมชุมชน
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ระหว่างภาครัฐกับประชาชนทั่วทุกภูมิภาคเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เป็นภารกิจที่เข้ามาสนับสนุนงานยุติธรรมชุมชน 
เนื่องจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดถือเป็นตัวแทนอ านาจ
รัฐในการใช้ยุติธรรมกระแสหลัก ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องจัดกระบวนทัศน์ในการท างานใหม่ โดยน า
หลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาปรับใช้กับงานยุติธรรม
กระแสหลักบนหลักการแนวคิดยุติธรรมชุมชนให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ 
กิตยารักษ์ [6] 
     3) อาสาสมัคร จิตอาสา คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บุคคลเหล่านี้ถือว่ามีความส าคัญตามบทบาทของผู้น า
ชุมชนกับการประนอมข้อพิพาทในระดับชุมชน เพราะมี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทได้เป็นอย่างดี บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่มีความพร้อม
ตลอดเวลาที่จะให้ความช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าต่าง 
ๆ แก่ผู้มาขอรับบริการ มีความเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใด ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ท าให้ตัดสินใจยุติข้อพิพาท
ที่มีด้วยความสมัครใจของคู่กรณีสอดคล้องกับจักรกริญน์ 
ทอดสูงเนิน [7] 
     4) ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 
ศูนย์ด ารงธรรม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU 

ว่าด้วยการอ านวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคมของส านักนายกรัฐมนตรีกับส านักงานอัยการสูงสุด 
[8] ได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานร่วมกันโดยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส านักงานคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นช่องทางหนึ่งใน
การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ให้ ค าปรึ กษา  รั บ เ รื่ อ งปัญหาความต้ องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนตามกรอบภารกิจของศูนย์
ด ารงธรรม 

 
7. บทสรุป 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed 
method Research) ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) เป็นหลัก และตามด้วยการวิจัย
เชิงปริมาณ (quantitative research) เป็นรอง เกี่ยวกับ
รูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม ต้องเน้นการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่ า งบุคคลากรของ เครื อข่ ายยุ ติ ธรรม ชุมชน 
อาสาสมัครและคณะกรรมการชุมชน ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ศูนย์ด ารงธรรม ให้สามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้สามารถ
เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1.เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ควรท างานโดยยึดหลัก 
“พัฒนาชุมชน” และ “จิตอาสา” โดยท างานในลักษณะ
การสร้างความเช่ือมั่นแก่สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
(empowerment) ของปัจเจกบุคคลที่มีจิตอาสาและใช้
หลักการมีส่วนร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ด ารงค์
ธรรม ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 
     2.ส านักงานยุติธรรมจังหวัด เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
ควรให้ความส าคัญกับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานและ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ได้รับทราบ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์
ให้ประชาชน ชุมชน เข้ามามีบทบาทในกระบวนการ
ยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น 
     3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการฝึกอบรม 
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เสริมสร้างศักยภาพใน
การท างาน เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการของเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนให้แก่สมาชิกเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เกิดความมั่นใจ และมีประสิทธิภาพในการท าหน้าท่ี 
8.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     1.ควรผลักดันให้เกิดกฎหมายรองรับการท างาน
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในรูปพระราชบัญญัติ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน “ยุติธรรมทางเลือก” มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
     2.กระทรวงยุติธรรมประสานความร่วมมือไปยัง
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือข่าย
แบบบูรณาการหน่วยงานปกครองให้ครอบคลุมก่อนจึง
ประสานกับภาคประชาชน เมื่อมีแกนน าภาคประชาชนที่
เสียสละเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแล้ว ภาครัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ต้องมีบทบาทเป็น “พี่เลี้ยง” ให้ภาคประชาชน
เข็มแข็งด าเนินงานเพื่อประชาชนเอง ลักษณะแกนน า
หรือเครือข่ายผู้เช่ือมต่อน าบริการของภาครัฐ ติดต่อกับ
ภาคประชาชนลักษณะต่างฝ่ายต่างเกื้อหนุนต่อกัน 
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     3. ส านักงานยุติธรรมจังหวัดควรแสวงหาแนวทาง
หรือมาตรการในการสร้างแรงจูงใจให้เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน ประชาชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมเพิ่มขึ้น  อาทิ การพิจารณาให้ค่าตอบแทน
ส าหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมใน
บางเรื่อง การยกย่องชมเชยและการประกาศเกียรติคุณ 
การให้สิทธิพิ เศษต่างๆ เ ช่น การได้รับส่ วนลดค่า
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ และการให้ความรู้
เรื่องกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน เป็นต้น 
 8.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     1. ควรท าวิจัยเชิงลึก เรื่อง รูปแบบการบริหาร
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ 
ในภาคตะวันออก โดยศึกษาเพื่อจะได้ข้อมูลเชิงลึกและ
น า ม า เ ป็ น ต้ น แ บ บ ใ น ก า ร ส ร้ า ง รู ป แ บ บ ที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะของการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
แบบมีส่วนร่วมที่ประสบความส าเร็จในภาคตะวันออก
ของประเทศไทยต่อไปได้ 
     2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม น าผลมา
ปรับปรุงพัฒนาและวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป 
      3. ควรมีการศึกษาภาวะผู้น า (Leadership) หรือ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง(Change agent) ในการพัฒนา
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในการแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและอุปสรรค
ของการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน 2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของภาครัฐและ
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 3) เพื่อศึกษาถึงสาเหตุและผลกระทบของไฟป่าและปัญหาหมอก
ควันในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท าการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
ได้เสียกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับการศึกษาเอกสาร
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและอุปสรรคของการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนสามารถแยกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ด้านรูปแบบ
การสื่อสาร และด้านการประสานงานและด าเนินงาน 2) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ในปัจจุบันภาครัฐ
รัฐได้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น โดยให้ประชาชนร่วมแสดงความเห็นตามวาระโอกาสต่างๆ เช่น เทศบาล
ต าบลสุเทพ มีกล่องรับฟังความคิดเห็น หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุ ม ซึ่งทาง
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐจะน าข้อคิดเห็นท่ีได้รับมาพิจารณาหาสิ่งที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธีป้องกันแต่ทั้งนี้
ยังต้องค านึงถึงบุคลากร และงบประมาณให้สอดคล้องกับปัญหา 3) สาเหตุหลักของการเกิดไฟป่ามีทั้งหมด 3 ประเภท 
ได้แก่ การเผาในพื้นที่ป่า การเผาในพื้นที่ทางการเกษตร และการเผาในพื้นที่ชุมชน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควัน
ตามมาภายหลัง ภาวะหมอกควันที่เกิดขึ้นส่งผลทั้งในด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านคมนาคม   
ค าส าคัญ: รัฐบาล, ภาคประชาชน, การมีส่วนร่วม, ไฟป่า 
 

Abstract 
 The objectives of this research in public and people participations in preventing wildfire 
and haze pollution in Doi Suthep-Pui national park in Chiang Mai were 1) to study the factors 
determining the successes and obstacles in participation between the government and the local 
people for solving the haze pollution problems, 2) to study how the government and the public 
could cooperate together in order to prevent and solve the haze pollution problems, and 3) to 
study the causes and effects of wildfire and haze pollution problems in Doi Suthep-Pui national park. 
This qualitative research was conducted by collecting the data through interviewing the key local 
stakeholders, who suffered from wildfire and haze pollution problems in Doi Suthep-Pui national 
park, and also through studying the secondary data and documents. The research found that           
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1) there were 3 factors that determining the successes and obstacles in public and people 
participation, including  participation in expressing the opinions, communication channels, and 
coordination and policy implementation, 2) for people’s participation,  the government increasingly 
emphasized on the importance of the public's participation by occasionally arranging the public 
meetings, providing the feedback boxes at Doi Suthep municipality, and allowing the local people to 
express their opinions during the meetings, whereby the involving government agencies could 
thoroughly understand the problems and design the comprehensive regulations as well as 
appropriately allocate the personnel (labor) and budgets (capital) according to the scale of the 
problem, 3) there were 3 major causes of wildfire, including burnings of wild, agricultural, and local 
community areas, which subsequently caused the harmful haze problems that resulting in people’s 
health deterioration, economic losses, and reduced visibility of public transportation.    
Keywords: Government, Public sector, Participation, Wildfire 
 
1. บทน า 
 เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันมี
แนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นและเกิดปัญหาเป็น
ประจ าในช่วงฤดูร้อนของทุกปีโดยซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยโรคที่เกิดจากปัญหา
หมอกควัน ได้แก่ โรคหัวใจ และโรคผิวหนังอักเสบ เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่มาก
ขึ้นทุกปีอีกด้วย ปัญหาการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เป็นการเผา
ในที่โล่ง (Open Burning) อันมีสาเหตุมาจากความ
ต้องการเข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าของประชาชนใน
ลักษณะต่างๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะการขยายของเมือง 
(Urbanization) และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ภาคเหนือท าให้มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น ส าหรับสาเหตุหลักๆของการเกิดไฟป่าสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 1. การหาของป่า เช่น เห็ดถอบ ผักหวานป่า 
2. การล่าสัตว์ เช่น หารังผึ้ง แหย่ไข่มดแดง ล่าไก่ป่า และ
หมูป่า  เป็นต้น 3. การจุดไฟเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่ท า
การเกษตรของราษฎรและเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ซึ่งเป็นวิถีชีวิตท าการเกษตรของคนในพื้นที่บนเขาและที่
ราบเชิงภูเขา ซึ่งท ามาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรียกได้ว่าเป็นความเช่ือที่ฝั่ง
รากลึกในการเผาพื้นที่เพื่อเตรียมการเกษตรหรือการหา
ของป่า ด้วยเหตุนี้เองปัญหาการเกิดไฟป่าหรือการเผา
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ป่าจึงแก้ไขได้ยาก 
โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ซึ่ง
เป็นพืชที่ก่อให้เกิดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็น
จ านวนมาก 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและอุปสรรค
ของการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน 
2.2 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
2.3 เพื่อศึกษาถึงสาเหตุและผลกระทบของไฟป่าและ
ปัญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา : ศึกษาถึงสาเหตุและผลกระทบ
ของปัญหาการเกิดไฟป่าซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาหมอก
ควันรวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชนในการแก้ปัญหาไฟป่าและการเกิดหมอกควัน
ในปัจจุบัน  
3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ : มุ่งศึกษาพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยเลือก 4 ชุมชนขนาดใหญ่ ที่ประสบปัญหาหมอกควัน
และมีประชากรหนาแน่น ได้แก่  
 1. บ้านปง หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. บ้านผานกกก หมู่ที่ 9 ต าบลโป่งแยง อ าเภอ แม่ริม 
จังหวัด เชียงใหม่ 
 3. บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ต าบลดอยสุเทพ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 4. บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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3.3 ขอบเขตด้านประชากร : ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ 
คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในการประสาน
ความร่วมมือในการแก้ไขและป้องกันปัญหาจากการเกิด
มลพิษทางอากาศประกอบด้วยบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ 1) 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 จังหวัดเชียงใหม่  2) 
เทศบาลต าบลสุเทพ 3) กองควบคุมไฟป่าภูพิงค์ (ดอยสุ
เทพ) 4) ส านักเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 5) สาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม่ 6) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ 7) ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ และภาคประชาชน 
ได้แก่ ผู้น าชุมชนและประชาชน ได้แก่ 1) หมู่บ้านบ้านปง
ใต้ อ าเภอหางดง 2) หมู่บ้านฟ่อน อ าเภอหางดง 3) 
หมู่บ้านบ้านดอยปุย อ าเภอเมือง และ 4) หมู่บ้านผานก
กก อ าเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 
3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา : การศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาใน
การศึกษาและเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2560 ถึง
เดือนตุลาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 10 เดือน 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
4.1 ทราบถึงสาเหตุและผลกระทบของการเกิดหมอกควัน
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่  
4.2 ทราบถึงการประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันระหว่างภาครัฐ
และประชาชนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุ เทพ -ปุย 
จังหวัดเชียงใหม่   
4.3 ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัด
เชียงใหม ่
 
5. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
5.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามา
ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 
5.2 ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก เช่น 
ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นต่าง ประชาชน 
เพื่อท่ีจะได้มีข้อมูลเชิงลึกและวิสัยทัศน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนทั้งนี้ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งจาก
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท้องถิ่น ผู้น าชุมชน รวมถึงประชาชน 

ผู้สัมภาษณ์ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและน ามา
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล (Trustworthiness) 
ดังนี ้
 1. การยืนยันความถูกต้องของข้อมูล (Member 
Checking) โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจด
บันทึกมาอย่างละเอียดและน าไปถามแต่ละหน่วยงานของ
ภาครัฐรวมถึงประชาชนเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ว่าเป็นจริงหรือไม่ 
 2. ตรวจสอบความไว้ วาง ใจของข้อมู ล
(Dependability) โดยการน าข้อมูลไปตรวจสอบกับ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์เพื่อยืนยันความถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 
 3. ความสามารถในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
(Transferability) โดยการเขียนระเบียบวิธีการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูล และบริบทที่ต้องการศึกษาอย่างชัดเจน
เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความน่าเช่ือถือของการวิจัยในการที่
จะน าผลงานวิจัยไปใช้ในบริบทท่ีใกล้เคียงกัน 
 4.การยืนยันผลการวิจัย (Conformability) โดยการ
ที่ผู้ท าวิจัยจะเก็บเอกสารต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกับการวิจัยไว้
เป็นอย่างดี เพือ่ยืนยันว่าข้อมลูไม่ได้มีความล าเอียงหรือ
เกิดจากการคิดขึ้นของผู้วิจัย 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ข้อมูลปฐม
ภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
6.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเข้าไป
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการท้องถิ่น หัวหน้า
ชุมชน หรือประชาชน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบไร้
โครงสร้าง (Unstructured Interview) กับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
6.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมงานเอกสารรายงานต่าง ๆ 
หนังสือ ข้อมูลสถิติ หรือบทความต่างทางวิชาการ ที่ทาง
หน่วยงานราชการได้ให้ข้อมูล หรือค้นคว้าด้วยตนเอง ที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาไปป่าและหมอกควันในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม ่
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 ผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆเพื่อหาสาเหตุ
ของปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้นรวมถึงต้องมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะศึกษา โดยในด้าน
การจัดการข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
ขั้นตอนท่ี 1) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่ได้และ
พิจารณาแยกประเด็นท่ีส าคัญ  
ขั้นตอนท่ี2) ตีความเนื้อหารายละเอียดออกมาว่ามีเนื้อหา
สาระอย่างไร 
 
7. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษา การมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐและประชาชนในการแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่า
และหมอกควัน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาวิจัย 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
7.1 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและ
อุปสรรคของการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาหมอกควัน สามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดังนี ้
 การร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นการเปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงและแสดง
ความคิดเห็นเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งได้พบว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่แบบทางการ
และไม่เป็นทางการ เช่น การร่วมประชุมกับทางจังหวัด 
หรืออบรมให้ค าแนะน าโดยจัดเสวนาในพื้นที่เสี่ยง ฯลฯ
โดยสามารถแยกปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐและประชาชน ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ทางหน่วยงานราชการได้เปิด
โอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ตลอดเวลาผ่านทางกล่องรับความคิดเห็น หรือการแสดง
ความคิดเห็นระหว่างการประชุมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับ
ประชาชน แต่จากการสัมภาษณ์ถึงความร่วมมือของ
ประชาชนในการแสดงความคิดเห็นหรือความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพบว่ามี เพียง
ประชาชนบางส่วนเท่านั้นมีเข้ามาร่วมประชุม แสดงความ
คิดเห็น หรือ ร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางภาครัฐ
ได้ก าหนดไว้  โดยทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้กล่าวว่า

ประชาชนที่ เ ข้ า ร่ วมการประ ชุมหรื อปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบที่ภาครัฐก าหนดไว้นั้นมักจะเป็นประชาชน
กลุ่มเดิมที่มีความสนใจที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควันแบบจริงจัง 2) ด้านรูปแบบการสื่อสาร ใน
ปัจจุบันมีการสื่อสารหลากหลายวิธีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
อย่างมาก โดยสมัยก่อนจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางป้ายประกาศ ใช้เสียงตามสาย หรือการนัดเพื่อร่วม
ประชุมในวาระต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีที่ ช้าและประชาชน
บางส่วนไม่ได้ ให้ความสนใจมากนัก แต่ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีได้เข้าถึงมากขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่รู้จักที่จะ
ใ ช้ เทค โน โ ลยี ในกา รสื่ อส ารมากยิ่ ง ขึ้ นผ่ านทา ง 
อินเตอร์เน็ต ทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐจึงได้จัดตั้งกลุ่ม เช่น 
กลุ่มเครือข่าย Line โดยให้ผู้บริหารเข้าไปในกลุ่มด้วย 
เช่น นายก ปลัดอ าเภอ หรือเจ้าหน้าภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
หากเกิดไฟป่าเกิดขึ้นจะได้ท าการแจ้งข่าวได้อย่างรวดเร็ว 
ในส่วนของกลุ่ม Facebook จะเอาไว้ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุต่างๆ หรือการจัดประชุมหารือให้
ความรู้ เกี่ยวกับผลกระทบจากการเกิดหมอกควัน 
นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมชาวบ้านเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟป่าหรือหมอกควันผ่าน
ทางโรงเรียน หรือช่องทางวิทยุ เป็นต้น แต่ถึงกระนั้น
หลังจากฤดูหมอกควันหมดไปข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมถึง
การประชาสัมพันธ์ก็หยุดตามลงไปด้วยท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องที่จะสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการ
ตระหนักรู้ถึงปัญหาของหมอกควันและไฟป่า เช่นเดียวกัน
กับผู้น าชุมชนในหมู่บ้านต่างๆก็ได้หยุดการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์หลังจากหมดช่วงฤดูกาลหมอกควัน
เหมือนกัน ท าให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่าไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้อย่างชัดเจน 3) 
ด้านการประสานงานและด าเนินงาน จากการส ารวจ
พบว่า ทางหน่วยงานรัฐได้ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควันอย่างจริงจังมากขึ้น โดยได้เน้นให้
ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพราะ ปัจจุบันประชาชนยังไม่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
จึงยังไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร การที่จะท าให้
ประชาชนร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันนั้นจึง
จ าเป็นที่จะให้ประชาชนรู้ถึงความส าคัญของปัญหาและ
ผลกระทบที่ตามมา ทางหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น 
ส านักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ได้ร่วมมือกันจัดการอบรม
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อาสาสมัครทั่วจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ความรู้ถึงวิธีการ
จัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างถูกวิธี รวมถึง
ผลกระทบและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ในแต่ละหมู่บ้านหนึ่งจะมีอาสาสมัครประมาณ 7 – 
8 คน หลังจากอบรมเสร็จ จึงให้อาสาสมัครเคาะตาม
ประตูบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะน าวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเจอ
ไฟป่า หมอกควัน แต่ทั้งนี้เมื่อหมดฤดูหมอกควันทาง
ภาครั ฐ ได้ ลดความ เข้ ม งวดการรณรงค์หรื อการ
ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจึงท า
ให้ขาดความต่อเนื่อง 
7.2 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน พบว่าปัจจุบัน
มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
มากขึ้น โดยในด้านการประสานงานเพื่อด าเนินงานตาม
แผน (Collaboration) หน่วยงานราชการท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม่มีการบูรณาการความร่วมมืออย่าง
แข็งแกร่ง ทั้งจากส านักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด
เชียงใหม่ ส านักงานบรรเทาสาธารณะภัย ส านักงาน
พลังงาน จังหวัดเชียงใหม่ และสถาบันการศึกษา อาทิ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยร่วมกันจัดการอบรมอาสาสมัคร
ทั่ วจั งหวัด เ ชียง ใหม่  (อสม )  ในหมู่ บ้ านหนึ่ งจะมี
อาสาสมัครประมาณ 7 – 8 คน น ามาอบรมให้ความรู้
เรื่องพิษภัยของหมอกควัน หรือวิธีก าจัดเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรอย่างถูกต้อง 
7.3 ผลการศึกษาสาเหตุและผลกระทบของไฟป่าและ
ปัญหาหมอกควันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ -ปุย 
สาเหตุของการเกิดไฟป่าและหมอกควันสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. การเผาในพื้นที่ป่า มักเกิดจากชาวบ้านเข้าไปท า
การเผาเพื่อหาของป่า เช่น เห็ดถอบ ผักหวาน เป็นต้น 
โดยมีความเช่ือว่าการเผาจะท าให้เห็ดถอบ และผักหวาน
แตกหน่อมากขึ้นกว่าเดิม แต่ในความเป็นจริงนั้นชาวบ้าน
เผาเพื่อให้สามารถเข้าไปเก็บของป่าได้สะดวกเท่านั้น 
 2.  การ เผา ในพื้ นที่ ทางการ เกษตรในปัจจุบัน
บริษัทเอกชนได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพด
มากขึ้นพร้อมทั้ งประกันราคารับซื้ อที่น่ าพึงพอใจ
เกษตรกรหลายรายจึงหันไปปลูกข้าวโพดมากขึ้น โดย
ข้าวโพดนั้นถือเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้เกิดหมอกควันขึ้น 
พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนพื้นที่ลาดชันบนภูเขา 
และเนื่องจากไม่สามารถน ารถแทรกเตอร์หรือรถไถขึ้นไป

เพื่อท าการฝังกลบได้ เกษตรกรจึงใช้วิธีการเผาเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นวิธีง่ายที่สุด 
 3. การเผาในพื้นที่ ชุมชนทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลมี
นโยบายการจัดเก็บขยะที่ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ไม่รวมถึง
เศษใบไม้ใบหญ้า ท าให้ชาวบ้านต้องหาวิธีก าจัดเศษใบไม้
ใบหญ้าเหล่านั้นโดยกวาดเศษใบไม้ใบหญ้ามากองรวมกัน
และท าการจุดไฟเผา เพื่อก าจัดเศษใบไม้ 
ในส่วนของผลกระทบของไฟป่าและปัญหาหมอกควัน 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต เนื่องจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะท าให้กลุ่ม
ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งเกิดจากธรรมชาติและฝีมือ
มนุษย์ไม่สามารถกระจายออกไปได้ท าให้กลุ่มควันรวมตัว
กันจนเกิดปัญหาหมอกวันในปัจจุบันขึ้น โดยส่งผลให้เกิด 
4 กลุ่มโรคส าคัญ ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ กลุ่มโรคตาอักเสบ และกลุ่มโรค
ผิวหนังอักเสบ 
 2. ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นช่ือว่าเป็นอันดับ
ต้นๆในเรื่องเมืองท่องเที่ยว ดังนั้นการที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
หมอกควันเข้ามาท าให้ส่งผลต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็น
อย่างมาก ซึ่งหมอกควันมีผลกระทบต่อปัญหาด้าน
สุขภาพ จึงท าให้นักท่องเที่ยวที่สนใจมาจังหวัดเชียงใหม่
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ลดลงเป็นจ านวนมาก และได้ส่งผล
ต่อชาวบ้านที่อยู่บนพื้นที่ราบสูงซึ่งส่วนใหญ่มักประกอบ
อาชีพการเกษตรและท่องเที่ยวเป็นหลักรายได้ลดลงอย่าง
มาก เช่น ร้านขายอาหาร รถสองแถวแดง และชาวบ้านที่
ให้บริการท่องเที่ยวชุมชน 
 3. ด้านคมนาคม ภาวะหมอกควันส่งผลต่อทัศนวิสัย
ในการมองเห็นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทาง
บก และทางอากาศเนื่องจากประชาชนต้องเดินทาง
ตลอดเวลา และอาจเกิดอันตรายระหว่างการเดินทางได้ 
ซึ่งสะท้อนจากข้อมูลจ านวนอุบัติเหตุทางถนนที่เพิ่มขึ้น 
หรือการปรับเลื่อนเวลาเที่ยวบินท าให้เที่ยวบินล่าช้า 
เนื่องจากทัศนวิสัยไม่ชัดเจน 
 
8. อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของภาครัฐแล
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ สามารถ
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แยกประเด็นการส่งเสริมเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้
8.1 ด้านปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและอุปสรรคของการ
มีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในการแก้ไขปัญหา
หมอกควัน สามารถแยกเป็น 4 ข้อ ดังนี้ 
1. การออกนโยบายของภาครัฐในปัจจุบันการออก
นโยบายต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันส่วน
ใหญ่จะเน้นแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ คือ เน้นการแปรรูปวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ท าปุ๋ยหมัก ถ่านอัดแท่ง ฟาง
อัดก้อน ดังนั้นการก าหนดนโยบายในแต่ละครั้งควรมี
เป้าหมายที่ชัดเจนและแก้ปัญหาตรงจุด ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดนโยบายสาธารณะของ Friedrich [1] กล่าวว่า 
การออกนโยบายสาธารณะ คือ ข้อเสนอของรัฐบาล เพื่อ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือบรรเทาปัญหาแก่ประชาชน 
ซึ่งประกอบด้วยปัญหา อุปสรรคและโอกาส โดยแต่ละ
ข้อเสนอจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อที่จะน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนต่อไป นอกจากนี้การออกนโยบาย
แต่ละครั้งยังต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชนและ
งบประมาณที่ภาครัฐมีอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Considine [2] กล่าวว่า การก าหนดนโยบายสาธารณะมี
สิ่งที่ต้องค านึงถึง 3 ประการ คือ 1.แก้ปัญหาที่สอดคล้อง
กับค่านิยมของประชาชน 2.การแก้ปัญหานั้นต้องผูกพัน
กับงบประมาณ และบริการแก่ประชาชน 3.การให้สิทธิ
และเอกสิทธิแก่ประชาชนในการเข้าถึงนโยบายของรัฐทั้ง
การมีส่วนร่วมและติดตามผลการด าเนินงาน 
2. การน านโยบายไปปฏิบัติใช้ในปัจจุบันพบว่าประชาชน
ทั่วไปยังไม่ให้ความร่วมมือมากนัก อาจเกิดจากการที่
ชาวบ้านไม่ได้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวมีปัญหาส าคัญกับ
ตนเอง เช่น ประชาชนที่อยู่ ในตัวเมืองจะไม่ เห็นถึง
ความส าคัญของการเผาในพื้นที่ป่ามากนัก แต่เมื่อเกิด
หมอกควันขึ้ นประชาชนที่อยู่ ในตั ว เมืองจะได้ รั บ
ผลกระทบจากหมอกควันมากกว่าเพราะพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะอากาศจะนิ่งไม่ถ่ายเทในช่วงฤดู
ร้อนหรือในช่วงการเกิดหมอกควันเป็นต้นโดยปัจจัยที่มี
ผลต่อความส าเร็จและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐและประชาชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน คือ 
การส่งเสริมและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกจิตส านึก
ของประชาชนให้ตระหนักรับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงของ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ศุภชัย ยาวะประภาษ [3] เห็นว่าแนวทางการน านโยบาย

ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถแยกออกเป็น 2 มิติ 
คือ 
 1. การน านโยบายไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ใช่
กิจกรรมที่เกิดขึ้นช่ัวครั้งช่ัวคราว คือ เป็นกิจกรรมที่
ภาครัฐด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ใช่กิจกรรมที่
เกิดขึ้นเพียงช่ัวครั้งช่ัวคราวแล้วหายไป 
 2. การน านโยบายไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายของนโยบายคือ การท าตามเป้าหมายที่ได้วาง
เอาไว้แต่แรกโดยเป็นเป้าหมายที่ส่งผลให้เกิดนโยบายนั้น
ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 โดยหากเชื่อมประเด็น 2 มิติ นี้เข้าไว้ด้วยกัน จะท าให้
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประสบความส าเร็จ
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการที่ภาครัฐเข้ามาจัดกิจกรรมหรือ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาทั้งปีโดย
ช้ีให้เห็นถึงเป้าหมายที่ชัดเจนจนถึงระเบียบวิธีปฏิบัติ
ต่างๆที่ทางภาครัฐก าหนดขึ้น เพื่อให้ประชาชนชนรับรู้
และเข้าใจถึงปัญหา วิธีการรับมือ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความอันตรายของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จนท าให้
เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนในท่ีสุด 
3. การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การที่ภาครัฐเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยในปัจจุบันภาครัฐได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้นทั้งจาก
กล่องรับฟังความคิดเห็นที่อยู่ตามหน่วยงานภาครัฐ หรือ
ระหว่างการประชุมหารือกันเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
หลังจากรับฟังความคิดเห็นเหล่านั้นภาครัฐจะน าความ
คิดเห็นที่ได้มาพิจาณาถึงวิธีปฏิบัติหรือนโยบายต่างๆที่
สอดคล้องกับเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาตามความ
ต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วน
ร่วมของ ถวิลวดี บุรีกุล [4] กล่าวถึงกระบวนการมีส่วน
ร่วม 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขัน้ท่ี 1 มีส่วนร่วมในการวางแผน  
 ขั้นที่ 2 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ด าเนินการ 
 ขั้นที่ 3 มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ 
 ขั้นที่ 4 มีส่วนร่วมในการติดตามผลประเมินผล 
จากผลการศึกษา พบว่า ภาครัฐได้ส่งเสริมเรื่องการมีส่วน
ร่วมมากข้ึนโดยจะเห็นได้จากการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เสนอความคิดเห็นตามวาระโอกาสต่างๆเพื่อประโยชน์
ของส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน แต่ทั้งนี้ข้อเรียกร้องบางประการที่
ประชาชนเสนอทางภาครัฐก็ยังไม่สามารถที่จะท าตามข้อ
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เรียกร้องได้ อาจด้วยการมีข้อจ ากัดทั้งในด้านก าลังคน 
และงบประมาณ 
4. การสร้างผู้น า ผู้น าที่ดีมีส่วนช่วยให้เกิดความร่วมมือ
กันในการไขปัญหาต่างๆได้ดี เพราะผู้น าจะเป็นคนท่ีได้รับ
ความไว้วางใจจากประชาชนและได้รับเลือกขึ้นมาเป็น
ผู้น า นอกจากน้ีผู้น าชุมชนยังเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐ
กับประชาชน โดยผู้น าชุมชนจะคอยเป็นสื่อกลางน า
นโยบายที่ภาครัฐก าหนดขึ้นมาใช้บริหารในพื้นที่ของ
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ยุพาพร รูปงาม [5] ได้กล่าวว่า 
ผู้น าจะช่วยจูงใจให้ประชาชนท างานด้วยความเต็มใจเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆร่วมกันท้ังนี้เพราะผู้น าเป็นปัจจัย
ส าคัญของการรวมกลุ่มคนสามารถแยกผู้น าออกได้หลาย
ประเภท คือ1. ผู้น าปฏิฐาน (Positive Leader) คือ เป็น
ผู้น าที่ มี ลักษณะเป็นประชาธิปไตยให้ เสรีภาพแก่
ประชาชนในการแสดงความคิดเห็น 2. ผู้น าพลวัต 
(Dynamic Leader) คือ ผู้น าที่ท างานอยู่เสมอ 3. ผู้น านิเสธ 
(Negative Leader) คือ ผู้น าท่ีไม่มีผลงานสร้างสรรค์ 
8.2 สาเหตุและผลกระทบของไฟป่าและปัญหาหมอกควัน
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ผลการศึกษาพบว่า
สาเหตุหลักของการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันเกิด
จาก 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ การเผาในพื้นที่ป่า การเผาใน
พื้นที่ทางการเกษตร และการเผาในพื้นที่ ชุมชน ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ณัฐชยา อุ่นทองดี [6] โดยการเผาในพื้นที่
ป่า เช่น การหาเห็ดถอบ ผักหวาน เป็นต้น โดยมีความ
เช่ือของชาวบ้านที่ว่าการเผาจะท าให้เห็ดถอบแตกหน่อ
มากขึ้นกว่าเดิม การเผาในพื้นที่ทางการเกษตร เกิดจาก
การที่เกษตรส่วนใหญ่ได้ท าการปลูกข้าวโพดเป็นจ านวน
มาก เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยเกษตรจึงใช้วิธีการเผา
พื้นที่เนื่องจากเป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนน้อยที่สุด และการเผาใน
พื้นที่ชุมชน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการจัดเก็บขยะที่
ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ไม่รวมถึงเศษใบไม้ใบหญ้า จึงท าให้
ชาวบ้านต้องหาวิธีก าจัดเศษใบไม้ใบหญ้าเหล่านั้นเอง 
โดยใช้วิธีการกวาดเศษใบไม้ใบหญ้ามากองรวมกันและท า
การจุดไฟเผา เพื่อก าจัดเศษใบไม้ เมื่อปัญหาเหล่านี้
รวมกันจึงท าให้เกิดปัญหาหมอกควันดั่งเช่นในปัจจุบัน 
 
9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะ
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และ
ข้อเสนอแนะในการน าไปปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

9.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 1. ภาครัฐควรมีการปรับปรุง กฎหมายหรือระเบียบ
ปฏิบัติให้มีความชัดเจน เข้มงวดมากข้ึน และประสานงาน
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดตั้งการประชุม
ช้ีแจงถึงระเบียบข้อบังคับต่างให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
เนื่องจากปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบถึง
กฎระเบียบที่ภาครัฐได้ก าหนดไว้ หรือการประชาสัมพันธ์
ที่ยังไม่ทั่วถึง 
 2. ภาครัฐควรศึกษาภาพรวมของระเบียบวิธีปฏิบัติใน
การแก้ ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างถี่ถ้ วน 
เนื่องจากในปัจจุบันการแก้ปัญหานั้นเน้นไปที่การ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เช่น การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร เป็นต้น ทั้งที่ต้นเหตุอยู่ที่ชาวบ้านบนพ้ืนท่ีราบ
สูงที่มีอาชีพการเกษตรกรรม หาของป่า และล่าสัตว์ เป็น
ต้น 
 3. ภาครัฐควรปรึกษาหารือกับเอกชนรายต่างๆที่เข้า
มาสนับสนุนให้ประชาชนปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่าเช่น 
ข้าวโพดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากปัญหาการเกิดหมอกควันส่วน
ใหญ่เกิดจากการเผาตอซังข้าวโพดที่ชาวบ้านเผาเพื่อ
เตรียมหน้าดินส าหรับการเพาะปลูกข้าวโพดในครั้งถัดไป 
9.2 ข้อเสนอแนะในการน าไปปฏิบัติ 
 1. ภาครัฐควรเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด
เนื่องจากปัจจุบันยังเน้นที่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เช่น 
การแปรรูปเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นถ่านอัด
แท่ง ฟางอัดก้อน แล้วน าไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ชาวบ้าน ท้ังที่ปัญหาที่ส าคัญอยู่ที่การเผาในพื้นที่ป่า และ
การเผาในพื้นที่ทางการเกษตร 
 2. ภาครัฐควรเพิ่มการจัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่
ประชาชนเพื่อที่ประชาชนได้ตระหนักรับรู้ถึงปัญหาที่
เกิดขึ้น และวิธีปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากไฟป่าหรือ
หมอกควัน โดยในปัจจุบันภาครัฐได้จัดการอบรบให้
ความรู้ประชาชนเพียงช่วงก่อนเกิดการระวังไฟป่าเท่านั้น 
ท าให้ขาดความต่อเนื่องที่จะปลูกจิตส านึกของประชาชน 
 3. ภาครัฐควรสนับสนุนให้ผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน
บริหารจัดการปัญหาและแก้ไขปัญหาโดยทางภาครัฐจะ
ท าหน้าที่เพียงสนับสนุนเท่านั้น เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านหรือ
ก านันนั้นถูกเลือกโดยประชาชน ท าให้เกิดความไว้เนื้อ
เชื่อใจมากกว่าที่จะให้เจ้าหน้าภาครัฐเช้าไปควบคุมดูแล 
 4. ผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน ควรเข้มงวดเรื่องการจับคน
ที่กระท าผิด เช่น ลักลอบเผาหาของป่า และล่าสัตว์ โดย
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จากการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พบว่า
บ่อยครั้งที่ทางผู้ใหญ่บ้านจับคนที่กระท าผิดได้แต่กลับ
ปล่อยไปท าแค่เพียงว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น จึงท าให้
ชาวบ้านไม่เกิดความย าเกรงและกระท าผิดอย่างต่อเนื่อง 
 5. ภาครัฐควรเพิ่มงบประมาณ และก าลังคนมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันงบประมาณที่ภาครัฐให้นั้นถือ
ว่ายังน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนพื้นที่ๆที่เกิดปัญหา รวมถึง
ก าลังคนที่ดูแลยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ป่ามากนัก แต่ทาง
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ขอก าลังสนับสนุนจากทาง
อาสาสมัครของหมู่บ้านเข้ามาช่วยท าให้ดูแลครอบคลุม
พื้นเสี่ยงได้มากยิ่งข้ึน 
 6. ภาครัฐควรเน้นการส่งเสริมปลูกพืชแบบผสมผสาน
ทั้งไม้ยืนต้นและพืชเชิงเดี่ยวเพื่อเกษตรกรจะได้มีรายได้
ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรได้เป็นจ านวนมากและท าให้สภาพดินที่ เสื่อม
โทรมกลับมาเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
 7. ภาครัฐควรปรึกษาหารือกับบริษัทเอกชน 
เนื่องจากเกษตรกรหลายรายที่ปลูกข้าวโพดในจังหวัด
เชียงใหม่นั้น เกิดจากการที่บริษัทเอกชนเข้าไปสนับสนุน
ให้ชาวบ้านปลูกข้าวโพด พร้อมทั้งรับประกันราคาซื้อ จึง
ท าให้ชาวบ้านหันไปปลูกข้าวโพดมากยิ่งขึ้นและยังขยาย
พื้นที่เพาะปลูกใหก้ว้างขึ้นโดยการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าในเขตป่า
อนุรักษ์ 
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บทคัดย่อ 

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วน
ร่วมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 2) สร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 3) ประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 วิธีด าเนินการวิจัยมี 3 ข้ันตอน คือ ขั้นตอนที่ 1) ศึกษาปัญหาและความ
ต้องการการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 235 คน ซึ่งได้มา
โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เช่ือมั่น 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2) สร้ างและ
ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยจัดท า (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมี
ส่วนร่วมและน าไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 13 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
ขั้นตอนท่ี 3) ประเมินรูปแบบโดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 47 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในการน าไปปฏิบัติของรูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
               ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางส่วนความ
ต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประกอบด้วย2.1)หลักการและเหตุผล2.2)วัตถุประสงค์2.3)กรอบแนวคิด/ทฤษฎี2.4)
กระบวนการพัฒนาซึ่งประกอบด้วยรายการปฏิบัติ 3 ด้าน คือ 2.4.1) ด้านความรู้เรื่องการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการการเรียนรู้ และเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนจ านวน 15 รายการ 2.4.2) สมรรถนะด้านทักษะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานการท างานเป็นทีมและการพัฒนาผู้เรียนจ านวน  13 รายการ 2.4.3) สมรรถนะด้านเจตคติเรื่องภาวะ
ผู้น าของครูเรื่องการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือจ านวน 11 รายการ 2.5) ประโยชน์ที่ได้รับ 3) รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมทุกองค์ประกอบมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก(µ = 3.83) และมีความเป็นไปได้
ในการน าไปปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก( µ = 3.80) ซึ่งสูงกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ท่ี µ = 3.80  
ค าส าคัญ: สมรรถนะครู, การมีส่วนร่วม 
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Abstract 
               The objectives of this research were: 1) to study the problems and needs for participatory 
development of teachers’ competency in the schools governed under the secondary educational 
service area 3; 2) to construct and examine the model for participatory development of teachers’ 
competency in the schools governed under the secondary educational service area 3; and 3) to 
evaluate the suitability and feasibility of the model for participatory development of teachers’ 
competency in the schools governed under the secondary educational service area 3. The research 
was conducted in three stages as following: Stage 1: studying the problems and needs for 
participatory development of teachers’ competency by using 235 administrators and teachers as 
samples, which were obtained by multi-stage sampling, and five-scale questionnaire with reliability of 
0.94 as research instrument.  Data were analyzed for mean and standard deviation. Stage 2: 
constructing and examining the model for participatory development of teachers’ competency. A 
model development for participatory development of teachers’ competency was created and 
examined for the content validity and structural validity through focus group meetings of 13 
professors. The research instrument was the records of group conversation and the data were 
analyzed by content analysis techniques. Stage 3: assessment of the model by gathering the 
opinions from 47 school administrators of the secondary educational service office area 3. The 
research instrument was an evaluation form for suitability and feasibility of the model, and the data 
were analyzed for mean and standard deviation. The results showed that 1) the problems of 
participatory development of teachers’ competency were at a moderate level, whereas the overall 
needs were at a high level; 2) The model for participatory development of teachers’ competency in 
the schools governed under the secondary educational service area 3 consisted of 2.1) principles and 
rationales, 2.2) objectives, 2.3) conceptual frameworks/theories, 2.4) development process that 
contained three competencies, including 2.4.1) 15 lists of practice for the knowledge of curriculum 
administration and learning management and the research for learners’ development, 2.4.2) 13 lists 
of practice for skills in achieving the teamwork performance and developing the students,  2.4.3) 11 
lists of practice for attitudes towards teachers’ leadership regarding the relationship and cooperation, 
and 2.5) the benefits from this research; 3) The model for participatory development of teachers’ 
competency had overall suitability at high level (µ= 3.83) and its feasibility was also found to be at a 
high level (µ= 3.80) which was higher than the standard criteria at µ= 3.80. 
Keyword: Teacher Competency, Participatory 
 
1. บทน า 
 การจัดการศึกษาให้บังเกิดผลดีมีคุณภาพจะท าให้เกิด
การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้นั้นต้อง
อาศัยครูเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา เพราะปัจจัยส าคัญ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จทางการศึกษาคือ “ครู” 
ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดการการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน [1] ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 

การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม วิชาชีพครูจึงควรเป็นวิชาชีพของคนดี คนเก่ง
ในสังคมและผู้ประกอบวิชาชีพน้ีควรเป็นต้นแบบทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ความประพฤติกา รปฏิบัติการ
ด ารงชีวิต และสามารถช้ีน าสังคมไปในทางที่ดี และ
เหมาะสม ดังนั้นครูจึงจ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะในทุก 
ๆ ด้านที่มีผลต่ออาชีพของตน และความยั่งยืนขององค์กร
การพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความรู้ความสามารถในการ
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จัดการการเรียนรู้ของโรงเรียนอย่างมีระบบ  และเกิด
คุณภาพสูงสุดจึงเป็นเป้าหมายส าคัญของการปฏิรูป
การศึกษาในยุคปัจจุบัน แต่ในสภาพความเป็นจริง
ปัจจุบันพบว่า ครูผู้จัดการการเรียนรู้ส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการการเรียนรู้
คุณภาพของครูทั้งที่จากการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนจากส านักต่าง ๆ การวิจัย และความเห็น
นักวิชาการมีความเห็นตรงกันว่าปัจจุบันครูมีความรู้
ความสามารถมีคุณธรรม และจริยธรรมต่ า ซึ่งหากครู
ผู้จัดการการเรียนรู้มีคุณภาพหรือสมรรถนะที่สูง ปัญหาที่
กล่าวข้างต้นอาจไม่เกิดขึ้นหรือรุนแรง แนวคิด และความ
เป็นมาของสมรรถนะมาจากแนวคิดของนักวิชาการที่
หลากหลายเพื่อค้นหาคุณลักษณะของบุคคล ซึ่งได้แก่ 
ความรู้ ทักษะความสามารถตลอดจนคุณสมบัติต่าง ๆ 
     การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ
ของสถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษา โดยการเปิด
โอกาสให้ครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารการศึกษาตามกระบวนการในด้านบริหารวิชาการ 
งบประมาณบุคคล และบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบ และ
แก้ไขปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และความต้องการขององค์กรที่ส าคัญที่สุด คือ เกิดการ
กระจายอ านาจทางการศึกษาตามกระบวนการของการมี
ส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาโดยยึดหลักว่าทุกคน ทุก
ฝ่ายต้องเรียนรู้ รับรู้ร่วมกัน การด าเนินงานทั้งองค์กรมิใช่
เพียงผู้เดียวเท่านั้น ครูจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนหรือ
องค์กรเพราะถ้าครูทุ่มเทในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
หรือขององค์กรของตนแล้วความต้องการขวัญ และ
ก าลังใจของผู้บริหารต่างปรารถนาให้บุคคลขององค์กรมี
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานท่ีตนเองรับผิดชอบ ซึ่งจะท า
ให้ได้ผลงานที่มีปริมาณ และคุณภาพ  ดังนั้นจึงควรให้
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในโรงเรียนของครูเป็นสิ่งที่
ส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วน
ร่วมของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
     ปัญหาดังกล่าวประกอบกับข้อเสนอแนะของสมศ. ใน
การน าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฝ่าวิกฤติสู่ความเป็น
มาตรฐานนั้นมีปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ สถาบันพัฒนาครูต้อง
เร่งพัฒนาจัดการปฏิรูปครู พัฒนาสมรรถนะครูให้สอดรับ
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูประบบ

ราชการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ดังนั้น องค์กรจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
     2.  เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
     3. เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน
การน าไปปฏิบัติของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบ
มีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและครู ใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 
235 คน 
 
3. วิธีด าเนินวิจัย 
     ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหา และความต้องการการ
พัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
     ขั้นตอนที่ 2 สร้าง และตรวจสอบการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
     ขั้นตอนที่ 3การประเมินรูปแบบการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 
4. ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
     4.1  ผลการศึกษาปัญหา และความต้องการของ
ผู้บริหาร และครูในการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วน
ร่วมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 สรุปได้ดังนี้ 
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            4.1.1ผลการวิเคราะห์ปัญหา การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสมรรถนะครูของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบว่า ในด้าน
ความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skills)และด้านเจต
คติ (Attitudes) รวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
(�̅� = 2.92) โดยมีปัญหาสูงสุดในด้านทักษะ(Skills) 
เรื่องการท างานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง          
(�̅� = 3 . 20 )  และมี ปัญหาต่ า สุ ด ในด้ าน เจตคติ 
(Attitudes) เรื่องจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(�̅� = 2.72)  
           4.1.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการการมีส่วน
ร่วม จากตารางพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูของ
โร ง เ รี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 3 มีระดับความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะครูในด้านต่าง ๆ ในระดับปานกลางถึงระดับ
มาก โดยมีความต้องการการพัฒนาสมรรถนะครูในด้าน
ความรู้ (Knowledge) เรื่องการบริหารหลักสูตร และการ
จัดการการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.08) เรื่องการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับมาก (�̅� = 3.80)ด้าน
ด้านทักษะ (Skills)  เรื่ องการมุ่ งผลสัมฤทธิ์ ในการ
ปฏิบัติงานอยู่ ในระดับมาก (�̅� = 3.80) เรื่องการ
บริการที่ดีอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.44) เรื่องการ
พัฒนาตนเองอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.43) เรื่อง
การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.97)  เรื่อง
การพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.77) เรื่องการ
บริหารจัดการช้ันเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 
3.46)ด้านเจตคติ (Attitudes) เรื่องจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 
3.44)เรื่องภาวะผู้น าของครูอยู่ในระดับมาก (�̅� = 
3.82)เรื่องการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 3.85)โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการ
วิจัยตั้งแต่ 3.50ขึ้นไปมาท าการวิจัย 
      4.2 การสร้าง และตรวจสอบรูปแบบ  พบว่า 
ผู้บริหารและครูมีปัญหาและความต้องการ โดยมีความ
ต้ อ งการกา รพัฒนาสมร รถนะครู ในด้ านความรู้ 
(Knowledge) เรื่อง    การบริหารหลักสูตร และการ
จัดการการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.08) เรื่องการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับมาก (�̅� = 3.80)ด้าน
ด้ านทักษะ (Skills)  เ รื่ อ งการมุ่ งผลสัมฤทธิ์ ในการ

ปฏิบัติงานอยู่ ในระดับมาก (�̅� = 3.80) เรื่องการ
ท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.97)  เรื่องการ
พัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.77) ด้านเจตคติ 
(Attitudes) เรื่ องภาวะผู้น าของครูอยู่ ในระดับมาก 
(�̅� = 3.82) เรื่องการสร้างความสัมพันธ์ และความ
ร่วมมืออยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.85) รวม 3 ด้านมี
ทั้งหมด 7 เรื่อง ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลของ
ผู้วิจัยโดยใช้เกณฑ์ในระดับมากถึงมากที่สุด (3.51-
4.50,4.51-5.00) น ามาร่างเป็นรูปแบบ 
       4.3 ผลการร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จากการสนทนากลุ่ม 
(Focus group discussion) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
13 คน      มีประเด็นในการสนทนาจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ตอนท่ี 1 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นด้วยกับ
การร่างรูปแบบ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ผู้วิจัยจึงน าข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุงแล้ว
สรุปผลการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
และน ามาสร้างรูปแบบมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 
และรายการปฏิบัติรวม 39 รายการ 
  4.3.1 ด้านที่ 1) ด้านความรู้ (Knowledge)    
1.1 เรื่องการบริหารหลักสูตร และการจัดการการเรียนรู้    
1 .2  เ รื่ อ งการวิ จั ย เพื่ อพัฒนาผู้ เ รี ยนมี จ านวน 4 
องค์ประกอบ รวมรายการปฏิบัติจ านวน 15 รายการ 
ได้แก่องค์ประกอบ  ที่ 1 ร่วมวางแผนศึกษาปัญหา และ
ความต้องการการพัฒนาสมรรถนะครูมีรายการปฏิบัติ
จ านวน 4 รายการ องค์ประกอบที่ 2 ร่วมด าเนินการ
จัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครู มี
รายการปฏิบัติจ านวน 3 รายการองค์ประกอบที่ 3 ร่วม
ตรวจสอบ/ก ากับติดตามการพัฒนาสมรรถนะครู มี
รายการปฏิบัติจ านวน 3 รายการองค์ประกอบที่ 4 ร่วม
แก้ไขพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาสมรรถนะครูมีรายการ
ปฏิบัติจ านวน 2 รายการ (ดังตารางในบทที่ 4 หน้า 198-
201) 
           4.3.2 ด้านที่ 2) ด้านทักษะ (Skills) ได้แก่ 2.1 
เรื่องการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน2.2 เรื่องการ
ท างานเป็นทีม 2.3 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนมีจ านวน 4
องค์ประกอบรวมรายการปฏิบัติจ านวน 13 รายการ 
ได้แก่  องค์ประกอบที่ 1 ร่วมวางแผนศึกษาปัญหา และ
ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะครูมีรายการปฏิบัติ
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จ านวน 4 รายการ  องค์ประกอบท่ี 2 ร่วมด าเนินการตาม
แผน/จัดท าแผนในการพัฒนาสมรรถนะครูมีรายการ
ปฏิบัติ จ านวน 3 รายการ องค์ประกอบที่  3  ร่วม
ตรวจสอบ/ก ากับติดตามการพัฒนาสมรรถนะครูมี
รายการปฏิบัติจ านวน 3 รายการ องค์ประกอบที่ 4 ร่วม
แก้ไขพัฒนาปรับปรุงติดตามประเมินผลในการจัดท าแผน
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะครูมีรายการ
ปฏิบัติจ านวน 3 รายการ           
  4.3.3 ด้านที่ 3) ด้านเจตคติ (Attitudes)     
3 . 1  เ รื่ อ งภาวะผู้ น าของครู  3 . 2  เ รื่ อ งการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือมีจ านวน 4องค์ประกอบ
รวมรายการปฏิ บั ติ จ าน วน  11  ร ายกา ร  ไ ด้ แ ก่ 
องค์ประกอบที่ 1 ร่วมวางแผนศึกษาปัญหา และความ
ต้องการในการพัฒนาสมรรถนะครู  มีรายการปฏิบัติ
จ านวน 4 รายการองค์ประกอบที่ 2       ร่วมด าเนินการ
จัดท าแผน/โครงการ/การจัดกิจกรรมตามแผนในการ
พัฒนาสมรรถนะครูมีรายการปฏิบัติจ านวน 2 รายการ
องค์ประกอบที่ 3 ร่วมตรวจสอบ/ก ากับติดตาม   ในการ
พัฒนาสมรรถนะครูมีรายการปฏิบัติจ านวน 2 รายการ
องค์ ประกอบที่  4  ร่ วมแก้ ไ ข/พัฒนา/ปรั บปรุ ง /
ประเมินผลในการพัฒนาสมรรถนะครูมีรายการปฏิบัติ
จ านวน 3 รายการ  
      4.4 ผลการประเมินความเหมาะสม  มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากในทุกรายการ โดยมีค่าเฉลี่ย
รวม x̅ =3.83 องค์ประกอบของรูปแบบเกี่ยวกับหลักการ
และเหตุผลอยู่ ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม x̅=3.89 
องค์ประกอบของรูปแบบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม x̅ =3.72 องค์ประกอบของ
รูปแบบเกี่ยวกับกรอบแนวคิด/ทฤษฎีอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยรวมx̅ =3.75 องค์ประกอบของรูปแบบเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติในด้านความรู้ (Knowledge) รวม 2 เรื่อง
อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม x̅ =3.88 องค์ประกอบ
ของรูปแบบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในด้านทักษะ (Skills) 
รวม 3 เรื่องอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม x̅ =3.80 
องค์ประกอบของรูปแบบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในด้าน
เจตคติ (Attitudes) รวม 2 เรื่ องอยู่ ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยรวม x̅ =3.90 
      4.5 ผลการประเมินความเป็นไปได้ของการ
พัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากในทุกรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
x̅ =3.80 องค์ประกอบของรูปแบบเกี่ยวกับหลักการ และ
เหตุผลอยู่ ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมx̅ =3.71 
องค์ประกอบของรูปแบบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม x̅ =3.78 องค์ประกอบของ
รูปแบบเกี่ยวกับกรอบแนวคิด/ทฤษฎีอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยรวมx̅ =3.79 องค์ประกอบของรูปแบบเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติในด้านความรู้ (Knowledge) รวม 2 เรื่อง
อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมx̅ =3.87 องค์ประกอบของ
รูปแบบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในด้านทักษะ (Skills) 
รวม 3 เรื่องอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมx̅ =3.81 
องค์ประกอบของรูปแบบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในด้าน
เจตคติ (Attitudes) รวม 2 เรื่ องอยู่ ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยรวมx̅ =3.77 
 
5. อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการอภิปราย
ผลที่เกี่ยวข้องกับผลการวจิัย ดังน้ี 
     5.1 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับ
สมรรถนะครูที่ครูมีปัญหา และความต้องการที่จะพัฒนา 
ได้แก่ 1) ด้านความรู้ (Knowledge) คือ 1.1 เรื่องการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ 1.2  เรื่องการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีจ านวน 4องค์ประกอบ รวม
รายการปฏิบัติจ านวน 15 รายการ2) ด้านทักษะ (Skills) 
คือ 2.1 เรื่องการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน2.2เรื่อง
การท างานเป็นทีม 2.3 เรื่องการพัฒนาผู้เรียนมีจ านวน 4
องค์ประกอบ รวมรายการปฏิบัติจ านวน 13 รายการ 3) 
ด้านเจตคติ (Attitudes) คือ 3.1 เรื่องภาวะผู้น าของครู 
3.2เรื่องการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือมี
จ านวน 4องค์ประกอบ รวมรายการปฏิบัติจ านวน 11 
รายการ ในแต่ละประเภทมีองค์ประกอบ จ านวน 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ร่วมวางแผน 2) ร่วมด าเนินการ 
3) ร่วมตรวจสอบ/ก ากับติดตาม 4) ร่วมแก้ไขพัฒนา
ปรับปรุงรวมรายการปฏิบัติจ านวน 39 รายการ ข้อ
ค้นพบทั้ งหมดนี้ เ ป็นการบู รณาการองค์ความรู้ ที่
หลากหลายทั้งในเชิงการบริหาร และเชิงการพัฒนา
วิธีการเข้าด้วยกันเพราะการพัฒนาสมรรถนะครูของ
โรงเรียนซึ่ งเป็นองค์กรหนึ่งในด้านการศึกษาจะให้
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ผู้บริหารผู้มีอ านาจใช้อ านาจพัฒนาอยู่แต่เพียงผู้เดียวมิได้
เพราะอ านาจบริหารไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่ผู้บริหารเพียงคน
เดียวรวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะครู ผู้บริหารจะต้องใช้
ศักยภาพที่สู งมาก เพื่อให้ครู เข้าร่วมในการพัฒนา
สมรรถนะครูอย่างสมัครใจ และเต็มใจ ดังนั้นผู้บริหาร
และครูต้องร่วมมือกันด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยการหา
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดังกล่าวเป็นผลให้เกิดการ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของ
โร ง เ รี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 3 เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับความคิด
ของนักวิชาการหลายท่านในเชิงบริหาร เชิงปฏิบัติการ
และเชิงประเมินผล สอดคล้องกับความคิดเห็นของ[2] 
การบริหารจะมีประสิทธิภาพได้จะต้องมีกระบวนการ
บริหารอยู่ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน (Planning) 
เป็นการก าหนดหน้าที่การงานที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ โดยก าหนดว่าจะต้องด าเนินการ
อย่างไร และด าเนินการเมื่อไร เพื่อให้ส าเร็จตามแผนที่
วางไว้ การวางแผนต้องควบคุมทั้งในระยะสั้น และระยะ
ยาว 2) การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการมอบหมาย
งานให้คนในแผนกหรือฝ่ายได้ปฏิบัติ  เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เมื่อแผนกหรือฝ่ายประสบความส าเร็จ
ก็จะท าให้องค์การประสบความส าเร็จด้วย 3) การเป็น
ผู้น า (Leading)  เป็นการจูงใจหรือชักน าหรือกระตุ้นหรือ
ช้ีทิศทางให้ด าเนินไปสู่เป้าหมาย โดยการเพิ่มผลผลิตและ
เน้นมนุษย์สัมพันธ์ท าให้เกิดระดับผลผลิต ในระยะยาวที่
สูงกว่า 4) การควบคุม (Controlling)เป็นภาระหน้าที่
ของผู้บริหารที่จะต้องรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินผลการ
ด า เนินงานเปรียบเทียบผลงานปัจจุบันกับเกณฑ์
มาตรฐานที่ตั้งไว้ และท าการตัดสินใจไปตามเกณฑ์หรือไม่ 
คือ หลักการบริหารที่ส าคัญในการบริหารประการหนึ่งที่
สามารถน าพาไปสู่ ความส า เ ร็ จ ได้  สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
     5.2 หลักการการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เนื่องจาก
การมีส่วนร่วมมีความส าคัญ และมีความจ าเป็นในการ
ด าเนินการในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะการท างานร่วมกัน 
เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ ผู้ที่เข้า
มามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การด าเนินการ ความคิดเห็นถูกรับฟัง และน าไปปฏิบัติ ที่
ส าคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรม

หรือการด าเนินการนั้น ๆ ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็น
พลังในการขับเคลื่อนให้การด าเนินการนั้น ๆ จึงจะ
ประสบความส าเร็จสูงสุด การพัฒนาสมรรถนะครูในอดีต
ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะความต้องการของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้มีอ านาจเป็นผู้ก าหนดขึ้น จึง
ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะของผู้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ ผู้รับการพัฒนาสมรรถนะ ดังนั้นการ
พัฒนาสมรรถนะครูที่ผ่านมาจึงเป็นปัญหาหนึ่งของการ
บริหารบุคคลากรตลอดมา ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึง
ก าหนดหลักการการมีส่วนร่วมของผู้รับการพัฒนาเป็น
หลักส าคัญ คือ1) ร่วมวางแผน 2) ร่วมด าเนินการ 3) ร่วม
ตรวจสอบ/ก ากับติดตาม 4) ร่วมแก้ไขพัฒนาปรับปรุง ซึ่ง
สอดคล้องกับ เดวิด และนิวสตรอม[3]กล่าวว่าเป็นเรื่อง
ของความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ และความรู้สึกนึกคิด
ของแต่ละบุคคลที่มีต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือเป็น
แรงกระตุ้นท่ีช่วยท าให้มีความส าเร็จซึ่งเป็นเป้าหมายของ
กลุ่มหรือเป็นความรับผิดชอบต่อกิจกรรมร่วมกันด้วยการ
เข้าไปเกี่ยวข้องช่วยเหลือ และร่วมรับผิดชอบท าให้เกิด
ประ โยชน์ ต่ อ โ ร ง เ รี ยนหรื อองค์ ก รจึ ง จะประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
     5.3 การร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู จากการ
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 13 คนมีประเด็นในการสนทนาจาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบ การพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในตอนที่ 1 
ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นด้วยกับการร่างรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด[4]ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การตรวจสอบหรือทดสอบหรือประเมินรูปแบบโดยใช้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไว้ดังนี้ 1) การตรวจหรือการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้ง 
เพราะในประเด็นที่จะน ามาพิจารณาไม่จ าเป็นต้องเกี่ยว
โยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจเสมอไปแต่อาจจะผสมผสานปัจจัยในการพัฒนา
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพหรือความ
เหมาะสมของสิ่งที่ตรวจสอบ หรือประเมิน 2) เป็นการ
ตรวจสอบหรือประเมินท่ีเป็นความเฉพาะทางในเรื่องที่จะ
ประเมินโดยพัฒนามาจากรูปแบบวิจารณ์งานศิลปะที่มี
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ความละเอียดลึกซึ้ง และต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญระดับสูงมา
เป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าที่ไม่อาจประเมิน
ด้วยเครื่องมือวัดใด ๆ ต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้
ตรวจสอบหรือประเมินที่แท้จริง แนวคิดนี้ ได้น ามา
ประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาในระดับสูงมากยิ่งขึ้น 3) เป็น
รูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล คือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือใน
การตรวจสอบหรื อประ เมิ น โดย ใ ช้ ความ เ ช่ื อว่ า
ผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ เที่ยงธรรม และมีดุลยพินิจที่ดี ทั้งนี้
มาตรฐานหรือเกณฑ์  การพัฒนาต่าง ๆ นั้นเกิดจาก
ประสบการณ์ และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง 
และ4) เป็นรูปแบบท่ียอมให้มีการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามอัธยาศัย และตามความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่
การก าหนดประเด็นส าคัญที่จะท าการพัฒนาการบ่งช้ี
ข้อมูล ตลอดจนการน าวิธีเสนอสอดคล้องกับ คอนราด 
และวิลสัน [5] กล่าวว่า การด าเนินการ โดยใช้วิธีอิง
ผู้ทรงคุณวุฒินี้ ถือว่าเป็นการประเมินทางการศึกษา ที่
เรียกว่า การวิพากษ์วิจารณ์ทางการศึกษานั่นเอง การ
วิพากษ์วิจารณ์จะต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิติชม วิธีนี้นิยมใช้
มาทางอุดมศึกษา และมีความเช่ือถือได้ เพราะถือว่าการ
ตัดสินหรือการวิพากษ์วิจารณ์ โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ในศาสตร์สาขานั้น ๆ เป็นอย่างดีเป็นสิ่งที่ยอมรับ
ได้ สอดคล้องกับคีฟส์[6] ได้กล่าวถึงการตรวจสอบ
รูปแบบหรือการทดสอบรูปแบบที่สังเคราะห์ได้นั้น มี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ของรูปแบบในการปฏิบัติจริงหรือการตรวจสอบ
ข้อมูลเชิงประจักษ์การตรวจสอบมีหลากหลายวิธี เช่น 
ตรวจสอบในเชิงปริมาณ เชิงคุณลักษณะ ผลของการ
ตรวจสอบน าไปสู่การปฏเิสธหรือยอมรับรูปแบบรวมไปถึง
การน าไปสู่การสร้างรูปแบบใหม่  หรือการปรับปรุงหรือ
การพัฒนารูปแบบเดิม และสร้างทฤษฎีใหม่ต่อไป ซึ่งการ
ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ในครั้งนี้เป็นไปตามหลักวิชาการทุก
ขั้นตอน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เนื่องจากความเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูแบบ  มีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นความคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนที่ชัดเจน
ด้วยเหตุนี้จึงมีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
     6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
          6.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความ
ตระหนักด้วยวิธี ใดวิธีหนึ่ ง เพื่อ ให้ครูมี ส่วนร่วมใน
การศึกษาปัญหา และความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน  
          6.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจใน
การพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในทุก 
ๆ ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ     
          6.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดตั้ ง เป็น
คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ครูเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ตนมากขึ้น 
           6.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดระบบบริหาร
ตามกระบวนการบริหาร คือ ควรมีการวางแผน การ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างชัดเจนและมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน โดยมีการติดตาม มีการ
รายงานผลอย่างสม่ าเสมอ 
            6 . 1 . 5  ผู้ บ ริ ห า ร สถานศึ กษาควรศึ กษา
องค์ประกอบกิจกรรมย่อยในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านความรู้ 
ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ต้อง
กระท าก่อนหรือหลังตามล าดับของความส าคัญและความ
จ าเป็น    
     6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควร
จัดท าคู่ มื อ เกี่ ยวกับการพัฒนารู ปแบบการพัฒนา
สมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนตามรูปแบบจาก
การวิจัยมอบให้ผู้บริหารสถานศึกษาไปศึกษา และปรับใช้
ในโรงเรียน 
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ข้อเสนอแนะอีกทั้งยังได้ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ตั้งแต่แบบสอบถามจนเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์      
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศา
สตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ ชา การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้  และขอขอบพระคุณจ้าหน้าที่
ส า นั ก ง า น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ 
พระนครศรี อยุ ธยาทุ กท่ านที่ ไ ด้ ให้ ค วามร่ วมมื อ 
ประสานงานตลอดงานวิจัยในครั้งนี้ 
     ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลา
ในการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหาร และบุคลากรครูของ
โร ง เ รี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 3ทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัวที่
เป็นก าลังใจให้เสมอมา และขอบคุณเพื่อนทุกท่าน ท่ีได้ให้
ความช่วยเหลือให้การสนับสนุน และเป็นก าลังใจด้วยดี
เสมอมา ท าให้วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึง
ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของ
ครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 และ 2) เปรียบเทียบสภาพและปัญหา               
การวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
และเขต 2 ที่แตกต่างกัน ด้านวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การสอน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2  จ านวน 361 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าสถิติพื้นฐาน และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติ
ปานกลาง 2) ปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3) ครูที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอนแตกต่างกัน           
มีสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน  
ค าส าคัญ: การวัดและประเมินผล, ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

Abstract 
 The aims of this research are as follows: 1) to study the states and the problems of teachers about the 
measurement and assessment of 21st Century Students’ skills and 2) to compare the states and the problems 
among teachers who have different educational background and teaching experiences. In the survey, 361 teachers 
from Phanakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1-2 have been selected by using stratified 
random sampling technique. Moreover, the questionnaire has been used as a research instrument in order to 
collected the state and problems data. Thus, the data analysis is achieved by using the standard statistical 
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mathematic and variance value. The research finding are as follows: 1) the states of the measurement and 
assessment of 21st Century Students’ skills in overall are at the middle level 2) the problems of the measurement 
and assessment of 21st Century Students’ skills in overall are at the middle level and 3) the comparison of the 
states and the problems among teachers who have different educational background and teaching experiences 
are not significant different. 
Keywords: Measurement and Assessment, 21st Century Students’ Skills 
 

1. บทน า 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) 
ได้ระบุเป้าหมายยุทธศาสตร์ให้คนไทยและการศึกษาไทยมี
คุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล ผนวกกับโลกของ
การศึกษาได้มีการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่  21 ส่ งผลให้กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
เปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาในศตวรรษนี้ ระบุว่าผู้เรียน
ควรเกิดความรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญดังต่อไปนี้ ประการแรก 
คือ สาระหลักและประเด็นส าคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็น
ความรู้เกี่ยวกับโลก การเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ การเป็น
ผู้ประกอบการ การเป็นพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
ประการที่สองทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ ความ
ริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการแก้ปัญหา และการสื่อสารและการร่วมมือ ซึ่งเป็น
ทักษะที่จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลก
การท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ประการที่สาม 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบัน
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยี
มากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะ           
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดย
อาศัยความรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และประการ
สุดท้าย คือ ทักษะชีวิตและการท างาน ประกอบด้วย ความ
ยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของ
ตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้าง
หรือผู้ผลิต และความรับผดิชอบเช่ือถือได ้ภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบ [1,2] ดังนั้นการจัดการศึกษาในปัจจุบันควร
ตอบสนองต่อความต้องการที่ก าลังเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อ
ท าให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ซึ่งกระบวนการทางการศึกษาที่ส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย สามองค์ประกอบ 
คือ จุดประสงค์การเรียนการสอน กิจกรรม การเรียนการสอน 
และการวัดผลประเมินผลการเรี ยนการสอน ถ้ าขาด
องค์ประกอบใด หรือองค์ประกอบใดขาดความสมดุลกับ

องค์ประกอบอื่น ย่อมท าให้กระบวนการเรียนการสอนเป็น
กระบวนการที่ไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญของกระบวน       
การเรียนการสอนทั้งหมด [3] ซึ่งปัจจุบันนี้ในการจัดการเรียน
การสอน เราก าหนดให้ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นส่วน
หนึ่งของจุดประสงค์การเรียนการสอน อีกท้ังจัดกิจกรรม         
การเรียนการสอนที่สง่เสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะดังกล่าว และมี
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความรู้ความสามารถ พฤติกรรม และทักษะ                 
การปฏิบัติของผู้เรยีนว่าตรงตามทักษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 
21 มากน้อยเพียงใด โดยสภาการวิจัยแห่งชาติ (National 
Research Council) ประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นว่าการ
ประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่  21 ต้องบูรณาการอยู่ ใน
กระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างแนบเนียบและ
เหมาะสม [4] ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่โดยตรงในการวัดและประเมินผล 
นั่นคือ ครูผู้สอนที่ต้องด าเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุก
คน ขณะเดียวกันนับว่าเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพการ
สอนของครูผู้สอนด้วย ดังนั้นการด าเนินการวัดและประเมนิผล
ควรค านึงถึงความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่น ความถูกต้อง ความ
เป็นธรรม และด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ผลการวัด
และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 การวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
นับว่าเป็นเรื่องที่ใหม่และท้าทายส าหรับครูในปัจจุบันนี้ 
เนื่องจากคุณลักษณะที่จะวัดแตกต่างจากเดิมและวัดได้
ค่อนข้างยาก ควรใช้หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพ
ระดับสูง เน้นการน าประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติ
ของผู้ เรียนมาปรับปรุงแก้ไข มีการสร้างความสมดุลใน           
การประเมินผลเชิงคุณภาพ และน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
ยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด [1] ซึ่งจากประสบการณ์ในการท างานร่วมกับครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 และเขต 2 พบว่าครูประสบปัญหาเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าสภาพ
และปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 
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21 ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้นว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง 
มากน้อยเพียงไร รวมทั้งสนใจเปรียบเทียบว่าวุฒิการศึกษา 
และประสบการณ์การสอน ท าให้สภาพและปัญหาการวัดและ
ประเมินผลทักษะผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 ของครูส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ
เขต 2 แตกต่างกันหรือไม่ เพื่อท าให้ทราบถึงสภาพการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน
และพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา และ
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือ
พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษ 
ที่ 21 ของครูให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผล
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของครูส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2  
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
และเขต 2 ที่แตกต่างกันด้านวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
การสอน 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากร คือ ครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ทั้งหมด 
354 โรงเรียน จ านวน 3,731 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 361 คน ท าการสุ่มแบบแบ่งช้ัน โดยใช้อ าเภอเป็นช้ัน
และสุ่มตัวอย่างของโรงเรียนในแต่ละอ าเภอโดยใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย  
 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

       ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) วุฒิการศึกษา  
                                 2) ประสบการณ์การสอน 
       ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพและปัญหาการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
    4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม
สภาพและปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของครู โดยแบ่งเป็น 4 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  สอบถาม เกี่ ย วกับสภาพการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 ของครู ลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า โดยแบ่ งระดับปฏิบัติ เป็น                   
3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และน้อย 
 ตอนที่  3 สอบถามเกี่ ยวกับปัญหาการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้ เรียนในศตวรรษที่  21 ของครู 
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า โดยแบ่งระดับความ
คิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยทีสุ่ด 
 ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบเขียนเติม
ค าตอบ 
 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมีขั้นตอนใน
การด าเนินการดังนี ้

1. ผู้วิจัยขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียนส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
และเขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจ้งวัตถุประสงค์
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 

2.  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน า
แบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นครู โรงเรียน
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 จ านวน 361 คน 
เป็นผู้ตอบ  

3.  เมื่อได้รับข้อมูลคืนเรียบร้อย จึงท าการวิเคราะห์
ข้อมูล 

 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมลูจากผลการตอบแบบสอบถามสภาพ
และปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 ของครู โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
 1. วิ เคราะห์ข้อมูลสภาพ และปัญหาการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
และเขต 2 โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 2. วิ เคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพและปัญหา            
การวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู 
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ที่แตกต่างกันด้าน                     
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การสอน โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 
 
5. ผลการวิจัย  

ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผล
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ              
เขต 2 ปรากฏผลดังนี้  

5.1 สภาพการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่  21 ของครู  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง ดังตารางที่ 1 

5.2 ปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 2 

5.3 การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
และเขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์            
การสอน ปรากฏผลดังนี ้

5.3.1 ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีสภาพและ
ปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 3-4                

5.3.2 ครูที่มีประสบการณ์การสอนแตกต่างกัน              
มีสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 5-6                
   

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของสภาพการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ของครู  

 

 
 

 
 
 

ข้อ สภาพการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ของครู �̅� S.D. 
ระดับ
ปฏิบัต ิ

1. วัดและประเมนิผลโดยบูรณาการเนื้อหาวชิาที่สอนใหส้อดคล้องกับทักษะผูเ้รยีนใน
ศตวรรษที่ 21 

1.60 0.52 ปานกลาง 

2. ใช้เทคนคิวิธีการวดัและประเมนิผลทีห่ลากหลายส าหรบัวัดทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 1.51 0.55 ปานกลาง 
3. ก าหนดงาน/ช้ินงานทีส่อดคล้องกบัทักษะผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 1.42 0.51 น้อย 
4. ก าหนดเกณฑ์การประเมนิที่เหมาะสมกบัทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 1.49 0.54 น้อย 
5. ท าการวัดผลอย่างต่อเนือ่งในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพิจารณาว่าผู้เรียนเกดิทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 
1.52 0.56 ปานกลาง 

6. กระตือรือรน้/ใส่ใจ/สนใจในการวดัและประเมนิผลทักษะผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 1.48 0.55 น้อย 
7. เน้นผลสะท้อนจากการปฏิบตัิของผู้เรียนมาปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อพัฒนาให้ผูเ้รยีนเกิด

ทักษะในศตวรรษที่ 21 
1.55 0.59 ปานกลาง 

8. น าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการวดัและประเมนิผล 1.68 0.58 ปานกลาง 
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ตารางที่ 1 (ต่อ)  
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของปัญหากวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ของครู   
 

ข้อ สภาพการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ของครู �̅� S.D. 
ระดับ
ปฏิบัต ิ

9. ใช้วิธีการวดัผลและเครื่องมือวัดผลที่มปีระสิทธภิาพ 1.53 0.55 ปานกลาง 
10. ท่านเปดิโอกาสให้ผูเ้รยีนได้เกีย่วข้องกบับุคคลในชีวติประจ าวัน 1.61 0.59 ปานกลาง 
11. ในรายวิชาที่สอนมีการวัดและประเมินผลจากกิจกรรมที่มีการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของ

ผู้เรียน 1.47 0.54 น้อย 

12. ในรายวิชาที่สอนมีการวัดและประเมินผลความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสร้างผลงาน
หรือนวัตกรรมใหม่ ขๆองผู้เรียน  

1.60 0.57 ปานกลาง 

13. ในรายวิชาที่สอนมีการวัดและประเมินผลการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ของผู้เรียน  1.62 0.60 ปานกลาง 
14. ในรายวิชาที่สอนมีการวัดและประเมินผลการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดแก้ปัญหาของ

ผู้เรียนในสถานการณ์ต่างๆ  
1.72 0.57 ปานกลาง 

15. ในรายวิชาที่สอนมีการวัดและประเมินผลการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนกับผู้อื่น  1.61 0.58 ปานกลาง 
16. ในรายวิชาที่สอนมีการวัดและประเมินผลความสามารถในการปรับตัวของผู้เรียนใน

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ  1.60 0.58 ปานกลาง 

17. ในรายวิชาที่สอนมีการวัดและประเมินผลความเป็นผู้น าของผู้เรียน 1.62 0.60 ปานกลาง 
18. ในรายวิชาที่สอนมีการวัดและประเมินผลความรับผิดชอบของผู้เรียน 1.42 0.56 น้อย 
19. ในรายวิชาที่สอนมีการวัดและประเมินผลการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีของผู้เรียน 1.74 0.63 ปานกลาง 
20. ในรายวิชาที่สอนมีการวัดและประเมินผลการเข้าถึงสื่อ และการใช้สื่ออย่างสรา้งสรรค์ของ

ผู้เรียน 
1.71 0.59 ปานกลาง 

รวม 1.58 0.57 ปานกลาง 

ข้อ ปัญหา �̅� S.D. 
ระดับ
ปัญหา 

1. การให้ความส าคญัน้อยในการวดัและประเมินผลทักษะผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21  3.40 0.85 ปานกลาง 
2. การวัดและประเมินผลแตล่ะทักษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 ให้ครอบคลมุ 3.64 0.77 มาก 
3. การสร้างบรรยากาศในช้ันเรยีนที่เอื้อต่อการวัดและประเมินผลตอ่ทักษะผูเ้รยีนใน

ศตวรรษที่ 21 
3.67 0.83 มาก 

4. การปรบัเปลีย่นการวัดและประเมินผลทกัษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาทีส่อน 

3.66 0.75 มาก 

5. มีความสับสนเรือ่งทักษะผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 3.18 0.79 ปานกลาง 
6. ความมัน่ใจในการด าเนินการวดัและประเมินผลทกัษะผูเ้รยีนในศตวรรษ ที่ 21 3.44 0.70 ปานกลาง 
7. ความไม่แน่ใจในการเลอืกใช้เครือ่งมือวัดผลท่ีเหมาะสมตามแต่ละทักษะผู้เรยีนในศตวรรษท่ี 21 3.18 0.75 ปานกลาง 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพ 
การวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว 
 

แหล่งความ df SS MS F p 

แปรปรวน 
ระหว่างกลุ่ม 2 0.29 0.15 1.43 0.24 
ภายในกลุ่ม 358 36.53 0.10   
รวมทั้งหมด 360 36.82    
Levene’s test of Homogeneity of Varience             
F= 0.80  df1 = 1 df2 = 358 Sig. =0.37 

ข้อ ปัญหา �̅� S.D. 
ระดับ
ปัญหา 

4. การปรบัเปลีย่นการวัดและประเมินผลทกัษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาทีส่อน 

3.66 0.75 มาก 

5. มีความสับสนเรือ่งทักษะผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 3.18 0.79 ปานกลาง 
6. ความมัน่ใจในการด าเนินการวดัและประเมินผลทกัษะผูเ้รยีนในศตวรรษ ที่ 21 3.44 0.70 ปานกลาง 
7. ความไม่แนใ่จในการเลือกใช้เครื่องมือวัดผลที่เหมาะสมตามแตล่ะทักษะผู้เรยีนในศตวรรษ

ที่ 21 
3.18 0.75 ปานกลาง 

8. ความเข้าใจในการวดัและประเมินผลทักษะผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 อย่างแทจ้ริง 3.42 0.73 ปานกลาง 
9. การใช้วิธีการวัดผลทีเ่หมาะสมกบัทักษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 3.44 0.71 ปานกลาง 
10. การสร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนนทีม่ีความละเอยีดมากพอในการวดัแต่ละทักษะผู้เรยีนใน

ศตวรรษที่ 21 
3.38 0.69 ปานกลาง 

11. การวางแผนในการด าเนนิการวดัและประเมินผลทกัษะผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 3.45 0.78 ปานกลาง 
12. การตดิตามผลการด าเนนิการวดัและการประเมินผลอยา่งต่อเนื่อง 3.52 0.83 มาก 
13. การจัดท าเอกสาร คูม่ือที่ใช้ประกอบการวัดและประเมนิผลทกัษะผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 3.36 0.83 ปานกลาง 
14. ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบรูณาการเครื่องมือวดัผลเพื่อวดัทักษะผูเ้รียนให้

สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่สอน 
3.48 0.77 ปานกลาง 

15. ความรูค้วามเข้าใจเทคนคิวิธีการวดัและประเมินผลที่หลากหลายในการวดัทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 

3.43 0.73 ปานกลาง 

16. การวิเคราะห์ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ก่อนด าเนนิการใช้เครื่องมือวดัและ
ประเมินผล 

3.35 0.76 ปานกลาง 

17. ความสามารถวดัและประเมินผลได้อยา่งเหมาะสมในวิชาที่สอนกับแตล่ะทักษะผูเ้รียนใน
ศตวรรษที่ 21 

3.44 0.77 ปานกลาง 

18. ความสนใจ/ใส่ใจเรื่องการวัดและประเมินผลทักษะผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 3.56 0.74 มาก 
19. การน าสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีมาใช้การวดัและประเมินผลทักษะผูเ้รยีนในศตวรรษ

ที2่1 
3.40 0.74 ปานกลาง 

20. ความรู้ ความเข้าใจที่จะท าการวัดและประเมินผลได้อยา่งสมดลุ มปีระสิทธผิล และ
สอดคล้องระบบการศึกษาเพื่อท าใหผู้้เรยีนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 

3.49 0.76 ปานกลาง 

รวม 3.44 0.53 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหา
การวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.49 0.24 0.87 0.42 
ภายในกลุ่ม 358 99.77 0.28   
รวมทั้งหมด 360 100.26    
Levene’s test of Homogeneity of Varience             
F= 2.86  df1 = 1 df2 = 358 Sig. =0.09 

 
ตารางที่ 5  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพ 
การวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู
จ าแนกตามประสบการณ์การสอน  โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 6 2.06 0.21 2.04 0.06 

ภายในกลุ่ม 354 34.76 0.10   
รวมทั้งหมด 360 36.82    
Levene’s test of Homogeneity of Varience             
F= 4.18  df1 = 6 df2 = 354 Sig. =0.00 
*p<.01 

ตารางที่ 6  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหา
การวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู
จ าแนกตามประสบการณ์การสอน โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 6 1.63 0.27 0.98 0.44 
ภายในกลุ่ม 354 98.62 0.28   
รวมทั้งหมด 360 100.26    
Levene’s test of Homogeneity of Varience             
F= 1.65  df1 = 6 df2 = 354 Sig. =0.13 

 
6. อ ภิ ป ร า ย ผ ล ก า ร วิ จั ย

 จากผลการวิจัย เรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

6.1 สภาพการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ของครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 และเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะเรื่องการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็น
เรื่องค่อนข้างใหม่ที่น ามาใช้ในโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรอื
โรงเรียนก าลังให้ด าเนินการปฏิบัติ ซึ่งครูยังมีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถปฏิบัติการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ได้ยังไม่ดีมากนัก อีกทั้งมีครูบางส่วนที่ท า การวัดและประเมินผล
ไม่ได้แตกต่างจากที่เคยท ามาก่อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แขก 
บุญมาทัน [5] ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผล
เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนในการปฏิรูปการศึกษาครู
โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ 
 6.2 ปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ของครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

เขต 1 และเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครู
ก าลังปรับตัวในการท าความเข้าใจ หรือปฏิบัติการวัดและประเมินผล
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณา 
ตันเทียว [6] ในเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผล
การเรียนของอาจารย์ผูส้อนประเภทวิชาศิลปกรรมในวิทยาอาชีวศึกษา 
สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีปัญหาการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง  
 6.3 ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีสภาพการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เพราะการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่อง
ใหม่ ดังนั้นจึงเริ่มต้นศึกษาท าความเข้าใจไปพร้อม ๆ  กัน อีกทั้งมี           
การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของโรงเรียนหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับวิลัยวรรณ์ ยุพากิ่ง [7] ที่พบว่า ครูที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกันมีปัญหาด้านวิชาการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                        
ไม่แตกต่างกัน 
 6.4 ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีปัญหาการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
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เพราะการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่อง
ใหม่ ท าให้ครูมีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้
โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมให้ครูน ามาปฏิบัติในช้ันเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิลัยวรรณ์ ยุพากิ่ง [7] ที่พบว่าครูโรงเรียนน าร่องที่มี
วุฒิการศึกษาต่างกันมีปัญหาในเรื่องการวัดและประเมินผล                    
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 ไม่ต่างกัน 
 6.5 ครูที่มีประสบการณ์การสอนแตกต่างกัน มีสภาพการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เพราะประสบการณ์การสอนเดิมของครู อาจน ามาใช้ในการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ค่อนข้างน้อย หรือครู
อาจไม่เข้าใจในการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ท าให้ขาดความเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม ซึ่งสอดคล้องกับวิ
สิษฐ์ และอิ่ม[8] ที่พบว่าการด าเนินการการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของครู อ าเภอบาง น้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การ
สอน 
 6.6 ครูที่มีประสบการณก์ารสอนแตกต่างกัน มีปัญหาการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน อาจเพราะ
ความรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ ครูมีความรู้ความเข้าใจระดับใกล้เคียงกัน
ไม่ว่าจะมีประสบการณ์การสอนมากหรือน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
แก้วตา ฉัตรนุสรณ์ [9] ที่พบว่าอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอน
ต่างกัน มีปัญหา การวัดและประเมินผลโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

7.1.1 ควรมีการจัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มากขึ้นและต่อเนื่อง เพื่อ
ครูมีความรู้ความเข้าใจชัดเจนมากขึ้น และมีการปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มากขึ้น   

7.1.2 ควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้สร้างแนวทางใน             
การปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษ ที่ 21 ของครูที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 7.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าการวิจัยคร้ังต่อไป 

  7.2.1 ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูในโรงเรียนสังกัด
อื่นๆ  หรือสถานศึกษาในระดับต่างๆ  
  7.2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการวัด
และประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูระหว่างโรงเรียน
ที่มีขนาดต่างกัน หรือโรงเรียนที่สังกัดต่างกัน  
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บทคัดย่อ 

 แม้ว่าสถานการณ์และผลกระทบจากการใช้มาตรการด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะที่เป็นเครื่องมือใน
การลดความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันออกไป แต่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ยังถือว่า
เป็นหนึ่งในภาษีทางตรงที่มีบทบาทอย่างสูงในการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล ้าในสังคม ทั งนี  ภาครัฐจะต้อง
ค้านึงถึงประเภทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ/หรือปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยการด้าเนินการปฏิรูป
ภาษีทั งโครงสร้างภาษี การปรับอัตราภาษีใหม่ รวมตลอดทั งการทบทวนมาตรการให้การยกเว้นบางประเภท เพื่อช่วยให้
เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและยังสามารถช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้ในสังคมไทยอย่างแท้จริง 
ค้าส้าคัญ: สถานการณ์, ผลกระทบ, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ 
 

Abstract 
 Although the situation and the impact of personal income tax measures as a tool to 
reduce income inequality in each country are different. But personal income tax is still considered 
one of the direct taxes that play a large role in distributing income and reducing social inequality. 
The public sector, thus, need to consider the type of personal income tax and / or personal income 
tax restructuring by implementing tax reform as a whole, new tax rate adjustment and the review of 
certain types of exemptions to help distribute income fairly and also help reduce entirely income 
inequality in Thai society. 
Keywords: Situation, Impacts, Personal Income Tax, Income Inequality 
 
1. บทน้า  
ประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบันถือได้ว่ามีอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) โดย
ภาพรวมดีขึ นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธนาคารโลก (World 
Bank) ได้ด้าเนินการปรับการจัดประเภทรายได้ของ
ประเทศไทยจากระดับประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั นต่้า 
(a lower-middle income economy) สู่ระดับจาก
ระดับประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั นสูงขึ น (an upper-

middle income economy)[1] ข้อมูลหลักฐานเชิง
ประจักษ์ส้าคัญที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยประสบ
ความส้าเร็จอย่างมากในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
คือ สถานการณ์ในด้านความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ของ
ประเทศในภาพรวมที่มีแนวโน้มดีขึ นตามล้าดับ ซึ่งแสดง
ให้ เห็นได้ข้อมูลทางสถิติจากรายงานการวิ เคราะห์
สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล ้าในประเทศ
ไทยปี 2558 ของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ[2] ที่พบว่าความเหลื่อมล ้า
ด้านรายได้ของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
สะท้อนจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ 
(Gini Coefficient) ซึ่งมีค่าประมาณ 0.4–0.5 และมี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อยจาก 0.487 ในปี 2531 ลดลง
เหลือ 0.445 ในปี 2558 แต่เมื่อพิจารณาในส่วนประเด็น
ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ระหว่างกลุ่มรวยสุดกับกลุ่มจน
สุดกลับพบว่า ยังมีความแตกต่างกันประมาณ 22.1 เท่า 
ในปี 2558 จากข้อมูลทางสถิติดังที่แสดงข้างต้น เห็นได้
ชัดเจนว่าแนวโน้มของความเหลื่อมล ้าทางรายได้ระหว่าง
กลุ่มรวยสุดกับกลุ่มจนสุดของประเทศไทยมีช่องว่างที่
กว้างขึ นโดยล้าดับ  
 ส้าหรับเครื่องมือทางการคลังที่ยอมรับกันว่ามีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล ้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความเหลือ่มล ้าทางด้านรายได้
ก็คือ มาตรการทางภาษีหรือนโยบายภาษี ซึ่งน้ามาใช้เพื่อ
ลดความแตกต่างทางฐานะระหว่างประชาชนแต่ละคน 
สามารถเข้าไปมีบทบาทส้าคัญในการท้าให้เกิดการ
กระจายรายได้ภายหลังหักภาษีแล้วมีผลท้าให้ความเลื่อม
ล ้าลดลงได้ นอกจากนี  นโยบายภาษียังมีส่วนส้าคัญต่อ
การเพิ่มรายได้ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายของรัฐในการใช้ไปกับ
เรื่องสุขภาพและการศึกษาที่มีแนวโน้มของการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย รวมทั งโครงสร้าง
พื นฐาน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตที่สามารถท้าให้
เกิดความเท่าเทียมกันทางสังคมมากขึ น[3] ดังนั น การ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล ้าด้วยมาตรการทางภาษีเพื่อให้
เกิดการกระจายรายได้ (Income distribution) ที่เป็น
ธรรมจึงถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความส้าคัญอย่างมาก
ส้าหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะรัฐบาลที่มีอ้านาจใน
การก้าหนดภาษีสินค้าโภคภัณฑ์ รายได้และความมั่งคั่ง 
ตลอดจนการใช้จ่ายรายไดท้ี่เกิดขึ นในหลายวิธี เพื่อให้เกิด
การกระจายอย่างเท่าเทียมกันมากขึ น [4] 
 ปัจจุบันมีการศึกษาจ้านวนไม่น้อยที่แสดงให้เห็นใน
เชิงประจักษ์ว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นหนึ่งในภาษี
ทางตรงที่มีบทบาทอย่างสูงในการกระจายรายได้และลด
ความเหลื่อมล ้าในสังคม[5] แต่จะต้องเป็นรูปแบบของ
ระบบภาษีเงินได้ส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บแบบอัตรา
ก้าวหน้า เช่น งานของ Weller[6] ซึ่งใช้การศึกษาข้อมูล
ข้ามประเทศตั งแต่ปี  1981 ถึงปี  2002 โดยพบถึง
ผลกระทบทางบวกของภาษีที่เก็บในอัตราก้าวหน้าที่มีต่อ
การกระจายรายได้ และในท้านองเดียวกันกับงานของ 

Thomas Piketty and Nancy Qian[7] ก็พบว่า การ
เก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าเป็นหนึ่งในเครื่องมือนโยบายที่
มีการบิดเบือนได้น้อยที่สุด ซึ่งสามารถควบคุมการเพิ่มขึ น
ของความไม่เท่าเทียมกันโดยการกระจายผลก้าไรที่ได้รับ
จากการเติบโต  
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดอยู่ในประเภทภาษีอากร
จากแรงงาน เนื่องจากเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้มีรายได้
ตามแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่ สัดส่วนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาต่อ GDP ขึ นลงอยู่ในช่วงร้อยละ 1.80 ถึง 
2.50 ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่อธิบายความ
เปลี่ยนแปลงของรายได้จากภาษีนี คือ อัตราภาษีเงินได้
และช่วงของภาษีเงินได้ และอัตราการว่างงาน ประเทศ
ไทยในช่วง 25 ปีนี มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีอยู่
หลายครั ง แต่ละครั งมุ่งเน้นความเป็นธรรมในการเก็บ
รายได้ รวมทั งอัตราการว่างงานของประเทศที่น้อยลง
เรื่อยๆซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.90 ท้าให้รัฐสามารถเก็บ
ภาษีได้อย่างเท่าเทียมขึ นและจ้านวนมากขึ นด้วย[8]  
เพราะฉะนั นแล้ว การศึกษาด้านภาระภาษีและการ
กระจายรายได้จึงมีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุง
ระบบภาษีของประเทศไทย เพื่อให้ระบบภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเป็นหนึ่งในมาตรการส้าคัญในการลด
ปัญหาความยากจน ลดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย 
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายทางภาษีในการ
กระจายทรัพยากรให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง 
การก้ าหนดนโยบายด้ านภาษีที่ ดี จึ งควรค้ านึ งถึ ง
ผลกระทบต่อการกระจายรายได้ และความเป็นอยู่อันดี
ของประชาชนในประเทศเป็นส้าคัญ[9] อีกด้วย 
 ดังนั น ในบทความฉบับนี จึงมีวัตถุประสงค์ส้าคัญคือ 
เพื่อต้องการอธิบายให้เห็นถึงภาพรวมของสถานการณ์
ความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้ในประเทศไทยปัจจุบัน 
รวมตลอดจนทั งสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
มาตรการทางด้านโครงสรา้งภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ
รัฐบาลไทยท่ีมีผลกระทบต่อความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ใน
ประเทศไทย และนอกจากนี ยังได้น้าเสนอเกี่ยวกับ
ประเด็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการใช้มาตรการทาง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อการลดความเหลื่อมล ้า
ทางด้านรายได้ในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
พัฒนาและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตรการทางด้าน
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศ เพื่อให้
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สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล ้า
ทางด้านรายได้ในประเทศไทยได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 
2. ภาพรวมของสถานการณ์ความเหลื่อมล ้า
ทางด้านรายได้ในประเทศไทยปัจจุบัน 
เมื่อกล่าวถึงประเด็นความเหลื่อมล ้า (Inequality) ซึ่งใน
ปัจจุบันได้กลายมาเป็นอีกประเด็นปัญหาหนึ่งในสังคมที่
ได้รับความสนใจและมีการโต้เถียงกันอย่างกว้างขวางใน
ทุกๆประเทศท่ัวโลก โดยความเหลื่อมล้านั นมีได้หลายมิติ 
ดังเช่น ความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้ ความเหลื่อมล ้า
ทางด้านโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ ความเหลื่อมล ้าทางด้านการศึกษา ความ
เหลื่อมล ้าทางด้านศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นต้น โดยที่
ทุกมิตินี มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงถึงกัน เนื่องความเหลื่อม
ล ้าด้านหนึ่งก็อาจน้าไปสู่ความเหลื่อมล ้าในด้านอื่นๆ อีก
ด้วย ส้าหรับประเด็นความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้ 
(Income Inequality) นักวิชาการและองค์การต่างๆได้มี
การก้าหนดค้านิยามของความเหลื่อมล ้าทางด้ายรายได้ 
(Income inequality) ที่มีความแตกต่างกันออกไป แต่
ทั งนี  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)[10] มองว่า
เป็นการกระจายรายได้ระหว่างบุคคลซึ่งจะอธิบายถึง
รายได้ของแต่ละบุคคลหรือรายได้ของครัวเรือนท่ีกระจาย
อยู่ท่ัวทุกหนทุกแห่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยความเหลื่อม
ล ้าด้านรายได้ ถือเป็นความยากจนเชิงสัมพัทธ์หรือความ
ยากจนเชิงเปรียบเทียบ (Relative Poverty) หมายถึง 
การที่รายได้รวมของประเทศถูกจัดสรรไปยังประชาชน
กลุ่มต่างๆ ในประเทศอย่างไม่เป็นธรรม นั่นคือ การที่
รายได้ไปกระจุกตัวอยู่ที่ประชาชนเพียงบางกลุ่มหรือ
ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักเป็น
กลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง[11]  ในขณะที่มาตรวัดความเหลื่อม
ล ้าด้านรายได้มักจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สถิติ
สรุปจ้านวน เช่น ดัชนี Gini และข้อมูลเกี่ยวกับการ
กระจายรายได้ในหลายประเด็น เช่น สัดส่วนรายได้หรือ
อัตราส่วนเปอร์เซนต์[12] 
 จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ในช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมาในประเด็นท่ีว่าด้วยความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ของ
ไทยส่วนใหญ่นั นมีความเห็นในทิศทางที่สอดคล้องกันว่า
สถานการณ์ความเหลื่อมล า้ดา้นรายได้ในประเทศไทยโดย
ภาพรวมในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาถือว่ามีแนวโน้มดี
ขึ น แต่ดีขึ นเพียงเล็กน้อยเท่านั น จากข้อมูลทางสถิติจาก

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความ
เหลื่อมล ้า ในประเทศไทย ปี  2558 ของส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
[13] ก็พบว่าความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ของประเทศไทย
ยังอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อสะท้อนจากค่าสัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) ซึ่งมี
ค่าประมาณ 0.4–0.5 และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยจาก 
0.487 ในปี 2531 ลดลงเหลือ 0.445 ในปี 2558 และ
เมื่อพิจารณาความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ระหว่างกลุ่มรวย
สุดกับกลุ่มจนสุดยังมีความแตกต่างกันประมาณ 22.1 
เท่าในปี 2558 และเมื่อพิจารณาความเหลื่อมล ้าด้าน
รายได้ ในระดับพื นที่พบว่า ในเขตเมืองและเขตชนบทมี
ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ไม่แตกต่างกันมาก โดยปี 
2 558  ค่ า สั มป ระสิ ท ธิ์ ค ว าม ไ ม่ เ ส มอภาค  ( Gini 
coefficient) ด้านรายได้เขตเมือง เท่ากับ 0.434 เขต
ชนบท เท่ากับ 0.412 ซึ่งปัญหาการกระจายรายได้ลดลง
จากปี 2556 เมื่อพิจารณารายภาค พบว่า ภาคใต้มีปัญหา
ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้มากที่สุด รองลงมาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอ
ภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้เท่ากับ 0.451 และ
0.432  
 จากปัญหาของความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้ที่ยังคง
เป็นอยู่เ ช่นนี เองส่งผลท้าให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
ประเทศไทยต้องการจะขับเคลื่อนไม่สามารถด้าเนินการ
ได้อย่างเต็มที่ ส่วนหนึ่งยังเป็นผลที่เกิดขึ นภายใต้การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ อันส่งผลให้รายได้โดยเฉลี่ยของ
ประชาชนโดยทั่วไปสูงขึ นก็จริง แต่ผลตอบแทนของแต่ละ
ชนชั นยังไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร ในขณะเดียวกันก็มี
ข้อจ้ากัด และความไม่เป็นธรรมจากการลดหย่อนและ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยที่ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของไทยเป็นระบบภาษีที่ยังไม่สามารถท้างานได้
อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งสะท้อนปัญหาและ
อุปสรรคส้าคัญมากมาย ตัวอย่างเช่น ฐานภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของไทยมีอัตราขั นต่้าของฐานภาษีในระดับ
ที่ต่้า รวมถึงประเทศไทยมีการลดหย่อนและยกเว้นภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดามากมาย เป็นต้น ดังนั น จึงเห็นว่า
จ้าเป็นที่จะต้องปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา เพื่อให้ทุกคนมีโอกาส และได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตลอดจนมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อกลุ่มที่มีรายได้น้อยมากขึ น 
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3. สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงมาตรการ
ทางด้านโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับ
ผลกระทบที่มีต่อความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ใน
ประเทศไทย 
3.1 สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงมาตรการ
ทางด้านโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประเทศไทย 
 สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงมาตรการทางด้าน
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย กล่าวได้ว่ามี
โครงสร้างอัตราภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดาที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายครั งในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นการปรับอัตราภาษี เช่น การลดอัตราภาษี
ขั นสูงที่สุดลงจากอัตรา 55% เหลือเพียง 37% ซึ่งรัฐควร
พึงระวังไม่จัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงจนเกินไป เนื่องจาก
อาจท้าให้คนขาดแรงจูงใจในการท้างาน อีกทั งยังอาจ
สร้างค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Economic rent) ในการเก็บ
ภาษีเหล่านั น และส่งผลให้การกระจายรายได้จะไม่เป็น
ธรรมยิ่งขึ น[14] ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อลดหย่อน
ให้แก่ผู้เสียภาษีนั นประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนโครงสร้าง
อัตราภาษีครั งใหญ่แล้วอย่างน้อยถึง 3 ครั ง (ทั งหมด 5 
ครั งตั งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ. 
2525) โดยจุดประสงค์ของการปรับโครงสร้างนั นเน้นไปที่
ความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ การปรับโครงสร้าง
ครั งใหญ่สุดเกิดขึ นในปี พ.ศ. 2535 เป็นครั งแรกที่
ประเทศไทยมีการน้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทนภาษี
การค้า โครงสร้างทั งในอดีตและปัจจุบันที่เริ่มใช้ในปีภาษี 
2556 และ2557[15] (ไม่นับรวมกับปรับย่อยในปี พ.ศ.
2560)   

ภาพที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษเีงินได้บคุคล
ธรรมดา ปี พ.ศ.2532 – พ.ศ.2556 

ที่มา: ส้านักงบประมาณของรัฐสภา[16] 

   
 จากข้อมูลทางสถิติที่ปรากฏตามภาพที่ 1 จะเห็นได้
ว่า วิวัฒนาการโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั นมี
การเปลี่ยนแปลงหลายครั ง โดยแต่ละครั งนั นมุ่งเน้นความ
เป็นธรรมในการเก็บภาษีและการกระจายรายได้ซึ่งเป็น
ผลท้าให้การเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ น โดยในปี 
พ.ศ.2535 โครงสร้างภาษีได้ถูกปรับให้แคบลงเหลือเพียง 
5 ช่วงโดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือคนมีรายได้น้อย 
เช่นเดียวกับปี พ.ศ.2556 ที่มีถึง 8 ช่วงเพื่อต้องการเพิ่ม
ความเป็นธรรม แต่โครงสร้างภาษีนั นยังมีข้อเสียอยู่เพราะ
ถึงแม้จะมีการยกเว้นภาษีให้คนมีรายได้ไม่ถึง 150,000 
บาท แต่ยังเว้นช่องว่างเพื่อลดภาระภาษีของคนรวยที่มี
รายได้มากอยู่ ท้าให้ภาระส่วนมากตกอยู่กับผู้มีรายได้
ปานกลาง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็มีแนวโน้มการเก็บ
รายได้ได้มากขึ น [17] อีกทั งในการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของไทยก็ได้มี
การปรับให้ต่้าลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นการปรับให้
ต่้าลงไปตามกระแสโลก โดยที่หลายๆประเทศก็ได้มีการ
ปรับให้ต่้าลงจนอยู่ในระดับปัจจุบัน 
 มีการวิเคราะห์กันว่า การที่รายได้ภาษีของไทยยังอยู่
ในระดับต่้านั นสะท้อนในโครงสร้างภาษีในตัวเอง ซึ่ง
สาเหตุที่รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายังต่้ามีหลาย
สาเหตุ กล่าวคือ ไทยมีสัดส่วนแรงงานนอกระบบสูงทั งใน
ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ซึ่งแรงงานนอกระบบมัก
มีรายได้ที่ต่้าและ/หรือไม่แน่นอน ท้าให้ไม่เข้าข่ายต้องเสีย
ภาษีหรือท้าให้การประเมินรายได้ท้าได้ยากล้าบาก และ
การกระจายรายได้ที่เหลื่อมล ้าสูง ท้าให้มีผู้มีรายได้น้อย
กว่าเกณฑ์ภาษีจ้านวนมาก ในขณะที่รายได้จ้านวนมาก
กระจุกตัวอยู่ในมือคนกลุ่มน้อย ซึ่งมีช่องทางในการเสีย
ภาษีให้ต่้าหลายทาง เช่น การลดหย่อน โยกย้ายฐานเงิน
ได้ ให้ ไปสู่ ฐานที่ เสียภาษีต่้ า  เป็นต้น [18] และ
นอกเหนือจากที่กล่าวมา มีข้อควรสังเกตเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงมาตรการทางด้านโครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาว่า ในช่วงเกือบ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ไม่ได้มี
การปรับเปลี่ยนค่าลดหย่อนประเภทนี แต่อย่างใด  
3.2 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้มาตรการทางภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือในการลด
ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ในประเทศไทย 
 3.2.1 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้มาตรการทางภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาต่อการกระจายรายได้  ภาษี
ก้าวหน้า 
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 โดยหลักการแล้ว ภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดาถูก
ออกแบบให้มีอัตราเพิ่มขึ นในกลุ่มผู้เสียภาษีที่มีรายได้
สูงขึ นเป็นล้าดับขั น (Progressive Bracketing) ซึ่งนั่น
หมายความว่า เมื่อมีรายได้สูงขึ น ผู้เสียภาษีก็ต้องเสียใน
อัตราที่สูงขึ นเช่นเดียวกัน ผลที่จะเกิดขึ นก็คือจะท้าให้คน
รวยต้องเสียภาษีมากกว่าคนจน ซึ่งก็จะช่วยให้เกิดการลด
ช่องว่างระหว่างรายได้และสร้างความเป็นธรรมในสังคม
แต่ในขณะเดียวกันรัฐเองก็สามารถน้ารายได้จากภาษีที่
เก็บได้นั นไปจัดท้าสวัสดิการหรือบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนอย่างครอบคลุมได้มากยิ่งขึ น แต่อย่างไรก็ตาม 
ในทางปฏิบัติแล้วซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นได้ในช่วงระยะ
หลายปีที่ผ่านมา กลับพบว่าเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามอย่าง
มาก มีงานวิจัยจ้านวนไม่น้อยที่ชี ให้เห็นว่า การเก็บภาษี
ในอัตราก้าวหน้ามีผลกระทบในเชิงลบต่อความไม่เท่า
เทียมกันทางด้านรายได้ของคนในสังคม ตัวอย่างเช่น 
งานวิจัยของ Denvil Duncan[19] ซึ่งชี ให้เห็นว่า การ
เก็บภาษีในอัตราก้าวหน้ามีผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อ
ความไม่เท่าเทียมกันในรายได้สุทธิที่ได้และผลกระทบเชิง
ลบนี จะเกิดขึ นอย่างมากที่สุดในกรณีที่ประเทศมีการวาง
กรอบการท้างานของสถาบันที่ให้การสนับสนุนต่อการ
แจกจ่ายให้กับคนจน โดยยังพบอีกว่าการเก็บภาษีใน
อัตราก้าวหน้ามีผลกระทบน้อยมากต่อความไม่เสมอภาค
ที่แท้จริงในประเทศท่ีมี "กฎหมายและระเบียบ" ท่ีอ่อนแอ 
ซึ่งโดยนัยยะดังกล่าว สะท้อนให้เห็นได้ว่า การเก็บภาษีใน
อัตราก้าวหน้าย่อมจะมีผลกระทบเชิงบวกก็ต่อ เมื่อ
ประเทศนั นๆ มีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้
มีความเข้มแข็งนั่นเอง 
  ในขณะที่ประเทศไทย มีผลงานวิจัยจ้านวนหลายชิ นที่
สนับสนุนต่อประเด็นดังกล่าวคือ ถึงแม้ว่าการแก้ไขบัญชี
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครั งล่าสุดจะท้าให้ผู้มีที่มี
รายได้น้อยมีภาระภาษีลดลง แต่บัญชีอัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดายังไม่สอดคล้องต่อหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี 
และมีข้อบกพร่องหลายประการ เนื่องจากบัญชีอัตรา
ภาษีแบบใหม่ยังคงให้ประโยชน์แก่ผู้มีรายได้สูงถึงสูงมาก 
จึงไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ครั ง
ใหม่[20]  ดังนั น จะเห็นได้ว่า ศักยภาพของการใช้ภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดความ
เหลื่อมล ้าในการกระจายรายได้ แท้ที่จริงแล้วนั นมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศก้าลังพัฒนาจะมีข้อจ้ากัดมาก (อันสะท้อนได้ทั ง
จากสัดส่วนรายได้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตอ่รายได้ภาษี

ทั งหมดทั งหมด และจากสัดส่วนรายได้ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาต่อ GDP) และส้าหรับกรณีของประเทศไทยนั น 
ความสามารถ (Capacity) ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ในการแก้ไขปัญหาการกระจายรายได้ยังคงมีข้อจ้ากัดมาก 
การมีรัฐที่มีขนาดเล็กท้าให้รัฐบาลไทยไม่สามารถใช้เป็น
เครื่องมือทางด้านรายจ่าย เพื่อลดความเหลื่อมล ้าใน
สังคมได้มากนัก เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
งบประมาณรายจ่ายในยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล ้าทางสังคมคิดเป็น
สัดส่วนเพียงประมาณ 6.0% ของ GDP ในขณะที่
ค่ า ใ ช้ จ่ า ยด้ านสวัสดิ ก า รของ โลกมี ค่ า เ ฉลี่ ยอยู่ ที่ 
13.2%[21] ทั งที่ความเป็นจริงแล้ว ในทางทฤษฎีนั น 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาควรจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางหรือ
มาตรการส้าคัญที่ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้ในสังคมไทย
เป็นอย่างดี  
 3.2.2 ผลกระทบในแง่ที่เป็นการพิจารณาถึงผลได้
ผลเสียหรือได้อย่างเสียอย่าง (Trade-off) ระหว่างการ
กระจายรายได้และการหนี ภาษี 
 การที่ภาครัฐได้มีมาตรการลดหย่อนอื่นๆที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอยู่ต่อเนื่อง อาจเพื่อส่งเสริมการลงทุน เช่น 
กรณีเบี ยประกันชีวิต เงินสะสมกองทุนส้ารองเลี ยงชีพ 
และดอกเบี ยกู้ยืมเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย หรือเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมด้านต่างๆ เช่น เงินบริจาค เงินสนับสนุนกีฬา
และการศึกษา เป็นต้น ซึ่งมาตรการส่วนหลังนี ถูกมองว่า
ช่วยเหลือคนที่มีรายได้สูงมากกว่าที่จะเอื อประโยชน์
ให้กับคนมีรายได้น้อย ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการกระจาย
รายได้ และท้าให้อัตราภาษีไม่เป็นอัตราก้าวหน้า
เท่าที่ควร[22] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศ 
เช่น ผลงานวิจัยของ Denvil and Klara[23] ก็พบว่า 
ประเทศก้าลังพัฒนามีความคุ้มค่าที่จะท้าให้อัตราสูงสุด
ลดลงและมีความเรียบง่าย โดยอาจเกิดความเหลื่อมล ้า
เพิ่มน้อยกว่าการเพิ่มความเหลื่อมล ้าในประเทศพัฒนา
แล้ว จากเหตุข้างต้น การลดความเหลื่อมล ้าโดยการ
ปฏิรูปโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การใช้ภาษี
มรดก การเก็บภาษี Capital Gain Tax อาจไม่ใช่ค้าตอบ
ทั งหมด อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในทางทฤษฎีภาษี
แล้ว ภาษีในลักษณะอัตราก้าวหน้า (Progressive) กับ
การลดความเหลื่อมล ้า (Income Inequality) แม้จะมี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวก หรือการใช้ระบบอัตรา
ก้าวหน้าจะช่วยลดความเหลื่อมล ้าได้จริง แต่ในเชิง



106                                                                                        วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2561         
 

นโยบายทางภาษีต้องพิจารณาผลได้ผลเสีย (Trade-off) 
ระหว่างประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษี (Tax 
Administration) และการหนีภาษี (Tax Evasion) โดย
ในทางทฤษฎีแล้ว ประสิทธิภาพของการบริหารจัดเก็บ
ภาษีควรเก็บภาษีให้ง่ายและมีอัตราเดียว (Flat Rate) แต่
การใช้อัตราเดียวย่อมส่งผลท้าให้เกิดความเหลื่อมล ้ามาก
ขึ น โดยเฉพาะประเทศก้าลังพัฒนาหากนโยบายทางภาษี
เลือกใช้อัตราก้าวหน้าที่สูงเกินไปจะส่งผลให้เกิดการหนี
ภาษี (Tax Evasion) ที่มากขึ นส่งผลต่อปัญหาโดยรวม 
โดยอาจพิจารณาได้ว่าประเทศที่ใช้นโยบายลดความ
เหลื่อมล ้าโดยการเพิ่มอัตราภาษีสูงสุดย่อมจะท้าให้เกิด
การเลี่ยงภาษีในอัตราสูงตามมาอีกด้วย 
 โดยสรุปแล้ว ถึงแม้ว่าตามหลักการแล้ว การจัดเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยในแต่ละปีนั นจะท้าการ
จัดเก็บในอัตราภาษีที่เป็นอัตราภาษีแบบก้าวหน้าคือ 
อัตราภาษีจะเพิ่มขึ นตามช่วงเงินได้สุทธิที่เพ่ิมขึ น และเมื่อ
พิจารณาในแง่ของสัดส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของประเทศ
ไทยในปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ร้อยละ 2.31 เพิ่มขึ นจากปี 
พ.ศ. 2533 ที่ร้อยละ 1.80[24] ดังภาพท่ี 2  
 

 
ภาพที่ 2 แสดงสัดส่วนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาต่อต่อ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาต ิ(GDP) 
ที่มา: ส้านักงบประมาณของรัฐสภา [25] 

 
  จากข้อมูลทางสถิติที่ปรากฏตามภาพที่ 2 ย่อมจะเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยมีผลกระทบต่อ 
GDP ของประเทศในอัตราที่ค่อนข้างจะน้อยมาก โดยสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Eric Engen & Jonathan Skinner[26] 
ที่ได้ชี ให้เห็นว่า ผลกระทบระบบภาษีท้าให้อัตราการเจริญเติบโต
ของประเทศมีความแตกต่างเพียง 0.2 ถึง 0.3 เปอร์เซ็นต์ในการ
ตอบสนองต่อการปฏิรูปด้านภาษีที่ส้าคัญ แต่อย่างไรก็ตาม การจะ
อาศัยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเครื่องมือในการกระจาย
รายได้เพียงอย่างเดียวคงไม่พอ รัฐบาลจ้าเป็นต้องปรับปรุงระบบ

ภาษีอื่นๆด้วย เพื่อให้ระบบภาษีเป็นหนึ่งในมาตรการส้าคัญในการ
ลดช่อ งว่ า งระหว่ า งคนจนและคนรวย  อีกทั งยั งช่ ว ย เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของนโยบายทางภาษีในการกระจายทรัพยากรให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงอีกด้วย เพื่อกระตุ้นผลิตภัณฑ์มวล
รวมประชาชาติ (GDP) ให้ขยายตัวในอัตราที่สูงขึ นกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกัน ก็มิได้หมายความว่าภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล ้า
ทางด้านรายได้ในประเทศไทย หากแต่รัฐบาลจะต้องค้านึงถึง
ประเภทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ/หรือปรับโครงสร้างภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้เอื อต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มากขึ น 
เช่น การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น 
 
4. บทสรุป 
 สถานการณ์และผลกระทบจากการใช้มาตรการด้าน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการ
ลดความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้ในแต่ละประเทศมี
ความแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
ก้าลังพัฒนาที่จะมีข้อจ้ากัดในเรื่องดังกล่าวนี อย่างมาก ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นได้จากทั งจากสัดส่วนรายได้ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาต่อรายได้ภาษีทั งหมดทั งหมด และจาก
สัดส่วนรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อ GDP ของ
ประเทศ และอีกเหตุผลหนึ่งคือ การมีรัฐที่มีขนาดเล็กท้า
ให้รัฐบาลไทยไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางด้านรายจ่าย 
เพื่อลดความเหลื่อมล ้าในสังคมได้มากเท่าใดนัก  
  ประกอบกับความสามารถของภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาในการแก้ไขปัญหาการกระจายรายได้ยังคงมี
ข้อจ้ากัดอยู่อย่างมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที่
ส้าคัญมากมาย ดังเช่น บัญชีอัตราภาษีเ งินได้บุคคล
ธรรมดาท้าให้ผู้มีที่มี รายได้น้อยมีภาระภาษีลดลง 
เนื่องจากบัญชีอัตราภาษีแบบใหม่ยังคงให้ประโยชน์แก่ผู้
มีรายได้สูงถึงสูงมาก จึงไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมใน
การกระจายรายได้ การลดหย่อนภาษีจ้านวนมากมี
ลักษณะเป็นการที่ผู้มีรายได้น้อยอุดหนุนผู้มีรายได้สูง ท้า
ให้โครงสร้างภาษีไม่ก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็น เป็นต้น 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีว่า ตลอดช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายังเป็นเครื่องมือที่ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งเป็นไปลักษณะที่มีความย้อน
แย้งต่อความเป็นจริงในทางทฤษฎีในแง่ที่ว่า ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาควรจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางหรือมาตรการ
ส้าคัญที่ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้ในสังคมไทยเป็นอย่างดี  
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 แต่อย่างไรก็ตาม คณะผู้เขียนก็ยังคงมีความเช่ือว่า 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายังคงเป็นเครื่องมือทางด้าน
รายได้ที่ส้าคัญ และมีผลกระทบโดยตรงต่อการลดความ
เหลื่อมล ้าทางรายได้ของประเทศไทย แต่ทั งนี  ภาครัฐ
จะต้องใช้มาตรการทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะ
ที่เป็นเครื่องมือการลดความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้ใน
ประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพในแง่ที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้มีความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ น สอดคล้องตามแนวคิดของ Denvil Duncan[27] 
ในแง่ที่ว่า การเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้ามีผลกระทบน้อย
มากต่อความไม่เสมอภาคที่แท้จริงแล้วเกิดขึ นในประเทศ
ที่มี "กฎหมายและกฎระเบียบ" ที่อ่อนแอ โดยนัยยะ
ดังกล่าว Duncan ต้องการสะท้อนให้เห็นได้ว่า การเก็บ
ภาษีในอัตราก้าวหน้าย่อมจะมีผลกระทบเชิงบวกก็ต่อเมื่อ
ประเทศนั นๆ มีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้
มีความเข้มแข็งนั่นเอง คณะผู้เขียนจึงเห็นว่าจ้าเป็นที่
รัฐบาลจะต้องค้านึงถึงประเภทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และ/หรือปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้
เอื อต่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้มากขึ น 
อันได้แก่ การด้าเนินการปฏิรูปภาษีทั งโครงสร้างภาษี 
การปรับอัตราภาษีใหม่  รวมตลอดทั งการทบทวน
มาตรการ ให้ ก ารยก เว้ นบางประ เภท ซึ่ งก าร ให้
ความส้าคัญต่อประเด็นต่างๆเหล่านี ย่อมจะมีส่วนท้าให้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นอีกหนึ่งมาตรการส้าคัญที่
ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ตลอดจน
สามารถช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้ ใน
สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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1. ค าแนะน าในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ 
 บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคย
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของวารสารอื่น หากมี เนื้อหา ข้อมูลวิจัย
บางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมี
ส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมี
คุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกรองจาก
ผู้ ท ร งคุณวุฒิ  และ ได้ รั บความ เห็ นชอบจากกอง
บรรณาธิการ 
 
2. บทความท่ีรับพิจารณาลงพิมพ์ 
2.1 บทความวิจัย  
 มีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ B5 ประกอบด้วย 
ช่ือเรื่อง ช่ือผู้เขียน (Title) สถานที่ท างาน (Work place 
of author & co-authors) การติดต่อผู้เขียน (Contact 
address of correspondence) บทคัดย่อ (Abstract) 
และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 ค า) โดยเนื้อหา
ดั งกล่ า วทั้ ง หมดข้ า งต้ นต้ อ งมี ทั้ งภ าษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 เนื้อเรื่องจะประกอบด้วย  บทน า (Introduction), 
ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง 
(Materials and Methods), ผลการวิจัย/ทดลอง 
(Results), วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) บทสรุป 
(Conclusion) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement, ถ้า
มี) เอกสารอ้างอิง (References)  
2.2 บทความวิชาการ  
 มีความยาวไม่ต่ ากว่า 8 หน้ากระดาษ แต่ไม่เกิน 15 
หน้ากระดาษ B5 เป็นบทความที่รวบรวมหรือเรียบเรียง
จากหนังสือ เอกสาร ประสบการณ์หรือเรื่องแปล เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ในสาขาต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าทางวิชาการ  
 บทความวิชาการควรประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู้เขียน สถานที่ท างาน วิธีการติดต่อผู้เขียน บทคัดย่อ 
(Abstract) และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 5 ค า) ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง ซึ่งลักษณะ
องค์ประกอบของเนื้อเรื่องอาจจะคล้ายคลึงกับบทความ
วิจัย แต่ไม่มีเนื้อหาของ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง เป็นต้น 
 
 

3. การส่งต้นฉบับ 
 ผู้ เ ขี ย นต้ อ งส่ ง ต้ น ฉบั บบทความพร้ อมกรอก
แบบฟอร์มน าส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ซึ่งระบุ
วิธีการจัดส่งในเอกสารแบบฟอร์มดังกล่าว 
 
4. รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหา
ของเรื่อง 
 เพื่อความสะดวกในการแก้ไข ควรใช้โปรแกรม 
Microsoft Word for windows พิมพ์บนกระดาษ B5 
โดยตั้งหน้ากระดาษดังนี้ ขอบกระดาษด้านบน – ล่าง 1.5 
ซม. ขอบกระดาษด้านซ้ายและขวา 1.5 ซม. พิมพ์ 2 
คอลัมน์ กว้าง 7.25 ซม. ระยะห่าง 0.7 ซม.ระยะหัว
กระดาษ และ ท้ายกระดาษ 1.5 ซม. 
4.1 รูปแบบและขนาดอักษร 
 ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร
แบบ TH SarabunPSK สีด าเท่านั้นโดยก าหนดรูปแบบ 
ขนาด และรายละเอียดดังตารางที่ 1 
4.2 หน้าแรก 
 หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม บทคัดย่อ และเชิงอรรถบ่งบอก
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานของผู้เขียนและผูเ้ขียนร่วม ให้
พิมพ์หน้าแรกทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียง
ตามล าดับ โดยจัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 15.2 
ซม. ส าหรับส่วนอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
4.2.1 ชื่อเร่ือง 
 พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ เริ่มจากช่ือภาษาไทย
แล้วตามด้วยช่ือภาษาอังกฤษ  ขนาดและตัวพิมพ์อักษร
ตามที่ระบุในตารางที่ 1 
4.2.2 ชื่อผู้เขียน 

พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ไว้หลังช่ือเรื่อง และเว้น 
1 บรรทัด ทั้งด้านบนและใต้ช่ือผู้เขียน ถ้ามีมากกว่า 1 
คนให้พิมพ์ค าว่า “และ” หน้าช่ือคนสุดท้าย ไม่ต้องใส่ค า
น าหน้าช่ือใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ใช้ตัวเลขอารบิคพิมพ์แบบ
ตัวยกต่อท้ายช่ือ เพื่อแสดงความแตกต่างของสถานที่
ท างานดังตัวอย่างประกอบหน้าแรก 
4.2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “บทคัดย่อ” ส าหรับบทคัดย่อ
ภาษาไทย และ “Abstract” ส าหรับบทคัดย่อภาษา-
อังกฤษ โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ส าหรับค าว่า 
“Abstract” เฉพาะตัวอักษร “A” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์
ใหญ่ ส่วนเนื้อความให้จัดพิมพ์เป็นแบบ 1 คอลัมน์ โดย



บรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 ซม. และมีอย่างละย่อหน้า
เดียว ทั้งนี้บทคัดย่อไม่ควรใส่เอกสารอ้างอิงใด ๆ ทั้งสิ้น 
และมีจ านวนค าไม่เกินอย่างละ 300 ค า 
4.2.4 ค าส าคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษา-
อังกฤษ 
 พิมพ์หัวเรื่ องค าว่า  “ค าส าคัญ” โดยพิมพ์ ไว้ ใต้
บทคัดย่อภาษาไทย เว้น 1 บรรทัด และจัดชิดซ้ายของ
คอลัมน์ ค าส าคัญในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 3-
5 ค า ให้พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “Keywords” (เฉพาะ
ตัวอักษร “K” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยพิมพ์ไว้ใต้ 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค าแรกของแต่ละค าส าคัญ
เท่านั้น 
4.2.5 ต าแหน่ง และสถานที่ท างาน 
 ให้พิมพ์สถานที่ท างานของผู้เขียนทุกคน โดยเรียงตาม
หมายเลข และ Email address ต่อจากช่ือผู้เขียน 
4.3  ส่วนอื่น ๆ ของบทความ 
 เนื ้อเรื ่อง ได้แก่ บทน า ขอบเขตการวิจัย วัสดุ-
อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง ผลการวิจัย/ทดลอง 
วิจารณ์/อภิปรายผล บทสรุป กิตติกรรม-ประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี) ให้พิมพ์เป็น 2 
คอลัมน์ โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้
เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อให้พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละ
คอลัมน์ ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า 0.5 ซม. 
 การล าดับหัวข้อในเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขก ากับ โดยให้
บทน าเป็นหัวข้อหมายเลขที่ “1.” และหากมีการแบ่ง
หัวข้อย่อย ก็ให้ใช้ระบบเลขทศนิยมก ากับหัวข้อย่อย เช่น 
1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 เป็นต้น 
4.4  การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ 

เนื้อหาและข้อมูลภายในรูปภาพและตารางให้ใช้
ภาษาอังกฤษ รูปภาพทุกรูปและตารางจะต้องมีหมายเลข 
และค าบรรยายอย่างชัดเจน 

 

 
 

รูปที1่ ตัวอย่างของรูปภาพที่มองเห็นชัดเจนเมื่อบทความ
ถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาว-ด า 
 
4.4.1 รูปภาพ 
 รูปภาพที่ เตรี ยมควรมีขนาดความกว้างไม่ เกิน        
15 ซม. และความละเอียดที่เหมาะสม โดยตัวอักษรที่
ปรากฏในรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้
สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง และเมื่อ
ย่อขนาดลงที่ความกว้าง 7 ซม. จะต้องยังสามารถเห็น
รายละเอียดของภาพที่ชัดเจน ให้วางภาพข้อมูลทั้งหมดไว้
ท้ายบทความถัดจากข้อมูลตาราง โดยทุกรูปภาพที่ใส่ไว้
ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุก
รูปภาพ และรูปภาพทั้งหมดควรมองเห็นชัดเจนเมื่อ
บทความถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 
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รูปที ่2 บล็อกไดอะแกรมการท างานของระบบสื่อสารโอเอฟดีเอ็ม 

 
ตารางที่ 1 ข้อก าหนดรูปแบบตัวอักษรของวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  

รูปแบบ (Types of texts) 
บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
(ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK) 

ขนาด (Size) ตัวพิมพ์อักษร (Typeface) 
ช่ือบทความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (Title) 20 ตัวหนา (Bold) 
ช่ือผู้เขียน (Author & co-authors) 16 ตัวหนา (Bold) 
การติดต่อผู้เขยีน (Contact address of correspondence)  12 ตัวธรรมดา (Normal) 
หัวเรื่องบทคัดย่อ (Abstract heading)  16 ตัวหนา (Bold) 
บทคัดย่อและเนื้อเรื่องหลัก (Abstract & main texts) 14 ตัวธรรมดา (Normal) 
ค าส าคญั (Keywords) 14 ตัวหนา (Bold)* 
หัวข้อเรื่องหลักและตัวเลข (Section heading & number)** 16 ตัวหนา (Bold) 
หัวข้อเรื่องรองและตัวเลข (Subsection heading & number) 14 ตัวหนา (Bold) 

*   เฉพาะตัวอกัษรแรกของค าเท่านั้นใหใ้ช้ตัวพิมพ์ใหญ ่ 
** ข้อก าหนดครอบคลุมทั้ง “กิตติกรรมประกาศ” “เอกสารอ้างอิง” และ “ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 
 การเขียนค าบรรยายใต้ภาพ ให้ใช้ TH SarabunPSK 
ขนาด 14 โดยพิมพ์ตัวหนาส าหรับหัวเรื่องและหมายเลข
ของรูป และพิมพ์ตัวธรรมดาส าหรับค าอธิบายรูปภาพ 
จัดพิมพ์ไว้ก่ึงกลางคอลัมน์ ตัวอย่างรูปภาพดังแสดงในรูป
ที ่1 ถึง รูปที ่2  
 รูปลายเส้นของรูปภาพจะต้องเป็นเส้นสีด า ส่วนรูปถ่าย
ควรจะเป็นรูปขาวด าที่มีความคมชัด รูปสีอนุโลมให้ได้ 
รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และ 
เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด 
และเว้นใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด 
4.4.2 ตาราง 
 ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และค าบรรยาย
ก ากั บ เ หนื อต ารา ง  โดยปกติ ให้ ใ ช้ ตั วอั กษร  TH 

SarabunPSK ขนาด 14pt โดยพิมพ์ตัวหนาส าหรับหัว
เรื่องและหมายเลขของตาราง และพิมพ์ตัวธรรมดา
ส าหรับค าอธิบายตาราง ถ้ามีข้อมูลฟุตโน้ตด้านล่างของ
ตารางให้ใช้ตัวหนังสือเป็นแบบเดียวกันหากแต่ขนาด
ตัวอักษรเป็น 12pt 
 ให้จัดพิมพ์ชิดซ้ายของคอลัมน์ เพื่อความสวยงาม ให้
เว้นบรรทัดเหนือค าบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว้น
บรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด  
 ในกรณีที่จ านวนข้อมูลในตารางมีปริมาณน้อย ตาราง
ควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 7 ซม. ตารางขนาดใหญ่
อาจยอมให้มีความกว้างได้ไม่เกินขนาด 15×19 ซม. ใน
แนวตั้ง หรือขนาด 19×15 ซม. ในแนวนอน  
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4.4.3 สมการ  
 ต้องพิมพ์อยู่กึ่งกลางคอลัมน์ หรือในกรณีที่สมการมี
ความยาวมากอาจยอมให้มีความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ 
และจะต้องมีหมายเลขก ากับอยู่ภายในวงเล็บ ต าแหน่ง
ของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ ชิดขอบด้านขวาของ
คอลัมน์ ดังตัวอย่างน้ี   
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m
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X X                                  

(1) 
และเพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือสมการ 1 
บรรทัด และเว้นใต้สมการ 1 บรรทัด เมื่อจะกล่าวอ้างอิง
ถึงสมการที่ (1) ให้ใส่วงเล็บด้วยเสมอ 
 
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การเขียนหน่วยต่าง ๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสากล 
ถ้าหากต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษที่
ถูกต้องและเป็นสากล การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ให้ยึดค า
บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ช่ือสถานที่ต่าง ๆ ให้ใช้
ตามประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี 

การเขียนค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการ
ทับศัพท์เป็นภาษาไทย หรือต้องการแปลเป็นภาษาไทย 
การแปลหรือเขียนทับศัพท์ครั้งแรกควรใส่ค าศัพท์เดิมไว้ใน
วงเล็บต่อท้ายค าแปลด้วย ซึ่งถ้าค าศัพท์ใดที่ไม่ใช่ค าศัพท์
เฉพาะ ก็ไม่จ าเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เช่น  “เวเบอร์ 
(weber)” และเมื่อต้องการใช้ค าแปลเดิมซ้ าอีก ให้ใช้
ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษก ากับ 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
 การอ้างอิงในเนื้อความให้ใช้การอ้างอิงแบบหมายเลข 
เช่น [1], [1, 3, 5-7] หรือ พันพัชร ปิ่นจินดา และคณะ 
[1] เป็นต้น ทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาจะต้องมีใน
ส่ วน เ อ กส า ร อ้ า ง อิ ง ท้ า ยบ ทค วาม  แ ละ ห้ า ม ใ ส่
เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ 
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
6.1 ตัวอย่างการอ้างอิงบทความในวารสาร 
[1] พันพัชร ปิ่นจินดา และ ดิเรก วรรณเศียร, “รูปแบบ

การบริหารสถานศึกษาแบบแฟรนไชส์,” วารสาร
วิจัย มสด., ปีท่ี 7, ฉบับท่ี 3, หน้า 161-175, 2554.  

[2] S. H. Han and J. H. LEE, “An overview of 
peak-to-average power ratio reduction 
techniques for multicarrier transmission,” IEEE 

Wireless Communications Magazine, Vol. 2, 
No. 2, pp. 56-65, Apr. 2005.  

6.2 ตัวอย่างการอ้างอิงจากหนังสือ  
[3] เพทาย เย็นจิตรโสมนัส, เล่าเรื่องงานวิจัย (ไม่ยาก

อย่างที่คิด), พิมพ์ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์, 2553. 

[4] R. V. Nee, and R. Prasad, OFDM wireless 
multimedia communications, 2th ed. Artech  
House, 2000. 

6.3 ตัวอย่างการอ้างอิงจากรายงานการประชุมวิชาการ                                                                                  
[5] วันทนา  เนาว์วัน, “ปัญหาและความต้องการมีส่วน

ร่วมในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการตาม
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,” 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 3, ปทุมธานี, กุมภาพันธ์ 
2556, หน้า 162-170. 

[6] Y. Xing, Z. Wang, J. Sun and W. Wang, “An 
improved genetic algorithm with recurrent 
search for the job-shop scheduling problem,” 
Proceeding of The 6th World Congress on 
Intelligent Control and Automation, China, 
June. 21-23, 2006, pp. 3386-3390. 

6.4 ตัวอย่างการอ้างอิงวิทยานิพนธ์ 
[7] รัตนา ทองเนื้อแปด, “การศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับทักษะการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2,”
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า , ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา, 2556. 

6.5 ตัวอย่างการอ้างอิงสิทธิบัตร 
[8] J. S. Rhee, S. W. Lee and J. Iamchaturapatr, 

“Apparatus and Process for CO2 Separation 
and Removal Using an Absorptive Solution 
Containing Calcium, ” Korean Patent 
KR1005957920000. 

5.6 ตัวอย่างการอ้างอิงเว็บไซต ์
[9] อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร. (7 มิถุนายน 2555). 

ซุปเปอร์ทราย. สืบค้นจาก http://www.mtec. 
or.th/index.php?option=com content&task= 
view&id=1653&Itemid=177. 
 



 

 
5.7 ตัวอย่างการอ้างอิงจากคู่มือ/รายงาน 

[10] พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542      
และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 , 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2549. 

[11] คู่มือการด าเนินงานการควบคุมภายในเพื่อพัฒนา
การศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2552. 

 






