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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี และ (2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่าง คือ 
ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าโอทอปผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 385 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์การซื้อขายสินค้าโอ
ทอปในสื่อสังคมออนไลน์ และทราบถึงแหล่งสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่รู้จักเป็นครั้งแรกจาก Facebook 
มากที่สุด เหตุผลการเลือกซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะขั้นตอนการซื้อไม่ยุ่งยาก นิยมเลือกซื้อเสื้อผ้า/
เครื่องแต่งกาย ความถี่ในการซื้อนาน ๆ ครั้ง แต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายในการซื้อมากที่สุด คือ 500-1,000 บาท นิยมเข้าไป
เลือกซื้อสินค้าโอทอป มากที่สุด จาก Facebook และช าระค่าสินค้าโดยการโอนผ่านธนาคาร/ATM/Internet 
Banking ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ โดยรวมทั้ง 6 ด้าน พบว่า มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
ค าส าคัญ: กลยุทธ์การสื่อสาร, การตลาดออนไลน์, สินค้าโอทอป, สื่อสังคมออนไลน์ 
 
 

Abstract 
 This research aimed to: (1) study the consumer behavior in purchasing OTOP products through 
social media in Kanchanaburi province and (2) study the strategies of online marketing communication 
that affecting the consumer buying behavior in OTOP products via social media in Kanchanaburi province. 
The questionnaire was used to collect the data. The samples included 385 consumers in Kanchanaburi 
that were selected by multi-stage sampling technique. The results showed that most of the respondents 
received marketing communication/information of OTOP products via social media and they first 
recognized the sources of OTOP products through Facebook. The  consumers purchased OTOP products 
through social media because it was not complicated and most of them bought clothing or apparel but 
not very frequently. The maximum purchase was around 500-1,000 baht each time. Facebook was the 
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most popular source of OTOP products, and the payment was mostly done by bank transfer/ ATM/ 
Internet Banking. The overall relationships between online marketing communication strategies in all six 
aspects showed that the strategies could affect the buying behavior in OTOP products through social 
media with statistical significance at the level of 0.05. 
Keywords: Communication strategy, Online Marketing, OTOP products, Social media 
 
วันที่รับบทความ              : 21 สิงหาคม 2561 
วันที่แก้ไขบทความ          : 17 ตุลาคม 2561 
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1. บทน า 
 ด้วยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาไปอย่างไม่มีขีดจ ากัด 
ปฏิเสธไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการใช้งานเทคโนโลยี และต้อง
ยอมรับการ เปลี่ ยนแปลงที่ เ กิ ดขึ้น ไปโดยปริ ยาย 
ผู้ประกอบการหลายรายมองเห็นช่องทางการสร้างรายได้
ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเป็น
เครื่องมือด้านการตลาดออนไลน์ ใช้เทคโนโลยีเป็น
ตัวกลางการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านเทคโนโลยีที่เรียก
กันว่า การตลาดดิจิทัล (digital marketing) เป็นช่อง
ทางการสื่อสารข้อมูลทางการตลาดไปยังลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว [1] ประกอบกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (digital economy) เป็นนโยบายส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเข้าสู่
ความเป็นดิจิทัล มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศทุก 
ๆ ด้าน นอกจากรัฐบาลจะก าหนดให้มีนโยบายส่งเสริม
เศรษฐกิจสู่ดิจิทัลแล้ว ยังมีการวางรากฐานเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของภาคประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม และในส่วน
ของภาคธุรกิจเอง ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งจะท าให้ทุกภาค
ส่วนก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์ และสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศได้ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต 
การตลาดและส่งเสริมการขายต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจต่าง ๆ 
ตลอดจนการใช้ระบบดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าใน
ภาคอุตสาหกรรม ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สร้างสรรค์ (creative economy) โดยเฉพาะการพลัก
ดันธุรกิจเอสเอ็มอี หรือสินค้าโอทอปให้สามารถเพิ่มช่อง

ทางการจัดจ าหน่ายได้มากขึ้นเพื่อชุมชนสามารถเลี้ยง
ตนเองได้น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือโครงการ “หนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์” (One Tumbol One Product หรือ 
OTOP) เป็นแนวทางที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้
สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดี
ขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้
กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถ
จ าหน่ายในตลาดทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ 
โดยมีหลักการพื้นฐาน 3 ข้อ คือ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
สากล  ประชาชนมีการพึ่งพาตนเองคิดอย่างสร้างสรรค์ 
และการสร้างทรัพยากรมนุษย์ [2] หากชุมชนสามารถ
เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเองให้
สามารถขายได้มากขึ้นก็จะส่งผลให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งและสามารถพึ่งพิงตนเองได้ ซึ่งปัจจุบันปฏิเสธ
ไม่ได้เลยว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างมาก ได้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง การเกิดขึ้นของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social 
network) ได้ถูกน ามาเป็นสิ่งที่คนในสังคมน ามาใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวาง ท้ังการติดต่อสื่อสารเพื่อ
ความบันเทิง ด้านธุรกิจ การซื้อขาย ด้านการศึกษา เป็น
ต้น การเกิดขึ้นของเครือข่ายสังคมออนไลน์ มุ่งเน้นไปที่
ให้ผู้คนในสังคมออนไลน์นั้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่าง
กัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ท าการซื้อขายสินค้าและบริการ 
ตามประโยชน์และกิจกรรมที่ตนเองสนใจ จะเห็นได้ว่า 
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อ
ใหม่ท่ีเป็นที่นิยมมากจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของ
คนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการซื้อขายผ่านระบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ [3] 
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 จากความส าคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล ในส่วนของ
ภาคเอกชนและท้องถิ่น จึงจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวและ
ผลักดันธุรกิจของตนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในระดับประเทศ
ด้วย การตลาดออนไลน์ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้าง
การแข่งขันให้ธุรกิจก้าวสู่เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล การใช้กล
ยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบสมัยใหม่จึงถือว่ามีส่วน
ส าคัญในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษางานวิจัยเรื่อง กล
ยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อสินค้าโอทอป (OTOP) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี ผลงานวิจัยที่ได้จะเป็น
ข้อมูลส่วนหนึ่งในการท ากลยุทธ์ทางการตลาดให้กับ
สินค้าโอทอป และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ประกอบกับเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัลได้ตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งจะช่วยให้ชุมชนมี
ความรู้และเทคนิคการสื่อสารการตลาดออนไลน์สินค้าโอ
ทอปให้มีความโดดเด่น และเป็นการน าสินค้าโอทอป สู่
การขายผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ และมีส่วน
ผลักดันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี 
     2.2 เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี   
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
     การบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กัน 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
     ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฏีทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 6P เพื่อมาเป็นแนวทางในการศึกษา และ
ได้น าผลงานวิจัยของ ทัศนา หงส์มา [4] นิรุตต์ จรเจริญ 
และคณะ [1] พัชรินทร์ บุญสมธป และณัฏฐ์ดนัย ไค่นุ่น
ภา [5] มาเป็นแนวทางในการศึกษา พร้อมทั้งปรับให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เมื่อท าการศึกษา

ทบ ทว น ว ร ร ณ ก ร ร ม แ ล ะ ทฤษ ฏี ท า ง ก า ร ต ล า ด
อิเล็กทรอนิกส์ 6P และงานวิจัยของผู้ที่ได้เสนอช่ือไว้
ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงได้สรุปแนวทาง
การศึกษาและก าหนดเป็นกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
ออนไลน์ไว้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการ
ให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความปลอดภัย 
 ประชากรที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อ
สินค้าโอทอปผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ในจังหวัด
กาญจนบุรี ตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าโอทอป 
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 
385 คน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
ออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี มีวิธีการ
ด าเนินการวิจัยดังนี้  
4.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 4.1.1 ตัวแปรอิสระ ( independent variable)
  1) ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  2) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ 6P 
 4.1.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ  
พฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอป (OTOP) ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ 
4.2 การค านวณขนาดตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากตัวอย่างผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าโอทอ
ปผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งไม่
ทราบจ านวนที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างในระดับความเช่ือมั่นที่ 95% และยอมรับค่า
ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้จากสูตรการค านวณของ 
Yamane [6] โดยให้ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุ่มจาก
ประชากรทั้งหมดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ได้กลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 385 คน  
4.3 ขั้นตอนการสุ่ม  
     ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับ
ฉลาก โดยสุ่มอ าเภอในจังหวัดกาญจนบุรีมาทั้งสิ้น 7 
อ าเภอ จากท้ังหมด 13 อ าเภอ 
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 ขั้นที่  2 ขั้นที่  2 หลังจากที่ผู้วิจัยได้อ าเภอที่ เป็น
ตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการต่อโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากด้วย
เช่นเดียวกัน ในการสุ่มต าบลในแต่ละอ าเภอที่ เป็น
ตัวอย่างจากขั้นที่ 1 ในอัตราร้อยละ 50 ของต าบลในแต่
ละอ าเภอน้ัน ๆ 
 ขั้นที่ 3 เมื่อผู้วิจัยได้สุ่มต าบลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้
จากขั้นตอนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นผู้วิจัย

ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าโอทอปผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ในต าบลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจากขั้นตอนที่ 
2 รวมจ านวนทั้งสิ้น 29 ต าบล หลังจากนั้น ผู้วิจัยจัดสรร
ขนาดตัวอย่างน้ีไปตามแต่ละอ าเภอที่เป็นกลุม่ตัวอย่าง ใน
ขั้นที่ 1 โดยวิธีการจัดสรรแบบเป็นสัดส่วนกับขนาด 
(allocation proportional to size) ของจ านวนต าบลที่
สุ่มได้ในแต่ละอ าเภอ ได้ตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 วิธีการจัดสรรแบบเป็นสัดส่วนกับขนาดของจ านวนต าบลที่สุ่มได้ในแต่ละอ าเภอ 
 

รายชื่ออ าเภอท่ีสุ่มได้ จ านวนต าบลในอ าเภอทีสุ่่มได้ จ านวนตัวอย่างจัดสรร 
แบบเป็นสัดส่วนกับขนาด 

อ าเภอเมือง จ านวน 7 ต าบล 93 
อ าเภอบ่อพลอย จ านวน 3 ต าบล 39 
อ าเภอพนมทวน จ านวน 4 ต าบล 53 
อ าเภอไทรโยค จ านวน 4 ต าบล 53 
อ าเภอห้วยกระเจา จ านวน 2 ต าบล 27 
อ าเภอท่าม่วง จ านวน 7 ต าบล 93 
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จ านวน 2 ต าบล 27 

จ านวนทั้งสิ้น 7 อ าเภอ รวมจ านวนทั้งสิ้น 29  ต าบล จ านวนทั้งสิ้น 385 คน 
4.4 การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและได้ขอความ
อนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้เก็บ
รวบรวมข้อมูลให้บางส่วน ให้ได้จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 
385 คน ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ 
4.5 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยน า
เครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา ความ
สอดคล้องกับงานวิจัย การหาค่าความเที่ยง (validity) 
โดยเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เ ช่ียวชาญ เพื่ อ
ตรวจสอบแก้ไขให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
น าแบบสอบถามไปทดสอบ (pretest) กับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คนพร้องทั้งวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่น (reliability) โดยใช้วิธีของคอนบาค (Conbach 
alpha coefficient) ปรับปรุงและตัดข้อค าถามที่ไม่
เหมาะสมทิ้งแล้วจัดพิมพ์ให้เป็นฉบับที่สมบูรณ์ ส าหรับ
การหาค่าระดับความเชื่อมั่นผู้วิจัยได้ คือ .736 
4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

     4.6.1 การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ระดับความ
เชื่อมั่น ในการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
     4.6.2 สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ใช้
ค่าร้อยละ ในการอธิบายข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 
ในการอธิบายข้อมูลกลยุทธ์การ 
     4.6.3 สถิติอนุมาน (inferential statistic) ใช้สถิติ 
ไคสแควร์ เพื่อท าการทดสอบค่าความสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
ค่าสถิติที่ใช้กับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นนามบัญญัติ ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพื่อศึกษากล
ยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค
ในจังหวัดกาญจนบุรี 
5. ผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอ
ทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัด
กาญจนบุรี ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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5.1 ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี  
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ได้รับการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์การซื้อขายสินค้าโอ
ทอปในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook  
มากที่สุด ทราบถึงแหล่งสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ท่ีรู้จักเป็นครั้งแรกจาก Facebook มากที่สุด 
เช่นเดียวกัน เหตุผลการเลือกซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์เพราะ ขั้นตอนการซื้อไม่ยุ่งยาก นิยม
เลือกซื้อเสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย ความถี่ในการซื้อสินค้า
โอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์นาน ๆ ครั้ง แต่ละครั้งมี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อมากที่สุด คือ 500 ถึง 1,000 บาท
ต่อครั้ง และนิยมเข้าไปเลือกซื้อสินค้าโอทอป มากที่สุด 
คือ Facebook โดยช าระค่าสินค้าโดยการโอนผ่าน
ธนาคาร/ATM/ Internet Banking 

5.2 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี  
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ โดยรวม
ทั้ง 6 ด้าน มีผลต่อช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์
การซื้อขายสินค้าโอทอปในสื่อสังคมออนไลน์ แหล่งสื่อ
สังคมออนไลน์ท่ีผู้บริโภครู้จักสินค้าโอทอปเป็นครั้งแรก 
เหตุผลการเลือกซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ประเภทของสินค้าโอทอปที่นิยมเลือกซื้อผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ความถี่ในการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อสินค้า
โอทอปแต่ละครั้ง ช่องทางที่นิยมเข้าไปเลือกซื้อสินค้า
โอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และวิธีการช าระค่าสินค้า
ในการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ โดยรวมทั้ง 6 ด้าน กับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี 
 

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน ์
ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบรีุ 

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน ์
โดยรวม 6 ด้าน 

PearsonChi –
Square 

Asymp. Sig 

1. ช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์การซื้อขายสินค้าโอทอปใน
สื่อสังคมออนไลน์ 

2052.94 .000* 

2. แหล่งสื่อสังคมออนไลน์ท่ีผู้บริโภครู้จักสินค้าโอทอปเป็นครั้งแรก 1408.29 000* 
3. เหตุผลการเลือกซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 1642.82 000* 
4. ประเภทของสินค้าโอทอปที่นิยมเลือกซื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 1990.12 000* 
5. ความถี่ในการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฉลี่ยต่อ
เดือน 

1234.08 000* 

6. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อสินค้าโอทอปแต่ละครั้ง 1761.21 000* 
7. ช่องทางที่นิยมเข้าไปเลือกซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 1743.27 000* 
8. วิธีการช าระค่าสินค้าในการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคม
ออนไลน ์

1380.37 000* 

6. การอภิปรายผล 
 ผลพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ พบว่า ผู้บริโภคมักได้รับสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์
การซื้อขายสินค้าโอทอปในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านช่องทาง 
Facebook  มากที่สุด และทราบถึงแหล่งสินค้าโอทอ

ปผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ที่ รู้ จั ก เป็ นครั้ ง แ รกจาก 
Facebook และนิยมเข้าไปเลือกซื้อสินค้าโอทอป มาก
ที่สุด คือ Facebook เช่นเดียวกัน โดยนิยมเลือกซื้อ
เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย และและช าระค่าสินค้าโดยการ
โอนผ่านธนาคาร/ATM/Internet Banking แสดงให้เห็น
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ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ Facebook เป็นช่องทางในการ
สื่อสารมากเป็นอันดับต้น ๆ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์หรือท ากลยุทธ์ทางการตลาด
ออนไลน์ผ่านช่องทางนี้ให้มากขึ้น เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้
ง่ายขึ้น และนอกจากนี้ควรใช้โฆษณาของ Facebook 
เพื่อเร่งประสิทธิภาพ เช่น เพิ่มปุ่มแชร์บทความบน
เว็บไซต์ไปยัง Facebook ให้เด่นชัด ท าวีดีโอเพื่อดึงดูด
สร้างความน่าสนใจ ใช้โฆษณาในหลากหลายรูปแบบ โดย
ผลที่ได้จากการวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรุตต์ จร
เจริญ และคณะ [1] ที่พบว่า ผู้ซื้อส่วนใหญ่ได้รับการ
สื่อสารจากสื่อสังคมออนไลน์ Facebook มากที่สุด และ
ประเภทของสินค้าที่นิยมเลือกซื้อ คือ เป็นกลุ่มเสื้อผ้า 
เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่มห่ม ราคาเฉลี่ยแล้วอยู่ในช่วง 
100-500 บาทต่อครั้ง ช่องทางที่นิยมซื้อคือซื้อจาก 
Facebook ส่วนใหญ่ช าระเงินโดยโอนเงินผ่านธนาคาร 
ATM และ Internet Banking การซื้อสินค้าแต่ละครั้งอยู่
ในช่วงราคา 500-1,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เ ดี ย ว กั บ ผ ล ก า ร วิ จั ย ที่ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ศึ ก ษ า  ดั ง นั้ น 
ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจและปรับปรุงส่วนผสม
ทางการตลาดด้านราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับงานวิจัยของ สวนีย์ จินดา
วงศ์ [7] ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางพัฒนาส่วนผสม
การตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” ผลงานวิจัย
พบว่า ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจและปรับปรุง
ส่วนผสมทางการตลาดด้านราคา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว จะส่งผลให้เกิดการมาท่องเที่ยว
มากขึ้น และหน่วยงานภาครัฐและเกี่ยวข้องควรให้ความรู้
และจัดโครงการในเรื่องส่วนผสมทางการตลาดให้กับ
ผู้ประกอบการ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
ส่วนผสมการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นไปใน
ทิศทางที่ดีและพัฒนาอย่างเหมาะสมต่อไป 
 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์สินค้าโอทอ
ปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี 
พบว่า ด้านการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับ “มากที่สุด” และ
คะแนนขั้นตอนการเลือกซื้อผ่านระบบออนไลน์ รวดเร็ว 
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีคะแนนสูงสุด แสดงให้เห็นว่าใน
ปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีและสื่อใหม่ ท าให้
ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับช่องทางการจัดจ าหน่าย
มากขึ้น และให้ความส าคัญกับการขายสินค้าผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตมากกว่าการตลาดแบบดั่งเดิม ที่มักใช้เกณฑ์

สภาพประชากรศาสตร์ หรือสภาพภูมิศาสตร์ เป็นช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย และครอบคลุมได้บางพื้นที่ ส่งผลท า
ให้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแคบ ไม่สามารถกระจายสินค้า
ได้ ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดออนไลน์ โดยรวมทั้ง 6 ด้าน มีผลต่อช่อง
ทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์การซื้อขายสินค้าโอทอป
ในสื่อสังคมออนไลน์ แหล่งสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้บริโภค
รู้จักสินค้าโอทอปเป็นครั้งแรก เหตุผลการเลือกซื้อสินค้า
โอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทของสินค้าโอทอป
ที่นิยมเลือกซื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความถี่ในการซื้อ
สินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เฉลี่ยต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อสินค้าโอทอปแต่ละครั้ง ช่องทาง
ที่นิยมเข้าไปเลือกซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
และวิธีการช าระค่าสินค้าในการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ข้อมูลส่วนน้ีแสดงให้เห็นว่า สื่อดิจิตอลมีอิทธิพลต่อการ
ตอบสนองของผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาด 
ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ประเภท
สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณักษ์ กุลิสร์ [8] ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “สื่อดิจิตอลที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของ
ผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาด” ผลการวิจัย
พบว่า ส่วนใหญ่ใช้สื่อดิจิตอลประเภทโซเชียลมีเดียในการ
เข้าถึงข้อมูลมากที่สุด บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการ
เลือกใช้สื่อดิจิตอลคือตนเอง โดยผู้บริโภคมีการรับรู้ข้อมูล
ผ่านสื่อดิจิตอลในระดับมาก มีรูปแบบในการด าเนินชีวิต
ด้านความคิดเห็นมากที่สุด ส่วนด้านความสนใจและด้าน
กิจกรรมอยู่ในระดับมาก  มีการตอบสนองต่อสื่อดิจิตอล
ในด้านความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ และการ
ตัดสินใจซื้อในระดับมาก โดยผู้บริโภคที่มีเพศและระดับ
การศึกษาแตกต่างกันจะมีการตอบสนองในการเข้าถึง
ข้อมูลทางการตลาดแตกต่างกัน ส่วนการรับรู้ข้อมูลของ
ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองต่อสื่อดิจติอลใน
ทุกด้าน ส าหรับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิตอลในด้าน
ความถี่ต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองต่อสื่อ
ดิจิตอลในด้านความตั้ งใจ และด้านความต้องการ 
นอกจากน้ีการขยายช่องทางการตลาดออนไลน์สินค้าเป็น
สิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญ ซึ่งในปัจจุบันมี
ช่องทางการตลาดมากมายนอกจากสื่อสังคมออนไลน์ 
เช่น การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าโอทอป 
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เพื่อเพิ่มช่องทางการขายและการตลาด ผู้ประกอบการควร
ให้ความส าคัญกับการขาย ในทุก ๆ ช่องทาง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของจารุณี ภัทรวงษ์ธนา [9] ที่ได้ท าการศึกษา
งานวิจัยเรื่อง การขยายช่องทางการตลาดออนไลน์สินค้า
หัตถกรรมชุมชนต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ผลการวิจัยพบว่า ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้า
หัตถกรรมชุมชน ต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง 
สามารถเป็นตัวช่วยในการขยายช่องทางการตลาดของ
สินค้าหัตถกรรมชุมชนได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
มาลินี ค าเครือ และคณะ [10] ด้วยเช่นเดียวกัน โดยได้
ศึกษางานวิจั ยเรื่ อง “การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้  อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”              ผลการศึกษาพบว่า 
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้ 
สามารถเป็นช่วยในการขยายช่องทางการตลาดของสินค้า
ชุมชนได้ นอกจากกลยุทธ์ทางการตลาดแล้วหน่วยงาน
ภาครัฐควรให้ความส าคัญและพลักดันสินค้าโอทอปให้มี
ความโดดเด่นขึ้น ควรมีโครงการหรือนโยบายต่าง ๆ ที่
มองเห็นเป็นรูปธรรม และสามารถวัดได้เพราะจะเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญในการสนับสนุนการเติบโตของสินค้าโอ
ทอป สุรางคณา วายุภาพ [11]    ได้กล่าวถึงปัจจัย
สนับสนุนการเติบโตของมูลค่าอีคอมเมิร์ซของไทยว่า
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในเกือบทุกอุตสาหกรรมมีทิศทางการ
เติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี  ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
สนับสนุน 4 ประการ ได้แก่ การสนับสนุนและส่งเสริม
จากภาครัฐเพื่อผลักดันธุรกิจอีคอมเมิร์ซภายในประเทศ 
โดยมุ่งสนับสนุนและเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในระดับ
ฐานราก ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการท้องถิ่น ให้สามารถ
ค้าขายออนไลน์ได้จริง รวมถึงพัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เกิด
ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาท าธุรกิจอีคอมเมิร์ซมากขึ้น 
ปัจจัยที่สอง คือ การที่ผู้ประกอบการหันมาเพิ่มช่อง
ทางการขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ
มากขึ้น เนื่องจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้รับความ
นิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการจึงต้องสร้างช่อง
ทางการขายอีคอมเมิร์ซ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ และขยาย
ฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งปัจจุบัน
ช่องทางการขายออนไลน์มีความหลากหลายขึ้น จึงช่วย
ผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและตรง

กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยต่อมา ได้แก่ การเติบโตด้านตลาดอี
คอมเมิร์ซของไทยมีแนวโน้มและศักยภาพในการเติบโต
เพิ่มขึ้นได้อีกมากในอนาคต เพราะพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงและมีการใช้
งานเพิ่มขึ้น และปัจจัยสุดท้าย คือ การที่นักลงทุนจาก
ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจอีคอมเมิร์ซมากขึ้น เช่น 
นักลงทุนด้าน e-Marketplace, e-Logistics, e-
Payment จึงช่วยสร้างบรรยากาศในการแข่งขันและ
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาขีดความสามารถของ
ตัวเอง และยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค 
 
7. บทสรุป 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า 
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค
ในจังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้น หากจะท าให้ยอดขายสินค้า
เพิ่มขึ้นต้องมีการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
ออนไลน์อยู่ เสมอเพื่อตอบเสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 
 ผู้ประกอบการควรพัฒนากลยุทธ์การตลาดออนไลน์
ส าหรับสินค้าโอทอปให้มากยิ่งขึ้น โดยสร้างความน่าสนใจ
และมุ่ งเน้นการโฆษณาในทุกรูปแบบโดยเฉพาะใน 
Facebook เนื่องจากมีผู้ใช้สื่อประเภทน้ีเป็นจ านวนมาก 
8.2 ข้อเสนอแนะวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการเก็บข้อมูลคลอบคลุมหลากหลายพื้นท่ี และ
เก็บข้อมูลไปถึงผู้ที่ไม่เคยซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อท าการเปรียบเทียบหาสาเหตุในการไม่ซื้อ
สินค้าโอทอป ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไป
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจในการท างานวิจัย ระดับการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ ระดับความเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ระดับความพอใจในงาน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
ท างานวิจัยของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักวิจัย
ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญวิจัย นักวิจัยอาวุโส นักวิจัย และนัก
ทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย จ านวน 150 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงและความตรง และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนาในการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ด้วยการทดสอบการถดถอยอย่างง่าย และการถดถอยพหุคูณ เพื่อหา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท างานวิจัยของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย ผลการวิจัย พบว่า นักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่มีระดับความตั้งใจ
ในการท างานวิจัย และระดับความพอใจในงานอยู่ในระดับมาก ระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และระดับ
ความเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ด้านความ
มั่นคงในการท างาน และความพอใจในงาน ด้านลักษณะงานที่ท้าทายระดับสติปัญญามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจ
ในการท างานวิจัยของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05   
ค าส าคัญ: ความตั้งใจในการท างานวิจัย, การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ, ความเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ 4.0, ความ
พอใจในงาน 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study the levels of research engagement, perceived 
organizational support, understanding in Thailand 4.0 policy and job satisfaction as well as the other 
factors that influencing the research engagement of researchers at Thailand Institute Scientific and 
Technological Research (TISTR). The samples were 150 researchers of Thailand Institute Scientific and 
Technological Research which consisting of the research experts, senior research officers, research officers 
and assistant research officers. The approved questionnaire was used as research tool. Data were 
analyzed by the computer program for descriptive statistics, including frequency, percentage, mean, and 
standard deviation, as well as inferential statistics, including simple and multiple linear regressions for 
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determining the factors that influencing the research engagement of researchers in Thailand Institute 
Scientific and Technological Research. The results revealed that most of the researchers had high levels of 
research engagement and job satisfaction whereas their perceived organizational support and 
understandings in Thailand 4.0 policy were found to be at the moderate levels. In addition, the factors 
that related to perceived organizational support, job security and satisfaction, and mentally challenging 
works were found to positively influence the research engagement of researchers in Thailand Institute 
Scientific and Technological Research at statistical significant level of 0.05. 
Keywords: Research engagement, Perceived organizational support, Understanding in Thailand 
4.0 policy, Job satisfaction 
 
วันที่รับบทความ              : 24 กันยายน พ.ศ. 2561 
วันที่แก้ไขบทความ            : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
วันที่ตอบรับตีพิมพบ์ทความ  : 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

1. บทน า 
 ประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง แต่จากการประเมินรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNI per capital) [1], [2] พบว่า ประเทศไทยยังคงต้อง
เผชิญกับกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle-
income Trap) รัฐบาลปัจจุบันจึงได้ก าหนดนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ภายใต้บริบทการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 
ขึ้น [3] เพื่อให้ประเทศไทยมีรายได้สูงขึ้นและกลายเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปีข้ึน ตามหลักการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน [2] นอกจากนั้นรัฐบาลได้
มอบหมาย ให้หน่ วย งานกลางที่ ท าหน้ าที่ ใ นการ
ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการ
วิจัยของประเทศ ด า เนินการจั ดท านโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยชาติ ฉบับที่  9 ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อใช้ในปฏิรูประบบการวิจัยของ
ประเทศ [4] เพื่อให้เป็นประเทศไทย 4.0 และการที่จะ
เป็นประเทศไทย 4.0 ได้นั้น สิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง คือ การ
ด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยการปฏิรูประบบการวิจัยตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าว เป็นการปฏิรูปด้านการวิจยั พัฒนา วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัย
ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนผ่านสู่
ระบบเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  

แต่ถึงกระนั้นประเทศไทยยังคงพบปัญหาและข้อจ ากัด
ของการวิจัยและพัฒนา อาทิเช่น จ านวนบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนาในภาคส่วนของเอกชนที่มีอัตราสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรไม่แสวงหา
ผลก าไร [5] ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาประเทศที่
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงองค์
ความรู้พื้นฐานในการท าการวิจัยและพัฒนา [6] เป็นต้น 
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การที่ประเทศไทยจะ
เป็นประเทศไทย 4.0 มีรายได้สูงขึ้นและกลายเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับการ
พัฒนาประเทศ คือ การให้ความส าคัญกับงานด้านการ
วิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อด าเนินการตามภารกิจหลัก คือ การวิจัยพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบสนองการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลงานการวิจัย
และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ผลักดันให้
เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม [7]  ซึ่ งภารกิจหลักดั งกล่ าว เป็นการ
ด าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ
ที่ว่า “ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านการวิจัยและนวัตกรรมใน
ระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” [4] แต่จากการส ารวจข้อมูล
งานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
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ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2560 พบว่า จ านวน
งานวิจัยท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 
2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี พ.ศ. 
2560 กลับมีจ านวนลดลง [7] อาจมีสาเหตุมาจากหลาย
ปัจจัยด้วยกันที่ท าให้จ านวนงานวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้
ด า เนินการลดลง อาทิ เ ช่น งบประมาณสนับสนุน
เครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ แนวทางองค์ความรู้ที่มียัง
น้อยไป เวลาในการท าวิจัยที่ค่อนข้างมีจ ากัด ขาดที่
ปรึกษาและผู้ช่วย และปัญหาด้านเจตคติต่อการท างาน
วิจัยของผู้วิจัย ซึ่งบางคนท าเพียงเพื่อการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ในทางกลับกันยังมีนักวิจัยที่
อยากท างานวิจัย  เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ช่วยสร้าง
ความเ ช่ือมั่นให้กับตนเอง ต้องการผลการวิจัยมา
แก้ปัญหาและน าไปวางแผนพัฒนา สิ่งเหล่านั้นเป็นส่วน
หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการท างานวิจัย 
นอกจากน้ีการรับรู้ถึงการได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน
จากผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน หรือที่เรียกว่าการสนับสนุนจาก
องค์กร [8] หากได้รับไม่ เพียงพอ หรือไม่ได้รับการ
สนับสนุน ก็อาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ด้านจิตใจ และ
พฤติกร รมในการท า ง านของบุคคล  [9 ]  ท า ให้ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [10] ความมุ่งมั่นตั้งใจใน
การท างานอันเกิดจากความพอใจในงาน ที่ประกอบด้วย 
เนื้องานท่ีปฏิบัติงาน ความชัดเจนในงาน สิ่งอ านวยความ
สะดวกและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน [11] อาจ
ลดลงได้ 
     ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นช่องว่างของความต้องการ
พัฒนาประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนา จึงให้ความส าคัญ
กับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท า
วิจั ยของนักวิจั ย ในสถาบันวิจั ยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็น
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนเป็นแนวทางในการส่งเสริม
และผลักดันให้นักวิจัยเกิดการสร้างผลงานวิจัย ด้วยความ
เต็มใจ ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังความคิดให้กับการเขียน
ผลงานวิจัยพัฒนาเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1. เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจในการท างานวิจัย 
ระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ระดับความ
เข้าใจนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และระดับความพอใจใน

งาน ของนักวิจั ยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในการท างานวิจัย 
     2.2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
ท างานวิจัยของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ท าการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ และความพอใจในงาน ความตั้งใจ
ในการท างาน เพื่ อน า เนื้อหาที่ ได้มาท าการสร้ าง
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลตามตัว
แปรของการตั้งสมมุติฐาน ดังนี้ 
     1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0  
     2. การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ จากแนวคิด
ของ Eisenberger et al. [12] ประกอบด้วย ด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความรู้ในงาน ด้านความ
มั่นคงในการท างาน ด้านจิตอารมณ์ และด้านการ
ปฏิบัติงาน  
     3. ความพอใจในงาน จากแนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพอใจในงานของ Stephen, P. Robbins [13] 
จ านวน 5 ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะงานที่ท้าทายระดับ
สติปัญญา ความเสมอภาคในการได้รับรางวัล การให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับการท างาน การช่วยเหลือ
สนับสนุนของเพื่อนร่วมงาน และบุคลิกภาพที่เหมาะสม
กับงาน  
     4. ความตั้งใจในการท างานวิจัย ตามแนวคิดของ 
Schaufeli and Bakker [14] ประกอบด้วย ความขยัน
ขันแข็ง ความทุ่มเทในการท างาน และความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับงาน 
3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการด าเนินวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยใช้การส ารวจจากประชากรที่ท างานด้านวิจัยใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญวิจัย นักวิจัยอาวุโส นักวิจัย และนัก
ทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย โดยท าการศึกษา และเก็บ
รวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ประกอบด้วย 
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1. ศึกษาข้อมูล แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ 
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ ความพอใจในงาน และความตั้งใจในการท างาน 
เพื่อน ามาสร้าง/ออกแบบตัวแบบในการศึกษา และสร้าง
แบบสอบถาม  

2. ส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้
แบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักทาง
สถิติ  
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึกษา ได้แก่  นั กวิจั ย ใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญวิจัย นักวิจัยอาวุโส นักวิจัย และนัก
ทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย จ านวน 213 คน โดยเก็บข้อมูล
จากตัวอย่าง จ านวน 150 ตัวอย่าง ด้วยการเปิดตาราง 
Krejcie and Morgan [15] โดยท าการสุ่มตัวอย่าง 2 ขั้น 
ขั้นที่ 1 สุ่มตัวอย่างแบบตามล าดับช้ัน ขั้นที่ 2 คือ การ
แจกแบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ด้วย
วิธีการจับฉลากตามขนาดของตัวอย่างนักวิจัยในแต่ละ
ต าแหน่ง 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ท าการ
พัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องที่ได้ท าการศึกษาไว้ และทดสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาและความเชื่อมั่น แบบสอบถามประกอบด้วย 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อ
เดือน เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นลักษณะ
แบบทดสอบ เพื่อทดสอบถึงความรู้ ความเข้าใจของ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งค าตอบมีเพียง 2 ตัวเลือก และ
สามารถตอบได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ตามแนวคิดของ Eisenberger et al. [12] ประกอบด้วย 
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความรู้ในงาน ด้าน
ความมั่นคงในการท างาน ด้านจิตอารมณ์ และด้านการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาแบบสอบถามจากงานวิจัยของ เปรม
จิตร์ คล้ายเพ็ชร [16] เป็นแบบสอบถามวัดความคิดเห็น
ที่มีต่อเรื่องดังกล่าว 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับความพอใจในงานจากแนวคิดปัจจัย
ที่มีผลต่อความพอใจในงานของ Stephen, P. Robbins 

[13] จ านวน 5 ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะงานที่ท้าทายระดับ
สติปัญญา ความเสมอภาคในการได้รับรางวัล การให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับการท างาน การช่วยเหลือ
สนับสนุนของเพื่อนร่วมงาน และบุคลิกภาพที่เหมาะสม
กับงาน  พัฒนาแบบสอบถามมาจากงานวิจัยของ 
ศศินันท์ ทิพย์โอสถ [11] เป็นแบบสอบถามวัดความ
คิดเห็นท่ีมีต่อเรื่องดังกล่าว 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจในการท างานวิจัยตาม
แนวคิดของ Schaufeli and Bakker [14] ประกอบด้วย 
ความขยันขันแข็ง ความทุ่มเทในการท างาน และความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน พัฒนาแบบสอบถามมาจาก
งานวิจัยของ ภรรคพร เล็กขาว [17] เป็นแบบสอบถาม
วัดความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องดังกล่าว 

น าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จ
ทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ใน
การหาค่าความถี่  ร้อยละ ค่า เฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
และระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมานในการหา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท างานวิจัยของ
นักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย โดยใช้การทดสอบการถดถอยอย่างง่าย 
และการถดถอยแบบพหุคูณ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
5. ผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 150 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 62 มีอายุอยู่
ระหว่าง 36 - 46 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 46 มี
สถานภาพโสด จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 48 มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทจ านวนสูงสุด จ านวน 71 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิจัย 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 42 มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 1 - 5 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.7 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 - 
30,000 บาท จ านวน 53 คนคิดเป็นร้อยละ 35.3  

จากการศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด้านความ
ตั้งใจในการท างานวิจัย การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ ความเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และความ
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พอใจในงานของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พบว่า นักวิจัยส่วนใหญ่มี
ระดับความตั้งใจในการท างานวิจัย และระดับความพอใจ
ในงานภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ระดับการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ และระดับความเข้าใจนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการ
ทดสอบปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท างานวิจัย
ของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย พบว่า 

ความเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไม่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจในการท างานวิจัยของนักวิจัยในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05  

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ด้านความมั่นคง
ในการท างานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท างานวิจัย
ของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ดังสมการ ความตั้งใจในการท างานวิจัย 
= 2.619 + 0.368(การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 
ด้านความมั่นคงในงาน) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุ คูณ  เท่ ากั บ  0.482 และสามารถอธิ บายการ
เปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 23.3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ความพอใจในงาน ด้านลักษณะงานที่ท้าทายระดับ
สติปัญญามีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท างานวิจัยของ
นักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย  ดังสมการ ความตั้งใจในการท างานวิจัย = 
2.457 + 0.247(ความพอใจในงาน ด้านลักษณะงานที่ท้า
ทายระดับสติปัญญา) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
เท่ากับ 0.494 สามารถน ามาอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้
ร้อยละ 24.4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
6. การอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน
การท างานวิจัยของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี ้

1. ความเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของนักวิจัยไม่
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท างานวิจัยของนักวิจัยใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
เพราะ ณ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกได้ว่า

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
ท างานวิจัย 

2. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ด้านความ
มั่นคงในการท างานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท างาน
วิจัยของนักวิจั ย ในสถาบันวิจั ยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อให้พนักงานเกิดความ
เช่ือมั่นว่าองค์กรจะอยู่เคียงข้างและพร้อมช่วยเหลือ
พนักงานเสมอ [18] จนส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน [19] การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การจึงมีผลต่อการท างาน [9] ซึ่งสอดกับงานวิจัยของ 
Sythanonxay Xangsayasane [20] ที่พบว่า การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ มีความสัมพันธ์ทางตรงในเชิง
บวกกับความมุ่งมั่นในการท างาน ดังนั้น องค์กรจึงควร
เห็นความส าคัญของการให้การสนับสนุนการท างานแก่
พนักงานในทุกระดับ มิใช่เพียงแค่นักวิจัยเพียงกลุ่มเดียว 
เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ยังเป็นการแสดงถึงความผูกพันธ์ท่ีองค์กรมีต่อพนักงาน  

3. ความพอใจในงาน ด้านลักษณะงานท่ีท้าทายระดับ
สติปัญญามีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท างานวิจัยของ
นักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศจึงควรการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญเฉพาะด้านอย่างเต็มที่ มี
อิสระในการปฏิบัติงาน มีโอกาสในการรับรู้ถึงผลการ
ปฏิบัติงานท าให้พนักงานเกิดความพอใจในงาน [13] ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Saimir [21] และBrenda 
[22] ที่พบว่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจในการท างานเชิงบวก ดังนั้นการที่องค์กรจะ
มอบหมายงานให้นักวิ จั ยปฏิบั ติ ควรพิจารณาถึ ง
คุณลักษณะของงานที่เหมาะสมนักวิจัย ตลอดจนการให้
การสนับสนุน รางวัล และผลตอบแทนเพื่อท าให้เกิด
ความพอใจในงาน  

 
7. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้ งนี้  พบว่า นักวิจัยในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่มี
ระดับความตั้งใจในการท างานวิจัย และระดับความพอใจ
ในงานอยู่ในระดับมาก ระดับการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ และระดับความเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
อยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ในการท างานวิจัยของนักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คือ การรับรู้ การ
สนับสนุนจากองค์การ ด้านความมั่นคงในการท างาน 
และความพอใจในงาน ด้านลักษณะงานที่ท้าทายระดับ
สติปัญญา 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

จากการศึกษางานวิจัย ท าให้ทราบว่านักวิจัยใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มีความตั้งใจและความพอใจในการท างานวิจัยอยู่ระดับ
มาก รวมถึงปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ด้าน
ความมั่นคงในการท างาน และความพอใจในงาน ด้าน
ลักษณะงานท่ีท้าทายระดับสติปัญญาที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจในการท างานวิจัย ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะจาก
ผลการวิจัยเพื่อให้นักวิจัย  ผู้บริหารในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายด้านการวิจัย
และพัฒนาได้น าผลการวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผล 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 

1. ด้านบุคคล จากผลการวิจัยพบว่า ความพอในใน
งาน ด้านลักษณะงานที่ท้าทายระดับสติปัญญาของ
นักวิจัยมีอิทธิพลท าให้เกิดความตั้งใจในการท างานวิจัย 
ดังนั้น นักวิจัยควรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย
การเปิดโอกาสให้ตนเองได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญเฉพาะด้านอย่างเต็มที่ เช่น  

     1.1 การเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วย
การใช้เครื่องมือหรือเทคนิค วิธีการใหม่ที่ยังไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อนหรือยังไม่เคยใช้งาน 

    1.2 การเข้าศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาทักษะในด้านการท างานใหม่ๆ 

     1.3 ควรแสดงศักยภาพด้านคิดงาน ข้อเสนอ
โครงการที่ สร้ างสรรค์  เป็นประโยชน์  และทันต่อ
เหตุการณ์ 

2. ด้านองค์กร จากงานวิจัยพบว่า การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ ด้านความมั่นคงในการท างานมี
อิทธิพลที่ท าให้นักวิจัยเกิดความตั้งใจในการท างานวิจัย 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
ควรสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักวิจัยในองค์กร ด้วยการ
แสดงให้เห็นว่านักวิจัยในองค์กรจะคงอยู่กับองค์กร
ตลอดจนครบเกษียณอายุ เช่น 

     2.1 การให้โอกาสในการก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ด้วยการเปิดให้มีการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งในทุกๆ ปี มี
เกณฑ์การพิจารณาจากงานท่ีปฏิบัติจริง 

     2.2 การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับ
งานท่ีปฏิบัติ (pay for performance) 

     2.3 การสร้างความคุ้มครองมิให้ต้องออกจากงาน 
และขาดรายได้โดยไร้เหตุผล 

3. ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย 
ควรมีการติดตามผลจากการน านโยบายมาใช้ว่าสามารถ
ด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ และนอกจากนี้
ควรมีระเบียบที่เอื้อต่อการด าเนินงานภายใต้นโยบาย
เพื่อให้งานราบรื่น เป็นต้น 
8.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวเนื่องในอนาคต 

1. จากการศึกษางานวิจัยควรมีการเพิ่มปัจจัยด้านอื่น
ที่มีความเกี่ยวข้อง/มีอิทธิพลต่อการท างานวิจัยของ
นักวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทยหรือองค์กรอื่นๆ ท่ีมีภารกิจด้านการวิจัยและ
พัฒนา เช่น ความสุขในการท างาน การท างานเป็นทีม 
การมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น เพื่อองค์กรจะได้
สร้างแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้
นักวิจัยมีก าลังใจในการท างานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

2.  จากผลการวิจัยควรมีการศึกษาการวิจัยเชิง
คุณภาพเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของนักวิจัย
ยิ่งข้ึน 

3. จากผลการวิจัยควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
เพิ่มเติมในกลุ่มพนักงานสายงานปฏิบัติการเนื่องจากสาย
งานนี้ เป็นสายงานที่คอยสนับสนุนการท างานให้กับ
นักวิจัยในการท างานวิจัย ดังนั้น ในแต่ละองค์กรจึงควร
ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของกลุ่มพนักงานสาย
งานปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดก าลังใจที่ดีในการ
ท างาน 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี ้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) แรงจูงใจในการท างานของครู 2) การ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของครู กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจ ัย คือ ครู ส ังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 324 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่น .97 โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ท างาน มีค่าความเช่ือมั่น .93 และแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน มีค่าความเชื่อมั่น 
.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) แรงจูงใจในการท างานของครู ในมิติด้านปัจจัยจู งใจที่มีอันดับสูงสุด คือ ความส าเร็จในการ
ท างาน รองลงมา คือ ลักษณะของงาน และอันดับต่ าสุด คือ การได้รับการยอมรับนับถือและความเจริญก้าวหน้า ส่วน
มิติด้านปัจจัยค้ าจุนที่มีอันดับสูงสุด คือ การปกครองบังคับบัญชาของผู้บริหาร รองลงมา คือ เงินเดือน และอันดับ
ต่ าสุด คือ สภาพการท างานในโรงเรียน 2) การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีการด าเนินงานอันดับสูงสุด คือ การเตรียมการ รองลงมาคือ การด าเนินการ และอันดับต่ าสุด คือ การ
ประเมินผล 3) แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในระดับปานกลางทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที ่ระดับ .05 โดยแรงจูงใจที ่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ความรับผิดชอบของครู ลักษณะของงาน สภาพการท างานในโรงเรียน การได้รับการ
ยอมรับนับถือ นโยบายและการบริหารงาน ความส าเร็จในการท างาน ความเจริญก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับผู้อื ่น 
เงินเดือน และการปกครองบังคับบัญชาของผู้บริหาร 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการท างาน, การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
 

Abstract 
 This survey research aimed to: 1) study work the motivation of the teachers, 2) their 
performance in internal quality assurance , and 3) relationship between their work motivation and 
performance in internal quality assurance.  The samples were 324 teachers working under Phra Nakhon Si 
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Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2 that were selected by stratified random sampling. 
The research instrument was a five-rating scale questionnaire with the reliability at .97 whereby the 
questionnaire about work motivation having reliability at .93 and the internal quality assurance 
performance at .96. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation and Pearson’s 
product moment correlation coefficient. The results showed that: 1) for work motivation of the teachers, 
the highest was found in the success of their work, followed by the nature of the job, while the  lowest 
was in the recognition and progress; also, for the supporting factors, the highest was found in the 
administration of the executives, followed by the salary, while the lowest was in the working conditions in 
their schools; 2) the overall performance in internal quality assurance was found to be at high level, 
whereby the highest performance was in the preparation, followed by the execution, but the lowest was 
in the evaluation; 3) the overall work motivation was found to be positively and moderately correlated 
with the teachers’ performance in internal quality assurance with the level of statistical significance at .05, 
which could be ranking from the highest to the lowest as follows:  the teachers responsibility, nature of 
the job, working conditions in schools, recognition, policy and administration, success of the work, 
progress, relationship, salary, and administration of the executives. 
Keywords: work motivation, internal quality assurance performance 
 
วันที่รับบทความ              : 12 มกราคม พ.ศ. 2561 
วันที่แก้ไขบทความ          : 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 
วันที่ตอบรับตีพิมพ์บทความ : 18 เมษายน พ.ศ. 2561 
 
1. บทน า 
     กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 ที่สอดคล้อง
เช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 
– 2559) กล่าวถึงสภาพปัญหาจากการจัดและพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระยะที่ผ่านมา 
พบว่ายังมีปัญหาที่จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้าน
คุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ยังอยู่
ในระดับต่ า ตลอดจนสภาพการบริหารและจัดการศึกษา
ที่ยังต้องเพิ่มเติมในด้านประสิทธิภาพ  จากสภาพดังกล่าว
จึงน ามาสู่การก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ตามแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.
2555-2559 ซึ่งได้ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจนโดยให้เร่งรัด
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาด้วยการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา [1] 
     ในปัจจุบันกระแสเรื่องคุณภาพได้เข้าไปเกี่ยวข้อง 
ในวงการศึกษาก็มีให้เห็นอย่างมาก เหตุผลส าคัญประการ
หนึ่งน่าจะอยู่ตรงที่ว่า สถาบันการศึกษาได้ท าหน้าที่ใน
การผลิตผู้จบการศึกษาออกไปมีคุณภาพเพียงพอต่อการ
ตอบสนองให้กับสังคมได้หรือไม่ ด้วยข้อสงสัยดังกล่าวจึง
เป็นที่มาของการสร้างความเ ช่ือมั่นให้กับสังคมว่า
สถาบันการศึกษาจะต้องมีภาระหน้าที่ที่ส าคัญในการ
สร้างคนที่มีคุณภาพ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าลังเป็นประเด็นส าคัญ
ส าหรับสถาบันการศึกษาทุกระดับในประเทศไทย ที่
จะต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา [2] ตาม
สาระส าคัญที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 หมวด 6  มาตรา 47 และมาตรา 48 [3] 
  การประกันคุณภาพภายใน จะท าให้สถานศึกษามี
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการท างานที่
มีเป้าหมายและแผนการด าเนินการที่ชัดเจน โดยการ
ด าเนินการตามแผนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น ก็
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จะต้องมีการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อตรวจสอบและ
พัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา  
การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา โดยการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ทุกขั้นตอนจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตาม ประเมินผล และ
พัฒนาปรับปรุง ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพเป็นไปตาม
ความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง และสังคม ผู้บริหาร
และครูในสถานศึกษา เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อ
การหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนดี มีความสามารถ และมี
ความสุข จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารและครูต้องร่วมกัน
ประเมินตนเอง โดยมีเป้าหมายและแผนการด าเนินงานที่
ผู้บริหารและครู ร่วมกันคิดและร่วมกันท า [4] 
 สถานศึกษาย่อมประกอบไปด้วยแต่ละบุคคล ในแต่
ละบุคคลก็มีการแสดงออกทางพฤติกรรมแตกต่างกันตาม
บทบาทหน้าที่ของสถาบัน ความเป็นแต่ละบุคคลมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะความส าเร็จของสถานศึกษา
ย่อมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
ท าความเข้าใจกับปัญหา โดยเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับ
แร งจู ง ใจ  เพื่ อ ให้ ค รู ท า ง าน ให้ ได้ ต าม เป้ าหมาย 
องค์ประกอบหลาย ๆ อย่างของครู  เ ช่น ความรู้ 
ความสามารถจะท าอย่างไรให้ครูแสดงออกมาให้ได้ ซึ่ง
ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้แรงจูงใจอย่างเข้าใจ
และชาญฉลาดของผู้น าทางการศึกษาเป็นส าคัญ [5] 
 การด าเนินงานหรือการบริหารกิจการใด ๆ ของ
องค์กร ผู้ปฏิบัติงานทุกคนย่อมมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ฉะนั้น แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจให้
คนท างานได้ แสดงความรู้ความสามารถ เพื่อด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงย่อมมี
บทบาทส าคัญยิ่งในการบริหารงาน [6] 
 ส าหรับหลักการในการจูงใจนั้น เกิดจากสมมติฐาน
ที่ว่าโดยทั่วไปบุคคลมิได้ท างานอย่างเต็มความสามารถ 
ดังนั้นการที่บุคคลจะท างานอย่างเต็มความสามารถ
หรือไม่นั้น มักขึ้นอยู่กับว่าบุคคลมีความเต็มใจที่จะท าแค่
ไหน โดยทั่วไปถ้ามีเครื่องล่อใจ หรือสิ่งจูงใจที่ดีที่ตรงกับ
ความพอใจ สิ่งจูงใจหรือเครื่องล่อใจนั้นจะเป็นแรงกระตุน้
ที่จะผลักดันให้บุคคลสนใจ เอาใจใส่ ทุ่มเทในงานที่ท า
มากขึน้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การจูงใจที่ดีที่ถูกต้องจะเป็น
เครื่องดึงดูดความรู้สึก และจิตใจของบุคคลให้เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับองค์การมากข้ึนนั่นเอง [7] 

 ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีเป้าประสงค์จะให้ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีความ
พร้อม มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพ จึงได้ก าหนดกลยุทธ์
ในการพัฒนา คือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง 
เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในประการที่ว่า สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง  
ซึ่งปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
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 2 ที่พบมาก คือ มาตรฐานด้าน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน เกิดจากบางโรงเรียนไม่
ท าตามเกณฑ์ ประกาศมาตรฐานของโรงเรียนและ
มาตรฐานเพิ่มเติมในสถานศึกษาเข้าไม่ถึงคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู และนักเรียน อีกทั้งครูต้องจัดการเรียน
การสอน จากสภาพและปัญหาต่าง ๆ สถานศึกษาต้องท า
ให้ระบบการประกันคุณภาพเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานปรกติของบุคลากรในสถานศึกษา มิฉะนั้น
ผู้ปฏิบัติงานก็จะมองว่าการประกันคุณภาพเป็นเรื่อง
ยุ่งยากท่ีจะต้องจัดเตรียมหลักฐานเอกสารมากมาย 
จึงน าไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงเห็นความส าคัญที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการท างานกับการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของครู ซึ่งผลการศึกษาค้นคว้าน่าจะเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการปรับปรุง และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานของครู สังกัด
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 2 
     2.2 เพื่อศึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายใน ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
     2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ท างานกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
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ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ ครู  สั งกัด
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 2 จ านวน 1,700 คน  
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู สังกัด
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 2 จ านวน 324 คน 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระดับแรงจูงใจในการ
ท างานของครู   
     3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของครู 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปแนวคิดแรงจูงใจโดยยึดแนวคิด

ทฤษฎี  2  ปั จจั ย  ของ เฟรด เดอริ ค  เ ฮอร์ ซ เบิ ร์ ก 
(Frederick Herzberg ; อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม [8], 
วรพจน์  บุษราคัมวดี  [ 7 ] )  ได้แก่  1 )  ปัจจั ยจู ง ใจ 
ประกอบด้วย ความส าเร็จในการท างาน การได้รับการ
ยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบของครู 
และความเจริญก้าวหน้า 2) ปัจจัยค้ าจุน ประกอบด้วย 
นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธ์กับผู้อื่น สภาพ
การท างานในโรงเรียน การปกครองบังคับบัญชาของ
ผู้บริหาร และเงินเดือน 
     ส่วนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปแนวคิดของ
รุ่ง แก้วแดง [9] ; ธีระ รุณเจริญ [10] ;กระทรวง 
ศึกษาธิการ [11] ; วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ [2]  ซึ่งมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการ 
2) การด าเนินการ 3) การประเมินผล 4) การปรับปรุง
และพัฒนา แสดงดังรูปที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แรงจูงใจในการท างาน 
1.  ปัจจัยจูงใจ 
     1.1 ความส าเร็จในการท างาน 
     1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ 
     1.3 ลักษณะของงาน 
     1.4 ความรับผิดชอบของครู 
     1.5 ความเจริญก้าวหน้า 
2.  ปัจจัยค้ าจุน 
     2.1 นโยบายและการบริหารงาน 
     2.2 ความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
     2.3 สภาพการท างานในโรงเรียน 
     2.4 การปกครองบังคับบัญชาของผู้บริหาร 
     2.5 เงินเดือน 

 

การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู 
1.  การเตรียมการ  
2.  การด าเนินการ 
3.  การประเมินผล 
4.  การปรับปรุงและพัฒนา 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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5.  สมมติฐานการวิจัย 
 แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู สังกัด
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 2     

 
6. วิธีด าเนินการวิจัย  
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ ครู  สั งกัด
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 2 จ านวน 1,700 คน     
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู สังกัด
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 2 จ านวน 324 คน ซึ่งได้จากการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร  
ยามาเน่ [12] ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยวิธีการ
สุ่มแบบแบ่งช้ัน  
6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 40 ข้อ และศึกษา 
การด า เนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  จ านวน 31 ข้อ มีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
โดยใช้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เป็นผู้ประเมินค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 ซึ่งมีค่า
ความเช่ือมั่น .97 โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การท างาน มีค่าความเช่ือมั่น .93 และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน มีค่า
ความเช่ือมั่น .96 แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับครู
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาช  
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์และส่งด้วยตนเอง จ านวน 324 ฉบับ และติดต่อ

ขอรับแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามกลับคืน 
292 ฉบับ เป็นฉบับท่ีสมบูรณ์ ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 90    
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
 วิเคราะห์แรงจูงใจในการท างานกับการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของครู โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
      วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ท างานกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ   
 
7. สรุปผลการวิจัย  
 7.1 แรงจูงใจในการท างานของครู ในมิติด้านปัจจัย 
จูงใจที่มีอันดับสูงสุด คือ ความส าเร็จในการท างาน  
(= 4.31) รองลงมา คือ ลักษณะของงาน (= 4.20)  
และอันดับต่ าสุด คือ การได้รับการยอมรับนับถือและ
ความเจริญก้าวหน้า (= 4.04)  ส่วนมิติด้านปัจจัย 
ค้ าจุนที่มีอันดับสูงสุด คือ การปกครองบังคับบัญชาของ
ผู้บริหาร ( = 4.19) รองลงมา คือ เ งินเดือน  
(= 4.18)  และอันดับต่ าสุด คือ สภาพการท างานใน
โรงเรียน (= 4.01) 
 7.2  การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
ครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.88)  โดยมีการ
ด าเนินงานอันดับสูงสุด คือ การเตรียมการ (= 3.92)  
รองลงมาคือ การด าเนินการ( = 3.87)  และอันดับ
ต่ าสุด คือ การประเมินผล(= 3.84) 
 7.3 แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของครู เรียงตามล าดับจากมากไป
หาน้อย คือ ความรับผิดชอบของครู ลักษณะของงาน 
สภาพการท างานในโรงเรียน การได้รับการยอมรับนับถือ 
นโยบายและการบริหารงาน ความส าเร็จในการท างาน 
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ความเจริญก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับผู้อื่น เงินเดือน และ
การปกครองบังคับบัญชาของผู้บริหาร  
 
8. อภิปรายผล 
 8.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า แรงจูงใจในการท างาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาได้น าความรู้
ความสามารถมาใช้ในการบริหารงานด้วยความยุติธรรม 
ปราศจากอคติล าเอียง และเปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ความรู้
ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
การแก้ปัญหาในงานจนประสบความส าเร็จ ท าให้ครูเกิด
ความพึงพอใจและความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของงาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของรังสิมันตุ์  เ ชือนรัมย์ [13]  
ที่พบว่า  ข้าราชการครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญเตือน กามินี [14]  ที่พบว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลใน
จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของดลฤดี เกตุรุ่ง [15]  ที่พบว่า ครูในโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา มีแรงจูงใจในการท างาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 8.2  จากผลการวิ จั ยที่พบว่ า  การด า เนินงาน 
การประกันคุณภาพภายในของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
ภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก ทั้ งนี้ อาจ เนื่ อ งมาจาก  
ตามสาระส าคัญที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 หมวด 6  มาตรา 47 และมาตรา 48 ท าให้
สถานศึกษาตื่นตัวที่จะด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุชาย จินะเสนา [16] ที่พบว่า การด าเนิน 
งานประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนในสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติในระดับมาก โดยขั้นตอนปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การวางแผนปฏิบัติงาน รองลงมา คือ การปฏิบัติตาม
แผน การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน และการ
ตรวจสอบและประเมินผล ตามล าดับ และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของกฤษฎา การีชุม [17] ที่พบว่า ระดับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ
แรก คือ ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
รองลงมา คือ ด้านจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 8.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า แรงจูงใจในการท างาน 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดย
แรงจูงใจในการท างานท่ีมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของครู อันดับสูงสุด คือ ความ
รับผิดชอบของครู รองลงมา คือ ลักษณะของงาน และ
อันดับต่ าสุด คือ การปกครองบังคับบัญชาของผู้บริหาร
นั้น แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของครูจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงมีแนวโน้มมาจากความ
รับผิดชอบของครู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ความรับผิดชอบ
เป็นคุณธรรมประการหนึ่งตามจรรยาบรรณแหง่ความเปน็
ครู ครูจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง มุ่งมั่นในงาน 
เมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานและหน้าที่โดยเฉพาะ
แล้ว ก็จะท าให้ดีที่สุดตามความสามารถของตน และผู้ที่มี
ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษาก็คือครู 
เพราะครูเป็นผู้น าหลักการต่าง ๆ ลงไปสู่การปฏิบัติ 
โดยเฉพาะหน้าที่หลักคือการจัดการเรียนรู้  ซึ่ งเป็น
บทบาทส าคัญของครูในการประกันคุณภาพภายใน 
ฉะนั้น การที่ครูได้ท างานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ 
ถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง ครูจึงมีความ
กระตือรือร้น ความพยายาม และความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานให้ด าเนินไปสู่เป้าหมายได้ตามที่ต้องการ ด้วย
เหตุนี้การปกครองบังคับบัญชาของผู้บริหารจึงมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการท างานของครูค่อนข้างน้อย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุชาย จินะเสนา [16] ที่พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีจ านวน 7 ปัจจัย ได้แก่ ระบบคุณภาพและ
ขอบข่ายความรับผิดชอบ ภาวะผู้น า แรงจูงใจในการ
ท างาน การสื่อสาร ต าแหน่งหน้าที่  เพศ และขนาด
โรงเรียนที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษฎา การีชุม 
[17] ที่พบว่า ปัจจัยทางการบริหารระดับผู้บริหารที่มี
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อิทธิพลต่อปัจจัยทางการบริหารระดับครูส่งผลต่อระดับการ
ปฏิบัติตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
องค์กรมีอิทธิพลต่อด้านสภาพแวดล้อมองค์กร และด้าน
แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อด้านสภาพแวดล้อมองค์กร และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรรุ้ง อยู่เจริญ [18] ที่พบว่า 
อิทธิพลทางอ้อมต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ได้รับจากตัวแปรบรรยากาศองค์กร ผ่านเจต
คติการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการท างาน มีขนาด
อิทธิพลเท่ากับ .78 และ .80 ตามล าดับ  
 
9. ข้อเสนอแนะ  
9.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
 9.1.1 การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
ครู ด้านการเตรียมการ จะเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ถ้า
สถานศึกษาควรมีการออกค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในให้ชัดเจนและสม่ าเสมอ อีกทั้งผู้บริหารควรสร้าง
ทัศนคติให้ครูตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายใน เพราะเมื่อครูเห็นความส าคัญ
บวกกับการได้รับเกียรติและความไว้วางใจให้มีอ านาจ
ตัดสินใจในการด าเนินงานได้อย่างอิสระเต็มที่ จะท าให้
เกิดความพึงพอใจและรู้สึกว่าตนมีคุณค่า ซึ่งจะเป็น
แรงผลักดันให้ครูมีความกระตือรือร้นพร้อมจะอุทิศตน
ให้แก่งาน ฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษา
ต้องเห็นความส าคัญถึงสิ่งน้ี เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
ครูปฏิบัติงานจนสามารถบรรลุ เป้าหมายได้อย่างมี
คุณภาพ 
  9.1.2 การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
ครู ด้านการด าเนินการ จะเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็
ต่อเมื่อสถานศึกษาสถานศึกษาจัดช่ัวโมงการสอนและ
ช่ัวโมงการท างานพิเศษให้ครูอย่างเหมาะสม  อีกทั้งควร
จัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการปฏิบั ติ งาน ได้แก่  
ห้องท างานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบ มีความ
ปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้จัดไว้อย่าง
เพียงพอพร้อมที่จะใช้ได้เสมอ มีอากาศถ่ายเทดีไม่มีเสียง
รบกวนและมีแสงสว่างที่พอเหมาะ อาจมีต้นไม้เล็ก ๆ  
ที่ช่วยให้หยุดพักสายตา เพื่อป้องกันอาการเมื่อยล้าจาก
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้การมีสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้

รู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งจะท าให้ครูมีแรงจูงใจในการท างานเพิม่
มากขึ้น 
 9.1.3 การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
ครู ด้านการประเมินผล จะเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาสร้างทัศนคติให้ครูตระหนักถึง
ความส าคัญของการเขียนรายงานและการรายงานผลแก่
ฝ่ายงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยอาจจัดการประชุม
ช้ีแจง สอบถามเหตุผลและความต้องการที่แท้จริง เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติที่ดีขึ้น 
 9.1.4 การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
ครู ด้านการปรับปรุงและพัฒนา จะเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ถ้าสถานศึกษาหาแนวทางในการติดตามผลการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ มีการตรวจสอบ
สารสนเทศให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน เพื่อน าผล
มาปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียนต่อไป 
9.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 9.2.1 ควรศึกษาวิจัยว่ามีตัวแปร หรือปัจจัยใด
นอกจากแรงจูงใจในการท างานที่มีความสัมพันธ์ หรือ
ส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 9.2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างาน
ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามเพศ อายุ และ
ประสบการณ์ในการท างาน 
 9.2.3 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศในจังหวัด
สุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นวัยรุ่นอายุระหว่าง 13 - 19 ปี  จ านวนทั้งสิ้น 250  ราย โดยเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการเก็บข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงกันยายน พ.ศ. 
2560และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 64.00 และเพศหญิง ร้อยละ 36.00  มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 15.50 ปี  ส่วน
ใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และสถานภาพสมรสของบิดามารดาของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่บิดามารดาไม่ได้อยู่ด้วยกัน (เช่น ท างานคนละจังหวัด) ร้อยละ 36.80 ส าหรับคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศในจังหวัดสุพรรณบุรีภาพรวมมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.21 ช้ีให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศในจังหวัดสุพรรณบุรี มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี หาก
พิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม จะพบว่า ทุกด้านมีคะแนนค่อนข้างสูง ซึ ่งจะถือว่าคุณภาพชีวิตของวัยรุ ่นแต่ละด้าน
ค่อนข้างดี โดยเฉพาะด้านสุขภาพกายมีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.27) รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
จิตใจ และด้านสัมพันธภาพทางสังคม (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 4.18 และ 4.12 ตามล าดับ) ผลการศึกษานี้ แสดงให้
เห็นว่าคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศในจังหวัดสุพรรณบุรี มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ปัจจุบัน
สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเพศสภาพของวัยรุ่นส่งผลให้วัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศต่ างจากอดีต 
ดังนั้น ควรมีการศึกษาต่อไปเกี่ยวกับประเด็นคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความหลายหลายทางเพศ เพื่อให้ทราบปัจจัยที่
มีความส าคัญที่แท้จริง และใช้เป็นแนวทางน าไปปฏิบัติสนับสนุนความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคมต่อไป  
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิต, ความหลากหลายทางเพศ และวัยรุ่น 
 

Abstract 
 This research aimed to study the quality of life of transgender adolescents living in Suphanburi. 
The samples in this study were 250 teenagers at the age between 13 and 19. Questionnaires were used as 
the major tools for collecting data, which was conducted from October 2016 to September 2017, and the 
obtained data were statistically analyzed for frequency, percentage, mean, and standard deviation. The 
results showed that 64% of the respondents were male and 36% were female with the average age of 
15.5 years. Most of them were in junior high schools, and their parents’ marital status was mainly in 
separation (e.g. working in different provinces) at 36.8%. The overall quality of life of transgender 
adolescents living Suphanburi was shown to be at a very high level at with an average of 4.21. The results 
indicated that the transgender adolescents living in Suphanburi had good quality of life. When considering 
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the levels of life quality in 4 different aspects, such as physical health, mental health, social relationships 
and environment, the results showed that they were at relatively high levels, and this could be assumed 
that the quality of their lives was at a  fairly good level, of which the highest level was in physical health 
with an average of 4.27 , followed by the environment, mental health, and social relationships at 4.25, 
4.18 and 4.12, respectively. This study showed that the transgender adolescents in Suphanburi had 
acceptably good quality of life; however, Thai society now had different views on transgender 
adolescents. Therefore, further studies on the life quality of transgender teenagers should be continued 
for understanding the crucial factors which can be used as guidelines for supporting the good relationships 
within a family and society in the future. 
Keywords: Life Quality, Transgender , Adolescents 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันการแบ่งเพศของมนุษย์ไม่ถูกจ ากัดแค่เพียง
เพศหญิงหรือเพศชายเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีเพศที่มี 
ลักษณะของเพศสภาพที่แตกต่างจากเพศเดิมแต่ก าเนิด 
ท าให้สังคมไทยยุคปัจจุบันมีลักษณะเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม ผู้คนในสังคมได้ปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติ 
รูปแบบการด า เนิน ชีวิ ตและมีการยอมรับในการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สิ่งที่
เห็นได้ชัดคือการมีตัวตนในสังคมของกลุ่มคนที่มีความ
หลากหลายทางเพศที่มีศัพท์เรียกกันทั่วไป ได้แก่ กะเทย 
สาวประเภทสอง คนรักเพศเดียวกัน เพศที่สาม คนข้าม
เพศ เกย์ ทอม ดี้  เป็นต้น [1] ซึ่งในอดีตการให้การ
ยอมรับส าหรับกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศอยู่ใน
ระดับที่ต่ า เนื่องจากถูกมองว่าเป็นบุคคลวิปริต มีความ
ผิดปกติในจิตใจ สร้างปัญหาให้กับสังคม และก่อให้เกิด
ความอับอายต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล ทว่าปัจจุบัน 
สถานการณ์ของการให้การยอมรับภายในสังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี แต่ก็ยังคงมีข้อจ ากัดบาง
ประการ ส่งผลให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศใน
สังคมไทย บางรายอาจไม่ได้รับความเท่าเทียมในสังคม
เฉกเช่นบุคคลที่มีเพศสภาพปกติ 
 ทางจิตแพทย์ทั่วโลกให้การยอมรับว่าพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศในลักษณะต่าง ๆ นั้น มิใช่สิ่งผิดปกติ 
มิ ใ ช่ โ รคภั ย   การที่ บุ คคลมี ความพึ งพอใจที่ จะมี
ความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกันแต่ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาใด ๆ ขึ้นจากพฤติกรรมนั้น ซึ่งบุคคลนั้นก็ไม่

ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมดังกล่าว 
อย่างนี้ก็ไม่ได้ถือว่ารักร่วมเพศเป็นเรื่องที่ผิดปกติ [2] แต่
ในสังคมไทยกลับมีบุคคลบางกลุ่มที่มองว่าการรักร่วมเพศ
เป็นพฤติกรรมที่ น่ า รั ง เกียจ ประกอบกั บสื่ อและ
เทคโนโลยีต่างๆที่มีการน าเสนอข่าวหรือเหตุการณ์
เกี่ยวกับกลุ่มรักร่วมเพศในเชิงลบ ซึ่งเป็นสิ่งตอกย้ าให้เห็น
ว่าบุคคลรักร่วมเพศเป็นกลุ่มที่มีความผิดปกติทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
 พฤติกรรมทางเพศเป็นผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูของ
ครอบครัว การอบรมสั่งสอนของบิดามารดา และการ
เลียนแบบการปฏิบัติตนระหว่างบิดากับมารดา  ซึ่งการ
ได้รับความรู้เรื่องเพศจากครอบครัว ในลักษณะใดก็จะมี
ค่านิยมในลักษณะที่ได้รับความรู้มา  และส่งผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศ แต่หากว่าวัยรุ่นได้อาศัยอยู่ ใน
ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพอันดี จะเป็นภูมิคุ้มกันให้วัยรุ่น
ได้อาศัยอยู่อย่างมีความสุข มีความสัมพันธ์ที่ดี ใน
ครอบครัว [3] ทั้งนี้การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การอบรมเลี้ยงดู
แบบเข้มงวดกวดขัน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
การอบรมเลี้ยงดู แบบปล่อยปละละเลย [4] ส าหรับ
ครอบครัวที่บิดามารดามีความเช่ือในบทบาททางเพศที่
แตกต่างกันระหว่างหญิงและชายและมีการเลี้ยงดู
บุตรชายและหญิงให้แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อเจตคติ 
บทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศของบุตรเมื่อ
เติบโต [5] หากครอบครัวที่มีบิดามารดาไม่มีการแบ่งแยก
บทบาทของเพศชายและเพศหญิง เด็กก็จะเรียนรู้บทบาท
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ทางเพศของตนเองจากการเอาแบบอย่างจากการสังเกต
และจดจ าพฤติกรรมของบิดามารดา ท าให้เด็กสร้าง
บุคลิกภาพของตนเองจากการรับรู้นั้น [6] 
 วัยรุ่นเป็นวัยที่เช่ือมต่อระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ 
เป็นระยะที่ส าคัญที่สุดในช่วงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจาก
เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต [7] ที่มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นมากและรวดเร็วในทุก ๆ ด้านของพัฒนาการ [8] 
รวมทั้งเป็นวัยที่พยายามค้นหาและสร้างตัวตนที่แท้จริง
ของตนเอง เริ่มหาทิศทางส าหรับอนาคตเพื่อด าเนินชีวิต
ในวัยผู้ใหญ่ หากวัยรุ่นไม่สามารถพัฒนาตนเองหรือไม่ 
ประสบความส าเร็จในการค้นหาความเป็นตนเองก็จะเกิด
ความสับสนในอัตลักษณะแห่งตน ซึ่งอิริก สัน [9] เรียก
ภาวะนี้ว่า “ภาวะวิกฤติ” (Critical period) ท าให้เด็ก
วัยรุ่นมีแนวโน้ม เลียนแบบเป้าหมายในชีวิตผู้อื่น ที่อาจ
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับตนเอง ยินยอมให้ผู้อื่นมี
อิทธิพลเหนือ ความคิดของตน จนอาจท าให้สูญเสียความ
เป็นตัวของตัวเอง  เด็กวัยรุ่นที่มีภาวะเช่นนี้จะท าให้ไม่
เข้าใจในการใช้ชิวิต ขาดเป้าหมายและไม่มีจุดยืนและ
ส่งผลต่ออัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง เด็กวัยรุ่นที่มี 
พัฒนาการทางเพศที่ไม่เหมาะสมมักขาดความมั่นใจใน
ตนเอง รู้สึกว่าตนเองด้อยคุณค่า จากการศึกษาของ 
วารุณี ฟองแก้วและคณะ [10] พบว่า เด็กวัยรุ่นชายที่เป็น
กลุ่มเพศที่สามหรือกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศมี
แนวโน้มในการรวมกลุ่มกันและกล้าเปิดเผยเพศวิถีของ
ตนเองและเรียกร้องให้สังคมยอมรับมากขึ้น โดยจะ
แสวงหาวิธีการจัดการความงามหรือวิธีการเปลี่ยนแปลง
ตนเองให้ได้มาซึ่งความงามตามความ ต้องการของตนเอง
หลากหลายวีธี เช่น การผ่าตัดแปลงเพศจากชาย
กลายเป็นหญิง การใช้ฮอร์โมนเพศหญิง เป็นต้น ซึ่ง
แนวโน้มของการแปลงเพศของชายจะเพิ่มขึ้น ท าให้เกิด
ความเสี่ยงจะเกิดผลข้างเคียงที่อันตราย อาทิ อาการ
ข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนหรือการผ่าตัดศัลยกรรมที่
เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ [11] 
 วัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศจะประกอบด้วย 4 
ลักษณะ คือ ผู้ชายท าตัวเป็นผู้หญิง ผู้หญิงท าตัวเป็นชาย 
ชายรักชายและหญิงรักหญิง ซึ่งระดับการยอมรับของคน
ในครอบครัวที่มีวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศอาศัย
มีเพิ่มมากขึ้นจากอดีต เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆที่ได้เปิดพื้นที่ให้วัยรุ่นที่มี
ความหลากหลายทางเพศมีตัวตน จะเห็นได้จากดารา 
นักร้อง พิธีกร เน็ตไอดอลช้ันแนวหน้าแสดงบทบาท

สื่อสารและการแต่งกายในรูปของบุคคลเพศที่สามผ่าน
ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์และการประกวดสาวประเภท
สอง จึงท าให้คนในสังคมยอมรับพฤติกรรมการแสดงออก
ทางเพศมากขึ้น แต่กลับพบปัญหาที่ส าคัญคือ วัยรุ่นที่มี
ความหลากหลายทางเพศมักขาดความมั่นใจในตนเอง 
รู้สึกว่าตนเองด้อยคุณค่าและพยายามแสวงหาสิ่งยึด
เหนี่ยวที่ท าให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น เช่น การพร้อมใจให้เด็ก
วัยรุ่นชายท าทุกอย่างเพื่อการได้มาซึ่งความรัก [12] 
ส่งผลให้เกิดปัญหาการติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์ จากการ
รายงานทางสถิติของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ตั้งแต่ปี 2548 พบว่า การติดเช้ือรายใหม่ในกลุ่มคนอายุต่ า
กว่า 21 ปี เพิ่มสูงขึ้น กลุ่มประชากรที่มีความชุกต่อการ
ติดเชื้อ เอดส์สูงและไม่ลดลงคือ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์
กับชายหรือชายรักเพศเดียวกัน ที่ส าคัญคือพบถึงร้อยละ 
33 หรือ 1 ใน 3 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นกลุ่มชายรักเพศ
เดียวกัน ส่งผลให้จ านวนประชากรชายลดลงและอาจ
ส่งผลต่ออัตราการเจริญพันธ์ของประชากรในประเทศ
ไทยในอนาคต 
 นอกจากปัญหาทางสั งคมแล้ วกลุ่ ม ผู้ มี ค วาม
หลากหลายทางเพศต้องประสบแล้วหากมองย้อนไปใน
ช่วงเวลาตั้ งแต่ เกิดจนถึงเติบโตของกลุ่มผู้ มีความ
หลากหลายทางเพศ จะพบว่าจะประสบปัญหาในการอยู่
ร่วมภายในสังคม โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นที่เป็นช่วงวัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและส่งผลต่อชีวิตในอนาคต ดังจะ
เห็นได้จากการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่พบว่า กลุ่มวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทาง
เพศมักถูกคุกคาม ข่มเหง มีการรังแก ทั้งภายในโรงเรียน 
สังคม ไม่เว้นแม้แต่ภายในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ ให้การ
ยอมรับ ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับการรังแกด้วยเหตุแห่ง
เพศภาวะและเพศวิถี พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นที่
มีความหลากหลายทางเพศถูกรังแกจากเพื่อนเนื่องจาก
สภาพความหลากหลายทางเพศของตน  และร้อยละ 25
ของนักเรียนที่ไม่ได้ระบุตัวเองว่ามีความหลากหลายทาง 
เพศถูกรังแกเนื่องจากถูกคิดว่าเป็นคนข้ามเพศหรือชอบ
เพศเดียวกัน  ซึ่งเป็นการยืนยันงานวิจัยต่าง ๆ ที่ระบุว่า
การรับรู้ถึงความชอบเพศเดียวกันและตัวตนข้ามเพศนั้น
เป็นสาเหตุให้บุคคลสามารถตกเป็นเหยื่อ ของการถูก
รั ง แก ได้  ดั งนั้ นจะ เห็ น ได้ ว่ า กลุ่ ม วั ยรุ่ นที่ มี ความ
หลากหลายทางเพศมักมีปัญหาในการด าเนินชีวิต และ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
เป็นวัยผู้ใหญ่น าไปสู่การด ารงชีวิตได้ ดังนั้นการศึกษา
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เพศสภาพ 

อาย ุ

การศึกษา 

สถานภาพสมรส
ของบิดามารดา 

คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศจะ
ช่วยให้ทราบถึงระดับของคุณภาพชีวิตของกลุ่มวัยรุ่นที่มี
ความหลากหลายทางเพศ และสามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มวัยรุ่นที่มี
ความหลากหลายทางเพศได้อีกด้วย 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความ
หลากหลายทางเพศในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
1) ด้านสุขภาพกาย 2) ด้านจิตใจ 3) ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม และ4) ด้านสิ่งแวดล้อม 
    ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่ในการศึกษา คือ 
กลุ่มวัยรุ่น อายุระหว่าง 13 -19 ปี ที่มีความหลากหลาย
ทางเพศอาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้ท าการศึกษา
ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 – กันยายน พ.ศ. 2560 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     4.1 เพื่อทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มี
ความหลากหลายทางเพศในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 4.2 ผลการศึกษาที่ได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานศึกษาต่างๆ 
สังคม ชุมชน และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ครูและ
อาจารย์ รวมทั้งพ่อแม่และผู้ปกครอง เพื่อน าไปวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพ ชีวิ ตของวั ย รุ่ นที่ มี ความ
หลากหลายทางเพศในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

5.กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผลจากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
จะพบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่ง
การศึกษานี้สนใจตัวแปรลักษณะทางเพศ อายุ การศึกษา 
และสถานะทางครอบครัว ดังรูปที่ 1  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

6. วิธีการด าเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ วัยรุ่นอายุ
ระหว่าง 13 -19 ปี ที่มีความหลากหลายทางเพศอาศัยอยู่
ในจังหวัดสุพรรณบุรี  
 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ วัยรุ่น 
อายุระหว่าง 13 -19 ปี ที่มีความหลากหลายทางเพศ
อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 250 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive 
sampling) 
6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ส า ห รั บ เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นการน าเอามาตรวัดคุณภาพชีวิตของ
องค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย  (WHOQOL – 
BREF – THAI) ประกอบด้วยข้อค าถาม 26 ข้อ โดย
เกณฑ์การให้คะแนนมี 5 ระดับคือ ข้อค าถามเชิงบวก 23 
ข้อ ให้คะแนน ไม่เลย = 1 เล็กน้อย= 2 ปานกลาง = 3 มาก 
= 4 มากที่สุด =5 ส่วนข้อค าถามเชิงลบ 3-ข้อ ให้คะแนน
กลับกัน ไม่เลย = 5 เล็กน้อย=4 ปานกลาง =3 มาก =2 
มากที่สุด =1 
 ส่วนเกณฑ์การแปลผลคะแนนคุณภาพชีวิต [13] มี
ดังนี ้
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง คุณภาพชีวิตระดับมากที่สุด 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง คุณภาพชีวิตระดับมาก 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง คุณภาพชีวิตระดับปานกลาง 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง คุณภาพชีวิตระดับน้อย 
คะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง คุณภาพชีวิตระดับน้อยที่สุด 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 คุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 
4 ด้าน 
 ด้านสุขภาพกาย 
 ด้านจิตใจ 
 ด้านความสัมพันธ์ทาง

สังคม 
 ด้านสิ่งแวดล้อม 
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6.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 การศึกษานี้ท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 2 
วิธี ได้แก่ 1) การทดสอบความแม่นตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) :ซึ่งแบบสอบถามนี้ มีค่า IOC 
เท่ากับ 0.65 และ2) การทดสอบความเช่ือถือได้ 
(Reliability) โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เท่ากับ 0.84 
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิ เ ค ราะห์ข้ อมู ล โดย ใ ช้สถิติ เ ชิ งพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation ) 
7.สรุปผลการวิจัย 
7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
     ประชากรในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 250 คน 
เป็นเพศชาย (ร้อยละ 64.00 ) มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 
36.00) มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 15.50 ปี ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง
มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคือ ร้อย
ละ 43.60 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญา
ตรีและปวช./ปวส./อนุปริญญา (ร้อยละ 30.40 13.20 
และ12.80 ตามล าดับ) และสถานภาพสมรสของบิดา
มารดาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่บิดามารดาไม่ได้
อยู่ด้วยกัน (เช่น ท างานคนละจังหวัด) ร้อยละ 36.80 
รองลงมาคือ บิดามารดาหย่าร้างหรือแยกทางกัน บิดา
มารดาอยู่ด้วยกัน และบิดาและ/มารดาถึงแก่กรรม (ร้อย
ละ 28.00 22.80 และ12.40)  
 
7.2 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความ
หลากหลายทางเพศ 
     เ มื่ อ ศึ ก ษ า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง วั ย รุ่ น ที่ มี ค ว า ม
หลากหลายทางเพศ พบว่า ในเรื่องความพอใจเกี่ยวกับ
สุขภาพ ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีความพอใจเกี่ยวกับสุขภาพใน
ระดับมากที่สุด (ร้อยละ36.80) เรื่องการเจ็บปวดทาง
ร่างกายท าให้วัยรุ่นไม่สามารถท าในสิ่งที่วัยรุ่นอยากท า 
พบว่า มากกว่าครึ่งวัยรุ่นไม่มีการเจ็บปวดทางร่างกาย 
เช่น ปวดหัว ปวดท้องและปวดตามตัว (ร้อยละ57 .00) 
เรื่องวัยรุ่นมีพลังงานเพียงพอในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีพลังงานเพียงพอในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 49.60) เรื่อง

วัยรุ่นพอใจกับการนอนหลับ พบว่า วัยรุ่นมีความพอใจ
กับการนอนหลับอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ100 .00) เรื่อง
วัยรุ่นมีความสุขในการด าเนินชีวิตประจ าวัน พบว่า ส่วน
ใหญ่วัยรุ่นมีความสุขในการด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่ใน
ระดับมาก (ร้อยละ48.40) เรื่องการมีสมาธิในการท าสิ่ง
ต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีสมาธิในการท าสิ่งต่างๆอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ49.60) เรื่องความรู้สึกพอใจใน
ตนเอง พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งวัยรุ่นมีความรู้สึกพอใจใน
ตนเองอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ60.80) เรื่องการยอมรับ
รูปร่างหน้าตาของตนเอง พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีการ
ยอมรับรูปร่างหน้าตาของตนเองในระดับมาก (ร้อยละ 
38.00) เรื่องความรู้สึกด้านลบ เช่น ความรู้สึกเศร้า 
ผิดหวัง วิตกกังวล หดหู่ ฯลฯ พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของวัยรุ่นไม่มีความรู้สึกด้านลบ (ร้อยละ74.00) เรื่อง
ความพอใจกับความสามารถในการด าเนินกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีความพอใจกับ
ความสามารถในการด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวันใน
ระดับมาก (ร้อยละ35.60) เรื่องความจ าเป็นต้องการ
บ าบัดทางการแพทย์ พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีความจ าเป็น
ต้องการบ าบัดทางการแพทย์เพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 
40.80) เรื่องความพอใจกับความสามารถในการเรียนหรือ
ท างาน พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีความพอใจความสามารถ
ในการเรียนหรือท างานในระดับมาก(ร้อยละ36.40) เรื่อง
ความพอใจกับการผูกมิตรหรือเข้ากับคนอื่น พบว่า 
มากกว่าครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นมีความพอใจกับการผูกมิตร
หรือเข้ากับคนอ่ืนในระดับมาก(ร้อยละ 62.80) เรื่องความ
พอใจเกี่ยวกับการสนับสนุนที่คุณได้รับจากเพื่อนๆ พบว่า 
ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีพอใจเกี่ยวกับการสนับสนุนที่คุณได้รับ
จากเพื่อนๆ อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ38.40) เรื่อง
ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน พบว่า มากกว่า
ค รึ่ ง ห นึ่ ง ข อ ง วั ย รุ่ น รู้ สึ ก ว่ า มี ค ว า ม ป ล อด ภั ย ใ น
ชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 64.00) เรื่อง
ความพอใจเกี่ยวกับสภาพที่อยู่อาศัย พบว่า ส่วนใหญ่
วัยรุ่นมีความพอใจเกี่ยวกับสภาพที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับ
มาก (ร้อยละ 47.20) เรื่องการเงิน พบว่า มากกว่า
ครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นมีเงินเพียงพอที่จะตอบสนองความ
ต้องการของตนเองในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 54.00) 
เรื่องความพอใจที่จะสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 
พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นมีความพอใจที่จะ
สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
(ร้อยละ 58.40) เรื่องการได้รับข้อมูลในการด าเนิน
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ชีวิตประจ าวัน พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีการได้รับข้อมูลที่
ตนต้องการในการด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับมาก
(ร้อยละ 37.60) เรื่องการมีโอกาสที่จะท ากิจกรรมยาม
ว่าง พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีโอกาสที่จะท ากิจกรรมยาม
ว่างในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 45.20) เรื่องความรู้สึกว่า
สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพ พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของ
วัยรุ่นรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพตนเองในระดับ
มาก (ร้อยละ55.60) เรื่องความพอใจกับการเดินทางไป
ไหนมาไหน พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นมีความ
พอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนในระดับมาก (ร้อยละ
52.00) เรื่องความรู้สึกว่าชีวิตของตนเองมีความหมาย 
พบว่า มากกว่าครึ่งของวัยรุ่นรู้สึกว่าชีวิตของตนเองมี
ความหมายในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 50.40) เรื่อง
ความสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเอง พบว่า วัยรุ่นทุก
คนสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเองในระดับมากที่สุด 
(ร้อยละ100.00) เรื่องความพอใจในชีวิตทางเพศ พบว่า 
ส่วนใหญ่วัยรุ่นพอใจในชีวิตทางเพศอยู่ในระดับมากที่สุด
(ร้อยละ38.40) และเรื่องคุณภาพชีวิตหรือชีวิตความ
เป็นอยู่ พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีคุณภาพชีวิตหรือชีวิต
ความเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 42.80)  

 
7.3 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความ
หลากหลายทางเพศแต่ละด้านและภาพรวม 
 ส าหรับคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ ประกอบด้วยข้อค าถาม 26 ข้อ คณะผู้วิจัยแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านสุขภาพกาย 2) ด้านจิตใจ 3)
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และ4)ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างจะมีคุณภาพชีวิตอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.21) หากพิจารณาเปรียบเทียบ
คะแนนค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นเป็นรายด้าน จะ
พบว่า ทุกด้านมีคะแนนค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ยเข้าใกล้
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งจะถือว่าคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นแต่ละด้านค่อนข้างดี โดยเฉพาะด้านสุขภาพกายมี
คะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.27)  
 
8. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความ
หลากหลายทางเพศในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
และด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิต

อยู่ในระดับมากในทุกด้าน ซึ่งสามารถอธิบายเป็นรายดา้น
ดังนี ้
 1. ด้านสุขภาพร่างกาย  คือ การรับรู้สภาพทางด้าน
ร่างกายของบุคคล ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ าวันช่วยให้ด าเนนิ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข เช่น การรับรู้สภาพ
ความสมบูรณ์แข็งแรง ของร่างกาย ความรู้สึกสุขสบายไม่
มีความเจ็บปวด ความสามารถที่จะจัดการกับความ
เจ็บปวดทางร่ างกายได้  พละก าลั ง ในการด า เนิน
ชีวิตประจ าวัน การนอนหลับและพักผ่อน การรับรู้เหล่านี้
มีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 2. ด้านจิตใจ (Psychological domain) คือ การ
รับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึก
ทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง มีความรู้สึกปลอดภัยและ
ความพอใจในสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย การสร้าง
ภาพลักษณ์ของตนเอง ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง 
ความมั่นใจในตนเอง ความคิด ความจ า สมาธิ การ
ตัดสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ 
ของตน และความสามารถในการจัดการกับความเศร้า
หรือความกังวล เพื่อลดความกดดันด้านจิตใจ พร้อมที่จะ
เผชิญปัญหาต่าง ๆ ที่จะเข้ามาได้อย่างมีสติและความ
เข้มแข็ง 
 3 . ด้ า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ท า ง สั ง ค ม  ( Social 
relationship) คือ การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนกับ
บุคคลอื่น สามารถใช้เวลาว่างที่มีได้อย่างมีประโยชน์  
การได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรู้
ว่าตนได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมด้วย 
รวมทั้งการรับรู้ ในเรื่องอารมณ์ทางเพศ หรือการมี
เพศสัมพันธ์ ร่วมถึงการเดินทางเพื่อติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกได้อย่างมีสัมพันธภาพอันดี 
 4. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การรับรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การ
รับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความ
ปลอดภั ยและมั่ นคง ใน ชีวิ ต  การรั บรู้ ว่ า ได้ อยู่ ใ น
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การ
คมนาคมสะดวก มีเงินทองจับจ่าย สถานบริการ ด้าน
สุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสที่จะ
ได้รับข่าวสารหรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การ รับรู้ว่าตนได้มี
กิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาว่าง สามารถ
พัฒนาตนเองศึกษาหาความรู้ได้อย่างท่ีต้องการ 
 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 
วันดี  สุทธรั งษี  และพัชรียา ไชยลังกา [14]  ซึ่ งได้
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ท าการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
เมืองชนบทซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น
นอกจากนี้การศึกษาของรจนา คงคาลับ [15] ได้ศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคลและสัมพันธภาพในครอบครัวกับ
คุณภาพชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี 
พบว่า การที่นักเรียนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มี
ความสุขสบาย ไม่มีความเจ็บป่วย มีการออกก าลังกาย 
และเล่นกีฬา การได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ
ครบ 5 หมู่ มีการนอนหลับและพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
โดยได้ก าหนดตัวบ่งช้ีในการวัด ได้แก่ การรับประทาน
อาหารที่เป็นประโยชน์และเพียงพอกับความต้องการของ
ร่างกาย  การออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ 
การพักผ่อนและนอนหลับอย่างเพียงพอ การมีความ
พอใจกับสุขภาพร่างกาย ตลอดจนการสนใจและห่วงใยใน
สุขภาพของตนเอง เป็นคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย
ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ดี 
 บทความนี้แสดงให้ว่าวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทาง
เพศที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่แสดงออกโดย
การแต่งตัวข้ามเพศ พฤติกรรมหรือแม้กระทั่งไม่ได้
แสดงออกผ่านรูปลักษณ์ภายนอก แต่มีเพศวิถีแตกต่าง
จากเดิมพบว่ามีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี อาจเป็นเพราะใน
ปัจจุบันส าหรับบุคคลทั่วไปมองว่าพฤติกรรมรักเพศ
เดียวกันไม่ได้เป็นปัญหาสังคมอย่างใด เพราะพฤติกรรม
รักเพศเดียวกันไม่ได้ท าให้เกิดความเดือดร้อนในสังคม 
หากรับไม่ได้ก็เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวไม่มีผลกระทบต่อ
สั งคมในมุมกว้ า ง  นอกจากนี้ปั จจุบันได้ เปิดพื้นที่
สาธารณะให้กับวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศได้
แสดงตั วตนมากขึ้น ในสื่ อต่ างๆ ไม่ ว่ าจะ เป็น  สื่ อ
อินเตอร์เน็ต สื่อโทรทัศน์  ภาพยนตร์และนิตยสาร เป็น
ต้น จึงท าให้ได้รับการยอมรับในสังคมอย่างแพร่หลาย
มากขึ้น 
9. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 9.1 เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นควรมี
การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพมาประกอบด้วย ซึ่งจะท าให้
ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกท่ีส าคัญของคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่
มีความหลากหลายทางเพศอีกหลายประเด็น รวมทั้งเพิ่ม
ตัวแปรในการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

 9.2 การศึกษาในครั้งต่อไปควรท าการศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความเฉพาะเจาะจงตามเพศสภาพ เช่น ชาย
รักชาย เกย์ ตุ๊ด กระเทย หญิงรักหญิง ทอม ดี้ เป็นต้น 
เพื่อที่จะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในแต่ละกลุ่มเพศสภาพมีความเหมือนหรือ
ต่างกันหรือไม่ อย่างไร โดยใช้แบบสอบถามเดียวกัน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีลักษณะของกิจการแตกต่างกัน และศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชี : กรณีศึกษา ธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า  ลักษณะของกิจการที่แตกต่างกัน (รายได้เฉลี่ยต่อปีของกิจการ) มีผล
ต่อคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และ เมื ่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณภาพ
สารสนเทศทางการบัญชี : กรณีศึกษา ธุรกิจ SMEs พระนครศรีอยุธยา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง หมายถึง 
เมื่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีสูง 
คุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีจะสูงตามไปด้วย 
ค าส าคัญ: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี  คุณภาพสารสนเทศทางการบัญชี 
 

Abstract 
 This independent study aimed to compare the accounting information quality derived from 
accounting software for different types of SMEs, and to study the relationship between accounting 
software selection and accounting information quality with a case study of SMEs in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province. The study revealed that different types of SMEs (categorized by their average annual 
incomes) could influence the accounting information quality at the significant level of .05. Moreover, the 
data analysis indicated a strongly positive relationship between the accounting software selection of SMEs 
in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province and the accounting information quality. This could mean that the 
accounting information quality would increase when the SMEs attitudes towards the accounting software 
selection increased. 
Keywords: Small and Medium Enterprise (SMEs), accounting software, accounting information quality 
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1. บทน า 
 ในอดีตนักบัญชีมีการจัดท าบัญชีด้วยมือ ข้อมูลที่ได้
มักเกิดข้อผิดพลาดและมีความล่าช้า ซึ่งในปัจจุบันมีการ
แข่งขันกันสูง ข้อมูลทางการบัญชีมีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหาร เพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การแข่งขันในการประกอบธุรกิจหน่วยงานจึงได้มีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงโดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาช่วย คือ ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้กับงานบัญชี ด้วยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เข้ามาช่วยท าให้ข้อมูลที่
ผู้บริหารได้รับมคีวามถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์และน าไปใช้ในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุไรวรรณ หงส์ชัย [1] โดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีระบบ
ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน
หลายแห่ง ได้น าโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีมาช่วย
ในการจัดท าบัญชี  งบการเงินและการรายงานเพื่อการ
บริหาร ท าให้กิจการสามารถจัดท าบัญชี  งบการเงินและ
รายงานเพื่อการบริหารได้อย่างรวดเร็ว แม่นย า และมี
ความถูกต้อง 
     ธุรกิจที่น าโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้นั้น 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการท างานเพราะโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีจะมีการประมวลผลอัตโนมัติ
ภายใต้การสั่งการของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
โดยทั่วไปโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีจะมีการวาง
รูปแบบขั้นตอนทางการบัญชีเอาไว้แล้วและสามารถ
ตรวจสอบรายการได้  ส่วนความซับซ้อนของงานที่
แตกต่างกัน ในแต่ละกิจการนั้นจ าเป็นต้องอาศัยความ
หลากหลายและความยืดหยุ่นของโปรแกรมที่แตกต่างกัน 
หากธุรกิจเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีที่
รองรับงานบัญชีได้อย่างครอบคลุม และมีการพัฒนา
ปรับปรุงโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง ก็นับได้ว่าเป็นการ
ตัดสินใจที่ละเอียดรอบคอบ แต่ถ้าเลือกโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีโดยไม่มีหลักเกณฑ์ก็จะท าให้
กิจการต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
เลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณภาพ
สารสนเทศทางการบัญชี : กรณีศึกษา ธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะการลงทุนในการซื้อ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้ ถ้าหากเกิดผลดี  
จะท าให้ได้งานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อให้ได้
โปรแกรมที่มีความคุ้มค่าและมีความเหมาะสมกับ
ระบบงานของธุรกิจเป็นการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ ้
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพสารสนเทศทางการ
บัญชีที่ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีลักษณะของ
กิจการแตกต่างกัน  
     2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณภาพสารสนเทศ
ทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เจ้าของธุรกิจหรือ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี ของธุรกิจ 
SMEs ที่เป็นธุรกิจบริการขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวนธุรกิจ 144 แห่ง 
(ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , 
สสว.) 
     จ ากจ า นวนประชากรที่ มี ทั้ ง หมด  1 44 แห่ ง 
ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน ± 5% ตามแนวคิด
ของทาโร่ ยามาเน่ Yamane,Taro  [2] จากสูตรดังกล่าว
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 106 ตัวอย่าง 
     โ ด ยจ า กก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  ผู้ วิ จั ย ส า ม า ร ถ เ ก็ บ
แบบสอบถามได้ 84 ตัวอย่างจาก 106 ตัวอย่างคิดเป็น 
79.25% 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
     1. ติดต่อเจ้าของธุรกิจหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินและบัญชีของธุรกิจ SMEs เขตพระนครศรีอยุธยา 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อแจกแบบสอบถามโดยการส่ง
แบบสอบถามไปทางไปรษณีย์หรือการเดินทางไปแจก
แบบสอบถามด้วยตนเอง 
     2.รอการติดต่อกลับหรือส่งแบบสอบถามกลับคืนจาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างของแต่ละธุรกิจหากระยะเวลาเกิน 
2 สัปดาห์ ไม่มีการติดต่อกลับมา ผู้วิจัยจะติดต่อทาง
โทรศัพท์เพื่อสอบถามและติดตาม 
     3.เมื่อได้แบบสอบถามกลับมา จึงท าการตรวจนับ
จ านวนและความครบถ้วนของเอกสารให้เรียบร้อยแล้วจึง
น าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
แต่ละส่วน มดีังนี ้
     1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้
วิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยลักษณะ
กิจการและระดับการเห็นด้วย เช่น ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และตารางโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร์ 
     2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อ
ทดสอบหาค่าความแตกต่างของตัวแปรและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ดังนี้ 
          2.1 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ 
One-way ANOVA เพื่อหาคู่เฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 
          2.2 วิเคราะห์สถิติ Independent Samples     
t-test เพื่อหาคู่เฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 
          2.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยวิธีการของเพียร์
สัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้น ามาแปลผล
ในรูปของความสัมพันธ์ โดยก าหนดหลักการดังนี ้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์          ความหมาย 
0.91 ถึง 1.00 มีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับสูงมาก 
0.71 ถึง 0.90 มีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับสูง  
0.51 ถึง 0.70 มีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับปานกลาง 
0.31 ถึง 0.50 มีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับต่ า 
0.00 ถึง 0.30 มีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับต่ าที่สุด 

     เครื่องหมาย +,- หน้าตัวเลขสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
จะบอกถึงทิศทางของความสัมพันธ์โดยที่หาก 
     r มีเครื่องหมาย + หมายถึง การมีความสัมพันธ์กันไป
ในทิศทางเดียวกัน (ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง อีกตัวแปรหนึ่งจะ
มีค่าสูงตามไปด้วย) 
     r มีเครื่องหมาย - หมายถึง การมีความสัมพันธ์กันไป
ในทิศทางตรงกันข้าม (ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง อีกตัวแปรหนึ่ง
จะมีค่าต่ า) 
 
5. ผลการวิจัย 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกิจการกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งน้ี จ านวน  84  กิจการ  พบว่า 
     จ านวนพนักงานในกิจการ  ส่ วนใหญ่มีจ านวน
พนักงาน 1-20 คน จ านวน  47  กิจการ คิดเป็นร้อยละ 
56.00  รองลงมาคือจ านวนพนักงาน 40 คนขึ้นไป 
จ านวน 26 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 31.00 และ จ านวน
พนักงาน 21-40 คน จ านวน 11 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 
13.10  ตามล าดับ 
     จ านวนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ  ส่วนใหญ่มีมูลค่า
ไม่เกิน  15 ล้านบาท จ านวน  58 กิจการ คิดเป็นร้อยละ  
69.00 รองลงมาคือ มูลค่า 15-30 ล้านบาท จ านวน 16 
กิจการ คิดเป็นร้อยละ  19.00 และมูลค่า 30 ล้านบาท
ขึ้นไป จ านวน 10 กิจการ คิด เป็นร้อยละ  11.90 
ตามล าดับ 
     ทุนจดทะเบียน  ส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนต่ ากว่า
หรือเท่ากับ 1,000,000 บาท จ านวน 62 กิจการ คิดเป็น
ร้ อ ย ล ะ   73.80  ร อ ง ล ง ม า คื อ ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น  
1,000,001-5,000,000 บาท  จ านวน 20 กิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 23.80  ทุนจดทะเบียน  5,000,000  บาทขึ้นไป  
จ านวน  2  กิจการ  คิดเป็นร้อยละ  2.40  ตามล าดับ 
     รายได้เฉลี่ยของกิจการต่อปี  ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากวา่  
10,000,000 บาท  จ านวน  52  กิจการ  คิดเป็นร้อยละ  
61.90  รองลงมาคือ มีรายได้ 10,000,001 บาทขึ้นไป  
จ านวน  32  กิจการ  คิดเป็นร้อยละ  38.10  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ปัจจัยการเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัช ี

ระดับความเห็น 

x̄ SD 
แปล
ผล 

1.ด้านลักษณะการท างานของ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชี 

4.13 0.7  มาก  

2. ความน่าเชื่อถือของ
บริษัทผู้ผลิตและโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 

3.95 0.8  มาก  

3. ด้านระบบรักษาความ
ปลอดภัยของโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 

4.24 0.7 มาก 

4. ด้านการสนับสนุนและการ
ให้บริการหลังการขาย 

4.14 0.7 มาก 

5. ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนท่ี
เกี่ยวข้องในการจัดหา
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชี 

3.99 0.8 มาก 

6. ด้านขีดความสามารถของ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชี 

3.95 0.8 มาก 

 

จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับความคิดเห็นของเจ้าของธุรกิจหรือผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชีของธุรกิจ SMEsที่มีต่อ
ปัจจัยการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในภาพรวมพบว่า
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากคือด้านระบบรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม 
ส าเร็จรูปทางการบัญชี (x̄ = 4.24, S.D. = 0.7) 
รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับคือ ด้าน
การสนับสนุนและการให้บริการหลังการขาย (x̄ = 4.14 , 
S.D. = 0.7 ) ด้านลักษณะการท างานของโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี (x̄ = 4.13 , S.D. = 0.7) ด้าน
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการจัดหาโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี (x̄ = 3.99, S.D. = 0.8) ความ
น่าเ ช่ือถือของบริษัทผู้ผลิตและโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี (x̄ = 3.95, S.D. = 0.8) และด้านขีด

ความสามารถของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี (x̄ = 
3.95, S.D. = 0.8)  
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์คุณภาพของสารสนเทศทางการ
บัญชี ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

คุณภาพของสารสนเทศ
ทางการบัญชีที่ได้จาก

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญช ี

ระดับความเห็น 

x̄ SD 
แปล
ผล 

1.ความถูกต้องเชื่อถือได ้ 4.28 0.7 มาก 
2.ทันเวลา 4.28 0.7 มาก 
3.ตรวจสอบความถูกต้องได ้ 4.23 0.7 มาก 
4.สามารถแสดงเป็นจ านวนได ้ 4.14 0.7 มาก 
5.สามารถเปรียบเทียบกันได ้ 4.07 0.8 มาก 
6.ความเข้าใจได ้ 4.09 0.8 มาก 

 

จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับความคิดเห็นของเจ้าของธุรกิจหรือผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชีของธุรกิจ SMEs ที่มีต่อ
คุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้จากโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือด้าน
ความถูกต้องเช่ือถือได้ (x̄ = 4.28 , S.D. = 0.7 ) และ 
ด้านทันเวลา(x̄ = 4.28 , S.D. = 0.7 ) รองลงมามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับคือ ด้านตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ (x̄ = 4.23 , S.D. = 0.7)ด้านสามารถ
แสดงเป็นจ านวนได้ (x̄ = 4.14 , S.D. = 0.7) ความ
เข้าใจได้ (x̄ = 4.09 , S.D. = 0.8) และ ด้านสามารถ
เปรียบเทียบกันได้ (x̄ = 4.07 , S.D. = 0.8)  
5.1 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีลักษณะ
ของกิจการแตกต่างกันมีคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชี
ที่ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีแตกต่างกัน 
     เปรียบเทียบคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีใน
ลักษณะกิจการที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (Analysis of Variance) One-Way ANOVA 
ในการทดสอบเมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยแล้ว พบว่า  
กิจการที่มีจ านวนพนักงาน จ านวนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
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จ านวนทุนจดทะเบียนแตกต่ างกันมี ผลต่ อคุณภาพ
สารสนเทศทางการบัญชีที่ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชีที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
     เปรียบเทียบคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีในลักษณะ
กิจการที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ Independent Samples 
t-test ในการทดสอบแล้ว พบว่า กิจการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปี
ที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
      เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพสารสนเทศ
ทางการบัญชีด้านความถูกต้องเชื่อถือได้และด้านทันเวลา 
ตามรายได้เฉลี่ยต่อปีของกิจการแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
5.2 วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณภาพสารสนเทศทางการ
บัญช ีโดยแทนค่าดังนี ้
X1 = ด้านลักษณะการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี  

X2 = ด้านความน่าเช่ือถือของบริษัทผู้ผลิตและโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 
X3 = ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 
X4 = ด้านการสนับสนุนและการให้บริการหลังการขาย 
X5 = ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
X6 = ด้านขีดความสามารถของโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี 

Y1 = ความถูกต้องเชื่อถือได้ 
Y2 = ทันเวลา 

Y3 = ตรวจสอบความถูกต้องได้ 
Y4 = สามารถแสดงเป็นจ านวนได้ 
Y5 = .สามารถเปรียบเทียบกันได้ 
Y6 = .ความเข้าใจได้ 
 

ตารางที่3 แสดงการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณภาพสารสนเทศ
ทางการบัญชี 

ค่าความสัมพันธ ์r (Pearson Correlation) 

ปัจจัยการเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรปูฯ 

คุณภาพของสารสนเทศทางการบญัชี 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

X1 0.552** 0.714** 0.664** 0.606** 0.689** 0.678** 

ระดับความสัมพันธ ์ ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ทิศทาง (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

X2 0.559** 0.685** 0.616** 0.647** 0.651** 0.675** 
ระดับความสัมพันธ ์ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ทิศทาง (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
X3 0.590** 0.714** 0.587** 0.625** 0.689** 0.662** 

ระดับความสัมพันธ ์ ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ทิศทาง (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

X4 0.619** 0.574** 0.744** 0.752** 0.750** 0.779** 
ระดับความสัมพันธ ์ ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูง สูง 

ทิศทาง (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
X5 0.548** 0.665** 0.564** 0.583** 0.555** 0.597** 

ระดับความสัมพันธ ์ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ทิศทาง (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

X6 0.647** 0.715** 0.624** 0.611** 0.643** 0.631** 
ระดับความสัมพันธ ์ ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ทิศทาง (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
        **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, (+) มีทิศทางเดียวกัน 
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จากตารางที่ 3 แสดงว่าการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
และคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ SMEs 
พระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของ
ปัจจัยการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี พบว่า 
     ด้านลักษณะการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสารสนเทศ
ทางการบัญชี ด้านทันเวลา อยู่ในระดับสูง และ มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชี 
ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ ตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือ
ได้ สามารถแสดงเป็นจ านวนได้ สามารถเปรียบเทียบกัน
ได้ ความเข้าใจได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
     ด้านความน่าเช่ือถือของบริษัทผู้ผลิตและโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของ
สารสนเทศทางการบัญชี ด้านความถูกต้องเช่ือถือได้ 
ทันเวลา ตรวจสอบความถูกต้องเช่ือถือได้ สามารถแสดง
เป็นจ านวนได้ สามารถเปรียบเทียบกันได้ ความเข้าใจได้ 
อยู่ในระดับปานกลาง 
     ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของ
สารสนเทศทางการบัญชี ด้านทันเวลา อยู่ในระดับสูง 
และ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสารสนเทศทางการ
บัญชี ด้านความถูกต้องเช่ือถือได้ ตรวจสอบความถูกต้อง
เ ช่ือถือได้  สามารถแสดงเป็นจ านวนได้  สามารถ
เปรียบเทียบกันได้ ความเข้าใจได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
     ด้านการสนับสนุนและการให้บริการหลังการขาย 
ความสัมพันธ์กับคุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชี 
ด้านตรวจสอบความถูกต้องเช่ือถือได้ สามารถแสดงเป็น
จ านวนได้ สามารถเปรียบเทียบกันได้ ความเข้าใจได้ อยู่
ในระดับสูง และ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของ
สารสนเทศทางการบัญชี ด้านความถูกต้องเช่ือถือได้ 
ทันเวลา อยู่ในระดับปานกลาง 
     ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชี ด้านความถูกต้อง
เช่ือถือได้ ทันเวลา ตรวจสอบความถูกต้องเช่ือถือได้ 
สามารถแสดงเป็นจ านวนได้ สามารถเปรียบเทียบกันได้ 
ความเข้าใจได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
     ด้านขีดความสามารถของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชี มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสารสนเทศทางการ
บัญชี ด้านทันเวลา อยู่ในระดับสูง และ มีความสัมพันธ์

กับคุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชี ด้านความถูก
ต้องเช่ือถือได้ ตรวจสอบความถูกต้องเช่ือถือได้ สามารถ
แสดงเป็นจ านวนได้ สามารถเปรียบเทียบกันได้ ความ
เข้าใจได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
      ภาพรวมปัจจัยการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพสารสนเทศ
ทางการบัญชีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับสูง หมายความว่า 
ธุรกิจ SMEs พระนครศรีอยุธยามีทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัย
การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีสูง คุณภาพ
สารสนเทศทางการบัญชีจะสูงตามไปด้วย 

 

6. การอภิปรายผล 
     ผลการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณภาพสารสนเทศ
ทางการบัญชี : กรณีศึกษา ธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
6.1 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีลักษณะ
ของกิจการแตกต่างกันมีคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชี
ที่ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีแตกต่างกัน 
     ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  กิจการที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อปีที่แตกต่างกันมีคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชี
ที่ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งปัทมาวดี ดวงดารา [3] 
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีของสถานประกอบการในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มา
จากสถานประกอบการซึ่งมียอดขายที่แตกต่างกันให้
ความส าคัญต่อปัจจัยการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
บัญชีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ณ ระดับความเช่ือมั่น 
0.05 และนางสาวฐิติพร วรฤทธิ์ [4] ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีความ
ได้ เปรียบทางการแข่งขันและความส า เร็ จในการ
ด าเนินงานของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่มีประเภทธุรกิจ
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสารสนเทศ
ทางการบัญชีโดยรวมแตกต่างกัน 
     จากการศึกษา การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต้องมี
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดหาโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีและขีดความสามารถ เพราะฉะนั้น
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รายได้ของกิจการจึงมีผลต่อคุณภาพสารสนเทศทางการ
บัญชี เนื่องจากโปรแกรมทางการบัญชีที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการอาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง    
     การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีจะช่วยให้
ธุรกิจ SMEs ลดความยุ่งยากในการท างานและยังช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดความรวดเร็วและ
เกิดความผิดพลาดลดน้อยลง ทั้งนี้ ผู้ซื้อควรพิจารณาให้
ละเอียดรอบคอบเพื่อให้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี
มีความเหมาะสมกับธุรกิจและมีคุณภาพคุ้มค่ามากท่ีสุด 
6.2 การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้
จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
     เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณภาพสารสนเทศ
ทางการบัญชี : กรณีศึกษา ธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการ
เลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณภาพ
สารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับสูง หมายถึง ธุรกิจ SMEs พระนครศรีอยุธยามี
ทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชีสูง คุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีจะสูง
ตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รุ่งรัศมี    
ดีปราศรัย [5] ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพก าไรของ
โรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพก าไรมีความสัมพันธ์
กันทางบวกในระดับสูง หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมเขต
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีสูงคุณภาพ
ก าไรของบริษัทจะสูงตามไปด้วย และ  ฐิติพร  วรฤทธิ์ 
[4] ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีความได้เปรียบทางการแข่งขัน
และความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs ใน
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า (1) คุณภาพระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี ด้านความทันเวลา ด้าน
ความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องได้และด้าน
ความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้ มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
โดยรวม ด้านการสร้างความแตกต่าง ด้านการเป็นผู้น า
ด้านต้นทุน ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และด้านการ

มุ่งตลาดเฉพาะส่วน (2) คุณภาพระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ด้านความทันเวลา ด้านความสามารถใน
การตรวจสอบความถูกต้องได้และด้านความสามารถใน
การเปรียบเทียบกันได้ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับความส าเร็จในการด าเนินงานโดยรวม ด้าน
การเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการ
เรียนรู้และการพัฒนา โดยสรุป คุณภาพระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี และความได้เปรียบทางการแข่งขันมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จใน
การด าเนินงานของธุรกิจ SMEs 
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บทคัดย่อ 

               การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ: 1) ศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) สร้างรูปแบบของการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขา
ดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 3) ประเมินรูปแบบของการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ การสัมภาษณ์เจาะลึกและการจัด
สนทนากลุ่ม ประกอบด้วยผู้น าและผู้อาวุโสในชุมชนจ านวนทั้งสิ้น 40 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มสนทนาได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวน 10 คน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยเฉพาะ
ประเด็นหลัก/แบบแผนหลัก 
               ผลการด าเนินการวิจัยนี้มีดังนี้ : 1. ในด้านสภาพการณ์ปัจจุบันของการพัฒนารูปแบบบูรณา การการ
พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น ผู้วิจัยพบว่าการพัฒนาแบบบูรณา
การเพื่อความเป็นเลิศประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1.1 สังคม : ประชาชนในต าบลเขาดินโดยภาพรวมเป็นผู้รักสันติ
และมีความรักกันและกัน ผู้น าชุมชนและชาวบ้านช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนใน
ชุมชน 1.2 เทคโนโลยี : ผู ้น าชุมชนและชาวบ้านโดยภาพรวมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมใน
ขณะเดียวกันก็สงวนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคง 1.3 เศรษฐกิจ : มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการวางแผนและการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดเพื่อรายได้ที่ดีของชาวบ้านและต าบลเขาดิน
โดยรวม 1.4 การเมือง : ผู้น าชุมชนเน้นความส าคัญของการกระจายอ านาจและฉันทามติ และ 2. รูปแบบการพัฒนา
แบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิง เทรา สร้างขึ้นจากข้อมูลที่เก็บรวม
รวมมาได้จากการวิจัยครั้งนี้ เน้นความร่วมมือระหว่างผู้น าชุมชน ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนความร่วมมือระหว่างเครือข่ายต่างๆ3. รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของ
ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับความเห็นชอบจากผู้เช่ียวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 10 คน
ที่เข้าร่วมกลุ่มสนทนา    
ค าส าคัญ: การพัฒนาแบบบูรณาการ, ต าบลเขาดิน, ความเป็นเลิศ 
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Abstract 
 The purposes of this qualitative research were to: 1) study the present circumstances of the 
integrated development aiming for the excellence of Khao Din Sub-District, Bangpakong District, 
Chachoengsao Province, 2) create a model of integrated development aiming for the excellence of Khao 
Din Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province, and 3) evaluate the model of integrated 
development aiming for the excellence of Khao Din Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao 
Province. The tools used for data collection were a set of in-depth interviews and a focus group. The 
samples used for in-depth interviews were 40 community leaders and elders  obtained by purposive 
sampling. Also, the samples for a focus group were 10 experts and other associated persons. The 
collected data were processed for content analysis by emphasizing on major themes/patterns. The 
findings were as follows: 1. According to the present circumstances of integrated development aiming for 
the excellence of Khao Din Sub-District, the researchers found that the integrated development was 
comprised of 4 major aspects, including: 1.1 Society: in overall, the people in Khao Din Sub-district were 
peaceful and loved each other, whereby the community leaders and villagers helped each other for 
developing the quality of lives in the community; 1.2 Technology : in overall, the community leaders and 
villagers appropriately applied the modern technologies while strongly preserved the local wisdoms and 
traditional ways of life; 1.3 Economy : They shared ideas in planning and managing the production and 
marketing for increasing the income of villagers and Khao-Din Sub-district as a whole; and 1.4 Politics: the 
community leaders focused on the importance of decentralization. 2. The model of integrated 
development aiming for the excellence of Khao Din Sub-District was created according to the data 
obtained from this research, which emphasizing on the collaboration among community leaders, villagers, 
officials, academicians, and  also the other associated persons and networks. 3. The model of integrated 
development aiming for the excellence of Khao Din Sub-District was approved by all of 10 experts and 
associated persons who joined the focus group. 
Keywords: integrated development, Khao-Din Sub-District, excellence 
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1. บทน า 
 การพัฒนาแบบกระจุกตัวเฉพาะบางพื้นที่บางชุมชน 
โดยไม่กระจายความเจริญไปยังพื้นที่หรือชุมชนอื่นด้วย
อย่ างสมดุล เกิด ช่องว่ างระหว่างคนรวยกับคนจน
ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ดังที่วิรัช วิรัชนิภาวรรณ [1] 
ได้กล่าวไว้ ดังที่วิฑูรย์  เลี่ยนจ ารูญ [2] ได้กล่าวไว้ว่า 
ความเป็นจริงของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่
ชนบทซึ่งมีวิถีชีวิตที่เศรษฐกิจผสมผสานกับวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี การครอบเศรษฐกิจทุน
นิยมลงไปในสังคมชนบทไทย จึงไม่สามารถท่ีจะแก้ปัญหา
เศรษฐกิจได้ แต่กลับท าให้เสียสมดุลระหว่างรายได้กับ

รายจ่ายในครัวเรือนมีความรุนแรงยิ่งขึ้น การบริหาร
ราชการแบบบูรณาการโดยการปรับรูปแบบการท างานให้
มีลักษณะเชิงบูรณาการในการบริหารการปกครองของ
ต าบลเขาดินเป็นไปแบบบูรณาการ บริหารโดยใช้ความ
สนิทชิดเช้ือแบบเครือญาติ ความรู้รักสามัคคี และการมี
ส่วนร่วมมาเป็นหัวใจในการบริหารการปกครองโดยทุก
ภาคส่วนในต าบล อย่างเช่น วัด โรงเรียน ่าายปกครอง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล กลุ่ม
อาชีพ อสม.ฯลฯ ล้วนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใน
เมื่อมีกิจกรรมที่จะต้องกระท าร่วมกันรับผิดชอบร่วมกัน
ท า ให้ภาระกิจหรืองานที่ เกิ ดขึ้น ในต าบลประสบ
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ความส าเร็จลุล่วงด้วยดเีป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่ง
มักจะได้ค าชมเชยจากต าบลพื้นที่ใกล้เคียงในเขต อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เสมอๆ ผลการวิจัยที่ได้
สามารถน าผลการวิจัย ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
และพัฒนาแบบการบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของ
ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ใช้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้บริหาร และผู้น าท้องถิ่นในการการพัฒนา
เพื่อความเป็นเลิศของท้องถิ่นของประเทศต่อไปใน
อนาคต ปัจจัยหลักและลักษณะเด่นของต าบลเขาดินที่
น าไปสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ และจากการท างาน
ประกอบอาชีพมาหลายพื้นที่  บาง ชุมชนประสบ
ความส าเร็จ บางชุมชนไม่ประสบความส าเร็จ แต่จากการ
สังเกตโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยจะประสบความส าเร็จ
มากนัก เนื่องจากสาเหตุของปัจจัยภายในด้านต่างๆ ของ
ท้องถิ่นนั้นๆเอง ซึ่งเป็นตัวปัญหาส าคัญในการบริหาร
จัดการงานในองค์กรนั้นๆ ท าให้ชุมชนนั้ นไม่น าไปสู่
ความส าเร็จในการบริหารพื้นที่ของตนเองอย่างที่มีให้เห็น
เป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ประกอบกับวัฒนธรรมที่
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษสู่คนยุคปัจจุบันบางอย่างเต็ม
ไปด้วยคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ บางรูปแบบจะแ่งการ
สั่งสมภูมิปัญญาท้องถิ่น เอาไว้อย่างลึกซึ้งน่าภาคภูมิใจ  
ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารของชุมชนต าบลเขาดิน อ าเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตระหนักถึงรูปแบบการพัฒนา
แบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีความเหมาะสม 
สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการต าบลเขาดิน อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราได้จริง และเพื่อหารูปแบบ
การพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขา
ดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามเป้าหมาย
ของการศึกษาในสภาพการเปลี่ยนแปลงของปัจจุบัน 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบบูรณา
การเพื่อความเป็นเลิศของชุมชนต าบลเขาดิน อ าเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิง
วิชาการและเชิงปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการของ
ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพทางการปกครอง
โดยรวมของประเทศต่อไป 
 
 

2.วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี ้
     1) เพื่อศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค ของ
รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของ
ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
     2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อ
ความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
     3) เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อ
ความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
    กลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้
อาวุโสหมู่บ้าน จากตัวแทนชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 กลุ่ม ดังน้ี  
          1) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้น าชุมชน  จ านวน 20 คน 
ประกอบด้วย ก านัน จ านวน 1 คน นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 7 คน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 6 คน ผู้น าชุมชน จ านวน 2 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน พระสงฆ์ จ านวน 1 รูป 
ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 1 คน  
          2) ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้อาวุโสหมู่บ้าน จ านวน     
20 คน ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรามีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 
          3) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการจัด
ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) จ านวน 10 คน
ประกอบด้วย เจ้าอาวาสวัดเขาดิน นายอ าเภอบางปะกง 
อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน ผู้อ านวยการ
โรงเรียนวัดเขาดิน อดีตก านันต าบลเขาดิน ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาดิน อาสาสมัครพัฒนาชุมชนต าบล
เขาดิน ผู้ทรงคุณวุฒิต าบลเขาดิน และปราชญ์ชาวบ้านใน
ต าบลเขาดิน 
 
4. วิธีการวิจัย 
     การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้พื้นที่ในเขตต าบลเขา
ดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้วิธีเลือกสุมตัว
อย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) อันเป็นการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการพิจารณาเลือก
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ตัวอย่างด้วยตนเองเพื่อที่จะได้น าข้อมูลที่ได้รับจาก
ก ร ะ บ ว น วิ ธี ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  ( Qualitative 
Research) ดังกล่าวมาด าเนินการประมวลผลข้อมูลอัน
น าไปสู่ข้อค้นพบนพบตอไป 
 โดยผู วิจัยได ก าหนดหลักเกณฑ ในการพิจารณา
คัดเลือกกลุมตัวอยางส าหรับน ามาใชในกระบวนวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) อันมีหลัก
เกณฑ ประการส าคัญในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างดังตอไปนี ้
 1) กลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะเปนบุคคลที่มีความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาเพื่อ
ความเป็นเลิศของต าบลหรือเปนบุคคลที่มีประสบการณ์
ในด้านการด าเนินงานการบริหาร หรือเข้าใจสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาในต าบลเขาดินเป็นอย่างดี 
 2) กลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะเปนบุคคลที่มีการ
แสดงตนหรือมีการปฎิสัมพันธกับภาคสังคมโดยทั่วไป 
อันเปนบุคคลที่ภาคสังคมโดยทั่วไปใหการยอมรับในการ
แสดงบทบาททางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการการ
เป็นผู้น าชุมชน   
 3) กลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะในการเปนผูน าทาง
ความคิดโดยเปนบุคคลที่มี ความสามารถหรือคุณลักษณะ
ในการโน มน าวหรือชักจูงให บุคคลอื่นๆ ที่มีความ
หลากหลาย มีความคิดเห็นหรือทรรศนะที่คลอยตามการ
โนมนาวหรือชักจูงของตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่อง
เกี่ยวกับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการใน
การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลรวมทั้งเปนบุคคล
ที่มีคุณลักษณะที่สามารถเปนตัวกลางในการเช่ือมโยงทาง
ความคิด ระหวางกลุมคนในสังคมได้ 
 
5. ผลการวิจัย 
     5.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและการ
ด าเนินงานการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสัมภาษณ
เจาะลึก (In-depth Interview) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น า
ชุมชน และผู้อาวุโสหมู่บ้าน จ านวน 11 คน พบว่า ทั้ง 4 
ด้านประกอบด้วย 1) ด้านสังคม พบว่า มีการรวมกลุ่มเพื่อ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านอาชีพ สวัสดิการ และการด ารง
ชีพ กระจายอ านาจในการติดสินใจและส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 

และชุมชนมีการประสานความร่วมมือ มีความสามัคคี และ
เคารพกฎกติกาของชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
ซึ่งประกอบด้วย การมีปฏิสัมพันธ์ วัฒนธรรมชุมชน และ
การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 2) ด้านเทคโนโลยี พบว่า 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี
เก่าและเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ละทิ้งวิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบดั้งเดิม มีการรวมกลุ่มเพื่อ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การผลิตที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นของ
ส่วนร่วมเพื่อให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เทคโนโลยีมี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานในหลายๆ เรื่อง ทั้ งยัง
ตอบสนองต่อการท างานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคสังคม ต่างน าเทคโนโลยี เข้ามา
ประยุกต์ใช้ต่อการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาพัฒนาตนเอง 
การใช้เทคโนโลยี และระบบเครือข่าย 3) ด้านเศรษฐกิจ 
พบว่า ผู้น าต้องตื่นตัวและรู้ เท่ากันความเป็นไปของ
เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ คิดค้นกลยุทธ์
ทางเศรษฐกิจ ที่ท าให้ชุมชนมีเศรษฐกิจดี มีการจัดวาง
แผนการจั ดการระบบการผลิ ต  การจ าหน่ ายที่ มี
ความสัมพันธ์ เ ช่ือมโยงกันให้สมาชิกในชุมชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ในรูปของการรวมกลุ่ม การแปรรูปการ
ผลิต โดยมีระบบการผลิตที่มุ่งตอบสนองความต้องการใน
การด ารงชีพของชุมชนเป็นหลัก ส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจขององค์กรชุมชนด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่ง
ประกอบด้วยการประกอบอาชีพ การตลาด และทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม 4) ด้านการเมือง พบว่า การสนับสนุน
จากหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของชุมชน 
ในการช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนอาจจะแบ่งเป็น 
สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ การสนับสนุน
อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
พัฒนาต่อยอดการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้น า การ
บริหารจัดการ และอุดมการณ์      
     5.2 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ
เพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
สัมภาษณ์เจาะลึก พบว่า รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณา
การเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างเป็น STEP MODEL ที่ได้จาก
สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ประกอบด้วย 1) ด้าน
สังคม (S=social )ของต าบลเขาดิน คือ (1) การมี



ARU Research Journal, Vol.6, No.1, January 2019                                                                                               45 
 

ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน (2) วัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย (3) ความเข้มแข็งในชุมชน   
2) ด้านเทคโนโลยี (T=Technology) ของต าบลเขาดิน 
คือ (1) การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม (2) การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (3) ระบบเครือข่าย
ที่ประสานกันภายในและภายนอกชุมชน 3) ด้าน
เศรษฐกิจ (E=Economic) ของต าบลเขาดิน คือ (1) การ
ประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม (2) ทัพยากรและ
สภาพแวดล้อม (3) บรรจุภัณฑ์และการตลาด 4) ด้าน
การเมือง (P=Politics) ของต าบลเขาดิน คือ (1) ภาวะ
ผู้น า (2) การบริหารจัดการท้องถิ่น (3) วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
อุดมการณ์ (4) การกระจายอ านาจ 
     5.3 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณา
การเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ด้านสังคม (S=social) ของ
ต าบลเขาดินมีการปฏิสมัพันธ์ในครอบครวัและชุมชนแบบ
ครอบครัวรวมอยู่อาศัยติดกันและเป็นสังคมดั้งเดิม เป็น
สังคมที่ มีวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นที่เด่นในเรื่องการท า
ขวัญข้าว ประเพณีแข่งขันการเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณี
ดั้งเดิม ภาษาถิ่นเรียกว่าเกี่ยวทาง อันส่งผลต่อความ
เข้มแข็งในชุมชนเพราะท าให้ประชาชนในชุมชนมีความ
เข้มแข็งในการให้ความร่วมมือรู้รักสามัคคีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี จึงสามารถช่วยกันสอดส่อง
ดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าความรู้และความทันสมัย
ด้านเทคโนโลยี (T=Technology) เข้ามาพัฒนาต าบลเขา
ดินด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้าอย่างแพร่หลายเกิดขึ้นในพื้นที่ และต้องอาศัย
เครือข่ายที่ประสานองค์กรภายนอกชุมชนมาช่วยพัฒนา
ท้องถิ่น หากต าบลเขาดินมีสังคมหรือชุมชนที่ร่วมกลุ่ม
อาชีพพร้อมน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นช่องทางใน
การจ าน่ายแล้วก็จะท าให้เศรษฐกิจ (E=Economic) ของ
ต าบลเขาดินไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
ซึ่งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมสร้างรายได้ที่มั่นคงอัน
ส่งผลถึงทัพยากรและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ก็จะอุดม
สมบูรณ์เนื่องจากคนในพื้นที่มีความหวงแหนเพื่อให้มี
อาชีพที่ยั่งยืนตลอดไป พร้อมทั้งการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการตลาดก็มีความจ าเป็นต้อง
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนา ซึ่งเป็นการสอดรับ
นโยบายการบริหารท้องถิ่นด้านการเมือง (P=Politics) 

ของต าบลเขาดิน ซึ่งมีผู้น ามีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ครอบคลุมทุกด้านและบางท่านเป็นผู้เคยรับ
ราชการมาก่อน และยังได้รับรางวัลก านันยอดเยี่ยมจึง
สามารถท่ีจะน าพาต าบลเขาดินพัฒนาไปในทิศทางที่ดี จ า
ท าให้การบริหารจัดการท้องถิ่นซึ่งเป็นต าบลที่ถูกก าหนด
ในการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับโครงการ EEC จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนและปรับตัวในพื้นที่ให้สอดคล้องและตอบรับ
กับนโยบายการพัฒนาในอนาคตที่จะมาถึง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ไกล มีอุดมการณ์ที่มุ่ งมั่นสร้าง
ความสุขให้ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง จึงวางแนวทาง
ในเรื่องของการกระจายอ านาจด้วยการแบ่งหน้าที่กัน
อย่างชัดเจน ซึ่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะแบ่งหน้าที่กันท าใน
กิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน และมีการแบ่งหน้าที่กันท า
อย่างเป็นระบบ 

 
6. อภิปรายผล 
 6.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและการ
ด าเนินงานการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสัมภาษณ
เจาะลึก (In-depth Interview) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น า
ชุมชน และผู้อาวุโสหมู่บ้าน จ านวน 11 คน พบว่า ทั้ง 4 
ด้านประกอบด้วย 1) ด้านสังคม พบว่า มีการรวมกลุ่มเพื่อ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านอาชีพ สวัสดิการ และการด ารง
ชีพ กระจายอ านาจในการติดสินใจและส่งเสริมให้เกิดการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน วัด โรงเรียน 
(บวร) และชุมชนมีการประสานความร่วมมือ มีความ
สามัคคี และเคารพกฎกติกาของชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่ างสงบสุข  ซึ่ งประกอบด้ วย การมี ปฏิ สั มพันธ์ 
วัฒนธรรมชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 2) 
ด้านเทคโนโลยี  พบว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเก่าและเทคโนโลยีใหม่ได้
อย่างเหมาะสม โดยไม่ละทิ้งวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แบบดั้งเดิม มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การผลติ
ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นของส่วนร่วมเพื่อให้สมาชิกได้ใช้
ประโยชน์ร่ วมกัน เทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานในหลายๆ เรื่อง ท้ังยังตอบสนองต่อการท างาน
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม 
ต่างน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ต่อการท างานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย 
การศึกษาพัฒนาตนเอง การใช้เทคโนโลยี และระบบ



46                                                                                            วารสารวิจยัราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 6 ฉบบัที่ 1 มกราคม 2562        
 

เครือข่าย 3) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผู้น าต้องตื่นตัวและรู้
เท่ากันความเป็นไปของเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ คิดค้นกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ ที่ท าให้ชุมชนมี
เศรษฐกิจดี มีการจัดวางแผนการจัดการระบบการผลิต 
การจ าหน่ายที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันให้สมาชิกใน
ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด ในรูปของการรวมกลุ่ม การ
แปรรูปการผลิต โดยมีระบบการผลิตที่มุ่งตอบสนองความ
ต้องการในการด ารงชีพของชุมชนเป็นหลัก ส่งเสริมความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจขององค์กรชุมชนด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิ ต ซึ่ งประกอบด้วยการประกอบอาชีพ 
การตลาด และทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 4) ด้าน
การเมือง พบว่า การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานของชุมชน ในการช่วยส่งเสริม สนับสนุน
ให้ชุมชนมีการพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การ
สนับสนุนอาจจะแบ่งเป็น สนับสนุนงบประมาณในการ
บริหารจัดการ การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการพัฒนาต่อยอดการด าเนินงาน 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้น า การบริหารจัดการ และอุดมการณ์ 
สอดคล้องกับวันชัย ธงชัย [3] ท่ีสรุปว่า ผู้น าที่มีภาวะผู้น า
ด้านการเปลี่ยนแปลง จะเป็นการ กระตุ้นให้เกิดความ
สนใจจากผู้ร่วมงานสามารถโน้มน้าว ให้เกิดการตระหนักรู้
ในด้านพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ องค์การ โดยผู้น า
ระดับสูงจะยกระดับอุดมการณ์ความเช่ือ ของผู้ร่วมงาน 
ตลอดจนการพัฒนาความสามารถ ผู้ร่วมงานไปสู่ระดับท่ีมี
ศักยภาพสูงขึ้นมีศักยภาพมาก สอดคล้องกับของ ศุภ
ลักษณ์ เศษธะพานิช [4] ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้มีอิทธิพล
สูงสุดในการผลักดันและขับเคลื่อนสถานศึกษาก้าวสู่ความ
เป็นเลิศ โดยอาศัย การท างานที่เป็นระบบ การผลักดัน
ความคิด วิสัยทัศน์ ไปสู่การปฏิบัติ และยังสอดคล้องกับ
วิทยา จันทร์แดง [5] ที่สรุปว่าการมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้
ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กร
ภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน และระบบสนับสนุนชุมชน
เข้มแข็ ง ได้ แก่  ระบบความรู้  ระบบข้อมูล ระบบ
ความสัมพันธ์ และมีแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง พร้อมทั้งแนวทางในการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง คือ แนวทางด้านการฟื้นฟูชุมชน แนวทางด้าน
การปรับตัวของชุมชน และแนวทางด้านการด ารงอยู่ของ
ชุมชน อีกท้ังยังสอดคล้องกับฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก [6] ที่
สรุปว่าการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในเขตชานเมือง เทศบาลเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า สื่อมี

บทบาทและความจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสื่อเทคโนโลยีการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชน คือ เกมการเรียนรู้ 
และมีประสิทธิภาพ 
 6.2 รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็น
เลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พบว่า ประกอบด้วย 4 ด้านตามที่แสดงในภาพ STEP 
MODEL ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องและส่งเสริมซึ่ง
กันโดยที่ด้านสังคม (S=social) ของต าบลเขาดินที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนแบบครอบครัวรวมอยู่
อาศัยติดกันและเป็นสังคมดั้งเดิม มีวัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่นที่เด่นในเรื่องการท าขวัญข้าว ประเพณีแข่งขันการ
เกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิม ภาษาถิ่นเรียกว่าเกี่ยว
ทาง ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าความรู้และความ
ทันสมัยด้านเทคโนโลยี (T=Technology) เข้ามาพัฒนา
ต าบลเขาดินด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้าอย่างแพร่หลายเกิดขึ้นในพื้นที่ และต้อง
อาศัยเครือข่ายที่ประสานองค์กรภายนอกชุมชนมาช่วย
พัฒนาท้องถิ่น เหล่านี้จะส่งเสริมให้ด้ านเศรษฐกิจ 
(E=Economic) ของต าบลเขาดินไม่ว่าจะเป็นการแปรรูป
สินค้ าทางการเกษตรซึ่ งเป็นอาชีพหลักและอาชีพ
เสริมสร้างรายได้ที่มั่นคงอันส่งผลถึงทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ก็จะอุดมสมบูรณ์เนื่องจากคนใน
พื้นที่มีความหวงแหนเพื่อให้มีอาชีพที่ยั่งยืนตลอดไป ซึ่ง
สอดรับกับนโยบายการบริหารท้องถิ่นด้านการเมือง 
(P=Politics) ของต าบลเขาดิน ที่มีผู้น ามีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ครอบคลุมทุกด้านและ
บางท่านเป็นผู้เคยรับราชการมาก่อน และยังได้รับรางวัล
ก านันยอดเยี่ยมจึงสามารถที่จะน าพาต าบลเขาดินพัฒนา
ไปในทิศทางที่ดี การบริหารจัดการท้องถิ่นซึ่งเป็นต าบลที่
ถูกก าหนดในการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับโครงการ 
EEC จึงต้องปรับเปลี่ยนและปรับตัวในพ้ืนท่ีให้สอดคล้อง
และตอบรับกับนโยบายการพัฒนาในอนาคตที่จะมาถึง 
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงต้องมีวิสัยทัศน์ไกล มีอุดมการณ์ที่
มุ่งมั่นสร้างความสุขให้ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง และมี
การแบ่งหน้าที่กันท าอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับสิริ
ยา ห้าวหาญ [7] ท่ีสรุปว่า รูปแบบการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พบว่า 1. องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษาประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
ผู้บริหาร 2) ครู 3) นักเรียน 4) แหล่งเรียนรู้ 5) การบริหาร
จัดการ 6) เครือข่ายร่วมพัฒนา และ7) การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และยังสอดคล้องกับพรทิพย์ ขุนวิเศษ [8] ได้
สรุปว่ารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท พบว่า 1) การพัฒนาคุณภาพกา
รบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาทอยู่ในระดับมาก โดยอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน (ด้านลักษณะกองทุน ด้านการน ากองทุน 
ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการวัดวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร และด้านการจัด
กระบวนการ 2) ความเป็นเลิศของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาทอยู่ในระดับมาก 
โดย อยู่ในระดับมากทุกด้าน (ด้านการบริหารจัดการมี
ความเป็นเลิศ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการผลลัพธ์การ
ด าเนินงาน) 3) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและ
ความเป็นเลิศของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาทมีความสัมพันธ์กันในเชิงปฏิฐาน
ในระดับมากที่สุด 4) รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย 3 
ประการ คือ (1) ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ การมุ่งเน้นบุคลากร 
การน ากองทุน ลักษณะกองทุน และระบบสนับสนุน (2) 
ปัจจัยกระบวนการ ได้แก่ การวัดวิเคราะห์และจัดการ
ความรู้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดกระบวนการและ
การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (3) 
ปัจจัยผลผลิต ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการมีส่วนร่วมและด้านผลลัพธ์การด าเนินงาน 
 6.3 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ
เพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณา
การเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่น าเสนอมาดีมากสามารถน าไปใช้
และขับเคลื่อนชุมชน ต าบล ไปสู่ความเลิศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถให้ผู้ที่ได้น างานวิจัยช้ินนี้ไป
ศึกษาจะได้น าแนวคิดการน าสิ่งที่ดีงามในท้องถิ่นสร้างให้
เป็นองค์ความรู้พัฒนาเป็นต้นแบบให้คนได้ศึกษาและน าไป
เป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับสิริยา ห้าว
หาญ [7] ท่ีสรุปว่า รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ

สถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขต พื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา พบว่า 1. องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
ผู้บริหาร 2) ครู 3) นักเรียน 4) แหล่งเรียนรู้ 5) การบริหาร
จัดการ 6) เครือข่ายร่วมพัฒนา และ7) การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 
7. บทสรุป 
 รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศ
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 7.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและการ
ด าเนินงานการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ทั้ง 4 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ด้านสังคม มีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในด้านอาชีพ สวัสดิการ และการด ารงชีพ 
กระจายอ านาจในการติดสินใจและส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 2) ด้านเทคโนโลยี มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี เก่าและ
เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ละทิ้งวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิม 3) ด้านเศรษฐกิจ ผู้น ามี
การตื่นตัวและรู้ เท่ากันความเป็นไปของเศรษฐกิจทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ คิดค้นกลยุทธ์ทาง
เศรษฐกิจ ที่ท าให้ ชุมชนมีเศรษฐกิจดี  มีการจัดวาง
แผนการจัดการระบบการผลิต  การจ าหน่ ายที่ มี
ความสัมพันธ์เ ช่ือมโยงกันให้สมาชิกในชุมชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 4) ด้านการเมือง มีการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของชุมชน ใน
การช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
7.2 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อ
ความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์
เจาะลึก พบว่า รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อ
ความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา สร้างเป็น STEP MODEL ซึ่งประกอบด้วย 1) 
ด้านสังคม (S=social )ของต าบลเขาดิน คือ (1) การมี
ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน (2) วัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย (3) ความเข้มแข็งในชุมชน  2) 
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ด้านเทคโนโลยี (T=Technology) ของต าบลเขาดิน คือ 
(1) การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม (2) การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (3) ระบบเครือข่าย
ที่ประสานกันภายในและภายนอกชุมชน 3) ด้าน
เศรษฐกิจ (E=Economic) ของต าบลเขาดิน คือ (1) การ
ประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม (2) ทัพยากรและ
สภาพแวดล้อม (3) บรรจุภัณฑ์และการตลาด 4) ด้าน
การเมือง (P=Politics) ของต าบลเขาดิน คือ (1) ภาวะ
ผู้น า (2) การบริหารจัดการท้องถิ่น (3) วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
อุดมการณ์ (4) การกระจายอ านาจ 
 7.3 ผลการประเมนิรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ
เพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม พบว่า รูปแบบการพัฒนา
แบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่น าเสนอมาดีมากสามารถ
น าไปใช้และขับเคลื่อนชุมชน ต าบล ไปสู่ความเลิศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ผู้ที่ได้น างานวิจัยช้ิน
นี้ไปศึกษาจะได้น าแนวคิดการน าสิ่งที่ดีงามในท้องถิ่น
สร้างให้เป็นองค์ความรู้พัฒนาเป็นต้นแบบให้คนได้ศึกษา
และน าไปเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี 
 
8. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

8.1 งานวิจัยนี้ ได้มีการสร้างรูปแบบการพัฒนาแบบ
บูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควร
มีการน ารูปแบบไปทดลองใช้และประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อความเป็นเลิศที่แตกต่างกัน เช่น ระดับ
อ าเภอ ระดับจังหวัด เพื่อเป็นการกระตุ่นและเร่งรัดการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารพื้นที่ในบริบทท่ีแตกต่างกัน 

8.2 งานวิจัยนี้ ศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบบูรณา
การเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการ
วิจัยพัฒนารูปแบบแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของ
ระดับจังหวัดเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาท่ีเป็นเลิศในระดับสากล 
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บทคัดย่อ 

               งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหากฎหมายแรงงานไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งใช้ระเบียบวิธี
วิจัยทางนิติศาสตร์ (Legal Research) ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ปัญหากฎหมายแรงงานไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ได้แก่ ปัญหาด้านกฎหมายแรงงานไทยในการเปิดเสรีแรงงาน ปัญหาแรงงานอาเซียนในการเข้ามาท างานใน
ประเทศไทย และปัญหาแรงงานไทยในการท างานประเทศอาเซียน  ดังนั้น บทความวิจัยนี้จึงได้เสนอแนะแนว
ทางแก้ไขกฎหมายแรงงานของประเทศไทยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่
แท้จริง 
ค าส าคัญ: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ประชาคมระหว่างประเทศ, กฎหมายแรงงาน 
 

Abstract 
 This research aimed to analyze the problems of Thai labor law in the ASEAN Economic 
Community and to find the correct and appropriate solutions for such problems according to the 
intention of Thai law. The research tools included the legal research methodology through documents 
and the content analysis. This study indicated that the problems of Thai labor law in the ASEAN Economic 
Community were the labor liberalization, the labors from other ASEAN countries and Thai labors in the 
other ASEAN countries. Therefore, this research article proposed some solutions to improve Thai labor law 
to be truly comply with the intention for establishing the ASEAN Economic Community. 
Keyword: ASEAN Economic Community, international community, Labour Law 
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1. บทน า 
 ประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง แต่จากการประเมินรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNI per capital) [1], [2] พบว่า ประเทศไทยยังคงต้อง
เผชิญกับกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle-

income Trap) รัฐบาลปัจจุบันจึงได้ก าหนดนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ภายใต้บริบทการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 
ขึ้น [3] เพื่อให้ประเทศไทยมีรายได้สูงขึ้นและกลายเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปีข้ึน ตามหลักการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
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ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน [2] นอกจากนั้นรัฐบาลได้
มอบหมาย ให้หน่ วย งานกลางที่ ท าหน้ าที่ ใ นการ
ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการ
วิจัยของประเทศ ด า เนินการจั ดท านโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยชาติ ฉบับที่  9 ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อใช้ในปฏิรูประบบการวิจัยของ
ประเทศ [4] เพื่อให้เป็นประเทศไทย 4.0 และการที่จะ
เป็นประเทศไทย 4.0 ได้นั้น สิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง คือ การ
ด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยการปฏิรูประบบการวิจัยตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าว เป็นการปฏิรูปด้านการวิจยั พัฒนา วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัย
ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนผ่านสู่
ระบบเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
     แต่ถึ งกระนั้นประเทศไทยยังค งพบปัญหาและ
ข้อจ ากัดของการวิจัยและพัฒนา อาทิเ ช่น จ านวน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคส่วนของเอกชนที่
มีอัตราสูงขึ้นเมื่อเทียบกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ไม่แสวงหาผลก าไร [5] ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
ประเทศที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่พัฒนาแล้ว 
รวมถึงองค์ความรู้พื้นฐานในการท าการวิจัยและพัฒนา 
[6] เป็นต้น จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การที่
ประเทศไทยจะเป็นประเทศไทย 4.0 มีรายได้สูงขึ้นและ
กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว สิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง
ส าหรับการพัฒนาประเทศ คือ การให้ความส าคัญกับงาน
ด้านการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการตามภารกิจหลัก คือ การวิจัย
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบสนอง
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้ง
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลงานการ
วิจัยและพัฒนาสู่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 
ผลักดันให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม [7] ซึ่งภารกิจหลักดังกล่าวเป็น
การด าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์การวิจัย
แห่งชาติที่ว่า “ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมในระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ

สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” [4] แต่จากการส ารวจ
ข้อมูล งานวิ จัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2560 
พบว่า จ านวนงานวิจัยท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการในช่วงปี 
พ.ศ. 2555 - 2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่
ในปี พ.ศ. 2560 กลับมีจ านวนลดลง [7] อาจมีสาเหตุมา
จากหลายปัจจัยด้วยกันที่ท าให้จ านวนงานวิจัยที่ได้รับ
อนุมัติให้ด าเนินการลดลง อาทิเช่น งบประมาณสนับสนุน
เครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ แนวทางองค์ความรู้ที่มียัง
น้อยไป เวลาในการท าวิจัยที่ค่อนข้างมีจ ากัด ขาดที่
ปรึกษาและผู้ช่วย และปัญหาด้านเจตคติต่อการท างาน
วิจัยของผู้วิจัย ซึ่งบางคนท าเพียงเพื่อการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ในทางกลับกันยังมีนักวิจัยที่
อยากท างานวิจัย  เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ช่วยสร้าง
ความเ ช่ือมั่นให้กับตนเอง ต้องการผลการวิจัยมา
แก้ปัญหาและน าไปวางแผนพัฒนา สิ่งเหล่านั้นเป็นส่วน
หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการท างานวิจัย 
นอกจากน้ีการรับรู้ถึงการได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน
จากผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน หรือที่เรียกว่าการสนับสนุนจาก
องค์กร [8] หากได้รับไม่ เพียงพอ หรือไม่ได้รับการ
สนับสนุน ก็อาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ด้านจิตใจ และ
พฤติกรรมในการท างานของบุคคล [9] ท าให้มีในโลกแห่ง
การค้าการลงทุน อ านาจในการต่อรองของประเทศในการ
ท าการค้าย่อมเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนการค้า 
และอุตสาหกรรมของประเทศตน ประเทศที่พัฒนาแล้ว
จะได้เปรียบประเทศด้อยพัฒนาที่ไม่มีความพร้อม ดังนั้น 
เพื่อเพิ่มอ านาจในการต่อรองกับประเทศที่มีอ านาจ
ต่อรองมากกว่า ประเทศต่างๆ จึงรวมกลุ่มกันเพื่อเพิ่ม
อ านาจต่อรองแก่กลุ่มประเทศของตน เช่น สหภาพยุโรป 
อาเซียน ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการรวมตัวกับ
ประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การค้าการลงทุนและอ านาจต่อรองของกลุ่มประเทศตน 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็น 1 ใน 3 เสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community หรือ AEC )จัดตั้งขึ้นภายในปี 
2558 เพื่อให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การ
ลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรี และต่อไปในอนาคต AEC 
จะเป็นอาเซียน+3 โดยจะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลีใต้ และ
ญี่ปุ่น เข้ามาอยู่ด้วย และต่อไปก็จะมีการเจรจาอาเซียน+
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6 จะมีประเทศ จีน เกาหลี ใต้  ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และ อินเดีย [3] 
 ยุทธศาสตร์ด้านการแข่งขันของอาเซียนในการเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันนั้น มาตรการส าคัญ
ทางด้านแรงงาน คือ การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ฝีมือ ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน
สามารถไปท างานในประเทศอื่นได้ง่ายขึ้น โดยสาขา
อาชีพที่มี การ เปิดเสรีแรงงานในปี  2558 คือ (1 ) 
วิศวกรรม (2) การส ารวจ (3) สถาปัตยกรรม (4) แพทย์ 
(5) ทันตแพทย์ (6) พยาบาล (7) บัญชี (8) การบริการ/
การท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแรงงานใน 8 สาขาอาชีพนั้น 
ในการไปท างานยังกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันจะต้องมี
คุณสมบัติ คือ (1) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีได้มี
การรับรองจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามข้อตกลง
การยอมรับคุณสมบัติของนักวิชาชีพที่ส าคัญร่วมกัน 
Mutual Recognition Agreement (MRA)ซึ่งปัจจุบันมี
การลงนามร่วมกันใน MRA 7สาขาอาชีพ คือ วิศวกรรม 
การส ารวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล 
และบัญชี ส่วนการท่องเที่ยวและบริการประเทศไทยยงัไม่
มีการลงนาม [4]  (2) มีคุณสมบัติพิเศษตามมาตรฐาน
วิชาชีพของประเทศอาเซียนที่จะไปท างาน  
 อย่างไรก็ตาม แม้การร่วมกลุ่มดังกล่าวมีประโยชน์
หลายด้านก็ตาม แต่ผู้วิจัยเห็นว่าแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทยจะไม่ได้ประโยชน์จากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเท่าที่ควร เนื่องจากส่วนใหญ่เป็น
แรงงานหลบหนีเข้าเมืองและท างานในสาขาวิชาชีพที่มิได้
เปิดเสรีทางด้านแรงงาน ผู้วิจัยจึงเห็นควรศึกษาแนว
ทางแก้ไขปัญหากฎหมายแรงงานต่างด้าวเมื่อเกิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      2.1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการท างานของแรงงานต่าง
ด้าวในประเทศไทย 
      2.2. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
เมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
     ขอบเขตของการวิจัยนี้ผู้วิจัยจะมุ่งศึกษาวิจัยแนวคิด 
ทฤษฎี กฎหมายที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และแรงงานต่างด้าว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
     การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ (Legal 
Research) ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) จากตัวบทกฎหมายของประเทศ
ไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งศึกษาหาข้อมูลจาก เอกสารต่างๆ 
หนังสือ บทความ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนประเทศไทยและต่างประเทศ   
 

5. สรุปผลการวิจัย 
     ผลการวิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดจากการเปิดเสรี
แรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
     จากการศึกษาพบว่าในปี 2550 อาเซียนได้จัดท าแผน
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เพื่อ
เป้าหมายในปี 2558 [8]  ยุทธศาสตร์ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน คือการเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน 
การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียม
กัน และการเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้ 
     1.ปัญหากฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
          โดยหลักแล้ว พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองมาตรฐานแรงงาน
ขั้นต่ ามิได้บัญญัติแยกสิทธิของแรงงานต่างด้าวไว้แตกต่าง
จากแรงงานไทย ประกอบกับบทนิยาม ลูกจ้าง ยัง
หมายความว่าผู้ซึ่งตกลงท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง
ไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร ดังนั้น แรงงานต่างด้าวจึงมีสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
          อย่างไรก็ตาม ส าหรับการเข้าเป็นคณะกรรมการ
ไตรภาคี เช่น คณะกรรมการค่าจ้างคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานและคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทน
ฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. ๒๕๔๑พ.ศ. ๒๕๔๑
ก าหนดให้ผู้สมัครเข้าเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง
ต้องมีสัญชาติไทย ดังนั้นแรงงานต่างด้าวจึงไม่มีสิทธิเข้า
เป็นกรรมการไตรภาคีได้ 
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     2. ปัญหากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
          ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
มีการบัญญัติสิทธิของแรงงานต่างด้าวไว้แตกต่างจาก
แรงงานไทย โดยแม้แรงงานต่างด้าวจะมีสิทธิในการเข้า
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานท่ีมีการจัดตัง้แล้วได้ แต่ไม่อาจ
จัดตั้งสหภาพแรงงานได้ เนื่องจากตามมาตรา 88 ต้องมี
สัญชาติไทย และไม่สามารถเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน
ได้  เนื่องจากตามมาตรา 101 (2) กรรมการและ
อนุกรรมการสหภาพแรงงานต้องมีสัญชาติไทยโดยการ
เกิดซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหา ดังนี้ คือ
การที่แรงงานต่างด้าวไม่มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานและ
เป็นกรรมการสหภาพแรงงานตามพระราชบัญญตัิแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เป็นการจ ากัดสิทธิของแรงงานต่าง
ด้าวที่แตกต่างจากแรงงานไทย ซึ่งขัดต่ออนุสัญญาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 111 ว่าด้วยการ
เลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ 
และขัดกับอนุสัญญาฉบับที่  87 สิทธิเสรีภาพในการ
สมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ. 1948  
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อแรงงานต่างด้าว ดังนี้ 

1) ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวต่อการไม่มี
สิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
 (1) สถานประกอบการที่จ้างงานเฉพาะแรงงาน
ต่างด้าว หรือจ้างงานแรงงานไทยน้อยกว่าสิบคนจะไม่มี
สิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
 (2) สถานประกอบการที่มีลูกจ้างสองประเภท
และลูกจ้างคนไทยไม่ประสงค์จัดตั้งสหภาพแรงงานจะท า
ให้ลูกจ้างสถานประกอบการดังกล่าวไม่มีสิทธิจัดตั้ง
สหภาพแรงงาน 
 2) ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวต่อการไม่มี
สิทธิเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน 
 (1) ท าให้สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกทั้งแรงงาน
ต่างด้าวและแรงงานไทย แรงงานต่างด้าวไม่มีสิทธิเป็น
ประธานและกรรมการสหภาพแรงงาน แม้สมาชิกสหภาพ
ที่เป็นแรงงานต่างด้าวจะมีจ านวนมากเพียงใด ซึ่งไม่
สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย 
 ( 2 )  ท า ให้ แรงงานต่ า งด้ าว ไม่ มี สิทธิ เป็น
กรรมการไตรภาคี ที่เลือกจากกรรมการสหภาพแรงงาน 
     3. ปัญหากฎหมายการห้ามคนต่างด้าวประกอบ
อาชีพ 
          ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและ
วิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดงานที่

คนต่างด้าวห้ามท าไว้ ทั้งสิ้น 39 ประเภท เช่น งานขับขี่
ยานยนต์ งานท าเครื่องลงหิน งานท ามีด เป็นต้น โดย
เจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวมุ่งสงวนคุ้มครองอาชีพ
ที่ส าคัญไว้แก่คนสัญชาติไทย โดยไม่จ าแนกระดับทักษะ
ของต าแหน่งในแต่ละอาชีพ ย่อมไม่ก่อให้ เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานของประชาคมอาเซียนได้ ซึ่งถ้าหาก
จะแก้ปัญหาควรแก้ไขมาตรา 7 แห่งพระราชก าหนดการ
บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2561 ซึ่งพระราชก าหนดนี้ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศก าหนดให้งาน
บางประเภทเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวท าก็ได้ ทั้งนี้จะ
ห้ามโดยเด็ดขาดหรือห้ามโดยมีเง่ือนไขอย่างใดก็ได้ โดย
ท าเป็นบทยกเว้นหรือก าหนดเง่ือนไขไว้ในพระราช
กฤษฎีกาการก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคน
ต่างด้าวท าเพื่อให้แรงงานบางประเภทสามารถขอรับ
ใบอนุญาตเข้าเมืองให้แก่คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ซึ่งการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International 
Standard Classification of Occupations : ISCO 
1988) ได้จัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล โดยน าเอา
ทักษะ (skill) มาพิจารณาโดยดูถึงระดับของทักษะ (skill 
level) และทักษะเฉพาะด้าน (skill specialization) 
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ โดยใช้ระดับการศึกษาเป็นตัวแบ่ง 
[1] ซึ่งการก าหนดระดับดังกล่าวจะท าให้การเคลื่อนย้าย
แรงงานอาเซียนสะดวกยิ่งขึ้น 
          อีกทั้งเมื่อพิจารณาพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จะ
เห็นได้ว่า กฎหมายดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 27 ที่ห้ามไม่ให้
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ ฯลฯ  
     4. ปัญหามาตรฐานวิชาชีพเฉพาะในแต่ละประเภท  
          ส าหรับมาตรฐานทางวิชาชีพเฉพาะในแต่ละ
ประเทศนั้น  เนื่ องจากแต่ละประเทศอาจมี ระบบ
การศึกษา และการเข้าสู่วิชาชีพเฉพาะ เช่น วิศวกรรม 
สถาปัตยกรรม แพทย์ พยาบาล บัญชี กฎหมาย แตกต่าง
กัน แม้ปัจจุบันนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดท า 
Mutual Recognition Agreement (MRA) [2] เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการยอมรับคุณสมบัติของนัก
วิชาชีพร่วมกัน 7 สาขาอาชีพ  คือ วิศวกรรม [2] การ
ส ารวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ทันตแพทย์ พยาบาล และ
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บัญชี ซึ่งการมีมาตรฐานทางวิชาชีพของแต่ละประเทศ
ย่อมท าให้เกิดปัญหาแก่แรงงานบางประเภทที่มีวิชาชีพ
รับรองและถือว่าเป็นอุปสรรคในการเปิดเสรีแรงงาน
วิชาชีพอย่างหนึ่ง  ทั้งบางสาขาวิชาชีพทั้ ง 7 สาขา 
ดังกล่าวยังมีรูปแบบการท างานบางประเทศที่ประเทศ
ไทยห้ามคนต่างด้าวท างาน 
          นอกจากนี้ ส าหรับบางสาขาวิชาชีพทางด้าน
สังคมศาสตร์ เช่น ทนายความ หรือสาขาวิชาชีพที่พระ
ราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคน
ต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้นั้นคนต่าง
ด้าวยังไม่ได้รับสิทธิประกอบอาชีพเช่นเดียวกับแรงงาน
ไทย ซึ่งหากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปิดเสรี
แรงงานทุกประเทศจะมีปัญหาว่าบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกล่าวขัดแย้งกับการเปิดเสรีแรงงาน และเป็นการกีด
กันการเปิดเสรีแรงงาน 
     5. ปัญหามาตรการในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
แรงงานท่ีหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
          การเปิดเสรีแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปัจจุบันนี้ ตามข้อตกลงของกลุ่มประเทศ
อาเซียน แรงงานต่างด้าวที่จะไปท างานในประเทศ
อาเซียนด้วยกันนั้นยังต้องมีการเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย
และจะต้องขอใบอนุญาตท างาน เช่นเดียวกับแรงงาน
นอกกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้น ตามข้อตกลงของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนดังกล่าวจึงท าให้แม้เกิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมืองก็ยังเกิดขึ้น จึงควรศึกษาปัญหาสิทธิของแรงงานต่าง
ด้าว  รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
     6. ปัญหาการแปลงสัญชาติจากคนประเทศนอก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเข้ามาใช้สิทธิในฐานะคน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
          ปัญหาการแปลงสัญชาติจากคนประเทศนอก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเข้ามาใช้สิทธิในฐานะคน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น เป็นปัญหาส าคัญ
เนื่องจากเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นการให้
สิทธิพิเศษของประชากรในอาเซียนจะสูงกว่าคนใน
ประเทศนอกกลุ่มอาเซียน จึงอาจท าให้คนนอกกลุ่ม
ประเทศอาเซียนแปลงสัญชาติเข้ามาเป็นคนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน [9] เพื่อต้องการให้ตนได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในฐานะคนในประเทศอาเซียน  แต่การกระท า

ดังกล่าวนั้นจะส่งผลเสียแก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยรวมเนื่องจากผู้ประกอบการที่แปลงสัญชาติจากคน
ประเทศนอกประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนนั้น เมื่อท าธุรกิจ
ค้าขายแล้วจะส่งผลก าไรกลับประเทศตนเองท าให้ผล
ก าไรดังกล่าวไม่มีการหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจ
อาเซียน จึงไม่ส่งผลดีแก่เศรษฐกิจของอาเซียนอย่าง
แท้จริง 
     7. ปัญหาการผสมกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรม และ
ปัญหาสังคม 
          การเปิดเสรีทางด้านแรงงานของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนั้นจะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานต่าง
ด้าวจ านวนมากน้ัน จะก่อให้เกิดปัญหาการผสมกลมกลืน
ระหว่างวัฒนธรรมของคนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีเช้ือ
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมทั้ง ปัญหา
สังคม เช่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์มากข้ึน [6] 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
     จากการศึกษาเชิงเอกสารผู้วิจัยได้แนวทางพัฒนา
กฎหมายแรงงานในประเทศไทยให้เหมาะสมแก่การเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้ 
     1.ปัญหากฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้มีการปรับปรุง
ระบบไตรภาคีดังต่อไปนี้ 
         1.1 การให้แรงงานต่างด้าวมีสิทธิได้รับคัดเลือก
เพื่อเป็นกรรมการไตรภาคีในระบบแรงงานไทย ซึ่งการมี
ตัวแทนแรงงานต่างด้าวในคณะ กรรมการไตรภาคี
ทางด้านแรงงาน นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ
ไตรภาคีทางด้านแรงงานของประเทศไทยทราบถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของแรงงานต่างด้าว ดังนั้น จึงควรมีที่
ปรึกษาซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวในคณะกรรมการไตรภาคี
ของประเทศไทย 
          1.2 การก าหนดคณะกรรมการไตรภาคีในระบบ
แรงงานต่างด้าวควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี 
ดังนี ้
               1.2.1 การจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน
แรงงานต่างด้าว โดยคณะกรรมการประสานงานแรงงาน
ต่างด้าว ควรเป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการให้
ค าปรึกษาแก่กระทรวงแรงงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 
เพื่อให้คณะกรรมการประสานงานแรงงานต่างด้าวเข้าถึง
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง แ ร ง ง า น ต่ า ง ด้ า ว 
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คณะกรรมการประสานงานแรงงานต่างด้าวจึงควร
ประกอบไปด้วยตัวแทนสามฝ่าย คือ (1) ฝ่ายรัฐบาล (2) 
ฝ่ายแรงงานไทยและนายจ้าง (3) ฝ่ายแรงงานต่างด้าว ซึ่ง
ต้องประกอบด้วยตัวแทนแรงงานต่างด้าวจากชาติต่างๆ 
ตามสัดส่วนโดยประมาณการของแรงงานต่างด้าวที่
ท างานในประเทศไทยทั้งหมด 
               1.2.2 การมีตัวแทนแรงงานต่างด้าวใน
คณะกรรมการไตรภาคีแรงงาน การมีตัวแทนแรงงานต่าง
ด้าวในคณะกรรมการไตรภาคีแรงงาน นั้นมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้คณะกรรมการไตรภาคีของประเทศไทยทราบถึง
ความต้องการที่แท้จริงของแรงงานต่างด้าว ดังนั้น จึงควร
มีที่ตัวแทนแรงงานต่างด้าวดังนี้คือ (1) มีที่ปรึกษาซึ่งเป็น
แรงงานต่างด้าวในคณะกรรมการไตรภาคีของประเทศไทย 
(2) มีคณะกรรมการไตรภาคีเป็นแรงงานต่างด้าวร่วมด้วย 
     2. ปัญหากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
          ผู้วิจัยเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ดังนี้ 
          2.1 การให้แรงงานต่างด้าวมีสิทธิจัดตั้งสหภาพ
แรงงาน 
          2.2 การให้แรงงานต่างด้าวมีสิทธิเป็นกรรมการ
สหภาพแรงงาน 
     3. ปัญหากฎหมายการห้ามคนต่างด้าวประกอบอาชีพ 
          ผู้วิจัย เห็นว่า เพื่อลดการกีดกันการเปิดเสรี
แรงงาน ดังนั้นควรท าเป็นบทยกเว้นหรือก าหนดเง่ือนไข
ไว้ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่
ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 เพื่อให้แรงงานบาง
ประเภทสามารถขอรับใบอนุญาตเข้าเมืองให้แก่คนต่าง
ด้าวที่ เข้า เมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจะต้อง
สอดคล้องกับประเภทมาตรฐานอาชีพสากลขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (International Standard 
Classification of Occupations : ISCO 1988) อีกทั้ง 
กฎห มาย ดั ง ก ล่ า ว ไ ม่ ช อบด้ ว ย รั ฐ ธ ร รมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 27 ที่ห้ามไม่ให้
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ ฯลฯ 
     4. ปัญหามาตรฐานวิชาชีพเฉพาะในแต่ละประเภท 
          แนวทางแก้ไขปัญหามาตรฐานวิชาชีพเฉพาะนั้น
การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดเสรีดา้นแรงงาน แต่
ก าหนดให้การท างานของแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน
หากจะท างานในประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันยังต้องมี

การผ่านมาตรฐานวิชาชีพในประเทศที่ไปท างานอยู่นั้น 
หลักการดังกล่าวจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ
ไม่อาจท าได้จริงโดยเสรี ดังนั้น เพื่อให้การเปิดเสรี
ทางด้านแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้น
อย่างแท้จริง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงต้องมีการ
ก าหนดสถาบันรับรองวิชาชีพอาเซียนขึ้น ซึ่งพัฒนาจาก
ข้อตกลงยอมรับร่วมกันของสมาคมวิชาชีพอาเซียนเพื่อ
สร้างสถาบันที่จะก าหนดมาตรฐานวิชาชีพกลางส าหรับ
ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน และออกใบรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพแก่แรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยมีขั้นตอน
ดังนี ้
          4.1 ต้องมีการพัฒนาสถาบันวิชาชีพอาเซียนโดย
สถาบันวิชาชีพอาเซียนจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
          1) สถาบันวิชาชีพอาเซียนจะต้องประกอบด้วย
สมาชิกเป็นสมาคมวิชาชีพที่จะรับรองจากทุกประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 
          2) สถาบันวิชาชีพอาเซียนจะต้องประกาศ
มาตรฐานวิชาชีพท่ีรับรองอย่างชัดเจน 
          3) สถาบันวิชาชีพอาเซียนจะต้องด าเนินการ
ทดสอบความรู้และออกในรับรองความรู้ให้แก่นักวิชาชีพ 
ซึ่งวิธีการทดสอบอาจใช้การทดสอบผ่านอินเทอร์เน็ตได้ 
เช่นเดียวกับการสอบ TOEFL (The Test of English as 
a Foreign Language) 
          4.2 การจัดท ามาตรฐานวิชาชีพและการศึกษา
ของอาเซียน 
          การจัดท ามาตรฐานวิชาชีพและการศึกษาของ
อาเซียนให้อันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนใน
อาเซียนมีระดับมาตรฐานการศึกษาที่ เท่าเทียมกันและ
สามารถไปท างานหรือด ารงต าแหน่งในสาขาวิชาชีพได้ทุก
ประเทศ 
     5. ปัญหามาตรการในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
แรงงานท่ีหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
          ประเทศไทยพบปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของ
แรงงานต่างด้าวในแต่ละปีจ านวนมาก ซึ่งเมื่อศึกษา
ประเทศเพื่อนบ้านก็พบว่ามีปัญหาในลักษณะเดียวกัน 
เช่น ในประเทศเวียดนามมีความพยายามส่งออกแรงงาน
ไปยังต่างประเทศเพื่อน ารายได้เข้าสู่ประเทศแต่เกิด
ปัญหาในการส่งออกแรงงานได้เฉพาะแรงงานที่มีหนังสือ
แรงงานเท่านั้น จึงมีความพยายามที่จะหลบหนีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมายเสมอ [5] 
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          หากมีการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมืองนั้น ในกรณีที่เกิดประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบ 
มีการเปิดเสรีทางด้านแรงงานเต็มรูปแบบกับแรงงานทุก
ประเภทรวมทั้งเปิดให้การเข้าเมืองระหว่างประชากร
อาเซียนสามารถกระท าได้โดยอิสระนั้น  จะท าให้ปัญหา
แรงงานหลบหนีเข้าเมืองเพื่อมาท างานในประเทศไทย
หมดไป เนื่องจากแรงงานประเทศอาเซียนจะโยกย้ายไป
ท างานในแต่ละประเทศได้โดยอิสรเสรี จึงไม่มีการลักลอบ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อท างานอีกต่อไป 
          กรณีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่สามารถเปิด
เสรีทางด้านแรงงานได้ทุกอาชีพ หากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนไม่สามารถเปิดเสรีทางด้านแรงงานได้ทุกอาชีพ 
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนั้น
จะต้องด าเนินการควบคู่ระหว่างนโยบายของรัฐบาล 
ควบคู่ไปกับการเปิดเสรีทางด้านแรงงาน  
          ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ปรับเปลีย่นวิธีน าเข้าแรงงาน
ต่างด้าวจากวิธีการออกใบอนุญาตท างานแบบการพิสูจน์
สัญชาติมาเป็นแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจี (government to 
government) ซึ่งแม้ว่าวิธีดังกล่าวจะสะดวกและมี
มาตรฐานตามที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
ก าหนด แต่อาจจะส่งผลให้อาจมีแรงงานต่างด้าวที่
ใบอนุญาตท างานหรือใบผ่อนผันการท างานหมดอายุ
ตกค้างในประเทศไทยและลักลอบท างานจ านวนมาก 
รวมทั้งอาจมีแรงงานท่ีไม่เข้าสู่ระบบจีทูจีหลบหนีเข้าเมือง
มากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวทางแก้ไขในอนาคตประเทศไทยอาจ
ต้องเปิดให้มีการพิสูจน์สัญชาติเพื่อออกใบอนุญาตท างาน
หรือใบผ่อนผันการท างานอีกครั้ง 
     6. ปัญหาการแปลงสัญชาติจากคนประเทศนอก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเข้ามาใช้สิทธิในฐานะคน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
          กรณีปัญหาการแปลงสัญชาติจากคนประเทศ
นอกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเข้ามาใช้สิทธิใน
ฐานะคนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ประชาคม
อาเซียนจะต้องออกกฎระเบียบว่า บุคคลที่แปลงสัญชาติ
ในประเทศอาเซียนในระยะเวลาใดจึงจะมีสิทธิในฐานะ
ของคนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งระยะเวลาอาจ
พิจารณาได้ ดังนี ้
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ผลกระทบการให้สิทธิบุคคลแปลงสัญชาติ 
ระยะเวลา
การให้สิทธ ิ

ผลกระทบการให้สิทธ ิ

สิทธิเฉพาะ
บุคคลที่มี
สัญชาตโิดย
การเกิด 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิเฉพาะบุคคลที่มี
สัญชาติโดยการเกิดในประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนเป็นการจ ากัดสิทธิ
ของบุคคลต่างด้าวที่แปลงสัญชาติมาก
เกินสมควร จึงไม่ควรใช้หลักเกณฑ์นี้ 

การให้สิทธิ
บุคคลที ่
แปลง
สัญชาติ
ทันท ี

หลักเกณฑ์การให้สิทธิบุคคลที่แปลง
สัญชาติ เป็นคนในประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนทันทีอาจส่งผลให้มี
แรงงานนอกประเทศอาเซียนแปลง
สัญชาติเป็นคนในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจ านวนมาก ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาคมอาเซียนอย่าง
แท้จริง เพราะบุคคลดังกล่าวแปลง
สัญชาติมาเพื่อต้องการสิทธิประโยชน์
เท่านั้น หาได้มีความต้องการพัฒนา
ประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง และ
เมื่อได้ก าไรจากการท ากิจการใน
อาเซียนก็มักจะโอนก าไรออกไปให้
ประเทศต้นก าเนิดของตน 

การให้สิทธิ
บุคคลที่
แปลง
สัญชาติครบ
ระยะเวลา  
5 ปี 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิบุคคลที่แปลง
สัญชาติครบระยะเวลา 5 ปี นั้น 
บุคคลที่แปลงสัญชาติมาครบห้าปีจะมี
ความมั่นคงในสัญชาติที่ตนแปลงมา 
โดยอาจถือว่าเป็นประชากรประชาคม
อาเซียนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น การให้
สิทธิแก่บุคคลดังกล่าวจะเป็นการ
สมควร  

 
     7. ปัญหาการผสมกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรม และ
ปัญหาสังคม 
          การเปิดเสรีทางด้านแรงงานของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้แรงงานจ านวนมากหลั่งไหล
เข้ามาในประเทศไทยซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการผสม
กลมกลืนระหว่างวัฒนธรรม และปัญหาสังคมได้ ซึ่ง
แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ มีดังนี้ 
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          7.1 การแก้ไขปัญหาการผสมกลมกลืนระหว่าง
วัฒนธรรม เช่น ลดความเป็นชาตินิยม ส่งเสริมให้
ประชาชนยอมรับวัฒนธรรมอื่นท่ีหลากหลาย เป็นต้น 
          7.2 การแก้ไขปัญหาสังคม 
               การแก้ไขปัญหาสังคมที่จะติดตามแรงงาน
ต่างด้าวเข้าสู่ประเทศไทยนั้น สามารถกระท าได้โดยการ
เพิ่มการตรวจสอบในช่วงการตรวจคนเข้าเมือง การตรวจ
ตราการน าเงินเข้าออกราชอาณาจักร การตรวจสอบการ
ฟอกเงิน รวมทั้งในการท างานของแรงงานต่างด้าว 
นายจ้ างจะต้องให้ความร่ วมมือแก่ภาครั ฐ ในการ
ตรวจสอบสารเสพติด และการตรวจสอบการกระท าผิด
กฎหมายของแรงงานต่างด้าว เช่น การเล่นการพนัน การ
ปล่อยเงินกู้นอกระบบ และการรวมกลุ่มกันกระท าผิด
กฎหมายอื่น 
               ทั้งนี้การแก้ปัญหาดังกล่าว สอดคล้องกับ
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิ บั ติ ท า ง เ ช้ื อชาติ ในทุก รู ปแบบ  ( International 
Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination- ICERD) ซึ่งรัฐจะต้องพยายามมี
มาตรการในการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติและ
วัฒนธรรมต่อไป [7] 
  
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
     6.1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ผู้วิจัยขอ
เสนอให้หน่วยงานของรัฐผู้มีหน้าที่นิติบัญญัติสามารถน า
ข้อเสนอของงานวิจัยช้ินนี้ไปแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
แรงงานท่ีเกี่ยวข้องของประเทศไทย 
     6.2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
โดยร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้ ได้ข้อค้นพบที่
หลากหลาย 
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บทคัดย่อ 

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างแนวทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 2) ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติของแนว
ทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดอ่างทอง วิธีด าเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอน  คือ  ขั้นที่ 1 สร้างแนวทางการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ได้
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง และขั้นที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติของแนวทางการ
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอ่างทอง จ านวน 42 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลแห่งละ 4 คน คือ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกองการศึกษา/นักวิชาการศึกษา และ ครู รวมทั้งสิ้น 168 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.99 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  1) แนวทางการด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วย 3 ด้าน  15 องค์ประกอบ มี
จ านวนแนวทางปฏิบัติทั้งสิ้น 95 แนวทาง ดังนี้ 1.1 ด้านการบริหารงาน มี 5 องค์ประกอบ 35 แนวทางปฏิบัติ เช่น 
ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.2 ด้านการบริหารงบประมาณ มี 5 องค์ประกอบ 31 
แนวทางปฏิบัติ เช่น มีการก าหนดรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ และจัดท าแผนการจัดหางบประมาณ และ 1.3 ด้านการ
บริหารงานบุคคล มี 5 องค์ประกอบ 29 แนวทางปฏิบัติ เช่น มีการปฐมนิเทศบุคลากร รวมทั้งการอบรมและศึกษาดู
งาน เป็นต้น 2) แนวทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 
3 ด้าน 15 องค์ประกอบ และ 95 แนวทางปฏิบัติ มีค่าความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.92) และมีค่า 
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ =4.61) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 4.00 
ค าส าคัญ: วงจรคุณภาพ,  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

Abstract 
               The purposes of this research were to: 1) construct  the guidelines for implementing the quality 
cycle into management standards of child development centers; and 2) study the suitability and 
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possibility of the guidelines for implementing the quality cycle into management standards of child 
development centers in Angthong province. This research had 2 steps: step 1 construct the guidelines for 
implementing the quality cycle into management standards of child development centers by using the 
samples which were 5 purposively selected experts for answering the three-rating scale questionnaire, 
and the data were then analyzed by IOC, and step 2, study the suitability and possibility of the guidelines 
for implementing the quality cycle into management standards of child development centers by using 
the population 168 officers from 42 provincial administrative organizations (4 persons from each 
organization), including chief executives of the provincial administrative organizations, chief administrator 
of the provincial administrative organizations, educational directors/academic service officer, and teachers 
for answering the five-rating scale questionnaire with the reliability of .99, and  the data were then 
analyzed by mean and standard deviation. The results indicated that: 1) guidelines for implementing the 
quality cycle into the management standards of child development centers had 3 strategies with 15 
components and 95 instructions as follows: 1.1 administration which had 5 components with 25 
instructions, such as explore the needs of the community in setting up a child development center; 1.2 
budget management which had 5 components  with 31 instructions, such as defining the expenses and 
making a budget plan; 1.3  human resources management which had 5 components  with 29 instructions, 
such as orientation and training; and 2) guidelines for implementing the quality cycle into the 
management standards of child development centers which had 3 strategies with 15 components and 95 
instructions were found to have overall suitability at a high level (µ = 4.92) and overall possibility also at a 
high level (µ =4.61) with were higher than the threshold set at 4.00. 
Keyword: Quality cycle ,The management standards of child development centers 
 
วันที่รับบทความ              : 08 มกราคม พ.ศ. 2561 
วันที่แก้ไขบทความ          : 06 เมษายน พ.ศ. 2561 
วันที่ตอบรับตีพิมพบ์ทความ : 18 เมษายน พ.ศ. 2561 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเองนั้น  
ถือว่าเป็นไปตามพระพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553    
ซึ่งการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ถือปฏิบัติ   
ตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
โดยก าหนดมาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน    
เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
การย้าย /รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การยุบเลิกศูนย์พัฒนา
เ ด็ ก เ ล็ ก  เ ป็ นต้ น  ด้ า นก า ร บริ ห า ร งบป ระ มา ณ           
เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการด าเนินการงบประมาณ      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น จากงบประมาณเงินรายได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และด้านการ
บริหารงานบุคคล  หมายถึง การสรรหา/เลือกสรร     
และการปรับสถานภาพ  การคัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็ก เล็ก  การก าหนดค่าตอบแทนสิทธิ  สวัสดิการ        
เป็นต้น [1] 
     แต่อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาในการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
ปัญหาบุคลากรขาดประสบการณ์ ระดับการศึกษา
ค่อนข้างต่ า  งบประมาณไม่ เพียงพอ การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่คล่องตัว  อาคารสถานที่ไม่ได้มาตรฐาน  
อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ  ไม่มีการ
ก าหนดนโยบายและแผนที่จะพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างชัดเจน  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนน้อย ครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดประสบการณ์และการประเมินผลพัฒนาการ  
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บุคลากรได้รับการพัฒนาโดยการให้ทุนการศึกษาตอ่แตย่งั
ไม่ครบทุกคน ไม่มีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เข้าไปนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน [2] 
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการบริหารงบประมาณของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแต่ละประเภทไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
จัดสรรที่กรมส่งเสริมการปกครอง ปัญหารองลงมาคือ 
การจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด [3] 
     ส าหรับสภาพปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
อ่างทอง จากการที่ผู้วิจัยได้สอบถามข้อมูลและสัมภาษณ์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สรุปได้ว่า ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินงานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่มีความพร้อมทางด้านบุคลากร 
งบประมาณในการจัดการศึกษาไม่เพียงพอ การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่คล่องตัว อุปกรณ์และสื่อการเรยีนการสอน
ไม่ เพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ ได้จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น และต้องมีการประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้องมีคณะกรรมการบริหารศูนย์เพื่อช่วยในการ
ด าเนินการบริหารจัดการศูนย์ ผู้บริหารท้องถิ่นควรให้
ความส าคัญในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยการก าหนดนโยบายในการบริหารอย่างชัดเจน [4] 
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีไม่เพียงพอต่อการดูแล
เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริหารจัดการ      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้ด าเนินงานตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ 
เช่น ขาดการวางแผน การประชุมปรึกษาหารือ การแก้ไข
ปัญหาร่วมกันในการด าเนินงาน [5]     
     ตามคู่มือการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแห่งชาติ ด้านมาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้ก าหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
แผนพัฒนาตามกรอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
หรือนโยบายของรัฐที่ร่วมกันช้ีแนะ และป้องกันปัญหา
ของสังคมตามกาลเวลา เช่น มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการ
ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนโดยมีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) [6] เนื่องจาก    
วงจรเดมมิ่งหรือวงจร PDCA เป็นการปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องเป็นหลักการส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ    

เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นในผลงานขององค์กร ผู้วิจัยจึงยึดการ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องมาประยุกต์ ใ ช้ ในการสร้าง       
แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ    
     จากความเป็นมาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นสะท้อน
ให้เห็นถึงปัญหาในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างชัดเจน ผู้วิจัยในฐานะผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความ
สนใจในการสร้างแนวทางการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพสู่มาตรฐานดา้นการบรหิารจดัการศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอ่างทอง 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้เป็น
คู่มือในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ใ น จั ง ห วั ด อ่ า ง ท อ ง              
ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อสร้างแนวทางการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
อ่างทอง 
     2.2 เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง
แนวทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐาน  
ด้ านการบริ ห ารจั ด การของศู นย์ พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก         
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอ่างทอง 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ขั้นตอนที่ 1  สร้างแนวทางการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
     ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาทางการศึกษา และมี
ประสบการณ์ในหน่วยงานทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี   
จ านวน 5 คน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling)     
     ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของแนวทางการด า เนินงานตามวงจรคุณภาพ          
สู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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     ประชากร ศึกษาจากประชากรทั้ งหมด ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอ่างทอง จ านวน      
42 แห่ง โดยมี  ผู้ ให้ข้อมูลแห่งละ 4 คน คือ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ/นักวิชาการศึกษา และครู 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 168 คน  
  
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 แนวทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ          
สู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     3.2.2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ         
แนวทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐาน   
ด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

     จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
อ่างทอง ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากแนวคิดและทฤษฏี    
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ตามมาตรฐานการด า เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [1] และแนวคิดการ
บริหารงานเ ชิ งคุณภาพตามวงจรคุณภาพ PDCA          
ของแอดวาร์ดเดมมิ่ง [7] แล้วน ามาสังเคราะห์และ    
บูรณาการ  สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ได้             
แนวทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐาน    
ด้ านการบริ ห ารจั ด การของศู นย์ พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก          
แสดงดังรูปที่ 1   

 
   
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ข้ันตอน  ดังนี้ 
     5.1 ขั้นตอนที่ 1 สร้างแนวทางการด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
          5.1.1  ผู้ให้ข้อมูล 
              ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาการ

บริหารการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                          
และมีประสบการณ์ในหน่วยงานทางการศึกษาไม่น้อย
กว่า 5 ปี จ านวน 5 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างโดย
ไม่อาศัยความน่าจะเป็น  (Nonprobability sampling)  
ด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) [8]   
          5.1.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
               แบบประเมินความตรงของเนื้อหา ได้แก่  
แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็น

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.  การบริหารงาน 
2.  การบริหารงบประมาณ 
3.  การบริหารบุคคล 

การบริหารงานเชิงคุณภาพ 
ตามวงจรคณุภาพ PDCA ประกอบด้วย 

P   =  การวางแผน 
D  =  การปฏิบัตติามแผน 
C  =  การประเมินผล   
A  =  การปรับปรุงและพัฒนา  

 

แนวทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ สู่มาตรฐานด้านการบรหิารจัดการของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอ่างทอง 



ARU Research Journal, Vol.6, No.1, January 2019                                                                                               61 
 

ของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหา โครงสร้าง
และหลักวิชา ของแนวทางการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพสู่ ม าตรฐานด้ านการบริห ารจั ดก ารของ          
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย 3 ด้าน จ านวน 95 ข้อ  
ซึ่งเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 3 ระดับ โดยพิจารณา
และแสดงความคิดเห็นว่า “ตรง” “ไม่แน่ใจ” หรือ    
“ไม่ตรง” และข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 
          5.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน า
แบบสอบถาม และหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้พิจารณา
แสดงความคิดเห็นความตรงเชิงเนื้อหา และโครงสร้าง 
ด้วยตนเองและรอรับกลับ 5 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
          5.1.4 วิเคราะห์ข้อมูล 
               น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจ านวน 5 
ฉบับ ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนตามเนื้อหา และ
น าผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยน ารายการ
ที่ได้ค่าความสอดคล้อง 0.8 - 1.0 มาใช้พร้อมทั้งปรับปรุง
ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ งได้แนวทางการ
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ สู่มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ด้าน จ านวน 95 
รายการปฏิบัติ จ าแนกเป็นด้านการบริหารงาน จ านวน 
35 รายการปฏิบัติ ด้านการบริหารงบประมาณ จ านวน 
31 รายการปฏิบัติ และด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน 
29 รายการปฏิบัติ   
 
     5.2 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาความเหมาะสมและความเป็น  
ไปได้ของแนวทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ       
สู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
          5.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
               กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการ
กองการศึกษาฯ/นักวิชาการศึกษา และครู ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ
วิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability) ผลการวิเคราะห์
ค่าความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 0.99                 
               ประชากร ศึกษาจากประชากรทั้งหมด ได้แก่  
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอ่างทอง จ านวน 42  
แห่ง  โดยมีผู้ให้ข้อมูลแห่งละ  4  คน  คือ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ/นักวิชาการศึกษา และ ครู  
รวมทั้งสิ้น จ านวน 168 คน   
          5.2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
               เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ 
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของแนวทางการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กประกอบด้วย 3 ด้าน จ านวน 95 ข้อ ซึ่งมี
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ  
          5.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน า
แบบสอบถาม และหนังสือเชิญในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ให้ประชากรด้วยตนเองจนครบ 168 ฉบับคิดเป็น      
ร้อยละ 100 
          5.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
               วิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของแนวทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) โดยผู้วิจัยก าหนดค่าเฉลี่ย 
(Mean) ของคะแนนความคิดเห็น จ าแนกเป็นราย
องค์ประกอบ และโดยภาพรวม โดยค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 
ขึ้นไป จึงถือว่าเป็นแนวทางที่มีความเหมาะสมและเป็นไป
ได้ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  
 
6. สรุปผลการวิจัย 
     แนวทางการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผู้วิจัย
สร้าง มีความตรงเชิงเนื้อหา มีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติส าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 
ด้าน 15 องค์ประกอบ 95 แนวทางปฏิบัติ ได้แก่  
     6.1 ด้านการบริหารงาน มี 5 องค์ประกอบ 35 
แนวทางปฏิบัติ เช่น การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในขั้น
การวางแผนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีความพร้อมด้านงบประมาณ ด้านอาคาร
สถานที่ และโครงสร้างส่วนราชการรวมทั้งบุคลากรที่
รับผิดชอบและมีการจัดเวทีประชาคมเพื่อส ารวจความ
ต้องการของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขั้น
การปฏิบัติตามแผน องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
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โครงการและแผนจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขอความ
เห็นชอบสภาท้องถิ่น มีการจัดท าประกาศจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จัดท าแผนด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และจัดท าระเบียบว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขั้นการประเมินผล องค์การบริหารส่วนต าบล
ประเมินความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคและรายงานผลการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทราบ และในข้ันการปรับปรุงและพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินการจัดตั้ง      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมข้อมูลส าหรับการปรับปรุง
และพัฒนาในการด าเนินการครั้งต่อไป 
     6.2 ด้านการบริหารงบประมาณ มี 5 องค์ประกอบ      
31 แนวทางปฏิบัติ เช่น การบริหารงบประมาณเงิน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในข้ันการวางแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ และจัดท าแผนการจัดหางบประมาณของ        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย แผนพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กระยะ 3 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
แผนการจัดหาพัสดุ และพัสดุรายปี ขั้นการปฏิบัติตาม
แผน องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ มีการ
จัดท าสมุดคุมงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่าง ๆ 
เพื่อการรายงานและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ข้ัน
การประเมินผล การบริหารงบประมาณเงินรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามขั้นตอนมีการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ที่ก าหนด และในขั้นการ
ปรับปรุงและพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลมีการน า
งบประมาณที่ ได้รับไปใช้จ่ายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   
โดยด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายการต่าง ๆ เป็นไป
ตามขั้นตอนรวมถึงมีการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขในด้านของ
การบริหารงบประมาณ 
     6.3 ด้านการบริหารงานบุคคล มี 5 องค์ประกอบ 29 
แนวทางปฏิบัติ เช่น การพัฒนาบุคลากร ในขั้นการ
วางแผน องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีการวางแผน
ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก การปฏิบัติตามแผน องค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
ปฐมนิเทศบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งการ
อบรมและศึกษาดูงาน ให้การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร             
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการให้ทุนการศึกษา เพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง ขั้นการประเมินผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีการนิเทศติดตามการด าเนินงาน 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ าเสมอ และในขั้นการ
ปรับปรุงและพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เพื่อเตรียมข้อมูลส าหรับการพัฒนาบุคลากรและ
มีการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงในครั้งต่อไป  
 
7. อภิปรายผล 
     7.1 จากการศึกษาความเหมาะสมของแนวทาง            
ผลการศึกษาพบว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ/นักวิชาการศึกษา และครู จ านวน 168 คน 
เห็นว่าแนวทางที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมที่จะ
น ามาใช้กับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดอ่างทอง ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือด้านการบริหารงานการจัดตั้งศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก ต้องประกอบด้วยขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
ขั้นตอนการวางแผนคือองค์การบริหารส่วนต าบล          
มีความพร้อม ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่     
และโครงสร้างส่วนราชการรวมทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบ 
และมีการจัดเวทีประชาคม เพื่อส ารวจความต้องการของ
ชุมชนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขั้นตอนการปฏิบัติ
ตามแผน คือ องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าโครงการ
และแผนจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอความเห็นชอบสภา
ท้องถิ่น มีการจัดท าประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จัดท าแผนด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดท า
ระเบียบว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขั้นตอนการประเมินผล คือ องค์การบริหารส่วนต าบล
ประเมินความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคและรายงานผลการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทราบ และขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา         
คือ องค์การบริหารส่วนต าบลท าการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมข้อมูล
ส าหรับการปรับปรุง และพัฒนาในการด าเนินการ       
ครั้ งต่ อ ไป  สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงาน             
เชิงคุณภาพตามวงจรคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่ง        
และสอดคล้องกับ โฉมฉาย  กาศโอสถ [9] ได้กล่าวไว้ว่า 
การวางแผนเป็นกระบวนการในการก าหนดวัตถุประสงค์
ขององค์การหรือคณะท างานที่ส าคัญเริ่มจากภารกิจ 
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จุ ดหม ายแ ละแผ น  ซึ่ ง เ ป็ น ห รื อ ค่ า ชด ใ ช้ ต่ า ง  ๆ            
การตัดสินใจถึงสิ่งที่จะท าในอนาคตด้วยวิถีทางที่ดีที่สุด 
และยังเป็นการตัดสินใจล่วงหน้าของผู้บริหารว่าจะท า
อะไร เมื่อไหร่และใครเป็นผู้ท าโดยก าหนดวัตถุประสงค์ 
นโยบาย โครงการ และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
     ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเพื่อให้การบริหารงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแนวทางในการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ สามารถด าเนินงานตามมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรยึดแนวทางการ
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  ใช้กระบวนการบริหารงาน
เชิงคุณภาพและให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
บริหารงาน การบริหารงานอย่างเป็นระบบต้องใช้
กระบวนการบริหารงานเชิงคุณภาพ PDCA  เพื่อให้ประสบ
ผลส าเร็จ ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริม  
และพัฒนาอย่างเต็มที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
     จากการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางผลการศึกษา 
พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ/
นักวิชาการศึกษา และครู จ านวน 168 คน เห็นว่า
แนวทางที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเป็นไปได้ที่จะน ามาใช้กับ
บริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจั งหวัดอ่ า งทอง ด้ านที่ มี ค่ า เ ฉลี่ ยสู งสุ ด           
คือ ด้านการบริหารงาน การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต้องประกอบด้วยขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ ขั้นตอน
การวางแผน คือ องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเวที
ประชาคมเพื่อส ารวจความต้องการของชุมชนในการย้าย/
รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน คือ 
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน าเรื่องเสนอ     
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามล าดับเพื่อให้ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบ      
จากสภาท้องถิ่น เมื่อสภาท้องถิ่นอนุมัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดท าแผนการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
โดยจัดท าประกาศย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขั้นตอน
การประเมินผล คือ องค์การบริหารส่วนต าบลประเมิน
ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และรายงานการย้าย/     
รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทราบ และขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา          
คือ องค์การบริหารส่วนต าบลวิเคราะห์ผลการด าเนินการ
ย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ เพื่อเตรียมข้อมูลส าหรับการ

ปรับปรุงและพัฒนาในการด าเนินการครั้งต่อไป ซึ่ง
สอดคล้องกับ ภัคจิรา อาลัยญาติ [10] ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย
พบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมและรายด้านมี
การปฏิบัติในระดับมาก ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา
การบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้าน
หลักสูตร ควรติดตามปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าผลมา
ปรับปรุง ก าหนดผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลควบคุม 
และด าเนินการ  ตามแผนที่ก าหนดทุกขั้นตอน และจัด
อบรมให้ความรู้แก่ครูในการประเมินผลการจัดกิจกรรม
ประจ าวัน ด้านการนิเทศการศึกษาควรน าผลการประเมิน
มาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงพัฒนา มีการนิเทศ การจัด
ประสบการณ์ และก าหนดให้ผู้บริหารด าเนินการนิเทศ
เป็นระยะ ด้านการวัดและประเมินผล ควรด าเนินงาน
ตามขั้นตอนที่หลักสูตรก าหนด มีการวัดและประเมินผล  
ที่หลากหลาย และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป   
     ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการด าเนินงาน      
ตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรยึดแนวทางการ
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ ดังนี้ การศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ เพื่อจะได้มีข้อมูล       
ที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ในการวางแผน การวางแผน
เพื่อเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการ
ด าเนินงาน วิธีการและขั้นตอนที่จ า เป็น เพื่อให้การ
ด า เ นิ น ง าน บร รลุ เ ป้ า หม ายแ ละ เ กิ ดปร ะ โ ยชน์            
การด าเนินการตามแผนเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ การตรวจสอบประเมินผล เพื่อให้ทราบถึง
จุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงส าหรับน ามาใช้ในการ
พัฒนาการการบริหารจัดการที่ให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และเช่ือว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดแนวทาง
การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพดังกล่าวข้างต้นไปใช้  
จะเป็นส่วนช่วยให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประสบความส าเร็จ น าไปสู่การมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 
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8. ข้อเสนอแนะ 
8.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
      8.1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ควรศึกษาและท าความเข้าใจในการด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น คือ ข้ันท่ี 1    
การวางแผน (Plan) โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายในการด าเนินงาน วิธีการ และขั้นตอนท่ีจ าเป็น 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์ ขั้น
ที่ 2 การปฏิบัติตามแผน ( Do) เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ข้ันท่ี 3 การประเมินผล (Check) 
และขั้นที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนา (Act) เพื่อให้ทราบถึง
จุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงส าหรับน ามาใช้ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และน า
แนวทางที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     8.1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอ่างทอง      
ควรน าผลการศึกษาที่ได้ไปปฏิบัติจริง โดยปรับเปลี่ยน      
ได้ตามบริบทขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ๆ เพื่อให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสั งกัดมีการด า เนินงานที่ ได้
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการตามที่กรมส่งเสริม      
การปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้   
8.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     8.2.1 ควรศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพสู่มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข อ ง อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ใ น ด้ า น อื่ น ๆ           
เช่น ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร      
ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน       
และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
8.2.2 ควรศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพสู่มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล หรือในจังหวัดอื่น  
8.2.3 ควรศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพสู่มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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บทคัดย่อ 
               การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขั้นตอน
การวิจ ัย 2 ขั ้นตอน คือ 1) สร้างแนวทางทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของโรงเร ียน
มาตรฐานสากล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม และ 2) ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ คือ โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 5 โรง โดยมีผู ้ให้ข้อมูล คือ 
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1.1 ด้านการวางแผน มีแนวปฏิบัติ 7 รายการ 1.2 ด้านการ
ด าเนินการ มีแนวปฏิบัติ 20 รายการ 1.3 ด้านการตรวจสอบ มีแนวปฏิบัติ 8 รายการ และ 1.4 ด้านการปรับปรุงและ
พัฒนา มีแนวปฏิบัติ 5 2) แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล       
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

Abstract 
 The aims of this research were to propose the guidelines for administration of information and 
communication technology for world-class standard schools under primary education service area office 3 
in Phranakhon Si Ayutthaya province. This research was divided into 2 steps: 1) constructing the guidelines 
for administration of information and communication technology for world-class standard schools by 
using 5 experts as samples and the questionnaire as research instrument; and 2) study the suitability and 
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possibility of the guidelines for administration of information and communication technology in world-
class standard schools. The samples were selected from 5 schools under Phranakhon Si Ayutthaya 
primary education service area office 3, of which consisting of 100 school administrators and teachers 
responsible for information and communication technology. The research instrument was five-rating scale 
questionnaire. The statistical tools used for data analysis were mean and standard deviation. The results 
indicated that 1) the guidelines for administration of information and communication technology for 
world-class standard schools consisted of 4 elements, including 1.1 plan, which containing 7 instructions, 
1.2 do, containing 20 instructions, 1.3 check, containing 8 instructions, and 1.4 act and development 
containing 5 instructions; and 2) the overall guidelines for administration of information and 
communication technology were found to have high levels of suitability and possibility. 
Keyword: Information and communication technology, world-class standard schools 
 
วันที่รับบทความ             : 07 มีนาคม พ.ศ. 2561 
วันที่แก้ไขบทความ           : 20 เมษายน พ.ศ. 2561 
วันที่ตอบรับตีพิมพบ์ทความ : 03 พฤาภาคม พ.ศ.2561 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนา
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ผู้ เ รียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ ความรู้  
ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ
เดียวกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศช้ันน า
ที่มีคุณภาพการศึกษาสูง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
2551 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนส าหรับยุค
ศตวรรษที่ 21 ตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ  
องค์การยูเนสโก (UNESCO) ทั้ง 4 ด้าน คือ การเรียน
เพื่อให้มีความรู้ในสิ่งต่างๆ (Learning to know)  การ
เรียนเพื่อการปฏิบัติหรือลงมือท า (Learning to do) การ
เรียนรู้เพื่อการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืน (Learning to 
live together) และ การเรียนรู้เพื่อให้รู้จักตัวเองอย่าง
ถ่องแท้ (Learning to be) โดยการด าเนินงานของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลจะประสบความส าเร็จได้จะต้องมี
การพัฒนาหลายมิติไปพร้อมกัน โดยจะต้องด าเนินการทั้ง
ระบบ คือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน  
และด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน และด้านการ
บริหารจัดการ มิใช่เป็นการจัดการศึกษาเพียงบางส่วน
ของโรงเรียน หรือเพียงจัดเป็นแผนการเรียนมาตรฐาน 
สากล การจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล
จะต้องมีจุดมุ่งหมายและทิศทางที่ชัดเจน [1]  

 จากภารกิจดังกล่าวการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญที่สามารถ
น ามาใช้ในการจัดการศึกษา เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและ
รวดเร็วท่ีสุดในยุคนี้ คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งเข้ามา
เป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกเกือบทุกอย่าง และที่
ส าคัญ คือ การสื่อสาร (Communication) ท าให้มีการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจที่ดี คือ การตัดสินใจอยู่
บนฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเพียงพอซึ่งจะถือ
ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเป็นการตัดสินใจที่
ผิดพลาดน้อยที่สุด จึงจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาข้อมูลที่
ถูกต้อง เพื่อการตัดสินใจในการพัฒนากระบวนการต่าง ๆ 
ของระบบสื่อสาร (Communication system) เพื่อให้
ได้มาซึ่งอินฟอร์เมช่ัน (Information) มากมาย และมี
ประสิทธิภาพสูง [2]   
 การที่จะได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ จะต้องมา
จากการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน ซึ่ งกิตติพงศ์     
โรจน์จึงประเสริฐ [3] กล่าวว่า การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จะถูกขับเคลื่อนผ่านกลไกใน
การท างานที่เรียกกันว่า วงจร PDCA โดยวงจร PDCA 
ส าหรับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จะประกอบด้วย 1) การวางแผน (plan) 2) การลงมือท า 
(do) จะเป็นการด าเนินงานของแต่ละกระบวนการตามที่
ได้ก าหนดขึ้นมา 3) การตรวจสอบ (check) และ 4) การ
ปรับปรุง (act) ซึ่งกระบวนการท างานเชิงระบบ (PDCA) 
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ถือเป็นวงจรบริหารงานคุณภาพ ซึ่งในการบริหารได้น า
วงจรการท างานเชิงระบบ (PDCA) นี้มาประยุกต์ใช้เพื่อ
การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่วงจรหมุน
ครบรอบก็จะเป็นแรงส่งให้หมุนในรอบต่อไป วิธีการใหม่ 
ๆที่ท าให้เกิดการปรับปรุงก็จะถูกจัดท าเป็นมาตรฐานการ
ท างานซึ่งจะท าให้การท างานมีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด [4]  
 จากความส าคัญของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังกล่าว
มาแล้ว ถ้ามีการน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการ
บริหารจะท าให้ เกิดการปรับปรุ งและพัฒนาจนได้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
ส าหรับการน าไปใช้ในการด าเนินงานของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ซึ่งยังไม่มีแนวทางที่มีความเหมาะสม 
ผู้วิจัยถึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรยีนมาตรฐานสากลใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
มาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่ อน า เ สนอแนวทางการบริ ห าร เทคโน โลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรยีนมาตรฐานสากลใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย
ดังต่อไปนี้ 
     2.1 เพื่อสร้างแนวทางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรยีนมาตรฐานสากลใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
     2.2 เพื่อศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้
ของแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดส านักงานเขต
พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เ ข ต  3 จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา   
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจัยครั้ งนี้ผู้ วิจั ยก าหนดวิธีด า เนินการวิจัย 
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างใน
แต่ละขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างแนวทางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาทาง
การศึกษา และมีประสบการณ์ในหน่วยงานทางการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)    
 ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของแนวทางแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล จ านวน 5 โรงเรียน โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 5 คน จ านวน  
25 คน ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็น
ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 15 คน จ านวน 75 คน รวม  
100 คน 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดส านักงาน
เขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษามั ธยมศึ กษา  เ ขต  3 จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา  
     3.2.2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
แนวทางแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดส านักงาน
เขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษามั ธยมศึ กษา  เ ขต  3 จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย 1) 
การวางแผน (plan) 2) การด าเนินการ (do) 3) การ
ตรวจสอบและประเมินผล (check) และ 4) การปรับปรุง
และพัฒนา (act) จากแนวคิดของ มานะ  ทองรักษ์ [5]   
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ธีระ รุญเจริญ [6] และ กิตติพงศ์ โรจน์จึงประเสริฐ [3] 
แสดงดังรูปที่ 1 

 

 
                        ตัวแปรต้น                                                                      ตัวแปรตาม                                                                               
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5.  วิธีด าเนินการวิจัย  
 ผู้วิจัยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน  
คือการสร้างแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยการ
สังเคราะห์แนวทางจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นน าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง 
และการประเมินแนวทางโดยศึกษาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
     5.1 ขั้ น ตอนที่  1 ส ร้ า ง แนวทา งกา รบริ ห า ร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
          5.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญที่
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาทาง
การศึกษา และมีประสบการณ์ในหน่วยงานทางการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
           ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  ไ ด้ แ ก่ 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่าง
โดยไม่อาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น ด้วยการเลือกแบบ
เจาะจงจากผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มี
ประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
          5.1.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
           เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็น

ของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหา โครงสร้าง
และหลักวิชาของแนวทางการบริหาร เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ซึ่งเป็นแบบสอบถาม 
          5.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน า
แบบสอบถาม และหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้กับผู้เช่ียวชาญพิจารณาแสดงความ
คิดเห็นความตรงเชิงเนื้อหา และโครงสร้าง ด้วยตนเอง
และรอรับกลับ 5 ฉบับ คิดเป็นร้อยละร้อย 
          5.1.4 วิเคราะห์ข้อมูล 
           น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจ านวน 5 ฉบับ 
ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนตามเนื้อหา และน าผล
การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ค่า IOC มีค่า
เท่ากับ 1 ทุกข้อค าถาม พร้อมทั้งปรับปรุงตามค าแนะน า
ของผู้เช่ียวชาญ  ซึ่งได้แนวทางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล
จ านวน 4 องค์ประกอบ 40 รายการปฏิบัติ  
5.2 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของแนวทางแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
          5.2.1 ประชากร  
           ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประกอบด้วย  
1.  การวางแผน (plan)  
2.  การด าเนินการ (do)  
3.  การตรวจสอบและประเมินผล (check)  
4.  การปรับปรุงและพัฒนา (act)  
จากการสังเคราะห์แนวคิดของ มานะ  ทองรักษ์ [5]       
ธีระ  รุญเจริญ [6] และ กิตติพงศ์  โรจน์จึงประเสริฐ [3]  

แนวทางการบริหาร เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
มาตรฐานสากลในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้  
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มัธยมศึกษา เขต 3  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 5 โรงเรียน 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 5 
คน จ านวน  25 คน ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีและการ
สื่อสารเป็นผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 15 คน จ านวน 75 
คน รวม  100  คน 
          5.2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
           เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ 
แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางแนวทางการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 40
รายการปฏิบัติ ซึ่งมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
          5.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน า
แบบสอบถาม และหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จนครบ 100 ฉบับคิดเป็น   
ร้อยละ 100.00 
          5.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  
           วิเคราะห์ระดับความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางแนวทางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินไว้ว่าระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของแนวทางแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโรงเรยีนมาตรฐานสากล ที่สามารถน า
แนวปฏิบัติไปใช้ได้ต้องมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 หรืออยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 
   
6. สรุปผลการวิจัย  
     6.1 แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดส านักงาน
เขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษามั ธยมศึ กษา  เ ขต  3 จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีความตรงเชิงเนื้อหา และโครงสร้าง 
เท่ากับ 1 ทุกแนวปฏิบัติ 40 รายการ ดังนี้  
          6.1.1 การวางแผน มีแนวปฏิบัติ 7รายการ ดังนี้ 
1) สถานศึกษามีการวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกับการ
บริ ห าร เทค โน โลยี ส า รสน เทศและการสื่ อส ารสู่

ความส าเร็จ 2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) จัด
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกที่แต่งตั้งมา 4) จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 5) วางแผนจัดการทรัพยากร
สารสนเทศและเทคโนโลยี 6) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
จัดท าระบบข้อมูลของแต่ละกลุ่มงานตามแผนปฏิบัติการ 
และ 7) จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน    
          6.1.2 ด้านการด าเนินการ มีแนวปฏิบัติ  20 
รายการ ดังนี้ 1) จัดประชุมช้ีแจง ให้ความรู้ เกี่ยวกับ
วิธีการด าเนินงาน การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกับ
ผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน 2) มอบหมายครูที่มี
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดูแลรักษาอุปกรณ์ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย 3) จัดหา
อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน 
4) สนับสนุนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่มีลิขสิทธิ์และ
สามารถประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่น ๆ ได้ 5) ครูแต่กลุ่ม
งานจัดท าเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของแต่
ละกลุ่มงาน 6) ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
รับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศของ
นักเรียนรายบุคคล (DMC) 7) ก าหนดให้กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคลรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและ
สารสนเทศเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(EMIS) 8) ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
รับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศ
เกี่ยวกับการคัดกรองนักเรียนยากจน (CCT) 9) 
ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารงานวิชาการผู้รับผิดชอบ
รวบรวม รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผลการ
เรียนนักเรียนรายบุคคล  (SGS) 10) ก าหนดให้กลุ่มงาน
บริหารงานวิชาการผู้รับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูล
และสารสนเทศโรงเรียนเรียนรวม (SET) 11) ก าหนดให้
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการผู้รับผิดชอบรวบรวม รายงาน 
ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับแบบสอบถามการศึกษา
เพื่อปวงชน  (EFA) 12) ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารงาน
วิชาการผู้รับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและ
สารสนเทศด้านผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก 13) ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบรวบรวม รายงาน การท า Benchmarking 
และการศึกษา Best Practices จากโรงเรียน/สถาบันคู่ 
เทียบเคียง 14) ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศ
เกี่ยวกับอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 15) 
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ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปรับผิดชอบรวบรวม  
รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการ 
จากผู้รับบริการ 16) ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศ 
เกี่ยวกับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ 17) ก าหนดให้
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปรับผิดชอบรวบรวม รายงาน 
ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ ยวกับการร้ องเรี ยนจาก
ผู้รับบริการ 18) ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารงานด้าน
งบประมาณ รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์สถานศึกษา (M-OBEC) 19) ก าหนดให้กลุ่มงาน
บริหารงานด้านงบประมาณ รายงานข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผลการใช้งบประมาณ และ 20) มอบหมายครูที่มี
ความเช่ียวชาญการประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผา่นระบบเครอืข่าย  
          6.1.3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผลมีแนว
ปฏิบัติ 8 รายการ ดังนี้ 1) สถานศึกษาตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) สถานศึกษา
ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เครื่องมือในการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมู ลสารสนเทศของแต่ละกลุ่ มงาน 3) 
สถานศึกษาตรวจสอบ และประเมินผลวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้ทันต่อระบบการวัดผลการด าเนินการ 4) 
สถานศึกษาตรวจสอบ และประเมินผลระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 5) 

สถานศึกษาตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับข้อมูล
สารสนเทศให้ ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  เ ช่ือถื อได้  6) 
สถานศึกษาตรวจสอบ และประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย 7) สถานศึกษาตรวจสอบ 
และประเมินผลการใช้งบประมาณในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ และ 8) สถานศึกษาก ากับ นิเทศ ติดตาม
และตรวจสอบแผนการวัดผลการด า เนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      6.1.4 ด้านการปรับปรุงและพัฒนา มีแนวปฏิบัติ 
5 รายการ ดังนี้ 1) สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงาน 2) สถานศึกษาจัดล าดับความส าคัญของ
สภาพปัญหา  อุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนา 3) 
สถานศึกษาน าผลการจัดล าดับความส าคัญของสภาพ
ปัญหา อุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนา มาจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป 4) สถานศึกษาด าเนินการ
ปรับปรุ งและพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ  และ 5) 
สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
     6.2 แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดส านักงาน
เขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษามั ธยมศึ กษา  เ ขต  3 จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 
แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยรวม   

องค์ประกอบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

µ  แปลผล µ  แปลผล 
1.  ด้านการวางแผน     4.44 0.37 มาก 4.41 0.31 มาก 
2.  ด้านการด าเนินงาน 4.47 0.33 มาก 4.44 0.30 มาก 
3.  ด้านการตรวจสอบ 4.48 0.35 มาก 4.48 0.35 มาก 
4.  ด้านการปรับปรุงและพัฒนา 4.52 0.40 มากที่สุด 4.51 0.39 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า แนวทางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรยีนมาตรฐานสากลใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.50 ที่ตั้งไว้ทั้ง 4 ด้าน  

โดยมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการปรับปรุงและพัฒนา รองลงมา 
คือ ด้านการตรวจสอบ ด้านการด าเนินการ และด้านการ
วางแผน ตามล าดับ ส่วนความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
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สูงสุด คือ ด้านการปรับปรุงและพัฒนา รองลงมา คือ 
ด้านการตรวจสอบ ด้านการด าเนินการ และด้านการ
วางแผน ตามล าดับ  
 
7. อภิปรายผล   
     7.1 แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดส านักงาน
เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษามั ธยมศึ กษา  เ ขต  3  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ มีแนว
ปฏิบัติ 40 รายการ สอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติพงศ์  
โรจน์จึงประเสริฐ (2551) ซึ่ งกล่าวว่า  วงจร PDCA 
ส าหรับการบริหารงานบริการ IT จะประกอบด้วย 1) การ
วางแผน (plan) จะเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ และ
กระบวนการที่จ าเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในการส่งมอบ
งานบริการทางด้าน IT มีความสอดคล้องตามความ
ต้องการทั้งของลูกค้า และนโยบายขององค์การ 2) การ
ลงมือท า (do) จะเป็นการด าเนินงานของแต่ละ
กระบวนการตามที่ได้ก าหนดขึ้นมา 3) การตรวจสอบ 
(check) จะเป็นการด าเนินการติดตาม และวัด
กระบวนการต่าง ๆ รวมถึงท าการวัดเทียบกับนโยบาย 
วัตถุประสงค์และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึง
การรายงานผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นด้วย และ 4) การ
ปรับปรุง (act) จะเป็นการด าเนินการเพื่อปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักทดสอบทางการศึกษา 
[4] ที่กล่าวว่า กระบวนการท างานเชิงระบบ (PDCA) ถือ
เป็นวงจรบริหารงานคุณภาพ ซึ่งในการบริหารได้น าวงจร
การท างานเชิงระบบ (PDCA) นี้มาประยุกต์ใช้เพื่อการ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่วงจรหมุนครบรอบก็
จะเป็นแรงส่งให้หมุนในรอบต่อไป วิธีการใหม่ ๆ ที่ท าให้
เกิดการปรับปรุงก็จะถูกจัดท าเป็นมาตรฐานการท างานซึ่ง
จะท าให้การท างานมีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด ทั้งนี้อาจ
เริ่มด้วยการปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนท่ีจะก้าวไปสู่การ
ปรับปรุงที่มีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน  
 ทั้ งนี้ อ าจ เนื่ อ งมาจากการบริ หาร เทค โน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ควรมีแนวทางที่มีความเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ได้
จริง ซึ่งการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลจะ
ประสบความส าเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาหลายมิติไป
พร้อมกัน  โดยจะต้องด าเนินการทั้งระบบ คือ ด้าน

หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการ
บริหารจัดการเรียนการสอน  และด้านการบริหารจัดการ  
มิใช่เป็นการจัดการศึกษาเพียงบางส่วนของโรงเรียน หรือ
เพียงจัดเป็นแผนการเรียนมาตรฐานสากล การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลจะต้องมีจุดมุ่งหมาย
และทิศทางที่ชัดเจน  ดังนี้ 1) เพื่อยกระดับการจัดการ
เรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลหรือมาตรฐาน
ของประเทศช้ันน าที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ได้แก่ 
ประเทศที่ประสบความส าเร็จสูงในการเข้าร่วมโครงการ 
PISA หรือ TIMSS โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน
ทางด้านสติปัญญา  ความสามารถ และความถนัด มีการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการเพิ่มพูนศักยภาพของ
ผู้เรียน  ส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียน บนพื้นฐานของ
ความเข้าใจและรู้ใจ  มีการใช้กระบวนการคัดกรองใน
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อให้
สามารถพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดแห่งศักยภาพ และ 2) เพื่อ
ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีการบริหาร
ด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
(Thailand Quality  Award : TQA) ทั้งนี้เพื่อให้การ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ด า เ นิ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศช้ันน าที่มี
คุณภาพการศึกษาสูงทั้งหลาย จากการด าเนินงาน
ดังกล่าวถ้ามีแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีความเหมาะสม จะช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินงานในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
     7.2 แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดส านักงาน
เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษามั ธยมศึ กษา  เ ขต  3  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 
สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.50 ที่ตั้งไว้ท้ัง 4 ด้าน  โดยมีความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านการปรับปรุงและพัฒนา รองลงมา คือ ด้านการ
ตรวจสอบ ด้านการด าเนินการ และด้านการวางแผน 
ตามล าดับ ส่วนความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านการปรับปรุงและพัฒนา รองลงมา คือ ด้านการ
ตรวจสอบ ด้านการด าเนินการ และด้านการวางแผน 
ตามล าดับ ทั้ งนี้ เนื่องมาจาก แนวทางการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
มาตรฐานสากลในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการสร้าง
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ตามขั้นตอนตามหลักวิชาการโดยมีการตรวจสอบความ
สอดคล้องจากผู้ เ ช่ียวชาญ ซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาแล้วเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป 
และไม่รับการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
จากผู้ให้ข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เ ข ต  3   จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุ ธยาที่ เ ข้ า ร่ วม โคร งการ โ ร ง เ รี ยน
มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรยีนมาตรฐานสากลใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตรง   
 
9. ข้อเสนอแนะ  
9.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
 จากการศึกษาซึ่งพบว่าแนวทางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรยีนมาตรฐานสากลใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
มีแนวปฏิบัติ 40 รายการ มีความเหมาะสม และความ
เป็นไป ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ควรน าแนวทางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรยีนมาตรฐานสากลใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 4 องค์ประกอบ 40 
รายการ ไปปฏิบัติจริงในโรงเรียน และปรับให้เหมาะสม
กับโรงเรียนแต่ละแห่ง 
9.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรยีนมาตรฐานสากลใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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บทคัดย่อ 
               การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลการทดสอบสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
               การวิจัยครั ้งนี ้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู ้เชี ่ยวชาญ จ านวน 12 คน 
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อาจารย์ผู้สอนวิชา 400-13-01 Integrated Information Technology กลุ่มที่ 2 
ผู้บริหารหรืออาจารย์ประจ าคณะ กลุ่มที่ 3 ผู ้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ และ กลุ่มที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาผลการสอบสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา จากข้อมูลปฐมภูมิของนักศึกษา ปีการศึกษา 
2559 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 1. พัฒนาเนื้อหารายวิชา จัดท าใบงานให้มีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาตามหน่วยเรียนและการสอบสมรรถนะ 2. พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาด้วยกิจกรรมในชั้นเรียน 
โดยส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการเรียนรู้ระบบ e-learning 3. สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา พัฒนา
ระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงระบบเครือข่ายภายใน ( Intranet) เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยี 4.0 ภายใต้ความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง จัดอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในด้านต่าง ๆ   
ค าส าคัญ: แนวทางการพัฒนานักศึกษา, สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ , 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) 
 

Abstract 
 The objectives of this research are, 1. to study the Information Technology competency result 
from the students in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, 2. to study student 
development guideline using standard competency framework in Information Technology from the 
students in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. 
 This paper is a qualitative research by using the in-depth interview from 12 experts. The experts 
are categorized into 4 groups. The first group is from the lecturers teaching Integrated Information 
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Technology subject. The second group is from the executives or the faculty members of the department. 
The third group is from the executives from the Office of Academic Resources and Information 
Technology. The last group is from the experts from the external organizations. The procedures in this 
research started by studying the Information Technology competency results from the students using 
primary data from the students in the year 2016 and studying the student development guideline using 
standard competency framework in Information Technology by interviewing from the experts. The results 
after interviewing from the experts are discovered as follows. First, improve the content of the subject 
and create the worksheets that comply with the content according to the study unit and competency 
examination. Second, improve the students’ competency using in-class activities by supporting the 
Information Technology skills through e-learning system. Third, the educational support and improve the 
network system to cover throughout the university including the intranet that allows the students to 
search for information efficiently. Finally, improve the students’ competency in Information Technology to 
comply with technology 4.0 with the co-operation from every related department and have training 
courses on the use of information technology in various fields. 
Keywords: Guideline of student development, Information technology performance, Information 
Technology Exam, Information Technology (IT) 
 
วันที่รับบทความ               : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
วันที่แก้ไขบทความ            : 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 
วันที่ตอบรับตีพิมพบ์ทความ   : 15 มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
1. บทน า 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็น
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ และเทคโนโลยี  ดังวิสัยทัศน์ที่ก าหนดว่า 
“มหาวิทยาลัยช้ันน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีช้ันสูง” 

มหาวิทยาลัยฯ มีแผนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ทั้งที่อยู่
ในรูปแบบของโครงการ และรายวิชาพื้นฐานที่บรรจุลงใน
ทุกหลักสูตร ปริญญาตรีทุกสาขา การเรียนการสอนที่
เกี่ยวกับพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชา 
400-13-01 Integrated Information Technology  
(ไอทีบูรณาการ) เป็นวิชาศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาช้ันปีที่ 1 
ทุกคณะวิชาต้องเรียน เนื้อหาวิชาว่าด้วย การใช้งาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่จ าเป็นใน
ปัจจุบัน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามเป้าประสงค์
ของมหาวิทยาลัยฯ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 

– 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะ สถาบัน/ส านัก พ.ศ.2558 – 2560  ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ เกณฑ์ก าหนดไว้
ตามตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 คือ ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้าย
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านไอที 
ค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 70 นักศึกษาปีสุดท้ายต้องผ่าน
การทดสอบสมรรถนะทางด้านไอที ตามแผนการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ [1] 
เกณฑ์การประเมินผลการสอบสมรรถนะการผ่านเกณฑ์
สอบวัดสมรรถนะจากข้อมูลปฐมภูมิ มีดังนี้ 1. กรณีที่
นักศึกษาสามารถท าคะแนนในสมรรถนะใดสมรรถนะ
หนึ่ง โดยได้คะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไป ถือว่านักศึกษาสอบ
ผ่านในสมรรถนะนั้น 2. นักศึกษาจะต้องสอบให้ผ่านใน
สมรรถนะหลักท้ัง 2 สมรรถนะ คือ สมรรถนะที่ 6 และ 7 
3. นักศึกษาจะต้องสอบให้ผ่านในสมรรถนะรอง (1-5) 
อย่างน้อยอีก 2 สมรรถนะ จึงจะถือว่า ผ่านเกณฑ์การ
สอบวัดสมรรถนะด้านไอที 
     ในการวิจัยนี้อาศัยข้อมูลปฐมภูมิผลการสอบสมรรถนะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาปีการศึกษา 
2559 ซึ่งเป็นนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย จ านวน 2,571 คน 
จากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมาวิเคราะห์ผล 
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7 สมรรถนะ ของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์
ในแต่ละคณะ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ต่อไป 

     ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิใน
งานวิจัยฉบับนี้ จะช่วยให้ทราบถึงทักษะทางด้านไอทีที่
นักศึกษายังควรต้องปรับปรุงในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นพื้น
ฐานรองรับนโยบาย Industry 4.0 [2] และ Internet of 
things (IOT) ส าหรับ Thailand 4.0 [3] และเพื่อให้
ได้มาซึ่ งแนวทางในการพัฒนานักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานสมรรถนะด้านไอที มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาผลการทดสอบสมรรถนะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
     2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
     3.1 ขัน้ตอนท่ี 1 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากผลการ 

ทดสอบสมรรถนะทางด้านไอทีของนักศึกษา ปีการศึกษา 

2559 ทุกคณะและสาขาวิชา 

     3.2 ขั้นตอนที่  2 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีต่ าง  ๆ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้  โดยใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพการศึกษาแบบกรณีศึกษา [4] เป็นวิธีการวิจัยอีก
แบบหนึ่งที่มีความส าคัญในการศึกษาค าตอบที่มีลักษณะ
เฉพาะตัว 

     3.3 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเครื่องมือวิจัย เป็นแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview 
Form) เพื่อท าให้เกิดความยืดหยุ่นในการสัมภาษณ์     
น าแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างให้กับผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดย
การหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในการวิจัย โดยใช้สูตร IOC ซึ่ง
เลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และ

จัดเตรียมสมุดจดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึก
รายละเอียดการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละครั้ง 

    3.4 ขั้นตอนท่ี 4 สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญ เป็น
ผู้บริหารหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ และผู้เชี่ยวชาญภายนอก ซึ่งมีความเช่ียวชาญ
ด้านไอที และมีความรอบรู้ในบริบทของการเรียนการ
สอนในรายวิชาด้านไอที โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่
เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ คือ การสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญ 
วิเคราะห์สรุปผลเพื่อหาแนวทางพัฒนาสมรรถนะทางด้าน
ไอที มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ผู้เชี่ยวชาญนี้มี 4 กลุ่ม จ านวน 12 คน ได้แก่  
          3.4.1 กลุ่มที่ 1 อาจารย์ผู้สอนวิชา 400-13-01 
Integrated Information Technology จ านวน 2 คน  
          3.4.2 กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารหรืออาจารย์ประจ า
คณะ ทั้ง 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(คอ.),  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร (ทอ.) , คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (บท.) , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(วท.), คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(วส.), คณะศิลปศาสตร์ (ศป.) จ านวน 6 คน (ตัวแทน
คณะวิชาละ 1 คน)  
          3.4.3 กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 คน และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการสารสนเทศ จ านวน 1 คน 

          3.4.4 กลุ่มที่  4 ผู้ เ ช่ียวชาญจากหน่วยงาน
ภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับจ านวน 2 คน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญ
ที่ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนทางด้านไอที 

     3.5 ขั้นตอนท่ี 5  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ
จากผลการทดสอบสมรรถนะทางด้านไอที ของนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 ทุกคณะวิชาและสาขาวิชา ในมิติต่าง 
ๆ  และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ โดย
เป็นการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญทั้ง 4 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์แบบ Content 
Analysis [5] ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เน้นการหาความหมายการตีความ
ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง เป็นการวิเคราะห์ด้วยตนเอง และใช้ 

การอ่านทบทวนหลายครั้ง เพื่อการตีความ ให้แน่ใจว่า 

ข้อมูลที่ผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์นั้นถูกต้อง 
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     3.6 ขั้นตอนที่ 6 การหาแนวทางการพัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะด้านไอที ของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

 

4. ผลการศึกษา 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนนักศึกษาแต่ละคณะวิชาที่เข้าสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ทอ.) 223 9 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.) 264 10 
บริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ (บท.) 1,435 56 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วท.) 183 7 
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร ์(วส.) 292 11 
ศิลปศาสตร ์(ศป.) 174 7 

รวม 2,571 100 

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของแต่ละคณะวิชาที่สอบผ่านและไม่ผ่านท้ัง 7 สมรรถนะ 

คณะ 
วิชา 

สมรรถนะ 
ที่ 1 

สมรรถนะ 
ที่ 2 

สมรรถนะ 
ที่ 3 

สมรรถนะ 
ที่ 4 

สมรรถนะ 
ที่ 5 

สมรรถนะ 
ที่ 6 

สมรรถนะ 
ที่ 7 

ผ่าน 
ไม่ 

ผ่าน 
ผ่าน 

ไม่ 
ผ่าน 

ผ่าน 
ไม่ 

ผ่าน 
ผ่าน 

ไม่ 
ผ่าน 

ผ่าน 
ไม่ 

ผ่าน 
ผ่าน 

ไม่ 
ผ่าน 

ผ่าน 
ไม่ 

ผ่าน 
ทอ. 36 64 73 27 24 76 26 74 70 30 37 63 51 49 
คอ. 57 43 83 17 35 65 42 58 79 21 50 50 60 40 
บท. 53 47 86 14 41 59 41 59 83 17 60 40 68 32 
วท. 75 25 97 3 72 28 63 37 97 3 66 34 85 15 
วส. 65 35 89 11 53 47 51 49 89 11 55 45 73 27 
ศป. 55 45 85 15 42 58 36 64 84 16 57 43 72 28 

 

 

ตารางที่ 3  แสดงสัดส่วนของคณะวิชาที่สอบผ่านและไม่ผ่าน  

 
สมรรถนะที ่ สรุปผลรวม 

คณะ 1 2 3 4 5 6 7 ผ่าน ไม่ผ่าน 

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร        2 5 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม        2 5 

บริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ        2 5 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี        5 2 

วิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร ์        3 4 

ศิลปศาสตร ์        3 4 
 

* เมื่อ  หมายถึง มีจ านวนผู้สอบผ่านตั้งแตร่้อยละ 70 ขึ้นไป 
           หมายถึง มีจ านวนผูส้อบผ่านไม่ถึงร้อยละ 70 
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สมรรถนะที่ 1 การจัดการ เช่ือมต่อเครือข่าย การสื่อสาร
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, สมรรถนะที่ 2 การเลือกใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, สมรรถนะที่ 3 การใช้งานระบบ 
ปฏิบัติการ, สมรรถนะที่ 4 การใช้งานโปรแกรมอรรถ 
ประโยชน์และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล, สมรรถนะที่ 5 การ
ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ , สมรรถนะที่ 6 
ทักษะในการใช้งานโปรแกรมส านักงาน (สมรรถนะหลัก), 
สมรรถนะที่  7  การใ ช้งานเครือข่ ายอิน เทอร์ เน็ ต
(สมรรถนะหลัก) 
     จากตารางที่ 2 และ 3 สัดส่วนของผู้ที่สอบผ่านและ
ไม่ผ่านแต่ละคณะ พบว่า สมรรถนะที่ 1 และ 3 มีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพียงคณะวิชาเดียวที่ผ่าน
เกณฑ์ฯ เนื่องจากคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มีนักศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเป็นจ านวนมาก  จึงท าให้ผ่านเกณฑ์ฯ 
ส่วนสมรรถนะที่ 4 และ 6 โดยเฉพาะสมรรถนะ 6 ซึ่งเป็น
สมรรถนะหลัก ไม่มีนักศึกษาคณะวิชาใดสอบผ่านเกณฑ์ 
เนื่องจากความรู้ที่ได้จากรายวิชา 400-13-01 Integrated 
Information ไม่เพียงพอต่อการสอบวัดผล และใน
สมรรถนะที่ 7 มีจ านวน 3 คณะวิชาที่ไม่ผ่าน ได้แก่ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร , คณะ    
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  แสดงให้เห็นว่าความรู้พื้นฐานด้านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตใน 3 คณะวิชานี้ควรมีการปรับปรุงและ
สอดแทรกไปในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
     ใช้การวิเคราะห์แบบ Content Analysis [5]       
จัดระเบียบข้อมลู แสดงข้อมลู หาข้อสรุป การตคีวาม 
และตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็น ดังน้ี  
 4.1.1 อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 400 - 13 -01 
Integrated Information Technology  พบว่า แนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะรายวิชาให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการในบางหน่วยเรียนที่ยังขาด
แคลน  พัฒนาใบงานส าหรับภาคปฏิบัติให้มีความชัดเจน 
และมีล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

 4.1.2 ผู้บริหารหรืออาจารย์ประจ าคณะ 
     1) แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะทางด้านไอที 
ให้แก่นักศึกษา โดยสอดแทรกในช้ันเรียน พบว่า ควรมี
รายวิชาไอทีบูรณาการ ลงในหลักสูตรทุกหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัย ในรูปแบบวิชาศึกษาทั่วไป  น าความรู้และ
ข้อมูลของนวัตกรรมทางด้านไอทีมาบรรยายและจัดให้มี
การอภิปรายกลุ่มและค้นคว้าเพิ่มเติม 
     2) แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะทางด้าน  ไอที 
ให้แก่นักศึกษาในรูปแบบของสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
พบว่า ควรสนับสนุนวัสดุ/ครุภัณฑ์ ในการเรียนรู้เพื่อให้
ก้าวสู่ไอทีในยุค 4.0, ส่งเสริมให้นักศึกษาทดสอบ
สมรรถนะทางเทคโนโลยีเพื่อขอรับใบประกาศนียบัตร 
(Certificate) สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างผลงานน าเสนอ
ในงานประชุมวิชาการ ส่งเสริมทักษะการใช้ไอทีผ่านการ
เรียนรู้ระบบ e-learning หรือสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ไอ
ทีท่ีนิยมในปัจจุบัน 
     3) แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะทางด้านไอทีให้แก่
นักศึกษาในรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา พบว่า 
ควรตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนใช้ไอทีแสวงหาความรู้ จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนใช้โปรแกรมสรา้งมโนทัศน์ เพื่อรวบรวม
ยอดความคิดของผู้ เรียน  สร้างระบบแหล่งข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 4.1.3 ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติการ  พบว่า  น า
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้งานในส่วนต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
ปลูกฝังให้นักศึกษาได้ใช้ไอทีเพิ่มขึ้น และท าระบบรองรับ
การศึกษารวมถึงการสอบสมรรถนะด้านไอที 
 4.1.4 ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกหน่วยงาน พบว่า ควร 
มีการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาภายใต้ความร่วมมือ
ของทุกหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สมรรถนะด้านไอทีให้แก่นักศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างนักศึกษา และสถาบันการศึกษา  สร้างแรงจูงใจ
กระตุ้นนักศึกษาให้เห็นถึงความส าคัญของการสอบ
สมรรถนะด้านไอที 
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5. สรุปผลการวจิัย  
 5.1 ผลการวิ เคราะห์การสอบสมรรถนะด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 
 คณะวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่ร้อยละ 
70 ของจ านวนนักศึกษานั้น ๆ มี 2 สมรรถนะ ได้แก่ 
สมรรถนะที่ 2 การเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ 
สมรรถนะที่ 5 การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ต่าง ๆ ส่วนสมรรถนะที่มีจ านวนผู้สอบผ่านน้อยที่สุด
หรือไม่ถึงร้อยละ 50 มี 2 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะที่ 3 
การใช้งานระบบปฏิบัติการ และสมรรถนะที่ 4 การใช้
งานโปรแกรมอรรถประโยชน์และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
คณะวิชาที่ สอบผ่ านของทั้ ง  6  คณะ ได้แก่  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คิดเป็น
ร้อยละ 30 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 
50  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 64 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อย
ละ 80 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 66 และคณะศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 63 
5.2 สรุปแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้ตรงตามกรอบ
มาตรฐานสมรรถนะด้านไอที ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 
 5.2.1 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านไอทีของ
นักศึ กษา  คื อ  ปรั บปรุ ง ใบงานและวัสดุ ค รุ ภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการสอบ
วัดสมรรถนะด้านไอทีและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
ปัจจุบันร่วมกับการเรียนการสอนควรสนับสนุนการจัด
อบรมหลักสูตรการใช้ไอทีอย่างสม่ าเสมอ โดยการ
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ชัดเจน
และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความส าคัญตอ่ทักษะทางด้าน
ไอทีและพัฒนาเครือข่ายภายมหาวิทยาลัยฯ  ให้มี
ประสิทธิภาพต่อการใช้งานที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนให้
นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5.2.2 ส าหรับแนวทางการพัฒนานักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้คะแนน
สอบน้อยที่สุด ควรจะมีการจัดท านิทรรศการ หรือจัด
สัมมนาด้านเกษตรกรไทยยุค THAILAND 4.0, Smart 

Farming เช่น  “แนวทางการประยุกต์ใช้ Internet of 
Things (IoT) กับ Smart Agriculture 4.0” [6] 
นอกจากนี้ควรมีการจัดสัมมนา นิทรรศการหรือเผยแพร่
ข่าวสารด้านตลาดแรงงานที่ต้องการไอทีเชิงประยุกต์กับ
ในหลาย ๆ สาขาวิชา เพื่อท าให้นักศึกษาในทุกคณะมีการ
ตื่นตัวและสนใจที่จะใฝ่รู้ในด้านไอทีมากขึ้น 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
     จากการศึกษาแนวทางการพัฒนานักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานสมรรถนะด้านไอที มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้เชี่ยวชาญได้ข้อสรุปในประเด็นการพัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาดังนี้  1. การพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาด้วย
วิชาเรียน หรือหลักสูตรเสริม ซึ่งสอดคล้องกับ พิษณุ    
วรดิษฐ์ และ คณะ [7] กล่าวว่า นักศึกษามีทักษะการรู้
สารสนเทศสูงกว่าหลังการใช้หลักสตูรเสริมสมรรถนะด้าน
ไอที เนื่องจากนักศึกษามีการกระตุ้นและไตร่ตรอง
ทางเลือกที่เหมาะสม มีความต่อเนื่องในการก าหนด
ปัญหา การค้นหา  ประเมินสารสนเทศ และการน าเสนอ
อย่างมีจริยธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 2. การพัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษาด้ วยกิจกร รมใน ช้ันเรี ยน           
ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยะนุช ชูโต และ คณะ [8] กล่าวว่า 
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีผลที่ดีขึ้น ช่วย
ให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านกระบวนการความรู้ที่อาจารย์
สอนในช้ันเรียน และการเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์    
3. การพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาด้วยสิ่งสนับสนุน
ทางการศึกษา เช่น วัสดุครุภัณฑ์ ตลอดจนกิจกรรมหรือ
โครงการพัฒนานักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฏฐา ผิวมา 
และคณะ [9] กล่าวว่า ควรพัฒนาระบบเครือข่ายให้
สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งมหาวิทยาลัยให้
มีความเสถียรมากขึ้น มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาได้ใช้งานอย่างเพียงพอ   
ข้อสรุปที่ 4. เป็นข้อสรุปของผู้วิจัย แนวทางการพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบสมรรถนะด้านไอที คือ อาศัยความ
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ร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับ 
ณัฏฐา ผิวมา [9] ที่กล่าวว่า ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัย หลักสูตรต่าง ๆ และอาจารย์ผู้สอนวิชาไอที 
 นักศึกษาทุกคณะวิชาค่อนข้างขาดทักษะในสมรรถนะ
ที่ 1, 3, 4, 6 ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ณรงค์ ล่ าดี 
[10] “การศึกษาทักษะการใช้งานโปรแกรมค้นหาของ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์”และ เกวลิน จริยารัตนกูล 
[11] “การใช้สารสนเทศของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” พบว่า นักศึกษาขาดทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น สถาบันศึกษาควร
ให้ความส าคัญในการสอดแทรกทักษะหรือพัฒนารูปแบบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่องเหล่านี้เข้าไปใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ นัทธี
รัตน์ ระพีพันธุ์ [12] “การพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา” 
พบว่า ผลที่ผู้เรียนจะได้รับ คือ การพัฒนาทักษะด้าน
สารสนเทศ ทักษะด้านสื่อ ทักษะด้านไอทีและการสื่อสาร 
     จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าควรพัฒนานักศึกษา
ภายใต้ความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาสมรรถนะด้านไอทีให้แก่นักศึกษาทุกช้ันปี 
ทั้งกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะการใช้ไอที จัดโครงการ
พัฒนานักศึกษาให้เหมาะกับแต่ละคณะวิชา จากข้อมูล
ปฐมภูมิ พบว่า นักศึกษาในคณะวิชาต่าง ๆ ยกเว้นคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรจะต้องมีความตระหนัก
ถึงการประยุกต์ใช้ไอที ในสาขาวิชาของตนเองให้มากขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดแรงงานที่ขาดแคลน
บุคลากรทางด้านไอที และบุคลากรในสาขาอื่น ๆ ที่
ต้องการน าไอทีมาประยุกต์ใช้ เช่น Smart Farming 
[13], Smart City [14] ซึ่งได้น าเทคโนโลยี Internet of 
Things (IoT) มาประยุกต์ใช้ [3]  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแนวทางการ
พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้กับอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา  ในการพัฒนาการเรียนการสอน
กับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และการจัดท าโครงการพัฒนา
นักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสามารถผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 70 ตาม
แผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ [1] ซึ่งในปัจจุบันนี้ ทักษะทางด้านไอทีเป็นสิ่ง
ที่จ าเป็นในการประยุกต์ไปใช้ในการท างานทุกสาขา
วิชาชีพ และตลาดแรงงานยังขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อรองรับนโยบาย Industry 4.0 
และ Thailand 4.0  มีความจ าเป็นที่สถาบันการศึกษา
จะต้องส่งเสริมทักษะทางด้านไอทีให้กับนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานจริง ดังนั้น งานวิจัยที่น่าสนใจ
ในอนาคต คือ การส ารวจข้อมูลว่านักศึกษาส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยยังขาดทักษะด้านไอทีในด้านใดบ้าง เพื่อใช้ 
ในการหาแนวทางปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวมต่อไป 
 

8. เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 

               การศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ 2) ประเมินผลการใช้หลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งกระบวนการจัดท าหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด าเนินการในกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จ านวน 305 คน ศึกษาข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม จากนั้นจึงน าหลักสูตรที่พัฒนาได้ไปใช้ใน
ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวน 18 คน แล้วจึงประเมินผลการใช้หลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
               ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดท าหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เน้นองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ (1) การวิเคราะห์ความจ าเป็นของเนื้อหา (2) ก าหนดจุดมุ่งหมาย (3)วิเคราะห์ 
คุณลักษณะผู้เรียน (4) เทคนิคการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน (5) การเลือกวิธีและสื่อการสอน และ (6) การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร และเมื่อน าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาแล้วนั้นไปใช้ในห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยเน้น
กระบวนการและการฝึกอบรมในบริบทและสถานการณ์จริง และเมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินการใช้หลักสูตรกา ร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก   
ค าส าคัญ: การพัฒนาหลักสูตร, ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย, นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to: 1) design and develop the curriculum on garbage and 
hazardous waste management suitable for the secondary school students and  2) evaluate the 
application of this curriculum on garbage and hazardous waste management in the classroom of 
secondary school student's. The development  of  a curriculum on garbage and hazardous waste 
management was performed by using the questionnaires for collecting data from the samples, including 
305 administrators and teachers involved in the Office of Secondary Education Service Area 3. The 
obtained curriculum was then applied in the secondary school's classroom. The data collection was 
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conducted by in-depth and focus group interviews which involving 18 experts and other associated 
persons and the obtained data were then evaluated. The overall investigations showed that the 
developed curriculum on garbage and hazardous waste management for secondary school students 
consisted of six aspects, including 1) analysis of the content necessity, 2) determination of purposes, 3) 
analysis of student characteristics, 4) techniques of learning and teaching management, 5) methodology 
and media selection, and 6) curriculum achievement evaluation. After that, the obtained curriculum on 
garbage and hazardous waste management in secondary school classroom was applied by focusing  on 
the process and training in the real context and situations.  The result showed that  the suitability of the 
curriculum was at a high level. 
Keywords: Curriculum development, Garbage and hazardous waste management,    
              Secondary school student 
 
วันที่รับบทความ              : 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
วันที่แก้ไขบทความ            : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
วันที่ตอบรับตีพิมพบ์ทความ : 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
1. บทน า 
 จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย
ในช่วงปี พ.ศ.2557-2560 โดยเฉพาะปริมาณขยะมูลฝอย
ในปี พ.ศ.2560 เกิดขึ้นประมาณ 27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1.15 เนื่องจากจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น การขายตัว
ของเมือง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไปเป็น
ชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ แม้ว่าขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้นแต่
การจัดการขยะมูลฝอยมีแนวโน้มดีขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่าน
มา พ.ศ. 2557-2560 [1] 
    จากจุดเริ่มต้นของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ท า
ให้สถานศึกษาระดับต่าง ๆ มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะแก่ผู้เรียน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา
และชุมชนรอบข้างมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้นควรบรรจุไว้ในหลักสูตรของ
สถานศึกษา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการขยะที่น ามา
สู่การจัดท าหลักสูตรการเรียนสอน ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาและต้องเป็นไปตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีแนวทางใน
การด าเนินการและร่างหลักสูตร  6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) 
การค้นหาความจ าเป็นของการจัดการเรียนการสอนวิชาที่
ต้องการสอน 2) การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ในเนื้อหาที่ต้องการสอน 3) การวิเคราะห์
คุณลักษณะของผู้เรียน 4) เทคนิคการเรียนการสอนของ
ผู้สอน 5) การส่งเสริมการเรยีนรู้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบั

ผู้เรียน และ6) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรจาก
ผู้เรียน [2]  
     ด้วยเหตุนี้การให้ความรู้และการปลูกฝังทักษะการ
บริหารการจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตราย ตั้งแต่
ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้เรียน
ในระดับช้ันมัธยมศึกษา อันเป็นช่วงวัยที่ส าคัญต่อการ
เสริมสร้างความรู้เชิงรูปธรรมนั้น ยังขาดระบบการจัดการ
ที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นแม้รัฐบาลจะให้ความส าคัญกับ
ประเด็นนี้แต่ไม่พบการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหาร
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายไว้ใน
หลักสูตรในสถานศึกษาได้ ประกอบกับสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหลายแห่งมุ่งเน้นเพียงกิจกรรมเสริมเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน หรือสร้างการ
เรียนรู้ เฉพาะพื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอยที่จ ากัด แต่ยังไม่มี
มาตรการหรือข้อก าหนดที่ชัดเจนส าหรับการด าเนินการ
เพื่อสานต่อนโยบายทั้ งในระดับชาติ  ระดับชุมชน 
ขณะเดียวกันหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายยังขาด
แรงจูงใจในการบริหารจัดการ รวมทั้งวิธีการจัดการไม่
เป็นไปตามหลักการ เช่น การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การน า
กลับมาใช้ซ้ า รวมทั้งอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวก เช่น 
ถังขยะที่ยังไม่มีการ แยกประเภทส าหรับขยะแต่ละ
ประเภท นัยดังกล่าวจึงเป็นความส าคัญส่วนหนึ่งที่
สะท้อนสภาพปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ที่ยังต้องรอการแก้ไขปรับปรุงจากหน่วยงานที่
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เกี่ ย วข้ อง เพื่ อ ให้ เกิ ดการจัดการขยะมู ลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด [3] 
     ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็น
ความส าคัญในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยมุ่งเน้นในการ
จัดการเรียนการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาให้เป็นไปตาม
แนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 
พ.ศ. 2551 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและ
จัดท าข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการจัดการขยะ ส่งผลให้
นักเรียนมีจิตส านึก มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่า
ของการจัดการขยะมูลฝอย และโอกาสในการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการลด
ปริมาณขยะ และจัดการให้ขยะเป็นศูนย์  โดยใ ช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการส ารวจค้นหา
ค าตอบที่เกิดจากสาเหตุของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมจาก
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับผลกระทบต่อตนเอง คนใน
ครอบครัว ชุมชนที่อยู่อาศัย สังคม สภาพแวดล้อม และ
ประเทศชาติ และทราบถึงประโยชน์ของขยะ เช่น การน า
ขยะบางชนิดกลับมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังได้ทราบ
เกี่ยวกับลักษณะของขยะอันตรายรวมทั้งการก าจัดอย่าง
ถูกวิธี ซึ่งเป็นการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย รู้หน้าที่
ของตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน 
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
     2.1 เพื่อจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย  ส าหรับนัก เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษา 
     2.2 เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     ในการศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาในการจัดท า
เนื้อหาหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้
ก าหนดเนื้อหาที่มีความครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วย สถานการณ์ด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย นโยบายการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แนวคิดเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
พื้นที่ท่ีท าการศึกษา แนวทางการพัฒนาการจัดท าเนื้อหา
หลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้สถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) เฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ใน
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ที่ต้องการศึกษา
เท่านัน้ ซึ่งมีจ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษารวม 29 โรงเรียน 
จ าแนกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ/ใหญ่ จ านวน          
2 โรงเรียน ขนาดกลาง จ านวน 15 โรงเรียน และขนาด
เล็ก จ านวน 12 โรงเรียน 
3.3 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกเป็น 3 ระยะดังนี้ 
      ระยะที่ 1  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
(พระนครศรีอยุธยา) จ านวน 29 โรงเรียน จ าแนก
ออกเป็นครู 1,222 คน ผู้บริหาร จ านวน 63 คน รวม
ประชากรในระยะที่ 1 จ านวน 1,285 คน [4] และกลุ่ม
ตัวอย่างในระยะที่ 1 จ านวน 305 คน ที่มาจากการใช้
สูตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ [5]  
      ระยะที่ 2 ประชากร คือ บุคคลที่มีความเช่ียวชาญ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สังกัด
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 2 คน และบุคคลากรที่มีความ
เช่ียวชาญด้านการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนที่
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
(นนทบุรี - พระนครศรีอยุธยา) จ านวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 
8 คน ก าหนดวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) [6] และสัมภาษณ์เชิงลึก
ครูผู้สอนจ านวน 10 คนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี-
พระนครศรีอยุธยา) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
     ระยะที่ 3 ประชากร คือ ครูและรักเรียนที่อยู่ใน
สถานศึกษาสั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ที่ผ่าน
การประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 3 (ปี 2554 – 2558) 
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และได้น าหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไปทดลองใช้
กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และประเมินผลการใช้
หลักสูตรจากครูจ านวน 6 คนที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
อยุธยานุสรณ์ระดับช้ันเรียน มัธยมศึกษาปีที่  1- 6 ปี
การศึกษา 2560   
3.4 ขอบเขตด้านเวลา เก็บข้อมูลเดือน มิถุนายน – 
มีนาคม  พ.ศ. 2561 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
     การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตั วอย่ างที่ สุ่ มตั วอย่ า งแบบแบ่ ง ช้ันภูมิ  ( Stratified 
Random Sampling) และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตาม
วิธีการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ ที่ความเช่ือมั่นร้อยละ 
95 และก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 ดังสูตรที่
ใช้ในการค านวณดังต่อไปนี้ 

        
 
 

เมื่อ       n  แทนขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
N  แทนขนาดของประชากร 
e  แทนความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง     

 
       
 
 

          n     =      305 
 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น  305  คน ผู้วิจัยใช้วิธีการ
วิ เคราะห์ข้อมูลเ ชิงปริมาณโดยการวิ เคราะห์จาก
แบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ เพื่ออธิบาย
ลักษณะของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.) [7] และผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (key 
informant) ได้แก่ บุคคลที่มีความเช่ียวชาญด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายสังกัดกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 2 คน และบุคคลที่มีความเช่ียวชาญ
ด้านการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน ที่สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี - 
พระนครศรีอยุธยา) จ านวน 6 คน รวม 8 คน โดยเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และสัมภาษณ์เชิง
ลึกครูผู้สอนที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (นนทบุรี - 
พระนครศรีอยุธยา) จ านวน 10 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
หลังจากนั้นน าหลักสูตรฯไปทดลองใช้กับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 และประเมินผลการใช้หลักสูตรจาก
ครูจ านวน 6 คนที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนอยุธยา
นุสรณ์ระดับช้ันเรียน  มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 
2560 ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการให้คะแนน ผู้วิจัยก าหนดคะแนนเกณฑ์
ออกเป็น 5 ระดับ ส าหรับการประเมินความเหมาะสม
ของหลักสูตรนี้จะใช้เกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ [8] 
 
5. ผลการวิจัย 
     จากผลการวิจัยการจัดท าเนื้อหาและพัฒนาหลักสูตร
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  มีดังนี้ 
      5.1 การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรควรจัดท าเป็น
หลักสูตรฝึกอบรมโดยจัดท าหลักสูตรตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มาเป็นแนวทางในการ
จัดท าและพัฒนาหลักสูตร มีองค์ประกอบดังนี้  คือ       
1) ควรพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียน และสามารถหยิบ
น าไปใช้ได้ในทุกภาควิชาที่เกี่ยวข้องหรือต้องการศึกษา  
2) หลักสูตรที่จะพัฒนานี้ควรเป็นหลักสูตรที่เทียบเคียง
แบบหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่ งการจัดท าหลักสูตรการ
ฝึกอบรมควรเป็นหลักสูตรที่เน้นกระบวนการ มีขั้นตอน
การจัดท าหลักสูตรประกอบด้วย การวางแผนหลักสูตร 
การออกแบบหลักสูตรการจัดระบบหลักสูตร และการ
ประเมินหลักสูตร โดยมีเนื้อหาดังนี้ ศึกษาความหมาย 
แหล่งก าเนิดและประโยชน์ของขยะและของเสียอันตราย 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มและลดปริมาณขยะ เทคนิคใน
การแยกประเภทของขยะ การบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะ
ในครัวเรือน รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการก าจดั
ขยะในครัวเรือน ในแหล่งชุมชน รวมถึงการลดปริมาณ
ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ดินและน้ า การใช้ประโยชน์ตลอดจนสภาพปัญหาของ
การจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้กระบวนการ

     n   =           N 
       1 + Ne2          

          n   =          1,285 
  1 + 1,285(0.05)2          
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สิ่งแวดล้อมศึกษา รับรู้สนใจ ค้นหา ส ารวจ ตรวจสอบ  
สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ตัดสินใจ ไตร่ตรอง ทดลองปฏิบัติ
เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะและสิ่งอันตราย 
สามารถเลือกวิธีการก าจัดได้ถูกวิธี เหมาะสมกับชนิดของ
ขยะและการน าขยะไปบริหารสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ให้คิดเป็น ท าเป็น วางแผนการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่มและน าเสนอสื่อสารสิ่ งที่ เรียนรู้มีจิตส านึก
ตระหนักในคุณค่าใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างานปฏิบัติจน
เป็นนิสัยท าได้เองโดยอัตโนมัติ และเห็นความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและร่วมมือ กับชุมชนใน
การดูแลทรัพยากรโดยยึดหลักตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพัฒนาโรงเรียนและท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน   
     5.2 ผลการประเมินการใช้หลักสูตรการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายส าหรับนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากใน
การน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
6. การอภิปรายผล 
     จากผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา  
คือมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือการมีแบบ
แผนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ดังนี้ 
1) การค้นหาความจ าเป็นของการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาเพื่อการแสวงหาความจ าเป็นถึงเนื้อหาที่ต้องการ
จะน ามาสอน และเรียงล าดับความส าคัญการสอน [9]   
2) การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ใน
เนื้อหาท่ีต้องการสอน คือการก าหนดเนื้อหาที่ต้องการจะ
สอน โดยการท าหลักสูตรครั้ งนี้ ได้ก าหนดเนื้อหาที่
ต้องการจะสอนคือการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย [10,11]  3) การวิเคราะห์คุณลักษณะของ
ผู้เรียน คือ การวิเคราะห์ถึงความพร้อมและธรรมชาติของ
ผู้เรียน ประสบการณ์และพื้นฐานความรู้เดิม เพื่อที่ผู้สอน
สามารถสอนหรือสามารถเลือกใช้สื่อ เนื้อหาการสอนได้
เหมาะสม [12]  4) เทคนิคการเรียนการสอนของผู้สอน  
หมายถึง กลยุทธ์เสริมต่างๆ เกี่ยวกับการสอนที่สามารถ
ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับในเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย 5) การส่งเสริมการเรียนรู้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน เป็นการกระตุ้นให้นักเรียน

เกิดการปฏิบัติตามการเรียนการสอนของผู้สอน เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความจ าได้ดีและสามารถ
น าไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน และ6) การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรจากผู้ เรียน คือการ
สะท้อนกลับที่สามารถวัดระดับความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะจากประสบการณ์ที่ได้รับในเนื้อหาเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
 
7. บทสรุป 
     การวิจัยครั้งนี้พบว่าหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายเป็นหลักสูตรที่เน้นกระบวนการ 
และการฝึกอบรมในบริบทและสถานการณ์จริงโดยสร้าง
จิตส านึกให้เกิดขึ้นกับนักเรียนตลอดจนน าไปใช้จัดท า
แผนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
     8.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
          1) การจัดท าหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ควรเน้นกระบวนการและการฝึกอบรมในบริบทและ
สถานการณ์จริง 
          2) ควรพัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายเป็นหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้สูตร
ตามแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตร 
          3) การจัดท าเนื้อหาหลักสูตรการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย ควรให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในเนื้อหา
ที่ต้องการสอน การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของ
เนื้อหา และเทคนิคการเรียนการสอนของผู้สอน  
     8.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
          1) หลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ควรเน้นการมี
จิตส านึก ตระหนักในคุณค่า  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการฝึก
ปฏิบัติ 
          2) หลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ควรให้ความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการความร่วมมือกับชุมชนใน
การดูแลทรัพยากรโดยยึดหลักตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพัฒนาโรงเรียนและท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  
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          3) หลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ควรเน้นการสร้าง
เครือข่ายกับโรงเรียนอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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บทคัดย่อ 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภา ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษ ามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน เพศ และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 
จ านวน 51 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประจ าปี
การศึกษา 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า1) ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภ า ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่ส ุด และเมื ่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า  ผู ้บริหารมีพฤติกรรมของผู้บริหารในการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภามาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มากที่สุดที่เหลืออยู่ในระดับมาก2) 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันทุก
มาตรฐาน3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ าแนกตามเพศ  พบว่ามีความแตกต่างกัน
4) พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที ่มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน               
มีความ แตกต่างกัน   
ค าส าคัญ: พฤติกรรม, คุรุสภา 

Abstract 
 The objectives of this  research  were  to study and compare the work behaviors according to 
the performance standards of the teachers' council of Thailand among the school administrators working 
under the Secondary Educational Service Area Office 3 (Phra Nakhon Si Ayutthaya) which were classified 
by size of school, gender, and term of office. The samples consisted of 51 school administrators working 
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under the secondary educational service area office 3 (Phra Nakhon Si Ayutthaya) in the academic year of 
2559 . The  research  instrument  was  the 5-rating scale questionnaire and the obtained data were 
statistical analyzed by using computer program for frequency, percentage, mean, standard deviation and 
T, F Values. The  results of  the study  were as  follows : 1) the overall work behaviors according to the 
performance standards of the teachers' council of Thailand among the educational administrators under 
the secondary educational service area office 3 (Phra Nakhon Si Ayutthaya) were shown to be in the very 
high level and, when considering in each standard, the administrators could follow the 8th standard of 
the teachers' council of Thailand (Being a role model) at the highest level, and the rest of the standards at 
high levels; 2) the overall work behaviors according to the performance standards of the teachers' council 
of Thailand among the school administrators working under the secondary educational service area office 
3 (Phra Nakhon Si Ayutthaya) that were classified by the size of school were found to be significantly 
different in all standards; 3) the work behaviors according to the performance standards of the teachers' 
council of Thailand among the school administrators working under the secondary educational service 
area office 3 (Phra Nakhon Si Ayutthaya) that were classified by their genders were also found to be 
significantly different; 4) the work behaviors according to the performance standards of the teachers' 
council of Thailand among the school administrators working under the secondary educational service 
area office 3 (Phra Nakhon Si Ayutthaya) that were classified by their terms of office were also shown to 
be statistically different as well. 
Keywords: behavior, The Teachers’ Council of Thailand. 
 
วันที่รับบทความ       :12 มกราคม พ.ศ. 2562 
วันที่แก้ไขบทความ    :20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
วันที่ตีพิมพ์บทความ    :27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย
 ในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นสังคมและเป็นเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-based society and 
economy) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
การบริหารจัดการทุกวิชาชีพจ าเป็นต้องปรับตัวอย่างมาก 
จึงจะน าไปสู่ความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้า การ
จัดการศึกษาก็เช่นเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
แนวทางในการด าเนินการ จึงจะท าให้การศึกษาบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเนื่องจาก
วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพช้ันสูงวิชาชีพหนึ่ง 
ผู้ บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  ค รู 
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา จะต้องเป็นมือ
อาชีพ จึงจะท าให้เกิดการศึกษาบรรลุความส าเร็จได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในการบริหารการศึกษา ผู้บริหารคือ
กลไกส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้
บรรลุเป้าหมายได ้ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี

อ านาจและหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและตัดสินใจใน
ระดับสถานศึกษาภายใต้เง่ือนไขของทรัพยากร คน เงิน 
วัสดุและการจัดการที่มีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญในการบริหารสถานศึกษาในทุกงาน ก็เพื่อส่งผล
ทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพนักเรียน พระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้
ก าหนดให้คุรุสภา [1]  มีอ านาจหน้าที่ควบคุมมาตรฐาน
วิชาชีพ และบุคลากรทางการศึกษา โดยการก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ควบคุม
ความประพฤติและการด าเนินงานของครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และจะจัดให้มี
การประเมินระดับคุณภาพของครู ผู้บริหาสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ และความ
ช านาญ ตามระดับของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 
ดังนั้นครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ
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บุคลากรทางการศึกษาอื่น เมื่อได้รับการประกอบวิชาชีพ
แล้วต้องปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่
คุรุสภาก าหนด [1] 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2 .1  เพื่ อศึ กษาพฤติกรรมการปฏิบัติ งานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
     2.2 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน เพศ และระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่ง 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
     ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
ของคุรุสภา [1] สรุปได้ว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
คุรุสภา ประกอบด้วย 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 2) 
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิด
ขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน และชุมชน 3) 
มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตาม
ศักยภาพ 4) พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติ
ได้เกิดผลจริง 5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจน
เกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 6) ปฏิบัติงานของ
องค์การโดยเน้นผลถาวร 7) รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 9)ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่าง
สร้างสรรค์  10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนา 11) เป็นผู้น าและสร้างผู้น า 12) สร้างโอกาสใน
การพัฒนาได้ทุกสถานการณ์  [2] 

3.2 ประชากร 
     ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 51 คน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
     ตัวแปรต้น ประกอบด้วย 
     1 ขนาดโรงเรียน 
     2 เพศ  
     3 ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
     1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพการบริหารการศึกษา  
     2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน และชุมชน  
     3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ตามศักยภาพ  
     4 พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติได้
เกิดผลจริง  
     5 พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่
มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ  
     6 ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร  
     7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ  
     8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
     9 ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่างสร้างสรรค์   
     10 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
     11 เป็นผู้น าและสร้างผู้น า  
     12 สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
     กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิด
ของ สภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา) 
สรุป ได้ ว่ าพฤติกรรมการปฏิบัติ ง านของผู้บริ หาร
สถานศึกษาตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานของคุรุสภา  
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                 ตัวแปรต้น                   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย  
ผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
     5.1 ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
กลุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 51 คน 
     5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมของผู้บริหารใน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 
โ ร ง เ รี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ค่า
ความเช่ือมั่น ของแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้บริหารในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุรุสภาเท่ากับ 0.80  ซึ่งถือว่าแบบสอบถามฉบับนี้มี
ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น มี ค ว า ม ค ง ที่ ภ า ย ใ น  ( Internal 
consistency) สามารถน าไปด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 

     5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถาม และหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับผู้เช่ียวชาญ
พิจารณาแสดงความคิดเห็นความตรงเชิงเนื้อหา และ
โครงสร้าง ด้วยตนเองและรอรับกลับ 51  ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละร้อย 
     5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี ้
          5.4.1. การจัดท าข้อมูล 
               5.4.1.1 น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บคื อมา
ตรวจสอบความครบถ้วนในการตอบ 
               5.4.1.2 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปลงรหัส 
และน าไปวิ เคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
          5.4.2. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์
ข้อมูลจ าแนกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
          ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องขนาดโรงเรียน  เพศ และ

1. ขนาดโรงเรยีน 
-ขนาดเล็ก 
-ขนาดกลาง 
-ขนาดใหญ ่

2. เพศ 
-ชาย 
-หญิง 

3. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
-0-5  ปี 
-6-10 ปี 
-11 ปีข้ึนไป 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐาน การปฏิบัติงานของคุรุสภา 

1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา  

2. ตัดสินใจปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกดิ
ขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเ้รยีน และชุมชน  

3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตาม
ศักยภาพ  

4. พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบตัิได้เกิดผลจริง  
5. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบรหิารจนเกดิผลงานที่มีคณุภาพสูง

ขึ้นเป็นล าดับ  
6. ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร  
7. รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  
8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีด ี 
9. ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค ์  
10. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
11. เป็นผู้น าและสรา้งผู้น า  
12. สรา้งโอกาสในการพัฒนาได้ทกุสถานการณ ์ 
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ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งด้วยการวิ เคราะห์
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 
          ตอนที่ 2 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการบริหาร
ด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
          การแปรความหมายขอค่าเฉลี่ย (µ) พฤติกรรม
ของผู้บริหารในการปฏิบัติ งานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภาโดยใช้เกณฑ์ของ ล าพูน แสงกล้า 
[3]  
6. สรุปผลการวิจัย 
     6.1 พฤติกรรมของผู้บริหารในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา สังกัดส านักงานเขต
พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เ ข ต  3 จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด                
(µ = 4.59 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นได้ว่า
ผู้บริหารมีพฤติกรรมของผู้บริหารในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา อยู่ในระดับมากที่สุด 
และมาก โดยเรียงล าดับจากคะแนนที่มากที่สุด ไปหา
น้อยได้ดังนี้ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (µ =4.77)  
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิด
กับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน และชุมชุน (µ =4.70)  
เป็นผู้น าและสร้างผู้น า (µ =4.68)  สร้างโอกาสในการ
พัฒนาได้ทุกสถานการณ์ (µ =4.65) แสวงหาและใช้
ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (µ =4.61)  ร่วมมือกับชุมชน
และหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ (µ =4.60) ปฏิบัติงาน
ขององค์การโดยเน้นผลถาวร (µ =4.60) รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ (µ =4.55) 
พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
(µ =4.54) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้เต็มตามศักยภาพ (µ =4.50) ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ (µ =4.49) พัฒนา
และใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูง
ขึ้นเป็นล าดับ (µ =4.44)    
     6.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน
โดยรวมแตกต่างกัน 
     6.3 พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศแตกต่างกัน โดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกัน 
     6.4 พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่จ าแนกตามระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่ง  โดยรวมและรายมาตรฐานแตกต่างกัน 

  
7. อภิปรายผล 
 พฤติ กร รมการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด      
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อร่าม กล้าวิจารณ์ [4] ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2548 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า สภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ ในระดับมาก การ
เปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริหารในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา โดยภาพรวม สถานศึกษาขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและขนาดใหญ่มีพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 
แตกต่ างกันซึ่ ง เป็นไปตามสมมุติ ฐานข้อที่  1  การ
เปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริหารในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ที่มีเพศต่างกัน  โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน  การเปรียบเทียบพฤติกรรมของ
ผู้บริหารในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุรุสภา ที่มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งต่างกัน  
โดยภาพรวมแตกต่างกันเมื่อพิจารณารายมาตรฐาน 
พบว่า แตกต่างกัน ทุกมาตรฐาน เช่นกัน 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
     8.1.1 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของผู้บริหารใน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 



98                                                                                            วารสารวิจยัราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 6 ฉบบัที่ 1 มกราคม 2562        
 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
(พระนครศรีอยุธยา) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ คือ มาตรฐานที่ 5 พัฒนาและ
ใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น 
ดังนั้นควรจัดให้มีการอบรมการสร้าง ใช้ และพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารอย่างสม่ าเสมอ 
8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
     8.2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้บริหารในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุ รุ สภา  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขตอื่น ๆ 
     8.2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้บริหารในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคุ รุ สภา  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
มั ธยมศึกษา ตามความคิด เห็นของกลุ่ มครูผู้ สอน 
ผู้ปกครอง 
     8.2.3 ควรมีการศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทาง
แก้ปัญหาของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ของผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา 
     8.2.4 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษาของคุรุสภา 
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ทรัพยากรมนุษย์สู่ประเทศไทย 4.0 ในการพัฒนาระยะสั้น โดยการน าร่องก้าวผ่านการเตรียมคนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย
การคัดสรรกลุ่มคนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความช านาญ เพื่อส่งต่อ
ถ่ายทอดให้กับบุคลากรในองค์การ เพื่อก้าวสู่มาตรฐานแรงงานระดับสากลสืบต่อไปอย่างยั่งยืน  
ค าส าคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ไทยแลนด์ 4.0 

 
Abstract  

               The Human Resource Management Based on Sufficiency Economy Philosophy to Step into 
Thailand 4.0 is an application for Human Resource Management proposed by the administration of 
General Prayut Chan-o-cha Prime Minister and Head of the National Council for Peace and Order (NCPO). 
Who lead the Sufficiency Economy Philosophy to be main idea in the human resource development 
become the country development foundation in the long-term to drive toward into stability, prosperity 
and sustainability by the Human Resource Management Innovation change from low skilled labor to be a 
highly skilled labor, who be to have knowledge, an expertise and the human resource of preparation 
training to step into Thailand 4.0 in short-term development. By means of the navigation reach to prepare 
the people into Thailand 4.0 by selecting the right personnel for effective training courses. To increase 
skills, knowledge, ability to pass on to personnel in the organization, which move towards a sustainable 
the international labor standard. 
Keywords:  Human Resource Management, Sufficiency Economy Philosophy, Thailand 4.0 
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วันที่รับบทความ       :12 มกราคม พ.ศ. 2562 
วันที่แก้ไขบทความ    :20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
วันที่ตีพิมพ์บทความ    :27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
1. บทน า 
     ประเทศไทยปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจหลายครั้ง
เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนั้นโดย
เริ่มจาก “Thailand 1.0” ที่เน้นเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
ไปสู่ “Thailand 2.0” เน้นอุตสาหกรรมเบา ใช้ประโยชน์
จากค่าจ้างแรงงานราคาถูก และทรัพยากร ธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ มุ่งเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้าเป็น
ส าคัญ ต่อจากนั้นประเทศไทยได้ก้าวสู่ “Thailand 3.0” 
ซึ่งเน้นอุตสาหกรรมที่มีความซับ- ซ้อนมากขึ้น โดยดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อ ให้มาใช้ประเทศไทยเป็น
ฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปตลาดโลก อย่างไรก็ดีภายใต้ 
“Thailand 3.0” ได้ท าให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่
เติบโตเพิ่มขึ้น แต่ก็ต้องเผชิญ“กับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง” “กับดักความเหลื่อมล้ าของความมั่งคั่ง” และ 
“กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา” ด้วยเหตุนี้รัฐบาล
ของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาคส่วนต่างๆ ของประเทศอย่างครอบคลุม สมดุลและ
ยั่งยืน โดยน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 
     หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย 
เป็นแนวทางการด ารงชีวิตและการปฏิบัติตนของชาวไทย
ทุกระดับช้ัน ให้ด าเนินชีวิตทางสายกลาง ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมทั้งการมี
ระดับภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีและมั่นคงในสังคมปัจจุบันไดม้นี า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์  เช่น การวางแผนคัดเลือก
บุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์เกิด
ความสมดุลยั่งยืนและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ที่บริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ 

ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพื่อปรับแก้จัดระบบปรับ
ทิศทางสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถ
รับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 พรชัย เจดามานและคณะ  
[1] กล่าวว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถหยุดยั้ง
ได้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสู่การ
เปลี่ยนผ่านศตวรรษที่ 21: Thailand 4.0 เป็นการเตรียม
คน การสร้างคน สร้างนวัตกรรม เช่ือมโยงและการเข้าถึง
เทคโนโลยี เพื่ออยู่ให้ได้ในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
จ าเป็นที่ต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพน าไปสู่
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การที่สามารถ
แปลงไปสู่ ภ าคปฏิบั ติ ไ ด้ อย่ า ง เป็นขั้ นตอนที่ ผ่ าน
กระบวนการวิจัย แก้ปัญหาและพัฒนาปรับเปลี่ยนอัต
ลักษณ์   ปรับเปลี่ยนจุดเน้น  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไปสู่โลกท่ีหนึ่ง 
     บทความนี้ ต้ องการน า เสนอ  1)  แนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ใน
ขั้นตอนของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใน 2 
ด้าน ดังนี้ (1) ด้านนวัตกรรม และ (2) ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ า
ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญและทักษะสูง 2)
การฝึกอบรมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ยุคโมเดล Thailand 4.0 เพื่อเป็นแนวทาง การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน 
 

2. หลักพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้
พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้
พระราชทานความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงว่า “เป็น
ปรัชญาช้ีถึงการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จ าเป็นจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อ
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ผลกระทบใดๆ อันที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ภายนอกและภายใน ต้องอาศัยความ รอบรู้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้
ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และใน
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก
ระดับ ให้มีส านึกคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางด้านวัตถุสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การเสริมสร้างสุขภาพ [2] 
     ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้อธิบายความหมายเพิ่มเติมขององค์ประกอบ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ดังนี้ 
     1. ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกิน
และไม่มากเกินไป ไม่สุดโต่งเกินไป ขณะเดียวกันความพอดี
ก็ต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
เช่นเดียวกัน 
     2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ
ความพอเพียงต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล พิจารณา จากเหตุ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตลอด ค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระท า อย่างรอบครอบรู้จักประมาณ ตนและ
ประมาณสถานการณ์  โดยใช้ความเป็นกลางอย่างเที่ยงตรง 
     3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล เตรียมความพร้อม
ทุกๆ ด้าน ดังรูปที่ 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาพ [2] 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

     จากรูปที่ 1 พบว่า การคล้องเกี่ยวกันของ 3 ห่วงคือ
ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล ที่มีความ สัมพันธ์กัน 
ส่งผลให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดี ดังนั้นการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ถือได้
ว่าเป็นรากฐานส าคัญ ท าให้ความพอประมาณมีความ
เหมาะสมพอดี เพราะไม่ประมาท มีการเตรียมพร้อม 
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ระดับของความ
พอเพียง 2 เง่ือนไข คือ การอาศัยความรู้และคุณธรรม 
เป็นพื้นฐานควบคู่กันเง่ือนไขความรู้  คือ ความรอบรู้
วิชาการต่างๆ ของการเรียนรู้รอบด้าน คือ การเรียนรู้ 
ตั้งแต่รู้ เข้าใจ และประยุกต์ใช้ รู้ คือ รู้ในหลักวิชาการที่
ได้ศึกษามาแล้วน ามาพิจารณาให้เกิดความเข้าใจเป็นองค์
ความรู้ของตนเอง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์จริง จนเกิดผลส าเร็จ ถือเป็นการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง ที่มีความสอดคล้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ก็จะส่งผลให้เกิดความสมดุลที่ยั่งยืนสืบไป 
 

3. แนวคิดประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)      
     กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
[3] กล่าวว่า Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐ- กิจที่จะ
น าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ าและกับดักความ ไม่
สมดุล พร้อมๆ กับการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่
ประเทศในโลกท่ีหนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนใน
บริบทโลกยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 อย่าง เป็น
รูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ควบคู่กับการ
เ ช่ือมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิด “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” สิ่ง
ที่คนไทยคาดว่าจะได้รับจาก Thailand 4.0 ดังนี ้ 
     1. อยู่ใน “สังคมไทย4.0” ซึ่งเป็นสังคมที่มีความ หวัง 
(Hope) เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และเป็น
สังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) เป็นสังคมที่มี
ความพอเพียง มีคนชนช้ันกลางเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม มีความเหลื่อมล้ า
อยู่ในระดับต่ า มีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพท่ีดี  
     2. เป็นคนไทย 4.0 ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพดีและได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมตลอด
ทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลกทันเทคโนโลยีสามารถอยู่บน
เวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ และสามารถมีส่วนร่วมกับ
นานาชาติเพื่อท าให้โลกดีขึ้นน่าอยู่ข้ึน  
     3. เป็นเกษตรกร 4.0 หลุดพ้นจากกับดักความ
ยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิตมาเป็นผู้ 

ความสมดุลและยั่งยืน 

พอประมาณ 

มีเหตผุล มีภูมิคุม้กันท่ีด ี

ความรู้และคณุธรรม 
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ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers) การ
บริหารจัดการที่ดี ต้นทุนการผลิตต่ า สามารถเพิ่มมูลค่า
สินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป  
    4. เป็น SME 4.0 สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างมูลค่าสินค้า
และบริการ มีความสามารถทางการค้าขาย เข้าถึงตลาด
ในประเทศ ตลาดอาเซียน และตลาดโลก ท าให้มีรายได้
สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีอนาคตที่สดใส 
     5. เกิดจังหวัด 4.0 มีการกระจายความเจริญทั่ว
ประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถท างานในถิ่นฐาน
บ้านเกิดได้โดยไม่ต้องเข้ามาท างานในกรุงเทพมหานคร 
หรือเมืองใหญ่ เนื่องจากมีลู่ทาง โอกาส และงานที่ดี
กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
     สรุปได้ว่าลักษณะของ Thailand 4.0 เป็นลักษณะ
ของการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่มีลักษณะส าคัญคือ 
การเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโน- 
โลยี โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบ
เป็นผู้ประกอบการ เปลี่ยนจากแบบผู้ประกอบการดั้ง 
เดิม หรือผู้ประกอบการที่มีอยู่ และรัฐต้องให้ความช่วย 
เหลืออยู่ตลอดเวลา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นวิสาหกิจอย่าง
ฉลาด และการเริ่มต้นของบริษัทที่เกิดใหม่ที่มีศักยภาพ
สูงขึ้น เปลี่ยนจากการบริการแบบดั้งเดิมซึ่งมีการสร้าง
มูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่การบริการที่มีมูลค่าสูงกว่า และ
เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและทักษะสูงขึ้น 
     การสร้างความเข้มแข็งจากภายในและการเช่ือม โยง
กับประชาคมโลก Thailand 4.0 เป็นโมเดลที่น้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการ
พัฒนาประเทศ ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระราชด ารัสหลักปรัชญา“เศรษฐกิจพอ 
เพียง” ครั้งแรกในงานพระราชทานปริญญาบัตร ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2517 ไว ้ความตอนหนึ่งว่า  
     “การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้อง
สร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน
เป็นเบื้องต้นก่อน  โดยใช้วิธีการน าอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่
ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควร
และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริมความเจริญและ
ฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงข้ึนโดยล าดับ  หากมุ่งแต่ทุ่มเท
สร้างความเจริญยกฐานะทางเศรษฐกิจขึ้นได้รวดเร็วแต่

ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะ
ของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย จะเกิด
ความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ได้ อาจกลายเป็นความ
ยุ่งยากล้มเหลวในท่ีสุด”  
     Thailand 4.0 น้อมน าพระราชด ารัสข้างต้นของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถอดรหัสออกเป็น 2 
ยุทธศาสตร์ส าคัญ 1) การสร้างความเข้มแข็งภายใน 
(Strength from Within) คือความสามารถในการแข่ง 
ขัน และ 2) การเช่ือมโยงกับประชาคมโลก (Connect to 
the World) หรือการเช่ือมโยงกับโลกภายนอก คือการ
สร้างการเช่ือมต่อ ดังนั้นความสามารถในการแข่ง- ขัน
และการเช่ือมต่อเป็น 2 ปัจจัยส าคัญที่ต้องด าเนินควบคู่
กันไปในการสร้างความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนให้  กับ
ประเทศ Thailand 4.0 เพื่อมุ่งหวังปรับเปลี่ยนโครง 
สร้างเศรษฐกิจให้ทันกระแสโลก ด้วยการเตรียมก้าวเข้าสู่
ยุค “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” Thailand 
4.0 เป็นยุคที่ต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ความคิดสร้าง 
สรรค์และนวัตกรรมเพิ่มมากข้ึน 
     แนวคิดของ สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ [4] ได้กล่าวถึง Thailand 4.0 ว่าเป็น
วิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยหรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การน า
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามา
บริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า“มั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
ด้านต่างๆ ปรับแก้จัดระบบปรับทิศทาง และสร้างหนทาง
พัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัย
คุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง
ในศตวรรษที่ 21 ได้ Thailand 4.0 เป็นยุคเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจจากไปสู่ยุคเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
โดยมีฐานคิดหลักคือ  
 1.  เปลี่ยน จากผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม  
 2.  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศภาคอุตสาห- 
กรรมไปสู่การขับเคลื่ อนด้ วยเทคโนโลยีความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม  
 4.  เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่ภาค
บริการมากขึ้น 
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    และ Thailand 4.0 คือ ประเทศไทยต้องเปลี่ยนผ่าน
ทั้งระบบมี  4  องค์ประกอบส าคัญ คือ 
 1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 
โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ  

 2.  เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้อง
ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart 
Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง  

 3.  เปลี่ยนจาก Traditional Services มีการสร้าง
มูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value Services  
 4.  เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
     แนวคิดของ ธนิต  โสรัตน์ [5] กล่าวว่าการ
เตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์ 4.0 ของประเทศไทย ใน
การพัฒนาระยะสั้นโดย  
     1. การน าร่องก้าวผ่านการเตรียมคน 4.0 เป็นการคัด
สรรกลุ่มคนเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  เป็นกลุ่ม   น าร่อง 
เช่น ผู้บริหารระดับกลาง-สูง และผู้น าแต่ละภาคส่วน ทั้ง
ส่วนภาคราชการ เอกชน แรงงาน โดย เฉพาะ ครู 
อาจารย์ สถาบันการศึกษา ที่จะเป็นผู้น าร่องในลักษณะที่
เป็น “Trainer  For The Trainee”เป็นการสร้างคนที่จะ
ไปสร้างมนุษย์ 4.0 ระยะเร่งด่วนจ าเป็นต้องออกแบบ
หลักสูตรอบรม ควรเป็นหลักสูตรระยะสั้น ให้เหมาะสม
กับแต่ละภาคส่วน และสอดคล้องกับลักษณะแต่ละคลัส
เตอร์ของภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนากลุ่มคนน าร่อง
กลุ่มแรกซึ่งจะเป็นผู้วางราก ฐานด้านการพัฒนาเพื่อก้าว
ผ่านเตรียมทรัพยากรมนุษย์แห่งอนาคต  
     2. การยกระดับขับเคลื่อนแรงงานกลุ่มด้อยโอกาส 
(Labor 2.0) เกี่ยวข้องกับการสร้างโอกาสของกลุ่มที่ด้อย
โอกาสต่างๆ ตั้งแต่กลุ่มคนด้อยการศึกษาหรือกลุ่ม
แรงงานที่ถูกทิ้งไว้ด้านหลัง แรงงานชราภาพ หรือแรง 
งานที่ใช้ไม่เต็มศักยภาพ เป็นการสร้างคุณค่าให้กับแรง 
งานกลุ่มเหล่านั้น และยังสร้างเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
     3.  ส่งเสริมให้มีการบ่มเพาะทักษะ 4.0 ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ ในการมีวิสัยทัศน์
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และการเตรียม 
พร้อมสู่เศรษฐกิจใหม่ภายใต้ Thailand 4.0 เกี่ยวข้องทั้ง
พื้นฐาน วิสัยทัศน์  ทักษะใหม่ ในการเพิ่มขีดความ 
สามารถ โดยมีแนวทาง เช่น  

      3.1 การท าความเข้าใจ Thailand 4.0 ให้อยู่ในกรอบ
เดียวกัน โดยน าเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นตัวตั้ง 
ปัจจุบันภาคนโยบายรัฐ  ผู้บริหารในหน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชน  ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ 
รวมทั้งผู้น าองค์กรที่เกี่ยวกับแรงงานโดยตรง มีความ
เข้าใจ Thailand 4.0 ไม่สอดคล้องกัน ก่อนจะปฏิรูป
ขับเคลื่อน จ าเป็นต้องมีการปรับแนวคิด ทัศนคติ และ
วิสัยทัศน์ให้อยู่ในกรอบที่ใกล้เคียงกันมากท่ีสุด  
     3.2 ภาคเอกชนต้องมีการเตรียมพร้อมคน ส่วนใด
สามารถเดินหน้าได้ก็ให้น ารอ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะ หรือศูนย์
การเรียนรู้ การด าเนินการต้องท ายุทธศาสตร์ร่วม กันทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมไปถึงกลุ่มจังหวัด 
      3.3 การบ่มเพาะพัฒนารายคลัสเตอร์ แยกเป็น
ประเภทอุตสาหกรรมคลัสเตอร์บริการ ซึ่งสนับสนุน
อุตสาหกรรมเครือข่ายเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์
ประเภทต่างๆ ต้องน ามาบ่มเพาะให้สามารถขับเคลื่อน
ด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
      3.4 การบ่มเพาะทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ ราช- 
การ และภาคการศึกษา ต้องมีการบ่มเพาะคู่ขนานไปกับ
ภาคเอกชน เพราะมีส่วนส าคัญที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อน
ในระยะเร่งด่วน  
     3.5 การบ่มเพาะกลุ่มผู้น าองค์กรแรงงาน ต้องให้เห็น
โอกาส ภัยคุกคาม และปัญหาภายใต้โอกาสใหม่แห่งการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน ซึ่งองค์การเกี่ยวกับภาค
แรงงานมีความส าคัญและจะต้องน าเข้ามาให้มีบทบาทใน
การพัฒนาของประเทศ  
     สรุปได้ว่าการพัฒนาประเทศภายใต้ Thailand 4.0 
เป็นโมเดลส าคัญในการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนา ก าหนดเป็น
นโยบายส าคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น
ประเทศท่ีมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนสืบไป 
 
4. แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
     วิลาวรรณ รพีพิศาล [6] กล่าวว่า แนวคิดพื้นฐานของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงาน
ขององค์การที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ย่อมต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็น
พื้นฐานส าคัญ เพื่อสามารถควบคุมการด าเนินงานให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
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ด้านการเมือง และเทคโนโลยี โดยต้องค านึงว่ามนุษย์มิใช่
เครื่องจักร แต่เป็นผู้สร้างความส าเร็จให้องค์การ มนุษย์
ย่อมต้องการขวัญก าลังใจ  รวมทั้งแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นที่จะให้บุคลากรในองค์การได้แสดง
ความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรได้ใช้ความรู้  ความสามารถอย่างเต็มที่ 
นอกจากนี้ต้องค านึง ถึงค่านิยม วัฒนธรรม จริยธรรม 
และวินัย ในการปฏิบัติงานขององค์การเป็นส าคัญ 
     ปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวมิได้เน้นในเรื่องความรู้ 
ความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่มีการขยายแนวคิดใน
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์แผนใหม่ให้มี   
ขอบเขตกว้างยิ่งขึ้น ถือเป็นการส่งเสริมกระบวนการ
บริหารให้มีคุณธรรม โดยผู้รับผิดชอบงานด้านนี้จะต้องมี
บทบาทเพิ่มขึ้น ในการใช้กลยุทธ์ที่ช่วยให้การบริหารงาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ มีส่วนผลักดันให้องค์การหาจุดยืน
และข้อได้ เปรียบในการแข่งขัน  เพื่อยกระดับการ
บริหารงานให้มีคุณภาพ โดยเน้นหลักปฏิบัติต่อไปนี้    
     1. มุ่งสร้างประสิทธิภาพบุคลากรจะต้องตระหนักว่า
ประสิทธิภาพของงานขึ้นอยู่กับความสามารถของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ส าเร็จลุล่วงเป็น
ส าคัญ และต้องมองให้ไกลออกไปว่าบุคลากรที่มีประ 
สิทธิภาพจะต้องรับรู้บทบาทและความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตน เพื่อผลประโยชน์ขององค์การและสังคมที่
ส าคัญต้องรู้ว่าตนเองอยู่ในฐานะอะไร ต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสม แนวคิดเหล่านี้มุ่ง
เป้าหมายให้เห็นการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพและให้เป็น ไป
ในทิศทางที่จะสนับสนุนเกื้อกูลต่อการพัฒนาองค์ การให้
เติบโตก้าวหน้ายิ่งข้ึนต่อไป 
     2. มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณค่าเป็น
แนวคิดที่มองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแง่ที่เป็นคุณ 
(Positive Approach) คือมุ่งใช้บุคลากรให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด ตระหนักว่าบุคลากรทุกคนมีโอกาสปรับปรุง
และพัฒนาตนเองตลอดเวลา หากอยู่ในสภาพ แวดล้อมที่
สนับสนุน ส่งเสริมขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ งานโดยเท่า
เทียมกัน ดังนั้นแนวคิดในเรื่องนี้จึงเป็นการพัฒนา
บุคลากรด้วยการเสริมสร้างความรู้และพยายามท าให้
บุคลากรทุกคนมีความอบอุ่นเกิดความมั่นใจ และรู้สึก
มั่นคงในต าแหน่งหน้าท่ีของตนเอง  

     3. เน้นการจัดองค์การให้อยู่ในฐานะเป็นศูนย์กลาง
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นแนวคิดที่เน้นในเรื่อง
ประสิทธิภาพขององค์การเป็นส าคัญ ครอบคลุมไปถึง
บทบาทและวิสัยทัศน์ของผู้น าในการบริหารจัดการ ที่จะ
ท าให้องค์การเปรียบเสมือนศูนย์กลางที่คอยท าหน้าที่
กระตุ้นและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และพร้อม
ปฏิบัติภารกิจให้ได้ทุกสถานการณ์ แม้ต้องเผชิญกับ
ปัญหาและอุปสรรคที่ยากต่อการควบคุมก็ตาม  
     ปัจจุบันแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนามากขึ้น แนวคิดการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 20 เป็นการบริหารตาม
แนวคิดใหม่ ทีเ่น้นการบริหารเป็นระบบ โดยผู้บริหารหรือ
ผู้ เ ช่ียวชาญงานด้านนี้ต้องเพิ่มบทบาทหน้าที่ในการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยถือว่าการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่ดี  จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้องค์การมีข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง 
ท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่นับวัน
จะรุนแรงมากขึ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและผู้เ ช่ียวชาญ
สามารถปฏิบั ติ หน้ าที่ ที่ เพิ่ มขึ้ น ได้อ ย่ างมั่ น ใจ  จึ ง
จ าเป็นต้องพัฒนาแนวคิดหรือสมรรถนะใหม่ให้อยู่ใน
กรอบที่เสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ให้แก่องค์การ โดยจะ
มุ่งเน้นบุคลากรอย่างเดียวแต่จะมีมุมมองที่กว้างขึ้นให้
ครอบคลุมแนวคิดในเรื่องต่อไปนี้ 
     1. แนวคิดด้านธุรกิจเป็นมุมมองที่มุ่งเน้นสภาพ 
แวดล้อมทางธุรกิจ โอกาสทางตลาด ข้อจ ากัดในการ
แข่งขัน รวมถึงความรู้เชิงวิเคราะห์ด้านการเงินเทคโนโลยี 
จุดแข็งจุดอ่อนขององค์การ เพื่อแสวงหา กลยุทธ์ที่ดีใน
การด าเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและสู้คู่แข่งขันได้  
     2. แนวคิดด้านเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมายถึงแนวคิดที่มุ่งเน้นความรอบรู้ทางด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ สามารถบริหารกิจกรรมต่างๆ อย่างมีเทคนิคที่
สร้างสรรค์ โดยเฉพาะการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การ
จ้างงาน การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การประเมิน ผล 
การปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดใหม่  
     3. แนวคิดด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง    
หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาวิสัยทัศน์ของ
องค์การไปเป็นกลยุทธ์  ที่น าไปสู่การบริหารเชิงรุกที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม แก้ปัญหาและ
สนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้  ความพร้อม  ที่ จะ
ปฏิบัติงานที่ท้าทายและให้ความส าคัญต่อการจัดสรร
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ทรัพยากรให้ เหมาะสมกับงานขององค์การ   และ
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
     นอกจากแนวคิดพื้นฐานการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จ าเป็นต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัย 
ส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เช่นกัน คือ 
     1. ปัจจัยภายในองค์การ (Internal Factors) ได้แก่ 
สภาพฐานะทางการเงิน การตลาด การผลิต การศึกษา
ค้นคว้าวิจัยทรัพยากรมนุษย์ ระบบการบริหารข่าวสาร
ข้อมูล บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การ 
วัฒนธรรม ค่านิยม และระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติของ
องค์การ เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
     2. ปัจจัยภายนอกองค์การ (External Factors) ได้ 
แก่ บทบาทหน้าที่ของรัฐบาล ความก้าวหน้าทางวิทยา 
การเทคโนโลยี สภาพการแข่งขันในลักษณะเดียวกัน
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมการเมือง และปัจจัยอื่นๆ 
เช่น ภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ที่มีผลกระทบต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ และสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
5. แนวทางการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอ 
เพียงในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่
โมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
     การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยเลือก
นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยเปลี่ยน
จากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและทักษะสูงตามแนวคิดของ สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
เพื่ อ เ พิ่ ม มู ลค่ า สิ นค้ า และบริ ก า ร  และด้ า นกา ร
เตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์ 4.0 ในการพัฒนาระยะสั้น
ตามแนวคิดของ ธนิต โสรัตน์ [5] โดยการน าร่องก้าวผ่าน
การเตรียมคน 4.0 เกี่ยวข้องกับการคัดสรรกลุ่มคนซึ่งจะ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่มน าร่อง โดยน าผู้บริหาร
ระดับกลาง-สูง และกลุ่มผู้น าในแต่ละภาคส่วนทั้งภาค
ราชการ เอกชน แรงงานที่เป็นผู้น าร่องในลักษณะที่เป็น 
“Trainer For The Trainee” เป็นการสร้างคนที่จะไป
สร้างมนุษย์ 4.0 โดยระยะเร่งด่วนจ าเป็นต้องมีการ
ออกแบบหลักสูตรอบรม ซึ่งควรเป็นหลักสูตรระยะสั้น ให้
เหมาะสมกับแต่ละภาคส่วน และสอดคล้องกับลักษณะ
ของแต่ละคลัสเตอร์ของภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนา

กลุ่มคนน าร่องกลุ่มแรกเป็นผู้วางรากฐานการพัฒนา เพื่อ
ก้าวผ่านเตรียมทรัพยากรมนุษย์แห่งอนาคต โดยการคัด
สรรบุคลากรตามสายงานต่างๆ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเร่งรัด โดยมีระยะเวลา
งบประมาณ และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เพื่อเป็นต้นแบบที่มี
ประสิทธิภาพ และเป็นตัวน าร่องเพื่อสานต่อความรู้
ความสามารถด้านทักษะฝีมือคุณภาพสูงให้กับบุคลากร
รุ่นต่อไปทั่วทั้งองค์การ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 
แบบยั่งยืนโดยมีทักษะความรู้ ความสามารถ ด้านฝีมือ
แรงงานเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับ
ของคนทั่วโลก ดังกรอบแนวคิดในการศึกษาที่ผู้ศึกษาได้
น าแนวคิดของสุวิทย์ เมษินทรีย์ และธนิต โสรัตน์ มา
ก าหนดเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก้าวสู่
ประเทศไทย 4.0 ดังรูปภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 การประยุกต์ใช้การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ตาม      
          หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 
 

     การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะ
กับสถานการณ์มีกระบวนการที่ส าคัญคือ “กระบวน การ
เรียนรู้ร่วมกันของคนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย” เป็นหัวใจ
ส าคัญของกระบวนการพัฒนา เ ช่น หลักปรัชญา   
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาบุคลากร  ต่างให้
ความส าคัญต่อความเป็นมนุษย์ เ ช่นเดียวกัน  ทั้ง 2 
แนวทางเห็นพ้องต้องกันเรื่องความมั่นคงของมนุษย์เป็น
สิ่งส าคัญ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรเต็มตาม
ศักยภาพของตน การด า เนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลส าเร็จโดยอาศัยหลักการ
ส าคัญ 3 ประการ ในการประเมินความเป็นไปได้และการ
ตัดสินใจ ดังนี ้
     1. พอประมาณ คือความพอดีไม่มากหรือน้อยเกิน ไป 
หมายถึง การรู้จักให้โอกาสแก่บุคคลในองค์การ ในสิ่งที่

ฝีมือแรงงานท่ีมี
ทักษะความรู้
ความสามารถเป็น
ที่ยอมรับในระดับ
มาตรฐาน สากล 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

หลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

ไทยแลนด์ 4.0 
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สมควรได้ตามความสามารถของพนักงานอย่างแท้จริง 
และรู้จักให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ตนเองด้วยตนเอง เพื่อให้บุคลากรสามารถพ่ึงตนเองได้        
     2. มีเหตุผล การค านึงเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่าง  
รอบคอบ การใช้เหตุผลในการบริหารคน และการ
ตัดสินใจต่างๆ มากกว่าใช้อารมณ์ส่วนตัว และมีความเป็น
ธรรม 
     3. มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่า
จะเกิดเหตุการณ์ หรือความเปลี่ยนแปลงในทางดีหรือร้าย
แต่ก็ยังคงสามารถรักษามาตรฐานความเป็นกลางในการ
บริหารคนเอาไว้ได้ 
     4. การให้คุณค่ากับบุคลากรและทุกคนมีสิทธิ์แสดง
ความคิดเห็นร่วมกันและเท่าเทียมกัน ทั้ง 2 แนวคิด มี
เป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคนบนฐานความเช่ือว่า
การพัฒนาเป็นกระบวนการช่วยให้คนมีโอกาสปรับปรุง
ตนเองและพัฒนาศักยภาพให้มีชีวิตที่มีคุณภาพ สร้าง 
สรรค์ มีเสรีภาพ และมีศักดิ์ศรี ที่ส าคัญความพอเพียงคือ
ความพอดี ซึ่งมีความเช่ือว่าการพัฒนาต้องมีความยั่งยืน
เสมอภาค เคารพธรรมชาติ และใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ
ด้วยความระมัดระวังไม่มากหรือน้อยเกินไปในทุกเรื่อง 
มุ่งหวังประโยชน์ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น 
     สังคมปัจจุบันองค์การภาครัฐและเอกชนได้น้อม น า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
รวมทั้งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์- การถือเป็นกิจ
กรรมการบริหารที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ
ขององค์การและประเทศชาติ ประเทศที่พัฒนามีความ
มั่นคงและยั่งยืน จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน
เพราะเป็นกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นทรัพยากร
ที่มีคุณค่า มีทักษะ และมีขีดความ สามารถท่ีจ าเป็นให้กับ
สังคม เพื่อน าไปสู่ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นเง่ือนไขส าคัญในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและน าพาสังคมไปสู่การพัฒนาบนพื้นฐานของ
ความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
[7] 
     ข้อดีในการน าแนวคิดแบบพอเพียงมาใช้ในการ
บริหารคน เป็นการให้ความพอดีทั้งองค์การและตัวคนให้
เกิดความสมดุลที่ยั่งยืนต่อการด ารงชีวิตในสังคมอย่าง
มั่นคงและประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่โมเดล Thailand 
4.0 เป็นการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้โดยมุ่งหลัก 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ  มี
เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันกับ 2 เง่ือนไข คือ ความรู้และ
คุณธรรมน าไปสู่กระบวนการในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ท่ีเป็นระบบส าคัญ 3 ระบบ คือ 
     1. R–Recruitment (ระบบเสาะหาคน) เป็นการ
ออกแบบและจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ
โดยเฉพาะการเสาะหาคนที่ “ใช่” คือ คนดี คนเก่ง หรือ
บุคลากรที่เป็นเลิศ (Talent) มีขั้นตอนดังนี้ 1) การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม 2) การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร และ 3) การสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
     2. M–Maintenance (ระบบรักษาคน) เป็นการ
บ ารุงรักษาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อ 
เนื่อง ให้ความส าคัญกับการรักษาคนดีคนเก่งไว้ในองค์- 
การ มีการสร้างสภาพแวดล้อมในองค์การเพื่อให้เกิด
คุณภาพชีวิตในการท างาน มีขั้นตอนดังนี้ 1) การสร้าง
ระบบคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน 2) การจัดระบบ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และ 3) ความเจริญเติบโตใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
     3. D–Development (ระบบพัฒนาคน) เป็นการ
ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างทันสมัย อยู่บนพื้น 
ฐานของความรู้คู่คุณธรรมจะท าให้องค์การนั้นๆ มีภูมิ คุ้ม
กันที่ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและ
ภายนอก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้าง
สุขภาพ [2] 
     จากบทความดังกล่าวเห็นได้ว่าผู้ศึกษาเลือกใช้แนว 
ทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 โดย
น านวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดย
เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความ
เช่ียวชาญและทักษะสูง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ
ด้วยการเตรียมพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ 4.0 ของ
ประเทศไทย ในการพัฒนาระยะสั้นโดยการน าร่องก้าว
ผ่านการเตรียมคน 4.0 เกี่ยวข้องกับการคัดสรรกลุ่มคนซึ่ง
จะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่มน าร่อง 1) ออกแบบ
หลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับการฝึกทักษะการเพิ่มมูลค่า
สินค้าและบริการด้วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบ
ยั่ งยื น  2 )  ด า เนินการคัดสรรบุคลากรที่ มี ความรู้ 
ความสามารถ เข้ารับการฝึก อบรมหลักสูตร และ 3) 
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จัดสรรระยะเวลา งบประมาณและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เพื่อ
เป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพและเป็นตัวน าร่องในการ
สานต่อความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรรุ่นต่อไปทั่ว
องค์การ 
     แนวทางการด าเนินการด้านการฝึกอบรม และพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ยุคโมเดล 
Thailand 4.0 เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ ดังนี้ การ
ฝึกอบรมและพัฒนา เป็นกระบวนการเสริม สร้างความรู้
ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
มีเป้าหมาย เพื่อยกระดับขีดความ สามารถการปฏิบัติงาน
ในปัจจุบันและอนาคตให้สูงขึ้น โดยยึดหลักตามแนวทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน  
     1. ด้านความพอประมาณของการจัดฝึกอบรมและ
พัฒนาในปริมาณที่เหมาะสมของตัวบุคคล และองค์กร
เพื่อให้เกิดการสมดุลซึ่งกันและกัน  
     2. ด้านความมีเหตุผลในการฝึกอบรม และพัฒนาโดย
ใช้หลักของการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมและ
พัฒนา เพราะขั้นตอนนี้จะเป็นตัวบ่งช้ีให้ทราบว่าควรจะ
จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาหรือไม่อย่างไร  
     3. ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการฝึกอบรมและพัฒนา 
เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตามโมเดลของ Thailand 4.0 คือการ
เตรียมก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่
ต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ความคิดสร้างสรรค์  และ
นวัตกรรม  
     การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่โมเดล Thailand 4.0 ด้วย
การฝึกอบรมและพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่า
สินค้าและบริการ สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก  
 ปรั ชญา เ ศ ร ษฐกิ จ พอ เ พี ย ง เ พื่ อ ก้ า ว สู่ ยุ ค 
 Thailand 4.0 
ที่มา  : ส านักงานกองทุนสนับสนนุการเสริมสร้าง
 สุขภาพ [2] 
 
6. บทสรุป 
     การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นการพัฒนา
ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการเพิ่มความสามารถ
ทักษะความรู้ความช านาญให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดย
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นแนวทาง
ของการด ารงชีวิตและการปฏิบัติตนในทางสายกลางของ
ทุกระดับช้ันมาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นหลัก 3 ห่วง คือ 
ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน กับอีก 2 
เ ง่ื อน ไข  คื อ  ค วามรู้ แ ละคุณธร รมซึ่ ง จะน า ไปสู่
กระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืนสืบไป 
     การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์สู่โมเดล Thailand 4.0 เป็นการพัฒนา
ประเทศภายใต้ Thailand 4.0 ที่น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นรากฐานพัฒนาประเทศในระยะ
ยาว เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนไปสู่ความมั่งคั่ง

ความสมดุลและยัง่ยืน 
พอ 

ประมาณ มี 

เหตุผล 

มีภูมิคุ้มกัน
ที่ด ี

ความรู้และคุณธรรม 

การพัฒนาทักษะแรงงานจากทักษะ
ต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความ
เช่ียวชาญและทักษะสูงด้วยการ
เตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย ์4.0 
ประเทศไทยในการพัฒนาระยะสั้น 
โดยการน าร่องก้าวผ่านการเตรียม
คน 4.0 โดยการคัดสรรกลุ่มคนเพื่อ
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาประสิทธภิาพเพือ่เพิ่มทักษะ
ความรู้ความช านาญเพื่อส่งต่อใน
การถ่ายทอดต่อบุคลากรในองค์ 
การให้ก้าวสู่มาตรฐานแรงงาน
ระดับสากลสืบต่อไปอย่างยั่งยืน  

 

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 
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มั่นคงและยั่ งยืนตามวิสัยทัศน์ รั ฐบาลด้วย การน า
นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเปลี่ยน
แรงงานทักษะต่ าสู่แรงงานทักษะสูงที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และแนวทางการจัดฝึกอบรมการเตรียม พร้อม
ทรัพยากรมนุษย์ 4.0 ในการพัฒนาระยะสั้น โดยการน า
ร่องก้าวผ่านการเตรียมคน 4.0 โดยคัดสรรกลุ่มคนเพื่อ
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่ม
ทักษะความรู้  ความช านาญ เพื่อส่งต่อถ่ายทอดต่อ
บุคลากรในองค์การให้ก้าวสู่มาตรฐานแรงงานระดับสากล 
และส่งผลให้เกิดความสมดุลของฐานรากและเป็นการ
สร้างความเตรียมพร้อมของบุคลากรในการรองรับกับทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นสู่
นวัตกรรมที่ทันสมัยยุคศตวรรษที่ 21 บนฐานรากหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืนสืบไป 
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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 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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
ตัวพิมพใ์หญ่เฉพาะตัวแรกของค 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
ความยาวมากอาจยอมใหม้ีความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ 
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 ตัวอย่างการอ้างอิงวิทยานิพนธ ์
[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. 

6.6ตัวอย่างการอ้างอิงเว็บไซต ์
[9] อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร. (7 มิถุนายน 2555). 

ซุปเปอร์ทราย. สืบค้นจาก http://www.mtec. 



or.th/index.php?option=com content&task= 
view&id=1653&Itemid=177. 

6.7 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. 

 






