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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 

 สวสัดี ท่านผูอ่้านวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม (e-JODIL) ทุกท่าน  

ในวารดิถีข้ึนปีใหม่ 2559 ในนามของตวัแทนกองบรรณาธิการวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้

ทางไกลเชิงนวตักรรมขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีท่านผูอ่้านเคารพนบัถือ จงดลบนัดาล

ให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุข ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน สุขภาพแข็งแรง และมีความสุข

ตลอดไปครับ 

การด าเนินงานในปี 2558 ท่ีผา่นมา วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรมท่ีท่าน

อ่านอยู่น้ีได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นล าดบั และได้ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารของศูนยด์ชันีการอ้างอิง

วารสารไทย (ศูนย ์TCI) อยูใ่นฐาน 2 ซ่ึงนบัเป็นการยกระดบัคุณภาพวารสารฉบบัน้ีใหเ้ป็นท่ียอมรับมากข้ึน 

ส าหรับการด าเนินงานในปี 2559 นั้น กองบรรณาธิการวารสารขอให้ค  ามัน่สัญญาวา่ จะมุ่งพฒันา

คุณภาพวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรมทั้งดา้นคุณภาพของบทความท่ีน าเสนอ การ

ด าเนินงานผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการเผยแพร่วารสารใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน 

สุดทา้ยน้ี ทางกองบรรณาธิการวารสารหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผูอ่้านทุกท่านจะให้การตอบรับวารสาร

ฉบบัน้ีเป็นอยา่งดีต่อไปนะครับ ขอขอบคุณครับ 
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Exposure to Television and Perception of Social Reality Among Female Students 
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บทคัดย่อ 

 อิทธิพลของโทรทศัน์ในการสร้างการรับรู้ความเป็นจริงในสังคมเป็นประเด็นหน่ึงท่ีไดรั้บความ
สนใจมากในตะวนัตก แต่การศึกษาประเด็นน้ีในประเทศไทยยงัมีอยูจ่  ากดั งานวจิยัช้ินน้ีเป็นการวจิยัเบ้ืองตน้ 
(Pilot study) มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับโทรทศัน์กบัการรับรู้ความจริงในสังคม 2 ประเด็น 1) 
ความส าเร็จในชีวิตของผูห้ญิงอยู่ท่ีความสวยงามของรูปร่างหน้าตา และ 2) ผูช้ายมีความสามารถในปฏิบัติ
หนา้ท่ีเป็นแพทย ์นกัธุรกิจ และนกัการเมืองมากกวา่ผูห้ญิง โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาหญิงปี 
1ใน 4 มหาวิทยาลยัท่ีเลือกมาอย่างเจาะจงจาก 4 ภาคของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าความถ่ีในการ
เปิดรับโทรทศัน์มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการรับรู้ความเป็นจริงทางสังคมวา่ความส าเร็จของผูห้ญิงข้ึนอยูก่บั
ความสวยงามของรูปร่างหนา้ตา แต่ในประเด็นหลงัพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ ถึงแมผ้ลการศึกษาคร้ังน้ีอาจไม่
ชดัเจนนกั และไม่ยืนยนัสมมติฐานในทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation theory) แต่ก็ยืนยนัให้เห็นวา่นกัศึกษา
หญิงให้ความส าคญักบัเร่ืองของความสวยความงาม และการมีอาชีพ อนัจะน าไปสู่ความส าเร็จในชีวิต 
อยา่งไรก็ตามหากจะไดแ้ต่งงานกบัผูช้ายท่ีมีฐานะทางการเงินดีก็จะยิง่ดี แต่จากการศึกษาพบวา่ในสังคมท่ีมี
ความเป็นกลุ่มก้อน (Collectivism) ไม่เพียงแต่การเปิดรับโทรทศัน์เท่านั้นท่ีมีผลต่อการรับรู้ในประเด็นท่ี
ศึกษา แต่แหล่งก าเนิดของกลุ่มตวัอยา่งก็มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในประเด็นนั้น ๆ เช่นกนั  

ค าส าคัญ:  การเปิดรับโทรทศัน์ การรับรู้ความจริงทางสังคม โทรทศัน์กบัการรับรู้ การรับรู้ความส าเร็จ 
  ในชีวติ 
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Abstract 
 Television viewing and its effects on perception of social reality among receivers is one of the most 
interesting topics that gained attention in the west.  In Thailand, on the contrary, studies on the effects of 
television viewing on perception of receivers in this aspect are very scarce.  This research is a pilot study 
aims to investigate the correlation between television viewing and the perception of social reality among 
female university students in two aspects: 1) beauty leads to success of women’s lives, and 2) men are more 
capable in holding professions of medicine doctor, business and politics.  Four hundred samples were 
purposively selected from 4 universities in 4 parts of the country to answer the 5-scale questionnaire.  The 
findings of the first aspect partially support the hypothesis that is stipulated in the Cultivation theory that 
television viewing is related to perception of female students.  The findings reveal that beauty can lead 
women to success.  However, the samples don’t seem to perceive the second aspect as a practice in the real 
world. Even though the findings of this research are not quite impressive, but they confirm that female 
students perceive reality that beauty and career are important variables that can lead them to success.  
However, they also perceive that if they have a chance to be married to a well-off man, life will be better.  
One variable that can’t be discarded from the analysis of the perception of television viewers in a 
collectivistic society is the habitat of the viewers.  This research finds that the habitat of the television 
viewers is significantly related to their perception of the two aspects. 
Key words: television viewing, perception of social reality, television and perception, perception of success  
         in lives 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ในโลกของระบบทุนนิยม และโลกของเทคโนโลยีการส่ือสาร โทรทศัน์เป็นแหล่งขอ้มูลส าคญั

ส าหรับเด็ก ๆ เน่ืองจากพอ่แม่ตอ้งใชเ้วลาอยูน่อกบา้น ห่างไกลจากผูเ้ป็นลูกเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคม ท าใหเ้ด็กและเยาวชนตอ้งแสวงหาแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ มาทดแทน โทรทศัน์ซ่ึงเป็นส่ือท่ีมีอยูใ่น
ทุกบา้นจึงกลายเป็นแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิส าหรับเด็กและเยาวชน โดยไม่ตระหนกัว่าส่ือมีความสามารถใน
การสร้างการรับรู้ความจริงทางสังคมให้กบัผูรั้บสารท่ีไม่รู้เท่าทนัได ้(Searle, J. R., 1995) เด็กและเยาวชนมี
เสรีภาพในการเลือกเปิดรับตามความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง และใช้เวลาจ านวนมากอยู่
หนา้จอโทรทศัน์ ถึงแมผ้ลการส ารวจในพบวา่เด็กและเยาวชนใชห้นา้จอโทรทศัน์นอ้ยลง เน่ืองจากมีส่ือใหม่
เขา้มาแทรก แต่การส ารวจในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2014 ก็ยงัพบวา่ในแต่ละวนัผูรั้บสารท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปใชเ้วลาอยูห่นา้จอโทรทศัน์ประมาณ 2.8 ชัว่โมง และนบัวา่เป็นเวลาส่วนใหญ่ท่ีผูรั้บสารใช้
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เป็นกิจกรรมยามวา่ง (American Time Use Survey Summary, 2014) งานวจิยัในประเทศไทยก็พบวา่วยัรุ่นใช้
เวลาค่อนขา้งมากเช่นกนั อาทิ ผลการส ารวจของนิดา้โพลพบวา่ผูรั้บสารโทรทศัน์ในประเทศไทยส่วนใหญ่มี
อายุต  ่ากว่า 25 ปี ใช้เวลาในการเปิดรับส่ือโทรทศัน์ประมาณ 3- 5 ชัว่โมงต่อวนั และมกัเปิดรับตั้งแต่เวลา 
20.00 น. เป็นตน้ไป (“เจาะลึกพฤติกรรมการชมโทรทศัน์ของไทย”, 2558) การท่ีผูรั้บสารใชเ้วลามากกบัการ
เปิดรับสารจากโทรทศัน์ ปรากฏการณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะเกิดการเรียนรู้และการเลียนแบบพฤติกรรมของ
ผูรั้บสาร ส่ิงนั้น คือ การรับรู้ และเป็นการรับรู้ท่ีเช่ือวา่ส่ิงท่ีไดเ้ห็นในโทรทศัน์เป็นความจริงท่ีสังคมคิดและ
ปฏิบติักนั (perception of social reality) 

การรับรู้ (perception) เป็นกระบวนการการตีความสารท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว เม่ือมีส่ิงเร้า (stimulus) 
มากระทบประสาทสัมผสั  เพื่อท าความเขา้ใจ ก่อนจะน าเขา้สู่ระบบการจดจ าไปใช้ประโยชน์เม่ือถึงเวลา
จ าเป็น (Malott, R.W., & Shane, J.T., 2014) ในยุคโทรทศัน์เฟ่ืองฟู การรับรู้ของผูรั้บสารเก่ียวกบัเหตุการณ์
ต่าง ๆ รอบตวั และขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัวฒันธรรม ค่านิยม และรสนิยม มาจากโทรทศัน์เป็นหลกั (พงษ์ 
วิเศษสังข์, 2557)  ซ่ึงอิทธิพลของโทรทศัน์ต่อการรับรู้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมปรากฏให้เห็นค่อนขา้ง
ชดั โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 1960 การศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือโทรทศัน์ต่อการรับรู้ของผูรั้บสารใน
หลาย ๆ บริบท ในหลากหลายประเด็นก็เร่ิมถูกน าออกเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ (Sanson, A., March 
2013).  ในประเทศไทยก็มีการศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือโทรทศัน์ต่อผูรั้บสารอยู่จ  านวนหน่ึงเช่นกนั 
(ปาริชาต สถาปิตานนท์, กิตติ กันภยั, พฒันพงส์ จาติเกตุ และปิยะนารถ จาติเกตุ, 2546) อย่างไรก็ตาม
การศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ของผูห้ญิงเก่ียวกบัความส าเร็จในชีวิตของเพศหญิงในช่วงการเปล่ียนผา่นจากยุค
อนาล็อกไปสู่ยคุดิจิตอล ตลอดจนการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการประกอบอาชีพท่ีเคยเป็นของผูช้ายยงั
ไม่มี ประกอบกบัความส าคญัของส่ือโทรทศัน์ก็ถูกส่ือใหม่แยง่ชิงไปอยา่งมีนยัส าคญั ท าให้เกิดขอ้สงสัยวา่
อิทธิพลของส่ือโทรทศัน์ต่อการรับรู้ผูรั้บสารจะยงัคงหนกัแน่นอยา่งเช่นในอดีตหรือไม่ 

การรับรู้ของคนในแต่ละสังคมเก่ียวกบัปรากฏการณ์ต่าง ๆ มีความเช่ือในส่ิงท่ีสังคมสร้างข้ึนและ
ถ่ายทอดต่อ ๆ กนัมาเป็นพื้นฐานของการตีความ เม่ือเวลาผา่นไปหากไม่มีขอ้มูลใหม่เขา้มาแทนท่ี คนก็มกั
เช่ือวา่ความเช่ือนั้น คือ ความจริง และเป็นความจริงท่ีเป็นจริงตามธรรมชาติ ตรงกบัภาษากบัภาษาองักฤษวา่ 
actual truth เช่น ผูห้ญิงในอดีตเช่ือในความจริงวา่เกิดมาเป็นลูกผูห้ญิงตอ้งแต่งงานมีครอบครัว ลูกผูห้ญิงเป็น
สมบติัของพ่อแม่ จะยกให้เป็นภรรยาของใครก็ได ้(อภิวนัทน์ อดุลยภิ์เชฎฐ์, 2544) แต่ในเม่ือส่ือโทรทศัน์
กลายเป็นส่ือท่ีถ่ายทอดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ให้ผูรั้บสารไดรั้บรู้ ส่ิงท่ีผูรั้บสารไดรั้บรู้จากส่ือโทรทศัน์ซ ้ า ๆ 
อยา่งต่อเน่ือง จึงกลายเป็นความจริง (actual truth) ข้ึนมาเช่นกนั  ซ่ึง จอร์จ เกิร์บเนอร์ (George Gerbner) และ
ลาร์ร่ี กรอส (Larry Gross) (Gerbner, G. & Gross, L., 1976b) แสดงทศันะเก่ียวกบัการรับรู้ความจริงท่ีผูรั้บ
ไดรั้บจากส่ือไวใ้นทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation theory) ว่า คนเรามกัสับสนระหว่างความจริงท่ีส่ือสร้าง
ข้ึน (media-constructed reality) และความจริงท่ีเป็นจริง (actual reality)       
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ทฤษฏีการปลูกฝัง (Cultivation theory)  
จอร์จ เกิร์บเนอร์ เร่ิมศึกษาอิทธิพลของโทรทศัน์ต่อการรับรู้ความเป็นจริงในสังคมของผูรั้บสาร

ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1960 และตั้งช่ือทฤษฏีวา่ ทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation theory)  แต่งานของเขามา
ไดรั้บความสนใจและไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางเม่ือเขามี ลาร์ร่ี กรอส มาร่วมพฒันาทฤษฎีในหนกั
แน่นมากข้ึน และลงตีพิมพ์เผยแพร่ในบทความ ช่ือ “Living with Television: The Violence Profile” ในปี 
1976 (Gerbner, G. & Gross, L., 1976a) จากนั้นมาทฤษฏีการปลูกฝังก็ได้รับความนิยมในระดบัตน้ๆ จาก
นกัวิชาการและผูท่ี้สนใจในการน าไปเป็นกรอบของการศึกษาท่ีเก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือโทรทศัน์ตลอดจน
ส่ืออ่ืน ๆ (Infante, D., Rancer, A., & Womack, D., 1993)  

กรณีศึกษาหน่ึงท่ีเกิร์บเนอร์และคณะไดศึ้กษา คือ ละครซีรีส์ออกอากาศระหวา่ง ปี ค.ศ. 1969 - 1976 
ช่ือ “คุณหมอมาร์คสั เวลบ้ี” (Marcus Welby, M.D.) โดยมีนกัแสดงช่ือ นายโรเบิร์ต ยงั (Robert Young)   รับ
บทเป็นคุณหมอ เวลบ้ี ปรากฏวา่ นายโรเบิร์ต ยงั ไดรั้บจดหมายจากแฟนละครเป็นจ านวนหลายแสนฉบบั 
และขอ้ความในจดหมายส่วนมากเป็นขอ้ความขอค าแนะน าทางการแพทย ์(Infante, D. et al, 1993) ช้ีใหเ้ห็น
ว่าแฟนรายการเช่ือว่า นายโรเบิร์ต ยงั มีความเช่ียวชาญทางการแพทยจ์ริง ๆ  ซ่ึงในทฤษฎีการปลูกฝังมี
เง่ือนไขส าคญัท่ีเกิร์บเนอร์ใช้เป็นตวัแปรหลกัในการศึกษาอิทธิพลต่อการรับรู้ความเป็นจริงในสังคม คือ 
การใชเ้วลาในการเปิดรับส่ือของผูรั้บสาร จอร์จ เกิร์บเนอร์ เรียกผูรั้บสารท่ีใชเ้วลาในการเปิดรับส่ือโทรทศัน์
ในแต่ละวนัตั้งแต่ 4 ชัว่โมงข้ึนไปวา่ Heavy viewers และเรียกผูท่ี้ใชเ้วลาเปิดรับส่ือโทรทศัน์ไม่เกินวนัละ 2 
ชั่วโมงว่า Light viewers ซ่ึงจอร์จ เกิร์บเนอร์และคณะพบว่าผูรั้บสารกลุ่มท่ีเปิดรับสารจากโทรทศัน์มาก 
(heavy viewers) มีการรับรู้วา่โลกน้ีน่ากลวัและอนัตรายสูงกวา่ผูรั้บสารกลุ่มท่ีเปิดรับสารจากโทรทศัน์น้อย
กวา่ ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งช่วงเวลาการเปิดรับโทรทศัน์ในแต่ละวนัให้แคบลง เป็น 1-2 ชัว่โมง 3-4 
ชัว่โมง 5-6 ชัว่โมงและตั้งแต่ 7 ชัว่โมงเป็นตน้ไป  

อยา่งไรก็ตาม เกิร์บเนอร์และกรอส (1976b) พบวา่อิทธิพลของโทรทศัน์เก่ียวกบัการรับรู้ความเป็น
จริงน้ีข้ึนอยูก่บัอายุของผูรั้บสารดว้ย โดยผูท่ี้มีอายุมากกวา่ 30 ปี จะไดรั้บอิทธิพลนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 30 
ปีลงไป งานวิจยัน้ีเป็น pilot study จึงเลือกศึกษากบันกัศึกษาหญิงท่ีก าลงัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 1 
ซ่ึงมีอายุเฉล่ียประมาณ 18 ปี ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงเพียงกลุ่มอายุเดียว ท าให้
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายเุท่า ๆ กนั จึงไม่น ามาเป็นตวัแปรในการศึกษา 

ไม่เพียงแต่รายการโทรทศัน์ทัว่ ๆ ไปเท่านั้น ท่ี เกิร์บเนอร์และคณะไดศึ้กษา เกิร์บเนอร์และคณะยงั
ไดศึ้กษาและพบวา่เน้ือหาในละครน ้าเน่ามีอิทธิพลต่อการรับรู้โลกแห่งความเป็นจริงของผูรั้บสารเช่นกนั ซ่ึง
ละครภาคค ่าก็ เป็นรายการโทรทศัน์ท่ีไดรั้บความสนใจมากท่ีสุดในประเทศไทย (“10 อนัดบั เรตต้ิงรายการ
โทรทศัน์ ประจ าสัปดาห์ 16/11/2015 – 22/11/2015”, 23 พฤศจิกายน 2558) สร้างรายไดใ้หก้บัสถานีไดอ้ยา่ง
เป็นกอบเป็นก า และรูปแบบละครท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบแก่ผูรั้บสารเป้าหมาย ซ่ึงเป็นเพศหญิงทุกเพศทุกวยั  คือ 
ประเภทชิงรักหกัสวาท เน้ือหาหลกั ๆ อยูท่ี่ตวัละครหญิงสาวทั้งหลายตอ้งการแต่งงานกบัพระเอกซ่ึงทั้งหล่อ 
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รวย และมีสถานภาพทางสังคมสูงส่ง ท าให้ตวัละครหญิงต่างให้ความส าคญักบัความสวยของตนเองท่ีจะ
ดึงดูดความสนใจของพระเอก พร้อมกบัความเช่ือของสังคมท่ีให้ความส าคญักบัค าท่ีวา่ “ความสุขอยูท่ี่เงิน” 
และ “ความส าเร็จของลูกผูห้ญิงอยูท่ี่ไดแ้ต่งงานกบัผูช้ายมีฐานะ” ซ่ึง เกิร์บเนอร์ และกรอส (Infante, D. et al, 
1993) ไดแ้สดงทศันะไวว้่ารายการโทรทศัน์โดยเฉพาะละครน ้ าเน่ามกัน าเสนอความเช่ือเดิม ๆ ของสังคม
ผา่นเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ ซ่ึงอาจท าให้ผูรั้บสารเกิดการรับรู้ความเป็นจริงดงัท่ีไดเ้ห็นในละคร เช่น ความสวย 
นางเอก และตวัน าหญิงในละครถูกสร้างมาให้เป็นตวัแทนของความสวยงาม ท่ีพระเอกและผูช้ายเห็นแลว้
ตอ้งหลงรักทนัที ดงันั้น คนท่ีจะมาเป็นนกัแสดงน าในละครโทรทศัน์ตอ้งสวยในทุกอิริยาบถ และทุกบริบท 
ไม่ว่าจะหลบั จะต่ืน หรือตอ้งต่อสู้ภยัอนัตรายในป่า ตกน ้ า ความสวยตอ้งคงอยู่บนจอให้ผูรั้บสารได้รับรู้ 
พร้อมกนันั้น เม่ือไม่ไดอ้ยูใ่นละครนกัแสดงแสดงเหล่านั้นสามารถหาเงินไดเ้ป็นล ่าเป็นสันจากการเป็นพรี
เซ็นเตอร์ให้กบัสินคา้ พิธีกร แขกรับเชิญในรายการต่าง ๆ และงานทัว่ไป ท าให้สามารถยกฐานะทางสังคม
ของแต่ละคนได้อย่างรวดเร็ว อาจเป็นการถ่วงดุลน ้ าหนักของการรับรู้ของผูรั้บสารได ้อาชีพ เพศชายมกั
ได้รับบทของผู ้เ ช่ียวชาญในละครหลังข่าวภาคค ่ ามากกว่าเพศหญิงไม่ว่าเป็นแพทย์ นักธุรกิจ หรือ 
นกัการเมือง ไม่วา่บทบาทนั้นจะเป็นทางส่งเสิรม หรือไม่ส่งเสิรมสังคม อยา่งไรก็ตาม ในรายการอ่ืน ๆ ใน
ปัจจุบนัมีการน าเสนอแพทยห์ญิง นกัธุรกิจหญิง นกัการเมืองหญิง ท่ีมีบทบาททางสังคม และไดรั้บการยก
ยอ่งในผลงานท่ีไดน้ าสู่สายตาสังคมค่อนขา้งมาก อาจเป็นขอ้มูลท่ีช่วยถ่วงดุลการรับรู้ของผูรั้บสารไม่ให้รับรู้
ความเป็นจริงทางสังคม เช่นเดียวกบัการเปิดรับจากละครหลงัข่าวภาคค ่าเพียงอยา่งเดียว  

ดงันั้น การเปิดรับรายการโทรทศัน์ ตลอดจนถึงละครโทรทศัน์อาจเป็นตวัแปรส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการ
รับรู้แก่นักศึกษาหญิง ซ่ึงอยู่ในวยัท่ีก าลงัเรียนรู้ความเป็นจริงของการเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในสังคม ไม่ว่า
เก่ียวกบัเร่ืองของความส าเร็จในชีวติของผูห้ญิงท่ีไดม้าจากรูปร่างหนา้ตาท่ีสวยงามหรือความสามารถในเร่ือง
ของอาชีพ งานวจิยัช้ินน้ีจึงมีพื้นฐานมาจากสมมติฐานท่ีวา่ ผูท่ี้เปิดรับโทรทศัน์มากกวา่จะรับรู้โลกแห่งความ
เป็นจริงวา่เหมือนกบัท่ีไดเ้ห็นบนจอโทรทศัน์มากกวา่ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเปิดรับโทรทศัน์กบัการรับรู้ของนกัศึกษาหญิงต่อ

ความส าเร็จในชีวติของเพศหญิงท่ีไดม้าจากความสวยงามของรูปร่างหนา้ตา 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเปิดรับโทรทศัน์กบัการรับรู้ของนกัศึกษาหญิงว่า

ผูช้ายมีความสามารถในการประกอบอาชีพแพทย ์นกัธุรกิจ และนกัการเมืองสูงกวา่ผูห้ญิง 
3. เพื่อศึกษาการรับรู้ของนักศึกษาหญิงท่ีใช้เวลาในการเปิดรับโทรทศัน์แตกต่างกนัต่อประเด็น

ความส าเร็จในชีวติของเพศหญิงมาจากความสวยงามของรูปร่างหนา้ตา 
4. เพื่อศึกษาการรับรู้ของนกัศึกษาหญิงท่ีใชเ้วลาในการเปิดรับโทรทศัน์แตกต่างกนัต่อประเด็นผูช้าย

มีความสามารถในการประกอบอาชีพท่ีตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญสูงกวา่ผูห้ญิง  
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5. เพื่อทดสอบความเป็นจริงของทฤษฏีการปลูกฝังในบริบทสังคมไทย 
 

นิยามศัพท์ 
 นกัศึกษา   หมายถึง นกัศึกษาเพศหญิง ระดบัอุดมศึกษาปี 1  
 การรับรู้ หมายถึง  การตีความของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามถึงความเป็นจริงของประเด็นท่ีถูก
ถามในแบบสอบถาม ซ่ึงการวดัการรับรู้ในงานวิจยัน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ระดบั ประกอบดว้ย ไม่จริงเลย  (1.0 
– 1.8) จริงนอ้ย (1.9 – 2.6) จริงปานกลาง (2.7 – 3.4) จริงมาก (3.5 – 4.2) และ จริงท่ีสุด (4.3 – 5.0) 
 ความจริง   หมายถึง ภาพท่ีนักศึกษาหญิง ปี 1 เห็นและเช่ือว่าประเด็นท่ีตั้งในแบบสอบถามเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับในทางปฏิบติัในสังคม 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวิจัย  
 1. ผูว้จิยัจะไดน้ าขอ้มูล และขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในการวจิยัคร้ังน้ีไปปรับปรุงเพื่อการวิจยัท่ีน ามาซ่ึง
ผลลพัธ์ท่ีน่าเช่ือถือมากกวา่น้ี 

2. ผูท่ี้สนใจต่อยอดองค์ความรู้ สามารถน าขอ้คน้พบไปเป็นพื้นฐานของการวิจยัในประเด็นอ่ืน ๆ 
ทางสังคมต่อไป 

3. องคก์รส่ือ และองคก์รภาคสังคมสามารถใชข้อ้มูลขั้นพื้นฐานน้ีเป็นแนวทางในการเฝ้าระวงัการ
ปฏิบติังานของส่ือโทรทศัน์ 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเบ้ืองตน้ (Pilot study) เชิงปริมาณ มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่งการ
เปิดรับโทรทศัน์กบัการรับรู้ความเป็นจริงทางสังคมของนกัศึกษาหญิง และการรับรู้ความเป็นจริงทางสังคม
ของนกัศึกษาหญิงท่ีเปิดรับโทรทศัน์ดว้ยความถ่ีท่ีแตกต่างกนั โดยใชแ้บบสอบถาม Likert scale 5 ระดบั (ไม่
จริงเลย ไม่จริง จริงปานกลาง จริงมาก จริงท่ีสุด) ส ารวจการรับรู้จากนกัศึกษาหญิงระดบัอุดมศึกษา ปี 1 
จ  านวน 400 คน ก าหนดตามตาราง Krejcie and Morgan (Krejcie and Morgan, 1970) โดยคดัเลือกด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จาก 4 มหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต จังหวดัปทุมธานี และ
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แห่งละ 100 คน ระหวา่งวนัท่ี 5 - 15 ธนัวาคม 2557  

แบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ประเด็นหลกั คือ การรับรู้เก่ียวกบัความส าเร็จในชีวิตของผูห้ญิงท่ีได้
จากความสวยงามของรูปร่างหน้าตา จ านวน 4 ขอ้ และการรับรู้ความสามารถของผูช้ายในการประกอบ
อาชีพแพทย์ นักธุรกิจ และนักการเมือง จ านวน 3 ข้อ โดยท าการ pre-test เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามกบันกัศึกษาหญิงระดบัอุดมศึกษา ปี 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 20 คน ไดค้่า Cronbach 
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alpha เท่ากบั 0.79 และการวดัค่าความเช่ือมัน่หลงัจากเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด ไดค้่า Cronbach 
alpha ท่ี 0.75 ซ่ึงประเด็นในแบบสอบถามมีดงัน้ี 

ความส าเร็จในชีวิตของเพศหญิง 
1. ความส าเร็จในชีวติของผูห้ญิงอยูท่ี่ไดแ้ต่งงานกบัผูช้ายท่ีมีฐานะทางการเงินดี 
2. ผูห้ญิงสวยไม่จ  าเป็นตอ้งท างาน ก็สามารถประสบความส าเร็จในชีวติเน่ืองจากจะไดส้ามีรวย 
3. ความสวยความงามจะท าใหผู้ห้ญิงประสบความส าเร็จในชีวติการท างาน 
4. ผูห้ญิงไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนสูงนกั เน่ืองจากในอนาคติจะตอ้งแต่งงานและท างานบา้น 
ความสามารถในการประกอบอาชีพท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญ 
5. ผูช้ายมีความสามารถในการบริหารธุรกิจสูงกวา่ผูห้ญิง 
6. ผูช้ายมีความสามารถทางการเมืองสูงกวา่ผูห้ญิง 
7. ผูช้ายมีความสามารถในการเป็นแพทยสู์งกวา่ผูห้ญิง 
การวเิคราะห์เร่ิมดว้ยการหาค่าความถ่ีของการเปิดรับโทรทศัน์ของกลุ่มตวัอยา่งและค่าเฉล่ียของการ

รับรู้ต่อประเด็นในแบบสอบถาม ก่อนน าเข้าสู่การวิเคราะห์ด้วย Correlation เพื่อหาความสัมพนัธ์ และ 
ANOVA เพื่อเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ของนกัศึกษาท่ีเปิดรับโทรทศัน์ดว้ยความถ่ีท่ีต่างกนั การวิเคราะห์
ทางสถิติคร้ังน้ียอมรับความคลาดเคล่ือนของผลลพัธ์ท่ี 0.05  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวจัิย 
 ผลการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเปิดรับโทรทศัน์ทุกวนัเป็นกลุ่มท่ีมากท่ีสุด (ร้อยละ 34.0) กลุ่มท่ี
เปิดรับ 1-2 วนัต่อสัปดาห์มีปริมาณรองลงมา (ร้อยละ 31.8) ตามดว้ยกลุ่มท่ีเปิดรับ 3-4 วนัและ 5-6 วนัต่อ
สัปดาห์ (ร้อยละ 24.0 และ 10.2 ตามล าดบั) ส่วนการส ารวจความถ่ีการเปิดรับโทรทศัน์แต่ละวนัของกลุ่ม
ตวัอยา่งพบวา่กลุ่มท่ีเปิดรับวนัละ 1-2 ชัว่โมงและกลุ่มท่ีเปิดรับวนัละ 3-4 ชัว่โมง คือ ร้อยละ 39.0 ในขณะท่ี
กลุ่มท่ีเปิดรับ 5-6 ชัว่โมง และตั้งแต่ 7 ชัว่โมงข้ึนไปมีจ านวนร้อยละ 14.8 และ 7.3 ตามล าดบั ช้ีให้เห็นว่า
โทรทศัน์ยงัเป็นส่ือท่ีนกัศึกษาใชเ้ปิดรับข่าวสารค่อนขา้งสูง นอกจากน้ี ผลจากการส ารวจพบวา่กลุ่มตวัอย่าง
เปิดรับชมละครหลังข่าวภาคค ่า 1-2 วนัต่อสัปดาห์มากท่ีสุด (ร้อยละ 39.5) เปิดรับ 3-4 วนัต่อสัปดาห์
รองลงมา (ร้อยละ 29.0) เปิดรับทุกวนั ร้อยละ 22.3 และร้อยละ 9.3 เปิดรับ 5-6 วนัต่อสัปดาห์  

เม่ือวิเคราะห์แต่ละประเด็นในแบบสอบถาม พบวา่ค่าเฉล่ียของการรับรู้ต่อประเด็นความส าเร็จใน
ชีวิตของผูห้ญิงมาจากความสวยงามของรูปร่างหน้าตา ผลมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.79  เป็นการรับรู้ความเป็นจริง
ระดบัปานกลาง (2.7 – 3.4) ค่อนมาทางการรับรู้วา่ไม่จริง ส่วนการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในอาชีพแพทย ์
นกัธุรกิจ และนกัการเมือง ผลวเิคราะห์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้เฉล่ียระดบัปานกลางเช่นกนั ( = 3.00) 
(ดูตารางท่ี 1) 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เก่ียวกบัความสวยและความส าเร็จในชีวิต จากผลส ารวจช้ีให้เห็นว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งมีการรับรู้วา่ความส าเร็จในชีวิตของผูห้ญิงอยูท่ี่ไดแ้ต่งงานกบัผูช้ายท่ีมีฐานะทางการเงินดีในระดบั
ปานกลาง ( = 3.35) ค่อนไปทางจริงมาก (3.5 – 4.2) อยา่งไรก็ตาม ผลการวเิคราะห์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งรับรู้
ว่าไม่จริง ( = 2.51) ท่ีผูห้ญิงสวยไม่ตอ้งท างาน ก็สามารถประสบความส าเร็จในชีวิตได ้เน่ืองจากจะได้
สามีรวย  แต่กลุ่มตวัอยา่งก็ยงัรับรู้ความจริงในระดบัปานกลางค่อนมาทางจริงมากวา่ความสวยความงามจะ
ท าใหผู้ห้ญิงประสบความส าเร็จในชีวิตการท างาน ( = 3.16)  ถึงจะสวยแต่กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้วา่ผูห้ญิง
ตอ้งหมัน่ศึกษา เน่ืองจากผลการวเิคราะห์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ต่อประเด็นท่ีผูห้ญิงไม่จ  าเป็นตอ้งเรียน
สูงนกั เน่ืองจากในอนาคตจะตอ้งแต่งงานและท างานบา้นวา่จริงนอ้ย ( = 2.15) หรือกล่าวให้เขา้ใจง่าย ๆ 
วา่กลุ่มตวัอยา่งรับรู้วา่การท่ีผูห้ญิงมีความสวยแต่ไม่มีอาชีพแลว้จะประสบความส าเร็จในชีวิตนั้นไม่จริง แต่
หากสวยและมีอาชีพแลว้ไดแ้ต่งงานกบัผูช้ายท่ีมีฐานะดีก็ถือวา่ประสบความส าเร็จในชีวติของผูห้ญิง 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียของการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
ประเด็นค าถามในแบบสอบถาม 

 
การรับรู้ 

ความส าเร็จในชีวติของผูห้ญิงอยูท่ี่ไดแ้ต่งงานกบัผูช้ายท่ีมีฐานะทางการเงินดี 3.35 
ผูห้ญิงสวยไม่จ  าเป็นตอ้งท างานก็ประสบความส าเร็จในชีวติ เน่ืองจากจะไดส้ามีรวย 2.51 
ความสวยความงามจะท าใหผู้ห้ญิงประสบความส าเร็จในชีวติการท างาน 3.16 
ผูห้ญิงไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนสูงนกั เน่ืองจากในอนาคตจะตอ้งแต่งงานและท างานบา้น 2.17 

เฉล่ีย 2.79 
ผูช้ายมีความสามารถในการบริหารธุรกิจสูงกวา่ผูห้ญิง 3.10 
ผูช้ายมีความสามารถทางการเมืองสูงกวา่ผูห้ญิง 3.13 
ผูช้ายมีความสามารถในการเป็นแพทยสู์งกวา่ผูห้ญิง 2.79 

เฉล่ีย 3.00 
เฉล่ียของทั้ง 7 ขอ้ 2.90 

 การรับรู้เช่นน้ีสัมพนัธ์กบัการเปิดรับโทรทศัน์และการเปิดรับละครหลงัข่าวอย่างมีนัยส าคญั (ดู
ตารางท่ี 2 ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าเฉล่ียของการรับรู้กบัความถ่ีของการดูโทรทศัน์ต่อสัปดาห์ 

 P V6 

ค่าเฉล่ียของการรับรู้ (P) 

Pearson Correlation 1 .161** 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 400 400 

จ านวนวนัของการดูโทรทศัน์ต่อสัปดาห์
(V6) 

Pearson Correlation .161** 1 

Sig. (2-tailed) .001  

N 400 400 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
ตารางท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าเฉล่ียของการรับรู้กบัจ านวนชัว่โมงของการเปิดรับโทรทศัน์ต่อวนั 

 P V7 

ค่าเฉล่ียของการรับรู้ (P) 

Pearson Correlation 1 .155** 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 400 400 

จ านวนชัว่โมงของการดูโทรทศัน์ต่อวนั 
(V7) 

Pearson Correlation .155** 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 400 400 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
ตารางท่ี 4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าเฉล่ียของการรับรู้กบัจ านวนวนัของการดูละครหลงัข่าวภาคค ่าต่อสัปดาห์ 

 P V9 

ค่าเฉล่ียของการรับรู้ (P) 

Pearson Correlation 1 .145** 

Sig. (2-tailed)  .004 

N 400 400 

จ านวนวนัของการดูละครหลงัข่าวภาคค ่า
ต่อสัปดาห์ (V9) 

Pearson Correlation .145** 1 

Sig. (2-tailed) .004  

N 400 400 

 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
ในแบบสอบถามผูว้ิจยัไม่ไดต้ั้งค  าถามวา่เวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการเปิดรับโทรทศัน์นั้น เป็นการ

เปิดรับเฉพาะรายการละครหลงัข่าวภาคค ่าหรือไม่ แต่ผลการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ช้ีให้เห็นว่าความถ่ีในการ
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เปิดรับโทรทศัน์ และความถ่ีในการเปิดรับละครหลงัข่าวภาคค ่ากบัการรับรู้เก่ียวกบัการรับรู้วา่ความสวย การ
มีอาชีพ และการได้แต่งงานกับผูช้ายท่ีมีฐานะทางการเงินดีสัมพนัธ์กนั แต่เม่ือน าเข้าการวิเคราะห์ด้วย 
ANOVA เพื่อหาค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่ีเปิดรับดว้ยความถ่ีท่ีไม่เท่ากนั (ดูตารางท่ี 5, 6, 7, 8, 9 และ
ตารางท่ี 10) พบวา่ การเปิดรับโทรทศัน์ดว้ยความถ่ีท่ีต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ของแต่ละกลุ่มท่ีต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัท่ี .05  
ตารางท่ี 5 แสดงการผลการเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับโทรทศัน์ต่อ
สัปดาห์ต่างกนัต่อความส าเร็จในชีวติผูห้ญิงวา่มาจากความสวยความงามทางรูปร่างและหนา้ตา  

จ านวนวนัในการเปิดรับ
โทรทศัน์แต่ละสัปดาห์ 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups 9.057 3 3.019 5.486 .001 
Within Groups 217.923 396 .550   
Total 226.980 399    

ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบรายคู่ของการรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับโทรทศัน์ต่อสัปดาห์
ต่างกนัต่อความเป็นจริงวา่ความส าเร็จในชีวิตผูห้ญิงอยูท่ี่ความสวยความงาม 

จ านวนวนัในการเปิดรับโทรทศัน์
แต่ละสัปดาห์ 

1-2 วนั 3-4 วนั 5-6 วนั ทุกวนั 

1-2 วนั  -.298* .028 -.297* 
3-4 วนั     .327* .002 
5-6 วนั    -.325* 

ตารางท่ี 5 และตารางท่ี 6 แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนวนัของการเปิดรับโทรทศัน์ต่อ
สัปดาห์ท่ีมากกวา่มีระดบัการรับรู้ความจริงวา่ความส าเร็จในชีวติของผูห้ญิงมาจากความสวยความงามทาง
รูปร่างและหนา้ตาของตนเองสูงกวา่กลุ่มท่ีเปิดรับนอ้ยกวา่ อยา่งมีนยัส าคญั (F = .001) และเม่ือเปรียบเทียบ
รายคู่ดว้ย LSD พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเปิดรับโทรทศัน์ 1-2 วนัต่อสัปดาห์มีการรับรู้ต่างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เปิดรับโทรทศัน์ 3-4 วนั/สัปดาห์ และ กลุ่มท่ีเปิดทุกวนัอยา่งมีนยัส าคญั และกลุ่มท่ีเปิดรับ 3-4 วนัต่อสัปดาห์
มีการรับรู้ต่างจากกลุ่มท่ีเปิดรับทุกวนัอยา่งมีนยัส าคญั และเม่ือเปรียบเทียบการรับรู้ความเป็นจริงทางสังคม
โดยวเิคราะห์จากความถ่ีเป็นชัว่โมงของการเปิดรับโทรทศัน์ในแต่ละวนัพบวา่ กลุ่มท่ีเปิดรับ 1-2 ชัว่โมงต่อ
วนัมีการรับรู้ความเป็นจริงในประเด็นความส าเร็จของผูห้ญิงมาจากความสวยความงามต ่ากวา่กลุ่มท่ีเปิดรับ
ตั้งแต่ 5 ชัว่โมงต่อวนัอยา่งมีนยัส าคญั (ดูตารางท่ี 7 และ 8) 
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ตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้วลาในการเปิดรับโทรทศัน์ในแต่ละวนัต่างกนั
ต่อความส าเร็จในชีวติของเพศหญิงมาจากความสวยงามของรูปร่างหนา้ตา 

 Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.744 3 1.915 3.427 .017 
Within Groups 221.236 396 .559   
Total 226.980 399    

ตารางท่ี 8 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้วลาในการเปิดรับโทรทศัน์ในแต่
ละวนัต่างกนัต่อความส าเร็จในชีวติของเพศหญิงมาจากความสวยงามของรูปร่างหนา้ตา 

จ านวนชั่ว โมงของการ เ ปิ ด รับ
โทรทศัน์ในแต่ละวนั 

1-2 
ชัว่โมง 

3-4 
ชัว่โมง 

5-6 
ชัว่โมง 

7 ชัว่โมง
ข้ึนไป 

1-2 ชัว่โมง  -.135 -.323* -.310* 
3-4 ชัว่โมง   -.188 -.175 
5-6 ชัว่โมง    .013 

ขณะท่ีผลการวเิคราะห์การรับรู้จากการเปิดรับละครหลงัข่าวภาคค ่าต่อสัปดาห์ ก็พบวา่แต่ละกลุ่มมี
การรับรู้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (F = .005) เช่นกนั 
ตารางท่ี 9 การรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับละครโทรทศัน์หลงัข่าวภาคค ่าต่อสัปดาห์
ต่างกนัต่อความจริงท่ีวา่ความส าเร็จของผูห้ญิงมาจากความสวยงามของรูปร่างหนา้ตา 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.465 3 1.155 4.375 .005 
Within Groups 104.548 396 .264   
Total 108.012 399    

ตารางท่ี 10 ผลการเปรียบเทียบรายคู่การรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับละครโทรทศัน์หลงั
ข่าวภาคค ่าต่อสัปดาห์ต่างกนัต่อความจริงท่ีวา่ความส าเร็จของผูห้ญิงมาจากความสวยงามของรูปร่างหนา้ตา 

ความถ่ีของการเปิดรับละครหลัง
ข่าวต่อสัปดาห์ 

1-2 วนั 3-4 วนั 5-6 วนั ทุกวนั 

1-2 วนั  -.135 -.323* -.310* 
3-4 วนั   -.188 -.175 
5-6 วนั    .013 
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ส่วนการวิเคราะห์การรับรู้เก่ียวกบัผูช้ายมีความสามารถในการประกอบอาชีพแพทย ์นกัธุรกิจ และ
นกัการเมือง สูงกวา่ผูห้ญิงนั้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้วา่เป็นจริงในระดบัปานกลาง ( = 3.10, 3.13 
และ 2.79 ตามล าดบั) และเม่ือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับและการรับรู้ในประเด็นน้ี พบวา่
ไม่สัมพนัธ์กนั และเม่ือทดสอบสมมติฐานด้วย ANOVA พบว่า มีเพียงขอ้มูลของการเปิดรับด้วยความถ่ี
จ านวนวนัต่อสัปดาห์ท่ีมีการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งในประเด็นความสามารถในการปฏิบติัอาชีพแต่งต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั (ดูตารางท่ี 11) 
ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับโทรทศัน์ต่อสัปดาห์ต่างกนั 
 

 Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 

4.991 3 1.664 2.803 .040 

Within Groups 234.992 396 .593   
Total 239.982 399    

จากการวิเคราะห์รายคู่ดว้ย LSD พบวา่ กลุ่มท่ีเปิดรับทุกวนัมีการรับรู้ต่างจากกลุ่มท่ีเปิดรับ 1-2 วนั
ต่อสัปดาห์ และกลุ่มท่ีเปิดรับ 5- 6 วนั อยา่งมีนยัส าคญั (ดูตารางท่ี 12)  
ตารางท่ี 12 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งระดบัการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเปิดรับโทรทศัน์ต่อสัปดาห์ต่อ
ความสามารถในการประกอบแพทย ์นกัธุรกิจ และนกัการเมือง 

จ านวนวนัในการเปิดรับโทรทัศน์
แต่ละสัปดาห์ 

1-2 วนั 3-4 วนั 5-6 วนั ทุกวนั 

1-2 วนั  -.138 .106 -.217* 
3-4 วนั     .244 -.079 
5-6 วนั    -.323* 

แสดงวา่ตอ้งมีตวัแปรอ่ืนท่ีมีผลต่อการรับรู้ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ดว้ยลกัษณะประชากรอ่ืน ๆ (อยูก่บั
ใคร รายได้ของครอบครัว สถานภาพสมรสของผู ้ปกครอง ศาสนา และแหล่งก าเนิด) พบว่ามีเพียง
แหล่งก าเนิดเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้อยา่งมีนยัส าคญั (ดูตารางท่ี 13) 
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ตารางท่ี 13 ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าเฉล่ียการรับรู้ความสามารถในการเป็นแพทย ์นกัธุรกิจ และนกัการเมือง 
กบัแหล่งก าเนิด  

 การรับรู้
ความสามารถใน

อาชีพ 

แหล่งก าเนิด 

การรับรู้
ความสามารถ
ในอาชีพ  

Pearson Correlation 1 .145** 

Sig. (2-tailed)  .004 

N 400 400 

แหล่งก าเนิด 

Pearson Correlation .145** 1 

Sig. (2-tailed) .004  

N 400 400 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 เม่ือวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในการรับรู้ด้วย ANOVA และ LSD พบว่ามีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั (F = .000) (ดูตารางท่ี 16) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีแหล่งก าเนิดในภาคอีสานมีการรับรู้
ว่าจริงท่ีผู ้ชายมีความสามารถในการเป็นแพทย์ นักธุรกิจ และนักการเมืองสูงจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
แหล่งก าเนิดในภาคเหนือ แต่มีการรับรู้ว่าจริงต ่ากว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีแหล่งก าเนิดในภาคใต ้และภาคกลาง 
อยา่งมีนยัส าคญั (ดูตารางท่ี 17) 
ตารางท่ี 16 การเปรียบเทียบการรับรู้ความเป็นจริงในสังคมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีแหล่งก าเนิดท่ีแตกต่างกนั 

แหล่งก าเนิดของ
กลุ่มตวัอยา่ง 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 11.058 3 3.686 15.055 .000 
Within Groups 96.954 396 .245   
Total 108.012 399    

ตารางท่ี 17 การเปรียบเทียบรายคู่ของการรับรู้ความเป็นจริงในสังคมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีแหล่งก าเนิดท่ี
แตกต่างกนั 

แหล่งก าเนิดของกลุ่มตวัอยา่ง ภาคเหนือ ภาคใต ้ ภาคอีสาน ภาคกลาง 
ภาคเหนือ  -.120 -.327*  .136 
ภาคใต ้    .447*  .256 
ภาคอีสาน    -.191* 
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อภิปรายผล 
โดยรวม ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดไม่สนบัสนุนสมมติฐานในทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation theory) 

อาจเน่ืองจากบริบททางสังคมท่ีสังคมตะวนัตกมีความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualism) สูงในขณะท่ี
สังคมไทยมีความเป็นกลุ่มกอ้น (Collectivism) สูง ความคิดและพฤติกรรมของกลุ่มเป็นเร่ืองจ าเป็นระดบั
หน่ึงในการด ารงชีวิตของคนในกลุ่ม และความแตกต่างทางวฒันธรรม ความเช่ือของแต่ละภาคอาจเป็น
พื้นฐานของความแตกต่างทางความคิดและพฤติกรรมของนกัศึกษา ท าให้อิทธิพลของการเปิดรับโทรทศัน์
ต่อการรับรู้ความเป็นจริงในสังคมแตกต่างไปจากการศึกษาในตะวนัตก 

 นอกจากดว้ยภูมิทศัน์ส่ือท่ีเปล่ียนไป ท าใหน้กัศึกษาซ่ึงอยูใ่นวยัท่ีใหค้วามสนใจกบัส่ือใหม่ค่อนขา้ง
สูง เปิดรับสารจากแหล่งอ่ืนนอกจากโทรทศัน์มากข้ึน ท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีแตกต่างไปจากท่ีโทรทศัน์น าเสนอ 
ซ่ึงเกิร์บเนอร์ และกรอส (Infante, D. et al, 1993) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่โทรทศัน์มกัให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเนน้ย  ้า
ความเช่ือเดิมๆ แต่ในส่ือใหม่ ผูส่้งสารเป็นใครก็ได ้ มีความคิดเช่นใดก็ได ้และนกัศึกษาสามารถเลือกเปิดรับ
ไดอ้ยา่งมีเสรีภาพตามความประโยชน์และความพึงพอใจท่ีตนเองตอ้งการ (Ruggiero, T., 2000) การ
วพิากษว์จิารณ์เน้ือหาในส่ือมีใหเ้ปิดรับไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอาจเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหอิ้ทธิพลของการ
เปิดรับโทรทศัน์ต่อการรับรู้ความเป็นจริงในสังคมไม่เป็นไปตามทฤษฏีการปลูกฝัง 

ถึงแมผ้ลลพัธ์ของงานวิจยัช้ินน้ี ซ่ึงเป็นการวิจยัเบ้ืองตน้ (pilot study) ไม่ชดัเจน และลึกซ้ึงนกั แต่ก็
พอเป็นขอ้มูลพื้นฐานให้เขา้ใจวา่เหตุใดมีผูห้ญิงบางกลุ่มนิยมแต่งงานกบัผูช้ายจากประเทศท่ีเป็นท่ียอมรับวา่
เจริญและมีสถานะทางเศรษฐกิจดี ซ่ึงการรับรู้ถึงความร ่ ารวยของคนในประเทศนั้นส่วนหน่ึงมาจากการ
เปิดรับรายการข่าวและรายการบนัเทิงทางส่ือต่าง ๆ โทรทศัน์ก็เป็นแหล่งหน่ึงท่ีน าเสนอรายการท่องเท่ียว 
และวิถีชีวิตของคนในประเทศท่ีเจริญแลว้ ท าให้ผูห้ญิงบางคนเกิดการรับรู้วา่คนทุกคนในประเทศนั้น ๆ มี
สถานะทางเศรษฐกิจดี ซ่ึงบางคนก็อาจได้เจอความจริง (actual truth) ว่าไม่เหมือนกบัท่ีได้พบเห็นในส่ือ 
(media-constructed truth) 

อยา่งไรก็ตาม มีผลลพัธ์ในงานวิจยัช้ินน้ีท่ียืนยนัไดว้า่ นกัศึกษาในปัจจุบนัมีการรับรู้ถึงศกัยภาพใน
การปฏิบัติงานของตนเองสูงเท่าผูช้าย ถึงแม้บริบททางการเมืองไทยยงัมีนักการเมืองหญิงน้อยกว่า
นกัการเมืองชายอยูห่ลายเท่า แต่ปริมาณของนกัการเมืองหญิงทั้งในทอ้งถ่ินและในระดบัชาติสูงข้ึนอยา่งเห็น
ไดช้ดั หากท าการวิจยัเชิงลึกอยา่งต่อเน่ือง กิจการโทรทศัน์ไทยอาจไดข้อ้มูลท่ีช่วงส่งเสริมให้การรับรู้ความ
จริง (actual truth) ใหป้รากฏในส่ือได ้อนัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาสังคม และประเทศ 

ถึงแมว้า่จะมีการกล่าวถึงอิทธิพลของส่ือใหม่ท่ีมีต่อเด็กและเยาวชนอยา่งกวา้งขวาง แต่ก็จะละเลยไม่
ใส่ใจกบัอิทธิพลของส่ือโทรทศัน์ ซ่ึงมีทั้งภาพและเสียง และมีพฒันาการเขา้สู่ระบบดิจิตอล ท าให้มีความ
เหมือนจริงมากข้ึนไม่ได้ เน่ืองจากโทรทัศน์ยงัคงเป็นส่ือส าคญัท่ีทุกบ้านยงัมีอยู่ในห้องรับแขก หรือ
หอ้งนอน ท่ีมีผูส่้งสารพร้อมจะส่งขอ้มูลมาถึงผูรั้บสารทนัทีท่ีเคร่ืองรับโทรทศัน์นั้นถูกเปิด   
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาลกัษณะพื้นฐานและการเล้ียงดูสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ 2)

ศึกษาลกัษณะมาตรฐานสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ และ 3) ศึกษาแนวทางการพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบางแก้วท่ีมี
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของโลก กลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการคดัเลือกแบบเจาะจงทั้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้พาะเล้ียง
และพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ จ  านวน 21 แห่ง กลุ่มผูต้ดัสินการประกวดและผูท้รงคุณวุฒิดา้นสุนขับาง
แกว้จ านวน 9 คน และกลุ่มสุนขัท่ีไดรั้บการพฒันาจากกลุ่มผูเ้พาะเล้ียงจ านวน 21 ตวั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยั ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับกลุ่มผูเ้พาะเล้ียงและกลุ่มกรรมการ/ผูท้รงคุณวุฒิ แบบ
บนัทึกพนัธ์ุประวติัสุนขั แบบบนัทึกขอ้มูลลกัษณะสุนขั  แบบเปรียบเทียบลกัษณะสุนขัตามมาตรฐานพนัธ์ุ 
แบบเปรียบเทียบลกัษณะสุนขัตามเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ และเคร่ืองบนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว การ
เก็บรวบรวมขอ้มูลใชว้ธีิการสัมภาษณ์ พร้อมบนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวของสุนขั การวเิคราะห์ขอ้มูล
เชิงปริมาณใช้ร้อยละ ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหาและสังเคราะห์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

ลกัษณะพื้นฐานและการเล้ียงดูสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ สุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้เป็นสุนขัขนาดกลาง
จดัอยูใ่นกลุ่ม Spitz โครงสร้างเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีสัดส่วนท่ีกลมกลืน เคล่ือนไหวคล่องแคล่ว มีลกัษณะ

rdrduras@yahoo.com
rdrdkpa@yahoo.co.th
chokun_hero@hotmail.com
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พื้นฐานท่ีส าคญัและเป็นเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ 8 ประการ ส าหรับการเล้ียงดูสุนขับางแกว้ มีการให้อาหารท่ี
เหมาะสมกบัวยั อาย ุและน ้าหนกัของสุนขั มีการใหสุ้นขัออกก าลงักายเป็นเวลาวนัละ 2 คร้ัง คร้ังละประมาณ 
10-15นาที การฝึกวินยัจะเนน้การฝึกขบัถ่ายให้เป็นเวลา วนัละ 2 คร้ัง มีการจดัสภาพแวดลอ้มให้สุนขัอยูใ่น
กรง และพาสุนขัเขา้สังคมอยูเ่สมอ 

ลกัษณะมาตรฐานสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ สุนขับางแกว้มีลกัษณะของริมฝีปาก สีจมูกและสันจมูก
กรวยปาก ฟัน คอ เอว เส้นล่าง ขอ้ขาหนา้ และขน ท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานพนัธ์ุ ส่วนลกัษณะท่ีไม่ถูกตอ้งตาม
มาตรฐานพนัธ์ุ ไดแ้ก่ เทา้หลงั เทา้หนา้ และหลงั ตามล าดบั ส าหรับเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ พบวา่สุนขัทั้ง 21 
ตวั มีแขง้สิงห์ท่ีถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ ส่วนลกัษณะท่ียงัไม่ถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ 
ได้แก่ ขนชายท้อง และเครา ขนหน้าอก ส าหรับการถ่ายทอดจุดเด่น-จุดด้อยในสายตระกูล ส่ิงท่ีมีการ
ถ่ายทอดมาก ท่ีสุด ได้แก่ จิตประสาท โครงสร้าง และขน ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่ส่ิงท่ีถ่ายทอดจะเป็น
ลกัษณะเด่นมากกวา่ลกัษณะดอ้ย ส่ิงท่ีสุนขัไดรั้บจากการพฒันาอยา่งชดัเจนคือเร่ืองโครงสร้าง จิตประสาท 
และ ลกัษณะการเคล่ือนไหว ส่วนส่ิงท่ีสุนขัตอ้งพฒันาต่อไปคือ ขนาดของขาหลงั ลกัษณะกระดูกเล็กและ
บาง  ความดุ และหวาดระแวง 

แนวทางการพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของโลก กระบวนการพฒันา
สุนขัควรเร่ิมตั้งแต่การศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัตวัสุนัข จุดเด่น จุดดอ้ย ประวติัสายตระกูล ลกัษณะการ
ถ่ายทอดในสายตระกูล การคดัเลือกพ่อพนัธ์ุ แม่พนัธ์ุท่ีสามารถลดจุดดอ้ย และมีจุดเด่นท่ีตอ้งการมาผสม
พนัธ์ุ โดยผูเ้พาะเล้ียงควรให้ความส าคญักบัระบบการบนัทึกขอ้มูลพนัธ์ุประวติั  ควรบนัทึกรายละเอียด
เก่ียวกบัตวัสุนขัอยา่งรอบคอบ ตรงตามความเป็นจริง ทั้งน้ีคอก/ผูเ้พาะเล้ียง ควรร่วมมือกนัสร้างแนวทางใน
การพฒันาสุนขับางแกว้ โดยร่วมกนัคดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีมีจุดเด่นมาพฒันาร่วมกนั   
ค าส าคัญ: สุนขัไทย  สุนขัพนัธ์ุไทยสปิตซ์ สุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ 

 

Abstract 
The purposes of this study were to: 1) study basic characteristics and the raising ofThai Bang Kaew 

dog; 2) study the standard characteristics of Thai Bang Kaew dog; and 3) study guidelines for development 
of Thai Bang Kaew dog to be a new breed of dog recognized by Federation Cynologique Internationale 
(F.C.I.).  The research sample consisted of 3 purposively selected groups, namely, the group of 21 breeders 
and raisers of Thai Bang Kaew dog, the group of nine contestant judges and experts on Thai Bang Kaew 
dog, and the group of 21  Thai Bang Kaew dogs developed by the breeders.  Seven research instruments 
were employed in this study: a structured interview form for the group of breeders and the group of 
judges/experts, a pedigree recording form, a dog characteristics recording form, a form for comparison of 
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dog characteristics with characteristic standards of the breed, a form for comparison of dog characteristics 
with the breed identity, a camera, and a video recording machine.  Research data were collected via the 
interviews, photographs taking of the dogs, and vedio recording of the dogs’ movement. Quantitative data 
were analyzed using the percentage; while qualitative data were analyzed using content analysis and 
synthesis to derive at common conclusions.  The research findings could be concluded as follows: 

Basic characteristics and the raising of Thai Bang Kaew dog. Thai Bang Kaew dog was a 
medium sized dog classified under the group of "Spitz". Its body was of the square structure with 
harmonized body parts and with agile movements.  It had eight important basic characteristics which were 
the identities of the breed.  The raising of Thai Bang Kaew dog included the following activities: the feeding 
with appropriate food to the dog according to their age interval, age, and weight; having the dog exercise at 
appropriate times twice daily, each of which lasting 10  – 15  minutes; having the dog defecate timely and 
twice daily; arranging for the dog to rest in the kennel; and taking the dog to be socially mingling with other 
dogs.   

Breed standards of Thai Bang Kaew dog. Regarding breed standards of Thai Bang Kaew dog, it 
was found that the majority of dogs had the characteristics of lips, nose color and nose muzzle, mouth shape, 
teeth, neck, waist, underline, front leg joints, and coat of hair in accordance with the breed standards; while 
the characteristics that were not in accordance with the breed standards were the back feet, front feet, and 
back, respectively.  As for comparison of characteristics against the breed identity, it was found that all of 
the 21  dogs had their shins in the lion’s leg shape which were in accordance with the breed identity; while 
the characteristics that were not in accordance with the breed identity were the coat of belly, the guard coat 
around neck, and the chest coat.  Regarding the transmission of the dominant and recessive genetics of Thai 
Bang Kaew dog, it was found that the genetics that had been transmitted at the most were the temperament, 
body structure, and coat of hair, respectively.  The dominant genetics were transmitted more than the 
recessive genetics.  The distinctive characteristics that the dog had received from the development were the 
body structure, temperament, and pattern of movement; while the characteristics that needed to be further 
developed were the size of the back legs, the small thighbone, fierceness, and apprehensive feeling. 

The guidelines for development of Thai Bang Kaew dog to be a new breed of dog recognized 
by Federation Cynologique Internationale.  The development process should start with the study of 
details concerning the dog such as the physical structure,strong points and weak points, pedigree history, 
characteristics of pedigree transmission, genetics and breeding by selection of sire and dam which can 
increase the strong points and also decrease the weak points.  Especially, the breeders should give 
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importance to pedigree history data recording system.  They should carefully and correctly record details of 
the dog in accordance with the facts.  Furthermore, the kennels/breeders should cooperate in developing 
guidelines for development of Thai Bang Kaew dog by collaborating in selection of distinguished breeds 
for further development. 

Keywords: Thai Dog, Thai Spitz dog, Thai Bang Kaew dog 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
จากพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เก่ียวกบัการ

จดสิทธิบตัรของสุนขัพนัธ์ุไทย พระองคท์รงมีความห่วงใยในสุนขัท่ีมีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย โดยมีพระ
ราชประสงค์ท่ีจะให้สุนัขพนัธ์ุไทยแทไ้ด้รับการรับรองจากองค์กรในระดบัสากล  (ธนนัน แจง้เกษมสุข, 
2552, ออนไลน์) 

สายพนัธ์ุสุนขัของประเทศไทย ท่ีเป็นสมบติัของชาติไทย พบวา่มี 2 สายพนัธ์ุ คือ  
1. สุนขัพนัธ์ุไทยหลงัอาน ซ่ึงไดรั้บการบรรจุ เขา้สู่ท าเนียบสุนขัสายพนัธ์ุใหม่ของโลก เป็นท่ี 

เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2546 (ทวนชยั  อคันิบุตร(เล็ก จ.จ.),มปป.) 
2. สุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้  
ปัจจุบัน สุนัขพันธ์ุไทยบางแก้วได้รับการรับรองแบบชั่วคราว จากสมาพันธ์ุสุนัขโลก 

(Federation Cynologique Internationale: F.C.I.) เ ม่ือว ันท่ี 26 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงย ังอยู่ในขั้ นตอนการ
ด าเนินการขอบรรจุเป็นสุนขัสายพนัธ์ุใหม่ของโลกแบบถาวร (www.fci.be/nomenclature.aspx สืบคน้เม่ือ 
17 กรกฎาคม 2555) 

สมาพนัธ์ุสุนขัโลก คือ องค์กรท่ีก่อตั้งข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นแกนกลาง ในการรักษากฏเกณฑ์ท่ี
เก่ียวกบัมาตรฐานสายพนัธ์ุสุนขั เพื่อให้ประเทศสมาชิกยึดถึอปฎิบติัให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั เช่น 
การรับรองมาตรฐานสายพนัธ์ุสุนัข การรับรองการประกวดของประเทศสมาชิก การรับรองกรรมการผู ้
ตดัสินของประเทศสมาชิก ฯลฯ เร่ิมก่อตั้งโดยประเทศในยุโรป 5 ประเทศ และมีประเทศต่างๆ สนใจสมคัร
เป็นสมาชิกมากมายทัว่โลก ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด 84  ประเทศ มีสุนขัท่ีไดรั้บรองมาตรฐานโดย F.C.I. 
แลว้ 339 สายพนัธ์ุ (http://www.fci.be/presentation.aspx  สืบคน้เม่ือ 30 พฤศจิกายน 2553)  

ปัจจุบนั F.C.I. ได้แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดูแลประเทศสมาชิกเป็นกลุ่ม ๆ (ทวีป) 
ไดแ้ก่  ยุโรป  ลาตินอเมริกาและคาริเบ้ียน  เอเชีย  แอฟริกา  และออสเตรเลีย ส่ิงท่ีประเทศสมาชิกของสมา
พนัธ์ุจะไดรั้บ มีดงัน้ี 
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1. การให้บริการข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก F.C.I. และ
องค์กรท่ีมีศักยภาพเท่าเทียมกัน อย่างเช่น  Kennel Club OF United Kingdom , American Kennel Club, 
Australian National Kennel Club 

2. การรับรอง Certified Export Pedigree ท่ีออกโดยสมาคม ฯ ท่ีเป็นสมาชิก F.C.I.      
3. การรับรอง Champion ของประเทศสมาชิก F.C.I. ท่ีมี Pedigree เตม็ 3 generations 

      4. การรับรอง Judge ท่ีประเทศสมาชิกเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะให้ CC. เพื่อการเป็น 
Champion ของแต่ละประเทศได ้(www.petnews2005.com สืบคน้เม่ือ 5 กนัยายน 2552) 

สุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ เป็นสุนขัของประเทศไทยมีถ่ินก าเนิดท่ี จงัหวดัพิษณุโลก จดัเป็นสุนขัท่ี
สวยงาม เป็นท่ีช่ืนชอบส าหรับผูพ้บเห็น และสามารถท่ีจะน าไปพฒันาต่อยอดเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าภูมิ
ปัญญาของคนไทย จึงจ าเป็นตอ้งเร่งรีบท่ีจะด าเนินการเพื่อให้องค์กรระดบัสากลให้การรับรองเป็นการ
เร่งด่วน เน่ืองจากลกัษณะท่ีโดดเด่น ความสวยงามของรูปลกัษณ์ และเป็นสุนขัในเขตร้อนท่ีมีลกัษณะของ
ขนท่ียาวสวยงาม  ซ่ึงหากคนต่างชาติน าสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ไปพฒันาอยา่งมีขั้นตอนและมีแบบแผน และ
น าไปจดทะเบียนกบัองคก์รระดบัประเทศ และอา้งวา่เป็นสุนขัประจ าชาติอ่ืน จะท าให้คนไทยเสียสิทธ์ิ ใน
การท่ีจะมีสุนขัประจ าชาติอีกหน่ึงสายพนัธ์ุ  

ส าหรับปัญหาของสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข แมว้า่จะไดรั้บการบรรจุเขา้เป็น
สุนขัสายพนัธ์ุใหม่ของโลก (ประเภทชัว่คราว) แลว้ก็ตาม ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นลกัษณะของโครงสร้างท่ียงัมีความ 
แตกต่างกนั จิตประสาทท่ียงัไม่มัน่คงมีความหวาดระแวง ดุ กา้วร้าว การเคล่ือนไหวท่ียงัไม่สมดุล เพราะ 

ลกัษณะมุมของขอ้ต่อกระดูกยงัไม่อยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง และเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุของสุนขั
พนัธ์ุบางแกว้ ซ่ึงระบุไวใ้นมาตรฐานสายพนัธ์ุของสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ (ธนนนั แจง้เกษมสุข, 2552) นอกจากน้ี
ยงัพบปัญหาในเร่ือง 

ขอ้มูลของสุนขัพนัธ์ุบางแกว้ท่ียงัมีความคลาดเคล่ือน ปัญหาท่ีเกิดจากตวัของสุนขั ปัญหาของผู ้
เพาะเล้ียงท่ียงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาสุนขัพนัธ์ุบางแกว้ ผลการวิจยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันาทั้งในกลุ่มผูเ้พาะพนัธ์ุสุนัขพนัธ์ุบางแก้ว ให้มีความรู้สามารถพฒันาสุนัขอยู่บน
แนวทางท่ีถูกตอ้งและสามารถเพิ่มมูลค่าใหก้บัสุนขัพนัธ์ุบางแกว้ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และยงัสามารถเกิดประโยชน์
แก่ผูเ้ล้ียงดูสุนัขพนัธ์ุบางแก้วทัว่ไปในการเล้ียงดูอย่างถูกวิธี ไม่ท าให้สุนัขกลายเป็นปัญหาของสังคม 
ขณะเดียวกนัยงัสามารถน าขอ้มูลจากการวิจยัน้ีไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมติั ให้สุนัขพนัธ์ุบางแกว้
ไดรั้บการรับรองใหเ้ป็นสุนขัสายพนัธ์ุหน่ึงของโลกแบบถาวรไดต่้อไป  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะพื้นฐาน และการเล้ียงดูสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ 

2. เพื่อศึกษาลกัษณะมาตรฐานสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ 
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3. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของโลก  

 
นิยามศัพท์ 

มาตรฐานพันธ์ุ  หมายถึง  ลกัษณะของสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปและเป็น
มาตรฐานสากล ดา้นโครงสร้าง  ดา้นการเคล่ือนไหว และดา้นจิตประสาท   

โครงสร้าง  หมายถึง  ลกัษณะทางสรีระของสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ ไดแ้ก่ กะโหลก  ล าตวั และขาท่ี
สมส่วน  ลงตวั โดยกะโหลกตอ้งใหญ่เหมาะสมกบัล าตวั  ส่วนของล าตวัและขาเม่ือพิจารณาโดยรวมแลว้จะ
เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส  และขาหนา้มีขนาดใหญ่กวา่ขาหลงั 

การเคลือ่นไหว  หมายถึง  ลกัษณะการเคล่ือนท่ีของสุนขัทั้งการเดินและการวิง่ 
จิตประสาท  หมายถึง  การแสดงออกดา้นอารมณ์  และพฤติกรรมของสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ 
เอกลักษณ์ของสายพันธ์ุ  หมายถึง  ลกัษณะท่ีแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนในความเป็นสุนขัพนัธ์ุไทย

บางแกว้ ซ่ึงประกอบดว้ย ลกัษณะ 8  ประการคือ ขนแผงหนา้  ขนหลงัหู  ขนหนา้อก (เครา)  แขง้สิงห์  ขน
แผงหลงั (ผา้คลุมไหล่)  กระโปรงทา้ย  ขนชายทอ้ง  และหางเป็นพวง 

สุนัขสายพันธ์ุใหม่ของโลก  หมายถึง  สุนขัท่ีไดรั้บการยอมรับและบรรจุเป็นสุนขัประจ าชาติของ
ประเทศนั้นๆ โดยการประกาศของสมาพนัธ์สุนขัโลก  

การพฒันาสุนัขพันธ์ุไทยบางแก้วสู่การเป็นสุนัขสายพันธ์ุใหม่ของโลก  หมายถึง  การปรับปรุงสุนขั
ให้ตรงตามมาตรฐานสายพนัธ์ุซ่ึงไดมี้การก าหนดไวแ้ลว้ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของสมาพนัธ์สุนขัโลก และ
ประกาศเป็นสุนขัสายพนัธ์ุใหม่ของโลกเป็นการถาวร 

ผู้เพาะเลีย้ง  หมายถึง  ผูท่ี้ท  าการผสมพนัธ์ุสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้และคอยเล้ียงดูให้เติบโตเพื่อการ
ขยายพนัธ์ุ 

ผู้พัฒนาสายพันธ์ุ  หมายถึง  ผูท่ี้ท  าการผสมพนัธ์ุสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้เพื่อการพฒันาให้สุนขัได้
ลกัษณะท่ีดีตรงตามมาตรฐานพนัธ์ุท่ีก าหนดไว ้
 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     ประชากรในการศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และคดัเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจงทั้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่   
1.1 กลุ่มผูเ้พาะเล้ียงและพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้จากทัว่ทุกภาคของประเทศไทย จาก

กลุ่มผูเ้พาะเล้ียงหรือคอกท่ีเนน้การพฒันาสุนขั จ  านวน 21 แห่ง 
1.2 กลุ่มผูต้ดัสินการประกวดและผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้

จ านวน 9 คน 
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1.3 กลุ่มสุนขัท่ีไดรั้บการพฒันาและคดัเลือกจากผูเ้พาะเล้ียงหรือคอก  จ  านวน  21 ตวั 
2. เคร่ืองมือในการวจัิย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมี 7  ประเภท ไดแ้ก่ 

2.1  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับกลุ่มผูเ้พาะเล้ียงและพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบาง
แกว้ 

2.2  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับกลุ่มผูต้ดัสินการประกวด ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ 

2.3 แบบบนัทึกพนัธ์ุประวติัสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ 
 2.4 แบบบนัทึกขอ้มูลลกัษณะสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ 
2.5 แบบเปรียบเทียบลกัษณะสุนขัตามมาตรฐานพนัธ์ุ 
2.6 แบบเปรียบเทียบลกัษณะสุนขัตามเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ 
2.7 เคร่ืองบนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประเภทแบบสัมภาษณ์ ผา่นการทดสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถาม
กบัวตัถุประสงค์ หรือเน้ือหาของเคร่ืองมือ  (IOC : Index of item objective congruence) ไดค้่า IOC เท่ากบั 
0.83 และ 1.00  ตามล าดบั 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มผูเ้พาะเล้ียงและพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ และกลุ่มผูต้ดัสินการ
ประกวดและผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ใชว้ิธีการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง  พร้อม
ท าการบนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวของสุนขัท่ีผูเ้พาะเล้ียงไดท้  าการคดัเลือกไว ้เพื่อน ามาใชป้ระกอบ
ในการศึกษาลกัษณะของสุนขัตามมาตรฐานพนัธ์ุ และเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ รวมทั้งศึกษาพนัธ์ุประวติัของ
สุนขั เพื่อน ามาวเิคราะห์ลกัษณะการถ่ายทอดสุนขัในสายตระกลู และทิศทางในการพฒันาสุนขัต่อไป 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล   
4.1  ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา และสังเคราะห์ เพื่อหาขอ้สรุป

ร่วมกนั 
4.2  ข้อมูลจากแบบบนัทึกข้อมูลลักษณะสุนัขพนัธ์ุไทยบางแก้ว ใบพนัธ์ุประวติัสุนัข  

รวมทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวของสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ ใชก้ารวเิคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะเด่น-ดอ้ย 
ลกัษณะท่ีไดรั้บการพฒันา และลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์และมาตรฐานสายพนัธ์ุ รวมทั้งลกัษณะท่ี
ตอ้งไดรั้บการปรับปรุงพฒันาต่อไป 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ลักษณะพืน้ฐานและการเลี้ยงดูสุนัขพนัธ์ุไทยบางแก้ว 
สุนขัไทยพนัธ์ุบางแกว้เป็นสุนขัขนาดกลางโครงสร้างเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีสัดส่วนท่ีกลมกลืน 

ประกอบดว้ยกลา้มเน้ือท่ีสมบูรณ์ แขง็แรงมีการเคล่ือนไหวท่ีคล่องแคล่ว สุนขัไทยพนัธ์ุบางแกว้มีลกัษณะ 
พื้นฐานท่ีส าคญัและจดัเป็นเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ 8 ประการ ตามภาพท่ี 1  
 

1. มีขนแผงหนา้      2.  มีขนหลงัหู 

 

3.  มีขนหนา้อก (เครา)     4. มีแขง้สิงห์    

                                                                 (ขนท่ีอยูห่ลงัขาหนา้) 

 5. มีขนแผงหลงั      6. มีกระโปรงทา้ย  

      (ผา้คลุมไหล่)     (บั้นทา้ยมีขนยาวมาจนถึง 
ขอ้ขาหลงัท่อนบน) 

 

7. ขนชายทอ้ง                8. หางเป็นพวง 

 

ภาพท่ี 1 เอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ 8 ประการ 

ส าหรับการเล้ียงดูสุนขับางแกว้ จากการศึกษาพบว่าด้านการให้อาหาร ร้อยละ 100.00 ของฟาร์ม
สุนขับางแกว้ท่ีท าการศึกษามีการให้อาหารท่ีเหมาะสมกบัวยัของสุนขั โดยมีการพิจารณาตามอายุ น ้ าหนกั 
และวยัของสุนขัประกอบกนั  ร้อยละ 80.95 มีการใหอ้าหารลูกสุนขัวนัละ 2-3 ม้ือ  สุนขัโตวนัละ 1 ม้ือ  โดย
มีการคดัเลือกอาหารท่ีมีคุณภาพดี (premium grade) และร้อยละ 33.33  มีการให้อาหารเสริมส าหรับลูกสุนขั
หรือสุนขับางกลุ่ม เช่น แคลเซียม  วิตามิน นมแพะ และยาบ ารุงต่างๆ  ด้าน การออกก าลังกาย ฟาร์มส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 52.38 มีการก าหนดใหสุ้นขัออกก าลงักายทุกวนั และเป็นเวลาคือวนัละ 2 คร้ัง คร้ังละประมาณ 
10-15 นาที  โดยการพาเดิน วิ่งและวิ่งจกัรยาน ร้อยละ 33.33 มีการฝึกสุนขัเขา้สังคม เพื่อฝึกเร่ืองจิตประสาท ให้
สุนขัมีความคุน้เคยกบัคนแปลกหน้า  เป็นมิตรกบัผูค้น และสามารถให้ผูอ่ื้นสัมผสัร่างกายได ้ด้านการฝึก
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วินัย ร้อยละ 66.67 จะเนน้การฝึกขบัถ่ายให้เป็นเวลา วนัละ 2 คร้ัง ในพื้นท่ีท่ีก าหนด ร้อยละ 61.90 ฝึกใหกิ้น
อาหารในกรง เพื่อป้องกนัอนัตรายจากการต่อสู้เพื่อแยง่อาหาร  และร้อยละ 23.81 ฝึกให้สุนขัคุน้เคยกบัการ
เขา้สายจูง โดยจะเร่ิมฝึกตั้งแต่สุนขัอายุประมาณ 2-3 เดือน ด้านสภาพแวดล้อม ร้อยละ 95.24 จดัให้สุนขัอยูใ่น
กรง และร้อยละ 4.76 เล้ียงแบบก่ึงปล่อยในโรงเรือนท่ีมีลกัษณะโล่ง แต่มีหลงัคาป้องกนัแดดและฝน  ส าหรับ
สุนขัท่ีเล้ียงในกรง ร้อยละ 47.62 มีการจดัห้องพกัทั้งห้องปรับอากาศและห้องพดัลม มีการท าความสะอาด
กรง และสถานท่ีปล่อยสุนขัออกก าลงักายทุกวนั  มีการอาบน ้ าสุนขั และท าความสะอาดกรง /ห้องพกัตาม
ระยะ เวลาท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

 
 

 

                      ภาพท่ี 2 การฝึกวิง่                                       ภาพท่ี 3  สนามออกก าลงักาย   

 

 

 

 

  ภาพท่ี 4  ซองส าหรับใหสุ้นขัมาขบัถ่าย                             ภาพท่ี 5 โรงเรือนสุนขั 

 2. ลักษณะมาตรฐานสุนัขพันธ์ุไทยบางแก้ว  สุนขับางแกว้ร้อยละ 100.00 มีลกัษณะท่ีถูกตอ้งตาม
มาตรฐานพนัธ์ุในลกัษณะของ ริมฝีปาก  และสี  รองลงมา ร้อยละ 95.24  มีลกัษณะของจมูกและสันจมูก 
กรวยปาก เส้นล่าง ขอ้ขาหนา้ และขน ถูกตอ้งตามมาตรฐานพนัธ์ุ  ร้อยละ 90.48  มีลกัษณะของคอ เอว และ



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 5  ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 

        

      25 
 

ขาหนา้  ถูกตอ้งตามมาตรฐานพนัธ์ุ  ร้อยละ 80.95 มีลกัษณะของหู ถูกตอ้งตามมาตรฐานพนัธ์ุ  ร้อยละ 76.19 
มีลกัษณะของกะโหลก สตอ็ปหนา้ ตาไหล่ หาง และขาหลงั ถูกตอ้งตามมาตรฐานพนัธ์ุ ร้อยละ 71.43 มีลกัษณะ 
ของบั้นทา้ย  อก เทา้หนา้ ขอ้ขาหลงั และเทา้หลงั  ถูกตอ้งตามมาตรฐานพนัธ์ุ และร้อยละ 66.67  มีลกัษณะ
ของหลงั โครงสร้างและการยา่งกา้ว ถูกตอ้งตามมาตรฐานพนัธ์ุ    

ภาพท่ี 6 ลกัษณะมาตรฐานพนัธ์ุสุนขับางแกว้บางประการ 

ส าหรับเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ พบวา่สุนขัท่ีศึกษาทั้ง 21 ตวั ร้อยละ 100.00 มีลกัษณะของแขง้สิงห์ท่ี
ถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ  รองลงมาร้อยละ 85.71 มีลกัษณะของแผงหน้าท่ีถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์
ประจ าสายพนัธ์ุ ร้อยละ 76.19 มีลกัษณะของพวงหางท่ีถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์ประจ าสายพนัธ์ุ  ร้อยละ 71.43 
มีลกัษณะของแผงคลุมหลงัท่ีถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์ประจ าสายพนัธ์ุ  ร้อยละ 61.90 มีลกัษณะของเครา/ขนอก
ท่ีถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์ประจ าสายพนัธ์ุ และอีกร้อยละ 57.14 มีลกัษณะของขนหลงัหู ท่ีถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์ 
ประจ าสายพนัธ์ุ ส่วนลกัษณะท่ีพบวา่ยงัไม่ถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุไดแ้ก่ กระโปรงหลงั และขน
ชายทอ้ง ซ่ึงพบวา่มีถึงร้อยละ 52.38 และ 49.62  ดงัภาพท่ี 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 เอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุของสุนขับางแกว้ 

ขนหลงั

แผงหน้า 

แผงคลมุ

หางเป็นพวง 

กระโปรง

ขนชาย

แข้งสิงห์ 

เครา-ขน
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ดา้นการถ่ายทอดจุดเด่น-จุดดอ้ยในสายตระกูล พบว่า สุนขัไดรั้บการถ่ายทอดทั้งลกัษณะเด่นและ
ลกัษณะดอ้ยจากพ่อ-แม่  ปู่ -ย่า ตา-ยาย ส่ิงท่ีสุนขักลุ่มน้ีไดรั้บจากการพฒันาท่ีผ่านมาอย่างชดัเจนคือ เร่ือง
โครงสร้าง ท่ีมีความกระชบั ทรงส่ีเหล่ียมจตุรัส มีจิตประสาท ท่ีดี เป็นมิตรและร่าเริงมากข้ึน ลกัษณะการ
เคล่ือนไหว เป็นจงัหวะและมีความสัมพนัธ์กนัมากข้ึน  อยา่งไรก็ตามยงัมีส่ิงท่ีสุนขัตอ้งพฒันาต่อไปอีกคือ 
ขนาดของขาหลงัท่ีใหญ่และมุมขาหลงัท่ียงัท ามุมไม่พอดีกบัสรีระ  ลกัษณะกระดูกเล็กและบาง  ความดุ และ
หวาดระแวงท่ียงัพบอยู่บา้งเน่ืองจากความไม่น่ิงของจิตประสาท  และการเคล่ือนไหว ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ลักษณะทางโครงสร้างบางส่วนของร่างกายท่ีไม่สมดุล ส่งผลต่อการเคล่ือนไหวท่ีไม่สัมพนัธ์กัน  เช่น 
ขอ้ศอกบิด เป็นผลท าให้เทา้หนา้ไขวก้นัขณะวิ่ง หรือขอ้เทา้บิด ก็จะส่งผลต่อการเตะเทา้ในขณะวิ่งหรือเดิน 
เป็นตน้  ดงัภาพท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 แผนภูมิแสดงส่ิงท่ีไดรั้บจากการพฒันา และส่ิงท่ีตอ้งพฒันาต่อไป 

3. แนวทางการพฒันาสุนัขพนัธ์ุไทยบางแก้วทีม่ีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของโลก (FCI) 

3.1. ฟาร์ม/ผูเ้พาะเล้ียง ควรร่วมมือกนัสร้างแนวทางในการพฒันาสุนขับางแกว้ โดยร่วมกนั
คดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีมีจุดเด่นของแต่ละสายมาพฒันาร่วมกนั  ฟาร์ม/ผูเ้พาะเล้ียงอาจมีขอ้ตกลงในการเป็น
เจา้ของร่วมกนั (co-owner) ในตวัลูกสุนขัท่ีเกิดข้ึนใหม่ ซ่ึงก็จะท าใหสุ้นขัไดรั้บการพฒันามากข้ึน 

3.2 ใบพนัธ์ุประวติั (ใบ pedigree) เป็นข้อมูลพื้นฐานเบ้ืองต้นในการคดัเลือกพ่อพนัธ์ุ- 
แม่พนัธ์ุ และการวางระบบผสมพนัธ์ุ และยงัเป็นส่วนหน่ึงในการก าหนดทิศทางของการพฒันาสุนัขใน
อนาคต  ดังนั้นผูเ้พาะเล้ียงควรให้ความส าคญักับระบบการบนัทึกข้อมูลพนัธ์ุประวติั  และควรบนัทึก
รายละเอียดเก่ียวกบัตวัสุนขัอย่างรอบคอบ ตรงตามความเป็นจริง ส่ิงท่ีควรบนัทึก เช่น  ประวติัสายตระกูล 

สิง่ที่ได้รับจากการพฒันา 

โครงสร้าง (structure) 

จิตประสาท (temperament)  

สิง่ที่ต้องพฒันาตอ่ไป 

ขนาดของขาหลังและมุมขาหลัง 

ลักษณะกระดูก 

ความหวาดระแวง 
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ลกัษณะการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมในสายตระกูลของสุนขัทุกตวั  ลกัษณะเด่น ลกัษณะดอ้ยของสุนขั  เป็น
ตน้ ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและลดจุดดอ้ยของสุนขัใหน้อ้ยลง 

3.3 กระบวนการพฒันาสุนขัควรเร่ิมตั้งแต่การศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัตวัสุนขั จุดเด่น จุด
ดอ้ย ประวติัสายตระกูล ลกัษณะการถ่ายทอดในสายตระกูล การคดัเลือกพ่อพนัธ์ุ/แม่พนัธ์ุท่ีสามารถลดจุด
ดอ้ย และมีจุดเด่นท่ีตอ้งการมาผสมพนัธ์ุ เพื่อใหไ้ดล้กัษณะสุนขัท่ีเป็นเป้าหมายในการพฒันา 

3.4 การพฒันาสุนัขพนัธ์ุไทยบางแก้วควรด าเนินการในลกัษณะ 3 ประสาน ระหว่าง ผู ้
เพาะเล้ียง  กรรมการ และสมาคมฯ ซ่ึงเป็นการประสานทั้งในระดบันโยบาย มาตรการ/แนวทาง และการ
ปฏิบติั ดงัภาพท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 การพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้แบบสามประสาน 

3.5  การพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ ควรให้ความส าคญัตั้งแต่เร่ืองการคดัเลือกสายพนัธ์ุ

สุนขัและการผสมพนัธ์ุสุนขั ดงัน้ี 

ในการผสมพนัธ์ุสุนขัพนัธ์ุไทยบางแก้ว ควรท าการผสมแบบสร้างสายพนัธ์ุหรือในสาย

ตระกลู (line breeding) ประมาณสามรุ่น แลว้ท าการผสมแบบนอกสายสัมพนัธ์ (Out breeding) หน่ึงคร้ังเพื่อ

เป็นการพฒันาสายพนัธ์ุ  ดงัภาพท่ี 10 

 
 

กรรมการ 

(มาตรการ/แนวทาง) 

 

สมาคมฯ 

(นโยบาย) 

ผู้ เพาะเลีย้ง 

(ปฏิบตัิ) 
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ภาพท่ี 10  แผนภูมิความสัมพนัธ์สุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ 

 
จากการศึกษาพบว่าประวติัความเป็นมาของสุนัขพนัธ์ุไทยบางแกว้ยงัขาดความชัดเจนเน่ืองจาก

นกัวชิาการบางกลุ่มมีความคิดเห็นไม่ตรงกนัในเร่ืองเก่ียวกบับรรพบุรุษของสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ และยงัมี
หลกัการทางวทิยาศาสตร์ท่ีคา้นประวติัความเป็นมาของสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ตามความคิดเห็นนั้นดว้ย ดงัท่ี
สุรวิช  วรรณไกรโรจน์ (2536) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ลกัษณะสุนขัพนัธ์ุไทย ซ่ึงเคยมีการ
แสดงความคิดเห็นกนัอยา่งหลากหลายในกลุ่มนกัวิชาการว่าสุนขัไทยพนัธ์ุบางแกว้มีสมมติฐานประวติัวา่
เป็นลูกผสมจากสุนขัจ้ิงจอก และ/หรือสุนขัป่า กบัสุนขับา้น ซ่ึงเป็นการผสมขา้มชนิดกนันั้น  ผลการวจิยัของ 
สุรวชิ วรรณไกรโรจน์พบวา่  สุนขัป่าอยูใ่นสกุล Cyon ไม่สามารถผสมพนัธ์ุใหลู้กกบัสุนขับา้นซ่ึงอยูใ่นสกุล 
Canis ได ้ สุนขัจ้ิงจอกซ่ึงอยูใ่นสกุลเดียวกบัสุนขับา้นนั้นมี 74 โครโมโซม ขณะท่ีสุนขับา้นมี 78 โครโมโซม  
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ซ่ึง Brown (1986, อา้งถึงใน สุรวิช  วรรณไกรโรจน์ ,2536.)  กล่าวไวว้า่ไม่มีผูใ้ดยนืยนัความสามารถในการ
ด ารงพนัธ์ุของลูกผสมสุนขับา้น-สุนขัจ้ิงจอกได ้กล่าวคือ ลูกผสมนั้นเป็นหมนั เหมือนลูกผสมมา้-ลานัน่เอง  

ในประเด็นของลกัษณะพื้นฐานของสุนขัไทยพนัธ์ุบางแกว้ หรือเอกลกัษณ์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกวา่
สุนขัตวันั้นเป็นสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้หรือไม่นั้น มีลกัษณะบางประการของสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ท่ียงัไม่
ถูกตอ้งตามเอกลกัษณ์ เน่ืองจากการก าหนดเอกลกัษณ์ทั้ง 8 ลกัษณะนั้นเป็นการสร้างข้ึนเพื่อเป็นเป้าหมายใน
การพฒันา ซ่ึงเอกลกัษณ์ในบางลกัษณะจะมีเด่นชดัในสุนขับางสายแต่มีไม่เด่นชดัในสุนขับางสาย เช่น เร่ือง
ของแผงคลุมหลงั (ผา้คลุมไหล่) สุนขับางตวัจะมีใหเ้ห็นไดช้ดัเจน  ในขณะท่ีบางสายมีแต่มองเห็นไม่ชดัเจน 
หรือเช่นเร่ืองของหางเป็นพวง สุนขับางสายมีลกัษณะของหางท่ีเป็นพวงสวยงาม แต่บางสายอาจมีขนหาง
เป็นพวงบางๆ เป็นตน้  

ปัจจุบันสุนัขมีลักษณะทางโครงสร้าง สรีระและจิตประสาทท่ีดีข้ึนกว่าในอดีต  ส่วนหน่ึง
เน่ืองมาจากเร่ืองของการเล้ียงดูและการปรับสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน  มีการดูแลให้ความส าคญักบัการให้
อาหารเสริม วคัซีน ยาบ ารุง ตลอดจนมีการให้สุนขัไดอ้อกก าลงักาย มีการพาสุนขัเขา้สังคม และมีการฝึก
วนิยัใหก้บัสุนขัมากข้ึน มิใช่ปล่อยใหเ้ป็นอยู ่หรือหากินเองตามธรรมชาติดงัเช่นในอดีต  

ส าหรับเร่ืองมาตรฐานพนัธ์ุ สุนัขมีลักษณะใกล้เคียงมาตรฐานพันธ์ุมากข้ึน แต่ลักษณะของ
เอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุบางลกัษณะจะพบนอ้ยลง ไดแ้ก่  กระโปรงหลงั และชนชายทอ้ง  อาจเน่ืองมาจากการ
ท่ีผูเ้พาะเล้ียงมุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาสุนขัตามมาตรฐานพนัธ์ุมากเกินไป เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของสมาพนัธ์ุ
สุนัขโลก จนละเลยเร่ืองของเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ   โดยในการผสมพนัธ์ุมกัเลือกพ่อพนัธ์ุ/แม่พนัธ์ุท่ีมี
ลกัษณะโดดเด่นในเร่ืองมาตรฐานพนัธ์ุเป็นหลกั  ประกอบกบัในการประกวดสุนัขพนัธ์ุไทยบางแกว้ใน
สนามสากล การตดัสินของกรรมการ/ผูต้ดัสินต่างชาติ จะให้ความส าคญักบัโครงสร้างตามมาตรฐานสาย
พนัธ์ุ  เพราะจะศึกษาแนวทางการตดัสินลกัษณะสุนขัตามมาตรฐานพนัธ์ุ ความสมดุลของโครงสร้าง  ลีลา
การแสดงออก จิตประสาท ละสภาพความพร้อมของร่างกาย มิไดม้องในเร่ืองเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ  ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ 

ลกัษณะการถ่ายทอดจุดเด่น-จุดดอ้ยนั้น ส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ยงัตอ้งไดรั้บ
การพฒันาคือ “จิตประสาท” แมจ้ะพบวา่ปัจจุบนัสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้มีจิตประสาทท่ีดีข้ึนมาก มีความเป็น
มิตร และร่าเริงมากข้ึน แต่ก็ยงัพบวา่สุนขัยงัคงมีความหวาดระแวง ดุ ซ่ึงอาจเกิดจากยีนส์ท่ีอยู่ในตวัสุนัขท่ี
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงจากการศึกษาของสุรวชิ  วรรณไกรโรจน์ (มปป.) พบวา่สุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้
มีความเป็นไปไดท่ี้จะสืบเช้ือสายมาจากลูกผสมระหวา่งสุนขัไทยพนัธ์ุดั้งเดิม และสุนขัไทยพนัธ์ุภูเขา ชนิด
หางพวง ซ่ึงเป็นสุนขัพื้นเมืองในกลุ่มสปิตซ์  มีขนยาว  หางเป็นพวง ตวัไม่ใหญ่มาก แต่ดุ  และความดุของ
สุนขัไทยในสมยัก่อนพบวา่ วตัถุประสงคข์องการเล้ียงสุนขัในสังคมชุมชนเกษตรกรรมในอดีตนั้น มกัเล้ียง
ไวเ้พื่อช่วยในการล่าสัตวห์าอาหาร ซ่ึงเป็นวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัต่อการด ารงชีพของมนุษย ์ความดุจึงเป็น
นิสัยประจ าพนัธ์ุลกัษณะหน่ึงท่ีสืบทอดมาตามสายพนัธ์ุสุนขั  
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อยา่งไรก็ตามจิตประสาทในเร่ืองความดุนั้น สามารถพฒันาและลดระดบัความดุลงไดด้ว้ยการเล้ียงดู 
การฝึกวนิยั การปรับสภาพแวดลอ้ม และการพาสุนขัเขา้สังคมเพื่อพบปะผูค้นอยูเ่สมอ และท่ีส าคญัการผสม
พนัธ์ุสุนขั หากสามารถคดัเลือกผสมพนัธ์ุกบัสุนขัสายท่ีมีการพฒันาจิตประสาทเร่ืองความดุได ้ทั้งพ่อพนัธ์ุ
และแม่พนัธ์ุก็จะสามารถพฒันาจิตประสาทใหมี้ความน่ิงและเป็นมิตรไดม้ากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 สุนขัท่ีผา่นการฝึกจิตประสาทท่ีดี สามารถใหผู้อ่ื้นสัมผสัร่างกายได ้

นอกจากน้ีส่ิงท่ีสุนขัตอ้งพฒันาต่อไปอีกคือ ขนาดของขาหลงัท่ีใหญ่และมุมขาหลงัท่ียงัท ามุมไม่
พอดีกบัสรีระนั้น ในทางกายวภิาคลกัษณะของขาหลงัส าหรับสุนขัท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส จะค่อนขา้งเห็น
มุมขาหลงัได้ยาก หรือมีมุมขาหลงัน้อย ดงันั้นสุนัขพนัธ์ุไทยบางแก้วส่วนใหญ่จึงยงัมีมุมขาหลงัท่ีดูไม่
สวยงาม ตรงขา้มกบัสุนขัไทยพนัธ์ุหลงัอาน ซ่ึงเป็นสุนขัทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ จะสามารถมองเห็นและมีมุมขา
หลงัท่ีชดัเจนกวา่ (นิสิต  ตั้งตระการพงษ,์ 2555)  

ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้  ส่วนใหญ่เกิดจาก “คน”  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเร่ืองการไม่เปิดใจกวา้งยอมรับสายอ่ืน และไม่ยอมให้มีการพฒันาร่วมกันกับสุนัขสายอ่ืน 
เน่ืองจากมกัคิดว่าสุนขัของตนถูกตอ้งตามลกัษณะมาตรฐานพนัธ์ุและเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุแลว้ แต่สุนขั
สายอ่ืนยงัมีลกัษณะท่ีดอ้ยกวา่ จึงไม่ยอมใหมี้การน าสุนขัมาพฒันาร่วมกนั  จากประเด็นดงักล่าวอาจมีผลสืบ
เน่ืองมาจากความตอ้งการเป็นท่ีหน่ึงของวงการ และการแข่งขนัทางธุรกิจนอกจากน้ี “คน” ยงัพยายามท าให้
มาตรฐานสายพนัธ์ุมาใกล้เคียงกับลกัษณะสุนัขของตนมากว่าท่ีจะพฒันาสุนัขของตนให้ใกล้เคียงหรือ
ถูกตอ้งตามมาตรฐานสายพนัธ์ุ โดยมีปัจจยัประกอบท่ีส าคญัคือ การตดัสินของกรรมการ ผูต้ดัสินสุนขัใน
สนามประกวด ซ่ึงยงัไม่มีมาตรฐานในการตดัสินท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพราะกรรมการแต่ละท่านมี
ความชอบในลกัษณะของสุนขัท่ีแตกต่างกนัไป 
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ส าหรับแนวทางการพฒันาสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ นอกเหนือจากการพฒันาในเร่ืองมาตรฐานพนัธ์ุ
และเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุของสุนขัแลว้  การวางแผนในการพฒันาสายพนัธ์ุเพื่อให้เป็นสายพนัธ์ุแทก้็เป็น
เร่ืองส าคญั เช่นเร่ืองสีของสุนขั ดงัท่ีทราบแลว้วา่สุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้มี 3 สีคือ สีขาว-น ้ าตาล สีขาว-เทา 
และสีขาว-ด า  จากการศึกษาของพรรณี  อ านวยสิทธ์ิ และคณะ (2535) พบวา่สีของสุนขัพนัธ์ุไทยบางแกว้ท่ี
พบมากท่ีสุดคือสีขาว-น ้ าตาล นั้น  แมสุ้นขัพนัธ์ุไทยบางแก้วจะมีลกัษณะโครงสร้างท่ีคลา้ยกนั แต่ก็ยงัมี
ความแตกต่างในเร่ืองสี รวมทั้งความเขม้-อ่อนของสีท่ีปรากฏ ซ่ึงผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถพฒันาในเร่ืองสีของ
สุนขัได ้โดยการผสมพนัธ์ุสุนขัท่ีอยู่ในกลุ่มสีเดียวกนัเพื่อให้ไดเ้ป็นสีพนัธ์ุแท ้โดยการน าพ่อพนัธ์ุและแม่
พนัธ์ุสุนขัท่ีมีสีเดียวกนั ลูกสุนขัท่ีเกิดมาก็จะเป็นสีเดียวกนั  (วธุวรพงศ ์ ศรีเมือง, มปป.)  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั  
1.1 ผูเ้พาะเล้ียงควรยดึมาตรฐานพนัธ์ุเป็นหลกัในการพฒันา และมุ่งพฒันาสุนขัใหต้รงกบั

มาตรฐานพนัธ์ุ จะท าใหก้ารพฒันาเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
1.2 ผูเ้พาะเล้ียงควรก าหนดวตัถุประสงคข์องการผสมพนัธ์ุ ตลอดจนการพฒันาสายพนัธ์ุให้

ชดัเจน  ว่าตอ้งการสุนัขเพื่อการใด เช่น หากตอ้งการพฒันาสุนัขเพื่อให้เป็นสัตวเ์ศรษฐกิจ สุนขัควรมีจิต
ประสาทท่ีดี  เป็นมิตร มีโครงสร้างท่ีถูกต้องตามมาตรฐานพนัธ์ุ และเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ  มีลีลาการ
เคล่ือนไหวท่ีสวยงาม  หรือหากตอ้งการสุนขัเพื่อการอารักขา ก็ตอ้งมีการพฒันา หรือการดูแลอีกรูปแบบ
หน่ึง เป็นตน้    

1.3 การพฒันาสุนขัควรพิจารณาทั้งดา้นบวกและดา้นลบ กล่าวคือ พฒันาในลกัษณะเด่น
ของสุนขัให้มีความน่ิง  และให้ความส าคญักบัการลดจุดดอ้ย หรือขอ้บกพร่องของสุนขัท่ีสามารถถ่ายทอด
ทางพนัธุกรรมใหน้อ้ยลงควบคู่กนัไป 

1.4 การผสมพนัธ์ุ ควรให้ความส าคญัการไดสุ้นขัท่ีเป็นพนัธ์ุแท ้(pure breed) เช่น การผสม
พนัธ์ุในกลุ่มสี ควรพิจารณาเลือกผสมสุนขัท่ีอยูใ่นกลุ่มสีเดียวกนั เพื่อรักษาและพฒันาสายพนัธ์ุของกลุ่มสี
ใหเ้ป็นพนัธ์ุแท ้ 

1.5 สมาคมฯควรมีระบบการตรวจสอบใบพนัธ์ุประวติัสุนขัท่ีออกโดยชมรมต่าง  ๆ เพื่อลดปัญหา  
การบิดเบือนขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัสุนขั ขณะเดียวกนั ควรมีการก าหนดกฎ กติกาหรือเง่ือนไขส าหรับผูท่ี้
ต้องการเป็นสมาชิกด้วย เช่น ต้องผ่านการอบรมความรู้เก่ียวกับสุนัขบางแก้ว การดูแลสุนัขบางแก้ว  
มาตรฐานพนัธ์ุของสุนขับางแกว้ ตลอดจนการผสมพนัธ์ุสุนขับางแกว้ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าจะไดส้มาชิกท่ีมี
คุณภาพในการมาร่วมกนัพฒันาสุนขับางแกว้ต่อไป 

1.6 สมาคมฯ ควรแสดงบทบาทในการผลกัดนัให้มีกฎหมาย หรือพระราชบญัญติัคุม้ครอง
พนัธ์ุสัตวอ์ยา่งเร่งด่วน  
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1.7 การพฒันาสุนขับางแกว้เป็นหน้าท่ีของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฟาร์ม หรือผูเ้พาะเล้ียง อาจ
ส่งเสริมหรือมีส่วนร่วมโดยการน าสุนขัเขา้ประกวดในสนามสากลใหม้ากข้ึน เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความนิยม
ในการเล้ียง ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงในการพิจารณาบรรจุสุนขัเป็นสายพนัธ์ุใหม่ของโลกอยา่งถาวร  เป็นตน้ 

1.8 ควรมีหน่วยงานกลางท่ีท าหนา้ท่ีในการประสาน ดูแล แกไ้ขปัญหาและพฒันาสุนขับาง
แกว้โดยตรง โดยก าหนดให้มีผูเ้ช่ียวชาญดา้นบางแกว้เป็นท่ีปรึกษาในหน่วยงาน และควรมีเพียงหน่วยงาน
เดียวเพื่อใหอ้งคก์รมีความเขม้แขง็ และเป็นเอกภาพมากท่ีสุด 

1.9 ในอนาคตอาจมีการส่งออกสุนขับางแกว้สู่ตลาดสากลมากข้ึน  ดงันั้นควรมีการร่วมกนั
จดัระบบ หรือมาตรการป้องกนัและรักษามาตรฐานของสุนขับางแกว้  ทั้งในดา้นคุณภาพ ราคา และเง่ือนไข
หรือขอ้ตกลงท่ีจ าเป็นตอ้งมีข้ึน 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป  ผูว้ิจยัเสนอแนะให้ควรมีการศึกษาวิจยัต่อยอดในเร่ือง
ต่อไปน้ี 

2.1 รูปแบบการพฒันาจิตประสาทของสุนัขบางแก้ว เพื่อรองรับการเป็นสุนัขสากล 
2.2 กระบวนการพฒันาสุนขับางแกว้ตามมาตรฐานสายพนัธ์ุ และเอกลกัษณ์ประจ าพนัธ์ุ 
2.3 การศึกษาเชิงสังคมดา้นการใชป้ระโยชน์จากสุนขับางแกว้ เช่น การกูร้ะเบิด การน าทาง

เพื่อคน้หายาเสพติด การเป็นสุนขัอารักขา เป็นตน้ 
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แนวทางการส่งสริมการตีพมิพ์บทความวจัิยในวารสารของคณาจารย์และนักวจัิย 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

The Guidelines for Research Published in the Journal of Faculty and Researchers in Sukhothai 

Thammathirat Open University 

 

นางลคันา  พลูเจริญ   
นกัวจิยัช านาญการ สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

lak19171@windowslive.com 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยใน
วารสารของคณาจารยแ์ละนกัวิจยั 2) ศึกษาความตอ้งการในการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารของ
คณาจารย์และนักวิจยั และ 3) ศึกษาแนวทางส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัในวารสารของ
คณาจารย์และนักวิจยั ซ่ึงเป็นการวิจยั เชิงส ารวจ โดยกลุ่มตวัอย่างได้แก่กลุ่มผูบ้ริหาร จ านวน 15 คน 
คณาจารยแ์ละนกัวิจยั จ  านวน 205 คน โดยใชว้ิธีแบบสุ่มอยา่งง่าย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดบั การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามสวนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.2 มีอายุ 50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
56.1 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 72.2 โดยมากส าเร็จการศึกษาในประเทศไทย 
คิดเป็นร้อยละ 68.3 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นผูช่้วยศาสตราจารยคิ์ดเป็นร้อยละ 36.0 ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัญหาในการตีพิมพ ์เผยแพร่บทความวิจยัในวารสารในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (  = 3.21, S.D. = 1.016) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่มีปัญหาดา้นบทความวิจยั (  = 3.27, S.D. 

= 1.064) ดา้นบุคคล  (  = 3.23, S.D. = 1.012) การหาแหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่(  = 3.22, S.D. = 0.903) และ

ปัญหาด้านการเงิน (  = 3.13, S.D. = 1.086)  ซ่ึงความคิดเห็นต่อความต้องการการส่งเสริมการตีพิมพ์
เผยแพร่บทความวิจยัในวารสาร มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่องคก์รควรสร้างแรงจูงใจเพื่อชกัจูงให้

บุคคลในองค์กรปฏิบติังานให้ได้ผลผลิตทั้งปริมาณ และคุณภาพ (  = 4.22, S.D. = 0.755) ควรมีศูนย์

ส่งเสริมสนบัสนุนตรวจสอบบทความและด าเนินการส่งตีพิมพเ์ผยแพร่ (  = 4.16, S.D. = 0.928) องค์กร
ควรมีท่ีปรึกษาเม่ือมีปัญหาในการเขียนบทความภาษาต่างประเทศ (  = 4.14, S.D. = 0.805) และแนวทาง

X X

X X

X

X

X

X
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การส่งเสริมการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัควรปรับกลไกการส่งเสริมให้มีการตีพิมพเ์ผยแพร่เพิ่มข้ึนและ
การสร้างแรงจูงใจในดา้นผลลพัธ์จากการท างานท่ีเหมาะสมและเท่าเทียมกนั 

ค าส าคัญ: การตีพิมพบ์ทความวจิยั, แนวทางส่งเสริม 
 

Abstract 

This survey research is aimed to 1) study the problem situation of research publication in journals 
of lecturers and researchers; 2) study the needs of lecturers and researchers to publish their research in 
journals; and 3) develop guidelines for promoting research publication in journals for the lecturers and 
researchers at Sukhothai Thammathirat Open University. The samples of the research, which are purposive, 
included 15 administrators, and 205 faculty members and researchers. The instruments in this study used 
were an interview form and a 5-rating scale questionnaire. The statistics used for analyzing the collected 
data were percentage, mean and standard deviation. 

The study showed that 72.2 percent of the samples were females, 56.1 percent were over 50 years 
of age, and 72.2 percent hold Doctoral degree. It also appeared that 68.3 percent of the interviewees 
graduated in Thailand and 36 percent of them held the position of assistant professor. The analysis of the 
problem on research publication in journals was at (i.e., x  = 3.21 and S.D. = 1.016) The statistics of each 
problem here as follow: research article problem showed mean (i.e., x  = 3.27 and S.D. = 1.064) personal 
problem resulted with mean (i.e., x  = 3.23 and S.D. = 1.012) publishing resources problem came out with 
mean (i.e., x  = 3.22 and S.D. = 0.903) and financial problem marked mean (i.e., x  = 3.13 and S.D. =  
1.086) The analysis showed that the need for the promotion of research publication was at high level. The 
result stated that the organization should inspire lecturers and researchers to produce  highest quantity and 
quality work possible, resulting with mean (i.e., x  = 4.22 and S.D. = 0.755) The interviewees agreed that 
there should be a center that helps promote, support, read and publish the research, showing numbers of 
mean(i.e., x  = 4.16 and S.D. = 0.928) The statistics concerning the need of English language advisor are 
mean (i.e., x  = 4.14 and S.D. = 0.805) The research suggested guidelines for promoting research 
publication in journals thatsystems and mechanisms to enhance research productivity should be developed. 
It also suggested that the organization should also motivate to pursue higher research productivity by 
allowing appropriate and equal work for all. 

Keyword:  Research Publication, Guidelines 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีพนัธกิจดา้นการจดัการเรียนการสอน 
การวจิยั การบริการวชิาการ และการท านุศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัตระหนกัวา่ภารกิจดา้นการวิจยัถือเป็น
หวัใจของการพฒันา เป็นท่ีมาขององคค์วามรู้ในอนัท่ีจะน าไปสู่การพฒันาการเรียนการสอน การบริการทาง
วิชาการ และเป็นฐานความรู้ให้กบัสังคม ผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัเป็นส่ิงบ่งบอกถึงศกัยภาพทางดา้น
วิชาการของมหาวิทยาลยั ประกอบกบัปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาตอ้งรับการตรวจประกนัคุณภาพการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีบุคลากรต าแหน่งคณาจารยแ์ละนกัวิจยั ตอ้งรับผิดชอบองคป์ระกอบดา้น
การวิจยั ซ่ึงมีตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนผลงานวิจยั การติมพเ์ผยแพร่ และน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์
ร่วมกัน การเพิ่มคะแนนตวัช้ีวดัด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั และการน าผลงานวิจยัไปอ้างอิง ท่ี
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความส าคญัมากเน่ืองจากในปัจจุบนัการประกนัคุณภาพดา้นการวิจยันั้น สมศ. และ 
สกอ. ไม่เพียงให้ความส าคญัต่อจ านวนช้ินงานวิจยัเท่านั้นแต่ให้ความส าคญักบัการน าผลงานวิจยัไปใช้
ประโยชน์ใน 2 ดา้นคือ 1. ดา้นวิชาการหมายถึง การตีพิมพเ์ผยแพร่มีผูน้ าผลงานของมหาวิทยาลยัไปอา้งอิง 
(Citation) เพื่อน าไปศึกษาต่อยอดท างานวิจยัชั้นสูงยิ่งข้ึนต่อไป และด้านท่ี  2. คือการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์ซ่ึงจะนบัจากดชันีเร่ืองสิทธิบตัรคือหากมีจ านวนงานวิจยัท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัรท่ีเป็นทรัพยสิ์น
ทางปัญญาเพิ่มมากข้ึนคะแนนในการประเมินก็จะเพิ่มมากยิง่ข้ึนดว้ย 

ภารกิจท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาคือ การศึกษาวจิยัเพื่อแสวงหาและ
พฒันาองคค์วามรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อน าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาการเรียนการสอนรวมทั้งการแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาประเทศ นอกจากน้ียงัตอ้งเผยแพร่ผลการวิจยัในรูปของบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ ์เผยแพร่ในวารสาร
ร ะ ดับ น า น า ช า ติ แ ล ะ ร ะ ดับ ช า ติ  จ า ก ก า ร ร วบ ร ว ม ผ ล ก า รป ร ะ เ มิ น คุณภ าพภ า ย ใ นข อ ง 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ในปี 2553 – 2555 พบวา่ในปี 2553 มีผลงานวิจยัตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร
ระดบันานาชาติ จ  านวน 7 เร่ือง ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ จ  านวน 23 เร่ือง ต่อจ านวนอาจารย ์417 คน คิด
เป็นร้อยละ 7, ในปี 2554 มีผลงานวิจยัตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ จ  านวน 14 เร่ือง ตีพิมพใ์น
วารสารระดบัชาติ จ  านวน 28 เร่ือง ต่อจ านวนอาจารย ์422 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และในปี 2555 มีผลงานวจิยั
ตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติจ านวน 10 เร่ือง และตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติจ านวน 27 เร่ือง ต่อ
จ านวนอาจารย ์413 คน คิดเป็นร้อยละ 9 จะเห็นไดว้า่จ  านวนผลงานตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติและ
ระดบัชาติของคณาจารยแ์ละนกัวิจยั หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ยงัมีจ  านวนน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบั
จ านวนอาจารยแ์ลนกัวจิยัจากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีมหาวทิยาลยัประสบอยู ่
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการตีพิมพบ์ทความวจิยัในวารสารของคณาจารยแ์ละนกัวจิยั 
2. เพื่อศึกษาความตอ้งการในการตีพิมพบ์ทความวจิยัในวารสารของคณาจารยแ์ละนกัวจิยั 
3. เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการตีพิมพบ์ทความวจิยัในวารสารของคณาจารยแ์ละนกัวจิยั 

 
นิยามศัพท์ 

แนวทางการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ หมายถึง การสนบัสนุนส่งเสริมให้มีการเพิ่มผลผลิตการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัชาติและนานาชาติทั้งปริมาณและคุณภาพ 

 การตีพิมพ์บทความวิจัย หมายถึง การตีพิมพบ์ทความจากผลงานวิจยัในวารสารวิชาการ (Journal) 
ในระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลท่ีก าหนด รวมถึงบทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) 
ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัท่ีได้รับ
การตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในฐานขอ้มูล Thai-Journal Citation Index Center 
(TCI) หรือวารสารวชิาการระดบัชาติตามประกาศของ สมศ. 

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัท่ี
ไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ไดแ้ก่ฐานขอ้มูลการจดัอนัดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index)  หรือฐานขอ้มูล 
Scopus หรือวารสารวชิาการระดบันานาชาติตามประกาศ สมศ. 

 คณาจารย์ หมายถึง คณาจารยป์ระจ าท่ีเป็นขา้ราชการ และพนักงานมหาวิทยาวิทยาลยัสุโขทยั - 
ธรรมาธิราช 

 นักวิจัย หมายถึง นักวิจยัและเจา้หน้าท่ีวิจยัท่ีสังกดัสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธิราช 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ท  าให้ทราบปัญหาและความตอ้งการของคณาจารยแ์ละนกัวิจยัต่อการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความ
วจิยัในวารสาร 

2.  ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงพฒันาการส่งเสริมการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวจิยั 
 3.  ผลจากการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมดา้นการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัสู่ระดบัชาติและนานาชาติ 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ี ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งเป็นจ านวน 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่กลุ่มผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และกลุ่มคณาจารยก์บันกัวจิยั 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชประกอบไปดว้ยรองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจยั ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 12 สาขาวิชา ผูอ้  านวยการส านกัเทคโนโลยีการศึกษา  
และผูอ้  านวยการส านักทะเบียนและวดัผล รวมจ านวน 15 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทั้งจ  านวน
ประชากร  

ประชากรท่ีเป็นคณาจารยป์ระจ าสาขาวิชา จ านวน 12 สาขาวิชาประกอบไปดว้ย 1. สาขาวิชาศิลป
ศาสตร์ 2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 3. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 4. สาขาวิชานิติศาสตร์ 5. ส าขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 7. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 8. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 9. 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 10. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 11. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี12. 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และนกัวิจยักบัเจา้หนา้ท่ีวิจยั รวมจ านวน 392 คน การค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง
โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) และการให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอย่างร้อยละ 5 ได้กลุ่ม
ตวัอย่าง จ  านวน 205 คน จากนั้น ผูว้ิจยัคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลแบบการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) โดยใช้ตารางเลขสุ่มโดยมีเลขก ากับหน่วยรายช่ือ และท าการจดัส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี 
 1. แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 

 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู ้บริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นแบบสัมภาษณ์  
แบบเจาะลึก ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
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  ส่วนท่ี 1  ความคิดเห็นต่อปัญหาในการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารของคณาจารยแ์ละ
นกัวจิยั ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นเงินทุน ดา้นแหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่ ดา้นบทความวจิยั 
  ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารของ
คณาจารยแ์ละนกัวจิยั 
  2. แบบสอบถาม  
     แบบสอบถาม ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1  เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานท่ีส าเร็จ
การศึกษาสูงสุด ต าแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ในการท างาน/การสอน ประสบการณ์ในการท าวิจยั 
ลกัษณะงานวิจยั การเขา้รับการฝึกอบรมสัมมนาเก่ียวกบัการเขียนบทความ  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการเป็นค าถามท่ีใหผู้ต้อบ ตอบตามตวัเลือกท่ีก าหนดใหต้รงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัผูต้อบ 

ส่วนท่ี 2  สภาพปัญหาในการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสาร ประกอบดว้ย ปัญหา
ดา้นบุคคล ปัญหาดา้นเงินทุน ปัญหาแหล่งตีพิมพ ์ปัญหาดา้นบทความวจิยั 
  ส่วนท่ี 3  ความตอ้งการในการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวจิยัในวารสาร ประกอบดว้ย องคก์ร
ควรสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพผ์ลงานวิจยัในวารสาร องค์กรควรส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการ
ความรู้ดา้นการเขียนบทความ องคก์รควรสร้างแรงจูงใจเพื่อชกัจูงให้บุคคลในองคก์รในการปฏิบติังานให้
ได้ผลผลิต ทั้ งปริมาณและคุณภาพมากท่ีสุด องค์กรควรมีท่ีปรึกษาเม่ือมีปัญหาในการเขียนบทความ
ภาษาต่างประเทศ  ควรมีศูนยส่์งเสริมสนบัสนุนตรวจสอบบทความและด าเนินการส่งตีพิมพผ์ยแพร่ 
  ส่วนท่ี 4  ปัญหา/อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวจิยัในวารสาร 
  ส่วนท่ี 2,3  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั 
คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

 การแปลคะแนน สภาพปัญหาในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัในวารสาร และความ
ตอ้งการในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัในวารสารใช้หลกัการแปลผลค่าเฉล่ียในการให้ความหมาย
คะแนนเฉล่ียสภาพปัญหาและความตอ้งการในการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารดงัน้ี (บุญชม ศรี
สะอาด, 2543)  มีดงัน้ี 

การแปลคะแนน 
4.51 – 5.00 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

  3.51 – 4.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก 
  2.51 – 3.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
  1.51 – 2.50   หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
  1.00 – 1.50    หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
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วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอน การเก็บขอ้มูลในการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัโดยการโทรศพัท์นดัหมายเวลาการสัมภาษณ์ และท า
การสัมภาษณ์จ านวน 15 คน และจดัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามไปยงัคณาจารยแ์ละ
นกัวิจยัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยวิธีการแบบเจาะจง จ านวน 205 ชุด โดยใช้ระยะเวลาในการ
สัมภาษณ์และใชร้ะยะเวลาในการแจกแบบสอบถามระหวา่งเดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม พ.ศ.2556 และได้
เก็บขอ้มูลเพิ่มเติมอีก 1 รอบ ในเดือน กุมภาพนัธ์ - มีนาคม 2557  เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลตามจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีค านวณได ้ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามมาตรวจความถูกตอ้งสมบูรณ์ และน ามาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ี
ตอบกลบัมาทุกชุดก่อนจะน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดท าการวเิคราะห์ โดยวเิคราะห์ขอ้มูลตามรายละเอียดดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานท่ีส าเร็จการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ในการท างาน/การสอน ประสบการณ์ใน
การท าวิจยั ลกัษณะงานวิจยั การเขา้รับการฝึกอบรมสัมมนาเก่ียวกบัการเขียนบทความโดยใช้การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับตวัแปรอายุ ประสบการณ์ในการท างาน/การสอน 
ประสบการในการท าวจิยั จ  านวนเขา้อบรม ใชก้ารหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. วเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของคณาจารยแ์ละนกัวิจยั ต่อแนวทางการส่งเสริมการตีพิมพเ์ผยแพร่
บทความวิจยัในวารสารของคณาจารยแ์ละนกัวิจยั มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชโดยการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) จากแบบสัมภาษณ์และค าถามปลายเปิดจากแบบสอบถามโดยการจดัหมวดหมู่ตาม
เน้ือหาและใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และการจดัอนัดบัเพื่อจดักลุ่มขอ้มูล 
วเิคราะห์และการสังเคราะห์ขอ้มูล 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวจัิย 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานและขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถามแนวทาง
ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัในวารสาร จ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 205 คน พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 57 
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คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 ส่วนใหญ่มีอาย ุ50 ปีข้ึนไป จ านวน 115 คนคิดเป็นร้อยละ 56.1 รองลงมาอาย ุ41 - 50 
ปี จ  านวน 47 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.9  อายุ 30 – 40 ปี จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และอายุต ่ากวา่ 30 
ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5   มีระดับการศึกษาปริญญาเอก จ านวน  148 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 
รองลงมามีระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และปริญญาตรีจ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.0  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยจ์  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.0 รองลงมาต าแหน่งรองศาสตราจารย ์จ  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 ต าแหน่งอาจารย ์จ  านวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.3 ต าแหน่งนักวิจัย/เจ้าหน้าท่ีวิจัย จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5  

ประสบการณ์ในการท าวิจัย 5 -10 เ ร่ือง จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมามี
ประสบการณ์ในการท าวจิยันอ้ยกวา่ 5 เร่ือง จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 และมีประสบการณ์ในการท า
วิจยัมากกวา่ 10 เร่ือง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2  เป็นหวัหนา้โครงการวิจยันอ้ยกวา่ 5 เร่ือง จ านวน 
155 คน คิดเป็นร้อยละ 75.6 รองลงมาเป็นหวัหนา้โครงการวิจยั 5 – 10 เร่ือง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.0 และเป็นหวัหนา้โครงการวิจยัมากกวา่ 10 เร่ือง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 เป็นผูร่้วมวิจยันอ้ยกวา่ 
5 เร่ือง จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมาเป็นผูร่้วมวิจยั 5 – 10 เร่ือง จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.6 และเป็นผูร่้วมวจิยัมากกวา่ 10 เร่ือง 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 ลกัษณะงานวจิยัส่วนใหญ่เป็นการวิจยั
เพื่อการพฒันาจ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 75.6 รองลงมาเป็นการวิจยัเชิงทดลองเพื่อหาความรู้ใหม่ และ
การวจิยัเพื่อการประเมินซ่ึงมีจ านวนเท่ากนั 75 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6   

การตีพิมพใ์นวารสารในรอบ 10 ปี 5-10 เร่ือง จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 56 .0 รองลงมามีการ
ตีพิมพ์ในวารสารในรอบ 10 ปี น้อยกว่า 5 เร่ือง จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 และมีการตีพิมพ์ใน
วารสารในรอบ 10 ปี 11 เร่ืองข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0  มีการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติใน
รอบ 10 ปี 5-10 เร่ือง จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมามีการตีพิมพ์ผลงานวิจยัในวารสาร
ระดบัชาติในรอบ 10 ปีนอ้ยกวา่ 5 เร่ือง จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 มีการตีพิมพผ์ลงานวจิยัในวารสาร
ระดับชาติในรอบ 10 ปี 11 เร่ืองข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติในรอบ 10 ปี น้อยกว่า 5 เร่ือง จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2  รองลงมามีการตีพิมพ์ใน
วารสารระดบันานาชาติในรอบ 10 ปี 5 - 10 เร่ือง จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8  

ส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการเขียนบทความเพื่อตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติ
และระดบันานาชาติจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 และเคยเขา้รับการอบรมจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.7 มีการทราบหลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวจิยั จ  านวน 128 คน คิดเป็น 
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ร้อยละ 62.4 ไม่ทราบหลกัเกณฑก์ารสนบัสนุน จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและความตอ้งการในการส่งเสริม
การตีพิมพบ์ทความวจิยัในวารสาร  ดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1  สภาพปัญหารายดา้นท่ีส่งผลต่อการตีพิมพบ์ทความวจิยัในวารสาร 

สภาพปัญหาในการตีพิมพบ์ทความวจิยัในวารสาร X  S.D. ความหมาย 

1. ปัญหาดา้นบุคคล 3.23 1.012 เห็นดว้ยปานกลาง 

2. ปัญหาดา้นการเงิน 3.13 1.086 เห็นดว้ยปานกลาง 

3. ปัญหาแหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่ 3.22 0.903 เห็นดว้ยปานกลาง 

4. ปัญหาดา้นบทความวจิยั 3.27 1.064 เห็นดว้ยปานกลาง 

รวม 3.21 1.016 เห็นดว้ยปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัญหาในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัใน 

วารสารในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ความคิดเห็นต่อสภาพ
ปัญหาในการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัปานกลางไดแ้ก่ ปัญหาดา้นบทความวจิยั (ค่าเฉล่ีย 3.27)  ปัญหา
ดา้นบุคคล (ค่าเฉล่ีย 3.23) ปัญหาแหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่ (ค่าเฉล่ีย 3.22) และปัญหาดา้นการเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.13) 

1.  ความคิดเห็นต่อปัญหาดา้นบทความวิจยั ท่ีส่งผลต่อการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสาร
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27)  ซ่ึงความคิดเห็นต่อปัญหาดา้นบทความวิจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารระดบัปานกลางไดแ้ก่ ไม่มีศูนยบ์ริการเทคนิคเบ้ืองตน้ในการเขียน
บทความวิจยั (ค่าเฉล่ีย 3.48) ประเภทของงานวิจยัมีผลต่อการพิจารณาของบรรณาธิการในการคดัเลือก
ผลงานตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ (ค่าเฉล่ีย 3.40) และไม่มีศูนยป์ระเมินบทความวิจยัท่ีส่งไปตีพิมพ์
เผยแพร่ (ค่าเฉล่ีย 3.37) 

2.  ความคิดเห็นต่อปัญหาดา้นบุคคล ท่ีส่งผลต่อการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารโดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23) ซ่ึงความคิดเห็นต่อปัญหาด้านบุคคลท่ีส่งผลต่อการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจยัในวารสารระดบัมากคือปัญหาดา้นเวลาเน่ืองจากภาระงานประจ าและงานอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.21) 
มีความคิดเห็นปานกลางไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะภาษาต่างประเทศมีความส าคญัต่อการเขียนบทความวิจยั 
(ค่าเฉล่ีย 3.46) และ ความรู้และทกัษะในการเขียนบทความวจิยัมีผลต่อการตีพิมพเ์ผยแพร่ (ค่าเฉล่ีย 3.33) 
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3.  ความคิดเห็นต่อปัญหาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ท่ีส่งผลต่อการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยใน
วารสารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.22) ซ่ีงความคิดเห็นต่อปัญหาแหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่ ท่ีส่งผล
ต่อการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารในระดบัมากไดแ้ก่ วารสารมีค่า Impact Factor สูงมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกส่งผลงาน (ค่าเฉล่ีย 3.71) ขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขของแหล่งตีพิมพ ์มีผลต่อการตีพิมพเ์ผยแพร่
บทความวิจยั (ค่าเฉล่ีย 3.65) และมีความเห็นระดบัปานกลางคือความมีช่ือเสียงของวารสารมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกตีพิมพผ์ลงานวจิยั (ค่าเฉล่ีย 3.33) 

4.  ความคิดเห็นต่อปัญหาดา้นการเงิน ท่ีส่งผลต่อการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารระดบั
ปานกลางคือ การท่ีตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพผ์ลงานลงในวารสารเป็นอุปสรรคต่อการตีพิมพผ์ลงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.13) 

ตารางท่ี 2  ความตอ้งการการส่งเสริมการตีพิมพบ์ทความวิจยัในวารสาร 

ความตอ้งการการส่งเสริมการตีพิมพบ์ทความวิจยัในวารสาร X  S.D. ความหมาย 

1. องคก์รควรสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการตีพิมพผ์ลงานในวารสาร 4.10 0.80 เห็นดว้ยมาก 

2. องคก์รควรส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการความรู้ดา้น 3.90 0.92 เห็นดว้ยมาก 

    การเขียนบทความ    

3. องคก์รควรสร้างแรงจูงใจ เพื่อชกัจูงใหบุ้คคลในองคก์าร 4.22 0.75 เห็นดว้ยมาก 

   ปฎิบติังานใหไ้ดผ้ลผลิต ทั้งปริมาณและคุณภาพมากท่ีสุด    

4. องคก์รควรมีท่ีปรึกษาเม่ือมีปัญหาในการเขียนบทความ 4.14 0.80 เห็นดว้ยมาก 

   ภาษาต่างประเทศ    

5. ควรมีศูนยส่์งเสริมสนบัสนุนตรวจสอบบทความและ 

   ด าเนินการส่งตีพิมพเ์ผยแพร่ 

4.16 0.928 เห็นดว้ยมาก 

รวม 4.10 0.84 เห็นดว้ยมาก 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัความตอ้งการการส่งเสริมการตีพิมพบ์ทความวิจยัใน
วารสารมีความตอ้งการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) ความคิดเห็นต่อความตอ้งการการส่งเสริม 
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัในวารสารในระดบัมาก ได้แก่  องค์กรควรสร้างแรงจูงใจ เพื่อชักจูงให้
บุคคลในองค์การปฏิบติังานให้ได้ผลผลิต ทั้งปริมาณ และคุณภาพมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.22) ควรมีศูนย์
ส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบบทความและด าเนินการส่งตีพิมพ์เผยแพร่ (ค่าเฉล่ีย 4.16) องค์กรควรมีท่ี
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ปรึกษาเม่ือมีปัญหาในการเขียนบทความภาษาต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.14) องคก์รควรสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน
การพิมพผ์ลงานในวารสาร (ค่าเฉล่ีย 4.10) และองคก์รควรส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการความรู้ดา้นการ
เขียนบทความ (ค่าเฉล่ีย 3.90)  

สรุปความคิดเห็นจากผู้บริหาร 
ความคิดเห็นต่อปัญหาในการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารของคณาจารยแ์ละนกัวิจยั

ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    
1.  ด้านบุคลากร  คณาจารยแ์ละนักวิจยัส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลยั ยงัไม่ให้ความส าคญักบั

งานวิจยัเท่าท่ีควร เน่ืองจากอาจารยมี์ภาระกิจอ่ืนๆ ท่ีเป็นภาระงานประจ ามากส่วนหน่ึง และมองวา่งานวิจยั
เป็นงานรองท่ีจะไม่ท าถา้ไม่ปลอดจากภาระกิจอ่ืนๆ อยา่งแทจ้ริง  อีกประการหน่ึงคือคณาจารยแ์ละนกัวิจยั
ไม่สนใจในการวิจยัเชิงลึกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้และเป็นผูรู้้จริงในเร่ืองนั้น มกัจะเปล่ียน
ความสนใจตามความสนใจของแหล่งทุน ท าให้งานวิจยัไม่น่าสนใจพอท่ีวารสารจะรับตีพิมพ ์คณาจารยมี์
ภาระงานผลิตชุดวิชา ท าให้มีขอ้จ ากดัดา้นการผลิตบทความเพื่อการตีพิมพเ์ผยแพร่และดา้นการท าวิจยั เพื่อ
น ามาเขียนบทความไดอ้ย่างต่อเน่ือง  ควรจดับุคลากรเพื่อแนะน า/ประสานงานในการตีพิมพฯ์ ตามแหล่ง
ต่างๆ และมีขอ้มูลเก่ียวกบั ขอ้ก าหนดในการตีพิมพ์วารสารแต่ละฉบบั เช่นรูปแบบการเขียน Font  Size 
ลกัษณะการพิมพ ์การอา้งอิง เพื่อบุคลากรจะไดเ้ตรียมตน้ฉบบัให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขของวารสารแต่ละ
ฉบบัและมีข้อมูลเก่ียวกับระยะเวลาการส่งต้นฉบบัของวารสารแต่ละฉบบั ควรจดับุคลากรท่ีช่วยแปล
บทคดัย่อเป็นภาษาองักฤษ เฉพาะของแต่ละศาสตร์เพราะวิชาการต่างๆ จะมีศพัท์เฉพาะของตนเอง  ขาด
แรงจูงใจในการตีพิมพ ์แรงจูงใจในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงเงิน แต่หมายถึงก าลงัใจ ควรมีระบบท่ีส่งเสริมก าลงัใจ 
เช่นมีบอร์ดเผยแพร่ผลงานท่ีบุคลากรได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ควรมีการสนับสนุน โดยเฉพาะ Peer 
Review หรือการช่วยดา้นภาษาบุคลากรยงัขาดความรู้ ทกัษะ เร่ืองภาษาต่างประเทศเป็นปัญหา อุปสรรค
ส าคญั อาจารยท่ี์บรรจุใหม่ขาดประสบการณ์ในการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสารโดยเฉพาะระดบั
นานาชาติ ท าให้ไม่ทราบถึงกระบวนการขั้นตอน และแนวปฏิบติัท่ีดี ดว้ยภาระงานของคณาจารยด์า้นการ
เรียนการสอนและงานเชิงธุรการท่ีมีเป็นจ านวนมากท าให้อาจารยไ์ม่สามารถมุ่งจุดสนใจในการท าวิจยั
ส าหรับการตีพิมพใ์นวารสารไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและอยา่งต่อเน่ือง ควรมีท่ีปรึกษาในดา้นการเขียนโครงการวิจยัท่ี
มีศกัยภาพและตอบโจทย ์ซ่ึงจะน าไปสู่การเพิ่มโอกาสของการตีพิมพเ์ผยแพร่ ควรมีนกัภาษาองักฤษระดบั
สากล ท่ีจะช่วยขดัเกลาภาษาก่อนส่งไปวารสารต่างประเทศ หรือหากมีแลว้ก็ควรประชาสัมพนัธ์ หรือเปิดตวั 
และแนะน าการใชบ้ริการตอนน้ี ไม่รู้วา่มีหรือไม่มีซ่ึงไม่ใช่แค่การแปลภาษาแต่เป็นการช่วยกนัร่างบทความ 

2.  ดา้นเงินทุน  ทุนวิจยัของมหาวิทยาลยัค่อนขา้งจ ากดั นกัวิจยัหรือคณาจารยจึ์งสนใจทุนวิจยั
จากหน่วยงานภายนอกมากกว่า เม่ือไดผ้ลงานวิจยัออกมา ส่วนใหญ่จึงเป็นลิขสิทธ์ิของแหล่งทุน ท าให้ไม่
สามารถตีพิมพไ์ด ้เงินทุนเพื่อส่งเสริมการวิจยัยงัมีค่อนขา้งจ ากดั ท าใหผู้ต้อ้งการท าวจิยั บางส่วนยงัไม่ไดรั้บ
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การสนับสนุนให้ท าวิจยัท่ีสนใจ ซ่ึงจะน ามาสู่การเขียนบทความ ควรจดัสรรค่าตอบแทนในการแปล
บทคดัยอ่/แปลบทความเป็นภาต่างประเทศเพื่อสนบัสนุนการลงบทความในวารสารนานาชาติ ควรมีระบบ 
สนบัสนุนเงินทุนในการตีพิมพเ์ผยแพร่(ไม่ใช่ตีพิมพแ์ลว้ให้การสนบัสนุน) แต่ควรเป็นการสนบัสนุนเม่ือ
ตีพิมพ์ได้ในวารสารใดท่ีต้องมีค่าบริการ (เงินค่าตีพิมพ์) หากมีการส ารองจ่ายควรเบิกจ่ายได้ ไม่ควรมี
ขอ้จ ากดัหรือเพดานส าหรับค่าตีพิมพ ์(จ านวนตามจ่ายจริง) มหาวิทยาลยัมีเงินสนบัสนุนนอ้ยและมีระเบียบ
ขั้นตอนยุง่ยากตามนโยบาย มหาวิทยาลยัฯ แต่ควรสนบัสนุนการไปเผยแพร่ ประชุมวิชาการเพราะเป็นทาง
ลดัไปสู่การเขียนบทความ เน่ืองจากไดเ้ห็นแนวทางของคนอ่ืนๆ กวา้งขวาง 

3.  ดา้นแหล่งตีพิมพ ์ แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่ท่ีมีคุณภาพมีจ านวนไม่มากนกั บางแห่งมีขอ้ก าหนด
ในการตีพิมพ์ยุ่งยาก และตอ้งมีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีอยู่ในฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ
ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ยงัมีไม่มากนกั ควรมีฐานขอ้มูลวารสารต่างๆ ท่ีอยูใ่นฐาน TCI เพื่อบุคลากรจะไดเ้ลือก
การเผยแพร่ไดถู้กแหล่ง ตามตวัช้ีวดัการประกนัคุณภาพ ควรผลกัดนัในวารสารของมหาวิทยาลยั/สาขาวิชา 
เขา้สู่ฐาน TCI  ควรมีการจดัสัมมนาให้ความรู้เร่ืองการหาแหล่งตีพิมพ์ ขาดการประชาสัมพนัธ์อย่างเป็น
ระบบให้บุคลากรไดรั้บทราบ ควรมีการประชาสัมพนัธ์แหล่งตีพิมพเ์ผยแพร่ของแต่ละสาขาให้คณาจารยไ์ด้
ทราบโดยเฉพาะอาจารยท่ี์ยงัมีประสบการณ์น้อยในด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ ผูตี้พิมพ์ควรหูตากวา้งไกล 
คน้ควา้เอาเองเป็นหลกั และรู้  Keyword ของเร่ืองตนเองวา่อยูใ่นวารสารประเภทใด เหมาะกบักลุ่มเป้าหมาย
ใด ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ห้องสมุดกลางจะมีคนท าหน้าท่ีช่วยสืบคน้ทางเทคนิคเพื่อหาแหล่งขอ้มูล
โดยเฉพาะบางคร้ังจะลงวารสารใดก็ตอ้งไดอ่้านบทความจากวารสารนั้นๆ ก่อน และตอ้งสามารถเขา้ถึงไป 
Download บทความออกมาได ้ส่วนมากจะตอ้งใชช่้องทางสมาชิกหรือเครือข่าย  

4.  ดา้นบทความวจิยั  บทความวจิยัของมหาวทิยาลยั จากงานวจิยับางประเภทไม่สามารถตีพิมพ์
ในวารสารอ่ืนๆ ภายนอกมหาวิทยาลยัได ้เช่น การวิจยัเก่ียวกบัหลกัสูตรชุดวิชา ของมหาวิทยาลยัเอง การ
ก าหนดให้บทความวิจยัต้องมีเน้ือหาอย่างเดียวกบัรายงานวิจยั ก็เป็นปัญหาอุปสรรคหน่ึงในการตีพิมพ์
เน่ืองจากวารสารท่ีรับตีพิมพอ์าจจะไม่สนใจผลงานวิจยัทั้งหมดของเร่ืองนั้น จึงไม่รับตีพิมพ ์แต่ถา้มีการน า
บางส่วนท่ีน่าสนใจก็อาจจะไดรั้บการพิจารณาตีพิมพ ์การตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวจิยั ไดต้อ้งเร่ิมดว้ยการท า
วิจยั ซ่ึงอาจารยบ์างส่วนโดยเฉพาะนักวิจยัมือใหม่ยงัไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าท่ีควร ควรมีฐานข้อมูล 
รูปแบบการเขียนบทความของวารสารต่างๆ การอนุมติัหัวขอ้วิจยั บางคร้ังก าหนดว่าเป็นความลบั ไม่ให้
ตีพิมพเ์ผยแพร่ท าให้ไม่สามารถตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารได ้ควรจดักลุ่มผูเ้ขียนบทความวิจยัเป็นกลุ่ม เช่น 
กลุ่มสังคมศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ เพื่อให้เกิดบรรยากาศการแลกเปล่ียน เรียนรู้ และปรับปรุง
บทความวิจยั ขาดการอบรมแนวทางการเขียนท่ีมีความเป็นสากล ควรจดัให้มีหน่วยงานสนับสนุนการ
ตรวจสอบบทความท่ีเป็นภาษาองักฤษ ส าหรับอาจารย ์และนกัวจิยัท่ีตอ้งการ เพื่อใหไ้ดบ้ทความท่ีมีคุณภาพ
การเขียนในระดบัสากลไดค้วรจดัใหมี้ท่ีปรึกษาในมหาวิทยาลยั ส าหรับให้อาจารยแ์ละนกัวิจยัปรึกษาหารือ
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ถึงกระบวนการการจดัท าบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ เพิ่ม/ให้มีทีมพี่เล้ียงด้านการจดัท าข้อมูลสถิติ
ประยกุต ์เพราะเป็นขอ้มูลส่วนท่ีเพิ่มความสมบูรณ์และน่าเช่ือถือเชิงสถิติ ควรเป็นบทความท่ีมีมาตรฐานตาม
เกณฑข์องแหล่งตีพิมพเ์ป็นการเขียนข้ึนเพื่อใหส้ามารถลงตีพิมพเ์ฉพาะวารสารนั้นๆ 

 อภิปรายผล 
 แนวทางการส่งเสริมการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจยัในวารสาร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
คณาจารย ์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พบว่าความคิดเห็นต่อความตอ้งการในการส่งเสริมการตีพิมพ์
บทความวิจยัในวารสารระดบัมากไดแ้ก่  องคก์รควรสร้างแรงจูงใจเพื่อชกัจูงให้บุคคลในองคก์รปฏิบติังาน
ให้ไดผ้ลผลิตทั้งปริมาณ และคุณภาพมากท่ีสุด  ควรมีศูนยส่์งเสริมตรวจสอบและการส่งตีพิมพ ์ องคก์รควร
มีท่ีปรึกษาเม่ือมีปัญหาในการเขียนภาษาต่างประเทศ  จากสรุปผลการวิจยัจะเห็นไดว้า่ แนวทางการส่งเสริม
การตีพิมพบ์ทความวิจยัในวารสารคือ องคก์รควรสร้างแรงจูงใจเพื่อชกัจูงให้บุคคลในองคก์รปฏิบติังานให้
ได้ผลผ ลิตทั้ งป ริมาณและ คุณภาพมาก ท่ี สุ ด  ซ่ึ งสอดคล้องกับ  ทฤษฎีความ เสมอภาค  ของ  
J. Stacy  Adams (1965) และทฤษฎีความคาดหวงั ของวกิเตอร์ วรูม (1964)  ท่ีกล่าววา่กระบวนการจูงใจของ
มนุษยใ์นการท างาน มีการท่ีจะจูงใจให้พนกังานท างานเพิ่มข้ึนนั้นจะตอ้งเขา้ใจกระบวนการทางความคิด
และการรับรู้ของบุคคลก่อน โดยปกติเม่ือคนจะท างานเพิ่มข้ึนจากระดบัปกติเขาจะคิดวา่เขาจะไดอ้ะไรจาก
การกระท านั้นหรือการคาดคิดวา่อะไรจะเกิดข้ึนเม่ือเขาไดแ้สดงพฤติกรรมบางอยา่ง ในกรณีของการท างาน 
พนกังานจะเพิ่มความพยายามมากข้ึนเม่ือเขาคิดวา่การกระท านั้นน าไปสู่ผลลพัธ์บางประการท่ีเขามีความพึง
พอใจ เช่น เม่ือท างานหนกัข้ึนผลการปฏิบติังานของเขาอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีข้ึนท าให้เขาไดรั้บการพิจารณาเล่ือน
ขั้น เล่ือนต าแหน่งและไดค้่าจา้งเพิ่มข้ึนค่าจา้งกบัต าแหน่งเป็นผลของการท างานหนกัและเป็นรางวลัท่ีเขา
ตอ้งการเพราะท าให้เขารู้สึกว่าได้รับการยกย่องจากผูอ่ื้นมากข้ึน แต่ถ้าเขาคิดว่าแมเ้ขาจะท างานหนักข้ึน
เท่าไรก็ตามหวัหนา้ของเขาก็ไม่เคยสนใจดูแลยกยอ่งเขาจึงเป็นไปไม่ไดท่ี้เขาจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้น
เล่ือนต าแหน่งเขาก็ไม่เห็นความจ าเป็นของการท างานเพิ่มข้ึน ความรุนแรงของพฤติกรรมท่ีจะท างานข้ึนอยู่
กบัการคาดหวงัท่ีจะกระท าตามความคาดหวงันั้นรวมถึงความดึงดูดใจของผลลพัธ์ท่ีจะไดรั้บซ่ึงจะมีเร่ือง
ของการดึงดูดใจ การเช่ือมโยงรางวลักบัผลงาน และการเช่ือมโยงระหวา่งผลงานกบัความพยายามโดยทฤษฎี
น้ีจะเนน้เร่ืองของการจ่ายและ การให้รางวลัตอบแทนเนน้ในเร่ืองพฤติกรรมท่ีคาดหวงัเอาไวต่้อเร่ืองผลงาน 
ผลรางวลัและผลลพัธ์ของความพึงพอใจต่อเป้าหมายจะเป็นตวัก าหนดระดบัของความพยายามของพนกังาน 
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ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
1.  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการท างานวิจยัในเชิงบูรณาการเพิ่มมากข้ึนทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยัเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างานวิจยัให้มากข้ึน และเพื่อรองรับกบัผลกระทบจากการเกษียนอายุ
ราชการของนกัวจิยัในระยะ 5-10 ปีขา้งหนา้ 

2.  ควรปรับกลไกในการส่งเสริมใหมี้การตีพิมพเ์ผยแพร่มากข้ึน ตั้งแต่กลไกของการขอทุนวจิยั การ
พิจารณารายงานการวิจยั ควรมีความกระชบั เพื่อให้มีผลงานวิจยัแล้วเสร็จมากข้ึนจะส่งผลต่อการตีพิมพ์
เผยแพร่มากข้ึน 

3.  สร้างระบบสนบัสนุนในใหมี้ทุนส าหรับการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวจิยั 
4.  สนบัสนุนใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมาช่วยตรวจขดัเกลา 

แกไ้ขส านวนและการใชภ้าษาในบทความวจิยั 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1.  ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จใจการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัของคณาจารยแ์ละ
นกัวจิยัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 2.  ควรศึกษาถึงจ านวนผลงานวจิยัท่ีแลว้เสร็จและสามารถตีพิมพใ์นวารสารท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลสากล 
 3.  ควรศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย  ของคณาจารย์และนักวิจัย  มหาวิทยาลัย - 
สุโขทยัธรรมาธิราช 
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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  2) ศึกษาระดบัการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และ 3) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 315 คน ท่ีไดจ้ากการสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  
   ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวา่ โดยภาพรวม
มีความสัมพนัธ์กนัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
ค าส าคัญ: ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา              
                 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

wanna_f@mail.rmutt.ac.th
drroong57@hotmail.com
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ABSTRACT 
 This research aimed to study 1)  the level of instructional leadership of school administrators, 2) 
the level of the learning organization of schools, and 3) the relationship between instructional leadership of 
school administrators and the learning organization of schools under Pathumthani Primary Educational 
Service Area Office 2. 
 The sample selected by using a stratified random sampling technique, was composed of 315 
directors and teachers in schools under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2 in academic 
year 2015. The research instrument used for data collecting was Likert five-point scale questionnaires. The 
data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment 
correlation coefficient. 
 The result showed that 1) the level of instructional leadership of school administrators as a whole 
was at a high level, 2)  the level of the learning organization of schools as a whole was at a high level, and 
3)  the relationship between instructional leadership of school administrators and the learning organization 
of schools under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2 as a whole revealed the high 
positive relationship at .01 level of significance. 
 Keywords: instructional leadership of school administrators, learning organization of school,                      
                     primary educational service area. 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ก าหนดไว้
ในมาตรา 11 ส่วนราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้ในหน่วยงานทั้งในระดบักลุ่มและระดบัองคก์ารโดยมุ่งเนน้
ส่วนราชการใหมี้ลกัษณะกา้วไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยบุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั
และกนั สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท างานในการจดักบัขอ้มูลไดอ้ย่างเป็นระบบ สะดวก 
และรวดเร็ว ตลอดจนมีการถ่ายโอนขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2546, น. 3) การพฒันา
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้กา้วไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นมีความทนัสมยั รวดเร็ว 
และปรับเปล่ียนกระบวนการทศัน์ในการท างานของบุคลากรในการพฒันาขีดความสามารถของตนเองและมี
ศกัยภาพในการท างาน โดยมีการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เพื่อกา้ว
ไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2556) 

 เพื่อให้การศึกษาของประเทศไทย มีมาตรฐานระดบัสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย และมี
ศกัยภาพสูงสุด มีความรู้และทกัษะท่ีแข็งแกร่งและเหมาะสม ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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จึงไดก้ าหนดไวใ้น ปีงบประมาณ 2558 กล่าวไวใ้นนโยบายขอ้ท่ี 3 ซ่ึงว่าดว้ยเร่ืองยกระดบัความแข็งแกร่ง
มาตรฐานวิชาชีพครูและผูบ้ริหาร ให้เป็นครูเป็นผูท่ี้มีความสามารถและทกัษะท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งพฒันาความสามารถของตนในการบริหารจดัการ และเป็นผูน้ า
ทางวิชาการ ครูและผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี แก่ผูเ้รียน สร้างความมัน่ใจและความไวว้างใจ 
ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกบันกัเรียน ให้สอดคลอ้งกบัวิชาชีพ และเร่งรัดปรับปรุงสถานศึกษาให้
เป็นองคก์ารท่ีมีความเขม้แขง็ มีแรงบนัดาลใจและมีวสิัยทศัน์ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีชดัเจน ในการ
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล และสนองกลยุทธ์ ส่งเสริมให้เกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้ของครูในพื้นท่ี ทั้งในโรงเรียนเดียวกนั และระหว่างโรงเรียนอ่ืนๆ หรือในองค์กร สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) 

 ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาถือว่ามีความส าคญัต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา เพราะผูบ้ริหารเป็นผูข้บัเคล่ือนองคก์ารให้บรรลุไปสู่เป้าหมาย โดยผูบ้ริหารจะตอ้งมี
ภาวะผูน้ าทางวชิาการในการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจและการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษาให้บุคลากรมี
แนวทางในการปฏิบติังานได้อย่างชัดเจน (Krug, 1992, pp. 8-9) การพฒันาองค์การท่ีก้าวไปสู่การเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาไดน้ั้นผูบ้ริหารจะตอ้งส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถานศึกษามีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั หากผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดทกัษะในการบริหารและขาดการเป็นภาวะผูน้ าทาง
วชิาการก็จะค่อนขา้งจะมีอุปสรรคในการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงสถานศึกษาแต่
ละแห่งมีการบริหารงานท่ีแตกต่างกนัออกไป หากผูบ้ริหารมีภาวะทางวิชาการควรส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการ
พฒันาตนเองและแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อน ามาใชใ้นการพฒันางาน ตลอดจนน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้
ในการจดัการความรู้ท่ีระบบ และการถ่ายโอนขอ้มูล ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรเกิดการเรียนรู้ในการ
ใช้ส่ือออนไลน์เพื่อใช้ในการเพิ่มพูนความรู้ เช่น อินเทอร์เน็ต  มาใช้ปฏิบติังานให้เกิดความคล่องตวัและ
รวดเร็วสถานศึกษาก็จะประสบความส าเร็จในการก้าวไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Marquardt, 2011, p. 247) 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ก าหนดกรอบแนวด าเนินงานของ
นโยบายและยทุธศาสตร์ ในมาตรฐานท่ี 1 การบริหารจดัการองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ ในการพฒันาสู่องคก์าร
แห่งการเรียนรู้ในขณะท่ียงัขาดระบบในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล และจดัการความรู้ ท่ีเป็นระบบ รวมถึง
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบักลุ่มและระดบัองคก์าร จึงมีการปรับเปล่ียนในเร่ืองการพฒันาคน พฒันางาน ให้
น าไปสู่องคก์ารสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้และกระบวนการพฒันาให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ มีความสามารถ
ในการคิดเชิงระบบ สามารถรับรู้ และปรับเปล่ียนกรอบความคิดในการสร้างจิตส านึกให้บุคลากรเกิดการ
พฒันาตนเองและองคก์ารมีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม เพื่อไปก าหนดวสิัยทศัน์และพนัธกิจ สู่เป้าหมาย  มีการ
จดัการความรู้  แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัทั้งในระดบักลุ่ม และระดบัองค์การมาพฒันาตนเองและ
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พฒันาองคก์าร อีกทั้งยงัตอ้งพฒันาสถานศึกษาท่ีอยูใ่นความดูแล ใหก้า้วเขา้สู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
(ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2, 2557) 

 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นการสั่งสมความรู้จากประสบการณ์ของบุคลากรของ
สถานศึกษา จึงเป็นเร่ืองท่ีบุคคลและกลุ่มจะตอ้งมีความตระหนัก ในการสร้างผลงานท่ีดีให้กบัองค์การ 
ร่วมกนัพฒันาตนเองและหน่วยงาน ให้เจริญงอกงามอยา่งต่อเน่ือง และองคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นพลวตัท่ี
จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง และแลกเปล่ียนเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา จะตอ้งฝึกฝนและพฒันาทกัษะและหลกัการ
ในการเรียนรู้แบบทัว่ทั้งองคก์าร ควบคู่กบัการใชเ้ทคโนโลย ีและสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าพฒันาองคก์ารให้
ประสบความส าเร็จ ซ่ึงเป็นการกา้วไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

  ผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของครุก 
(Krug, 1992, pp. 8-9) ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบคือ 1) การก าหนดพนัธกิจ 2) การบริหารหลกัสูตรและ
การสอน 3) การนิเทศการสอน 4) การก ากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน และ 5) การส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนการสอน และศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตามแนวคิดของ
มาร์ควอดท ์(Marquardt, 2011) ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ  คือ 1) พลวตัแห่งการเรียนรู้ 2) การปรับเปล่ียน
องค์การ 3) การเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร 4) การจดัการความรู้ และ5) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  ว่ามี
ความสัมพนัธ์กันหรือไม่ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและสถานศึกษาให้กา้วเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นขอ้มูลสารสนเทศเพื่อ
ใชใ้นการพฒันาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด   

วัตถุประสงค์ 

   1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 

   2. เพื่อศึกษาระดบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

   3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
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กรอบแนวคิด 
             ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิด ดงัภาพท่ี 1 
 
 
    ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บริหาร          การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ     

   สถานศึกษา                                                                                 สถานศึกษา                                                                                   

   1. การก าหนดพนัธกิจ                                1. พลวตัแห่งการเรียนรู้ 

   2. การบริหารหลกัสูตรและการสอน                                          2. การปรับเปล่ียนองคก์าร 

   3. การนิเทศการสอน                                                      3. การเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากร 

   4. การก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน                          4. การจดัการความรู้ 

   5. การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน                           5. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 

    
ภาพที ่1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 โดยศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการตามแนวคิดของครุก (Krug, 1992, pp. 430-443) ซ่ึงมี 5 องคป์ระกอบ 
คือ 1) การก าหนดพนัธกิจ 2) การบริหารหลกัสูตรและการสอน 3) การนิเทศการสอน 4) การก ากบัติดตาม
ความกา้วหน้าของนกัเรียน และ5) การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน ส่วนแนวคิดองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ผูว้จิยัใชแ้นวคิดของ มาควอดท ์(Marquard, 2011) ซ่ึงมี 5 องคป์ระกอบคือ 1) พลวตัแห่งการเรียนรู้ 2) 
การปรับเปล่ียนองค์การ 3) การเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร 4) การจดัการความรู้ และ5) การประยุกต์ใช้
เทคโนโลย ี

       ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไดแ้ก่ 3 อ าเภอ คือ ล าลูกกา ธญับุรี และ หนองเสือ ซ่ึงมีโรงเรียน
ทั้งหมด 67โรงเรียน มีจ านวนผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนทั้งหมด 1,337 คน 

   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดจ้ากการเปิดตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซ่ีและ 
มอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตวัอย่าง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนจ านวนทั้งส้ิน 315 คน 
   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการ
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วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวจัิย 
 ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า สถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.10 มีอายุ  31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.00 
ส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ 93.30 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.70 และมี
ประสบการณ์ท างานมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 35.60 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับของภาวะผู ้น าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย (X ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2556, น. 121) ผล
ดงัตารางท่ี 2.1 

 ตารางที่ 2.1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวม 

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา (X) 
จ านวน (n=315) แปลผล 

อยูใ่นระดบั (X ) S.D. 
1.  การก าหนดพนัธกิจ (X1) 4.24              0.64 มาก 
2.  การบริหารหลกัสูตรและการสอน (X2) 4.15              0.64 มาก 
3.  การนิเทศการสอน  (X3) 4.13 0.65 มาก 
4.  การก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน (X4) 
5. การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน (X5)                 

4.13 
4.18              

0.68 
0.67 

มาก 
มาก 

รวม 4.17 .599 มาก 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบวา่ ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ การก าหนดพนัธกิจ รองลงมา คือ การเสริมสร้างบรรยากาศการ
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เรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการนิเทศการสอน และการก ากบั

ติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก  

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 การศึกษาระดบัของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑข์องบุญชม ศรีสะอาด (2556, น. 121) 
ผลดงัตารางท่ี 3.1  

 ตารางที่ 3.1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวม  

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา (Y)  
จ านวน (n=315) แปลผล 

อยูใ่นระดบั ( X ) S.D. 
1.  ดา้นพลวตัแห่งการเรียนรู้ (Y1) 4.09 0.61 มาก 
2.  ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์าร (Y2) 4.09 0.64 มาก 
3.  ดา้นการเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากร (Y3) 4.11 0.66 มาก 
4. ดา้นการจดัการความรู้ (Y4) 4.06 0.62 มาก 
5.  ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี(Y5) 4.04 0.68 มาก 

รวม 4.08 0.58 มาก 
 ผลการวิเคราะห์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบวา่ ดา้นท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นการเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากร รองลงมา คือ ดา้นการ

ปรับเปล่ียนองค์การและดา้นพลวตัแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดบัมาก และดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติัน้อยท่ีสุด 

ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี อยูใ่นระดบัมาก 

 ตอนที ่4 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
โดยภาพรวมผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.1 
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 ตารางที ่4.1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2  โดยภาพรวม  

ภาวะผูน้ าทางวชิาการ  
 ของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา                                                                                                                     

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  (Y) 
พลวตั
แห่ง
การ
เรียนรู้ 
(Y1) 

การ
ปรับเปล่ียน
องคก์าร 
(Y2) 

การเพ่ิม
บทบาท
ใหก้บั 
บุคลากร 
(Y3) 

การจดัการ
ความรู้ 
(Y4) 

การ
ประยกุตใ์ช้
เทคโนโลย ี

(Y5) 

องคก์าร
แห่งการ
เรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

(Ytot) 

 

การก าหนด 
พนัธกิจ (x1) 

.611** .691** .710** .641** .642** .728**  

การบริหารหลกัสูตร
และการสอน (x2) 

.680** .742** .766** .706** .702** .794**  

การนิเทศการสอน (x3)                           
 
การก ากบัติดตาม 

.672** 
 

.660** 

.706** 
 

.724** 

.725** 
 

755** 

.703** 
 

.726** 

.691** 
 

.748** 

.772** 
 

.799** 

 

ความกา้วหนา้ของ
นกัเรียน (x4) 
การเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียน
การสอน  (x5)  

 
 

.611** 

 
 

.707** 

 
 

.728** 

 
 

.744** 

 
 

.758** 

 
 

.785** 

 
 
 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการ
ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา (Xtot) 

 
 

.711** 

 
 

.785** 

 
 

.810** 

 
 

.775** 

 
 

.780** 

 
 

.853** 

 
 
 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้ งไว้ โดยด้านท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ คือ การบริหารหลกัสูตรและการสอนกบัการเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากร และคู่ท่ี
มีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ การก าหนดพนัธกิจกบัพลวตัแห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างบรรยากาศการเรียน
การสอนกบัพลวตัแห่งการเรียนรู้ 
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อภิปรายผลการวจัิย 

 1. ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 เม่ือพิจารณาในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ท่ีมีการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก คือ การก าหนดพนัธกิจ รองลงมา คือ การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน  
และท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยสุด คือ ดา้นการนิเทศการสอน และการก ากบัติดตามความกา้วหน้าของ
นักเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ผูบ้ริหารมีความเตรียมความพร้อมในเร่ืองการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความเขม้แขง็ท่ีจะมีภาวะผูน้ าทางวิชาการโดยก าหนดแนวทางการปฏิบติังานท่ี
ชัดเจนโดยมุ่งเน้นการก าหนดพนัธกิจ วิสัยทศัน์ และมีการท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อรองรับการ
ประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีกรอบและทิศทางในการปฏิบติังานให้
งานบรรลุไปตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้ผูบ้ริหารจึงเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน 
ตลอดจนผูบ้ริหารยงัตอ้งมีทกัษะและเทคนิคท่ีหลากหลายเพื่อน ามาใชใ้นพฒันาในการบริหารงาน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจะต้องมีผลงานในเชิงประจกัษ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเป็นภาวะผูน้ าทางวิชาการโดยจัดท า
โครงการหรือการสร้างนวตักรรมท่ีเป็นเลิศและน ามาพฒันาสถานศึกษาท่ีเรียกวา่ Best Practice ท่ีผูบ้ริหาร
ทุกโรงเรียนจะตอ้งจดัท าข้ึนมา เพื่อท่ีจะน ามาใชใ้นการบริหารและพฒันาสถานศึกษาของตนเอง ผูบ้ริหารจึง
มีบทบาทท่ีส าคญัในการเป็นผูน้ าทางวิชาการ โดยสร้างนวตักรรมท่ีเป็นเลิศในการหาจุดเด่นของสถานศึกษา
ของตนเอง น ามาเป็นนโยบายท่ีจะช่วยพฒันาและขบัเคล่ือนสถานศึกษาของตนเองให้มีคุณภาพ ตลอดจน
ผูบ้ริหารมีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อมทอ้งถ่ินของตนเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียน และผูป้กครองในการจดักระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
เสริมสร้างบรรยากาศภายในสถานศึกษาโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศภายใน
โรงเรียนให้มีมุมวิชาการ และผูบ้ริหารยงัเป็นตน้แบบท่ีดีในการเป็นท่ีปรึกษาทางดา้นวชิาการให้กบัครู และ
มีการก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียนเพื่อจะน าขอ้มูลมาเป็นสารสนเทศในปรับปรุงและพฒันาให้
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั วิเชียร  ทองคล่ี (2554, น. 122-132) พบวา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมทุกดา้น
อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั ณัฐชนก  ชยัศรี (2555, น. 96-100) พบวา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
โ ร ง เ รี ยนกับประ สิท ธิ ผลของ โร ง เ รี ยน  สั ง กัดส า นัก ง าน เ ขตพื้ น ท่ี ก า ร ศึ กษ ามัธ ยม ศึกษา  
เขต 19 โดยภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
 เม่ือพิจารณารายด้านภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่ละดา้น สามารถอภิปราย
ผลไดด้งัน้ี  
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  1.1 ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการก าหนดพนัธกิจ มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
ผูบ้ริหารมีบทบาทท่ีส าคญัในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจและวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยมีการ
ประชุมช้ีแจง ก าหนดแนวทางการปฏิบติังานของโรงเรียน โดยผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมใน
การวางแผน อีกทั้งบุคลากรมีความเขา้ใจตรงกนัในแนวทางของการปฏิบติังาน เพื่อน าไปสู่การพฒันางาน
ด้านวิชาการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งความส าเร็จของงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ สอดคลอ้งกบั พชัรินทร์  พนัธ์โตดี (2556, น. 90-92) พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทาง
วิชาการระดบัปฐมวยัของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นคือ ดา้นก าหนดพนัธกิจ อยูใ่นระดบัมาก 
  1.2 ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการสอน มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดก้ าหนดและวางแผนในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา โดยมีการ
วางแผนในการบริหารหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพมุ่งเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั และผูบ้ริหารยงัเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา
ให้กบัครูผูส้อน มีทกัษะและความช านาญท่ีจะถ่ายทอดในการเป็นผูน้ าทางวิชาการให้กบัครูผูส้อนเก่ียวกบั
เทคนิคการสอนได้อย่างหลากหลายและมีแนวทางพฒันาทางด้านสติปัญญาของนักเรียน โดยมีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อผูเ้รียน และดูแลนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า มีการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนโดยการจดัการสอนซ่อมเสริมให้กบันกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นการเรียนให้มีผล
การเรียนท่ีดีข้ึนเป็นส่ิงท่ีผูป้กครองตอ้งการให้เกิดข้ึนกบัตวันกัเรียนและให้ความไวว้างใจในสถานศึกษาท่ี
ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนซ่ึงสอดคล้องกบั รัชสุดา  บุตรดีศกัด์ิ (2556, น. 120-122) พบว่า ความสัมพนัธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเลย พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น คือ ดา้น
การบริหารจดัการหลกัสูตรและการสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
  1.3 ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการนิเทศการสอน มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัใหมี้โครงการนิเทศการสอนครูโดยผูบ้ริหารมีการนิเทศก ากบัติดตามและประเมินผล
ในดา้นการจดัการเรียนการสอนของครูวา่มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด และเขา้ไปใหค้  าแนะน าและช้ีแนะ
กบัครูผูส้อน โดยผูบ้ริหารมีบทบาทในฐานะผูน้ าทางวชิาการเขา้ไปนิเทศการสอนของครูอยา่งนอ้ยภาคเรียน
ละ 1 คร้ัง ในการดูแลเร่ืองการจดักระบวนการเรียนการสอนของครูอีกทั้งยงัส่งเสริมในเร่ืองการใช้ส่ือ
อุปกรณ์ท่ีจะท าให้เกิดผลดีกบัตวันกัเรียน และน าผลขอ้มูลจากการนิเทศการสอนของครูผูส้อนมาปรับปรุง
แกข้อ้บกพร่องในพฒันาการจดักระบวนการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รัชสุดา  บุตรดีศกัด์ิ 
(2556, น. 120-122) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าทางวิชาการของผู ้บริหารโรงเรียนกับ
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ประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเลย พบวา่ โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นคือ ดา้นการพฒันาครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
  1.4 ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนท่ีชดัเจน ผูบ้ริหารมีภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการในการควบคุมก ากบัดูแลเก่ียวกบังานวิชาการของโรงเรียน  มีการวางแผนและปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนของครู และมีการประเมินผลการเรียนของนกัเรียนวา่มีเกณฑ์อยูใ่นระดบัใด และ
มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน มีมุมส่งเสริมเก่ียวกับวิชาการภายในโรงเรียน และท าให้เกิดความพึงพอใจของ
ผูป้กครอง สอดคลอ้งกบั พชัรินทร์  พนัธ์โตดี (2556, น. 90-92) พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทาง
วิชาการระดบัปฐมวยัของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น คือ ดา้นการก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน มีระดบั
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
  1.5  ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ดา้นการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารมีการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน โดยให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากข้ึน และส่งเสริมให้ครูมี
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลายหลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักระบวนการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน โดยมีการจดับรรยากาศภายในโรงเรียนในการ
ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างสะดวก สวยงาม และปลอดภยั สอดคลอ้งกบั วิเชียร  ทองคล่ี (2554, น. 122-132) พบว่า ภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 31 โดยภาพรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น คือการส่งเสริมบรรยากาศการ
เรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก  
  2. การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวา่ เม่ือพิจารณาในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นการเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากร รองลงมา คือ 
ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์ารและด้านพลวตัแห่งการเรียนรู้ และดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ ดา้น
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึง
กนัในระหวา่งภายในองคก์ารและภายนอกองคก์าร ตลอดจนผูบ้ริหารสถานศึกษายงัเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน และมอบอ านาจใหบุ้คลากรไดมี้การตดัสินใจในการท างานเองตามความ
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ถนดัและความรับผิดชอบ และมีการจดัอบรมบุคลากรให้มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เช่น การศึกษาดู
งาน การอบรมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบติัการ การส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการศึกษาต่อ และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษายงัส่งเสริมใหบุ้คลากรทนัต่อการเปล่ียนแปลงโดยมีการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใช้
ในการท างานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตวัและมีระบบในการจดัเก็บขอ้มูล และถ่ายโอนขอ้มูลได้
อยา่งเป็นระบบมากข้ึน สอดคลอ้งกบั ธีรยุทธ  จ่ิมอาษา (2551, น. 97-100) พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบวา่โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และสอดคล้องกบั จุฑามาศ  อินนามเพ็ง (2552, น.185-198) พบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารครูผูส้อนท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
  เม่ือพิจารณารายดา้นการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาแต่ละดา้น สามารถ
อภิปรายผลไดด้งัน้ี  
  2.1 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นพลวตัแห่งการเรียนรู้ พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเพราะ 
ผูบ้ริหารและบุคลากรภายในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูบ้ริหารมีการ
ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรให้ไดพ้ฒันาตนเองในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการท างานซ่ึงกนัและกนั และมี
สนบัสนุนให้บุคลากรเขา้รับการอบรมในดา้นต่างๆ เช่น ส่งเสริมให้บุคลากรเขา้รับการศึกษาต่อ ไดเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ การศึกษาดูงาน และการเขา้ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
น ามาใช้ในการปรับปรุงและพฒันางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคล้องกบั ธีรยุทธ  จ่ิมอาษา 
(2551,น. 97-100) พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น คือ ดา้นพลวตั
แห่งการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก  
  2.2 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์าร พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะ ผูบ้ริหารมีการก าหนดจดัท าโครงสร้างและมีกรอบแนวทางในการพฒันาสถานศึกษา โดยผูบ้ริหาร
เปิดโอกาสให้บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ไดมี้ส่วนร่วมในประชุมร่วมกนัวางแผน
และพฒันาเร่ืองการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารส่งเสริมบุคลากรภายในโรงเรียนใหมี้การท างาน
เป็นทีมในการร่วมกนัวางแผนในการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การท่ีได้ตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั  
อญัชลี  ปรีชายศ (2554, น.80-83) ) พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มบ่อทอง1 อ าเภอบ่อทอง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 5  ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 

        

      59 
 

เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น คือ ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์าร อยูใ่นระดบั
มาก 

  2.3 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 
2 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการบริหารงานโดยการกระจายอ านาจและมอบหมายอ านาจในการท างานให้กบั
บุคลากร ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล และส่งเสริมในการ เปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในโรงเรียนไดเ้รียนรู้เพื่อน ามาพฒันาตนเอง ตลอดจนบุคลากรมีอิสระในการตดัสินใจในการท างาน 
ผูบ้ริหารมีความไวเ้น้ือเช่ือใจในการท างานของบุคลากร รวมถึงการสนบัสนุนให้บุคลากรน าความรู้ท่ีไดม้า
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน สอดคล้องกบั ปิยะ  ละมูลมอญ 
(2556, น.88-91) พบวา่ วฒันธรรมองคก์รท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น คือ ดา้นการเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากรอยูใ่นระดบัมาก และแตกต่างกบังานวิจยัของ ทศัวรรณ  เพง็พุฒ 
(2553, น. 83) พบว่า ปัจจยัองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจยัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายปัจจยั คือ 
ปัจจยัการเพิ่มอ านาจสมาชิกองคก์าร อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2.4 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการจดัการความรู้ พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีการส่งเสริมใหบุ้คลากร
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน บุคลากรมีความกระตือรือร้นใน
การแสวงหาความรู้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อน ามาพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองมีการแลกเปล่ียนความรู้กนัทั้งใน
ระดบักลุ่มและระดบัองคก์าร และเผยแพร่ผลงานของตนเองไปยงัสถานศึกษาอ่ืนๆใหไ้ดรั้บความรู้ร่วมกนัมี
การถ่ายโอนความรู้ ตลอดจนผูบ้ริหารยงัเปิดโอกาสให้บุคลากรท่ีมีความถนัดและความช านาญเข้ามา
ช่วยเหลือให้ค  าปรึกษาระหว่างเพื่อนครูดว้ยกนั มีการส่งเสริมการจดัอบรมสัมมนา เพื่อให้บุคลากรได้น า
ความรู้มาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั รวมถึงการจดัเก็บ
องค์ความรู้ไดอ้ย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกบั ศุภลกัษณ์  ศานติเธียร (2557, น. 73-75) พบว่า การศึกษาการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 พบวา่ โดยรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น คือ ดา้นการจดัการความรู้ อยูใ่นระดบัมาก 
  2.5 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะ ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ผูบ้ริหารได้
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ส่งเสริมให้บุคลากรภายในโรงเรียนเข้าถึงเครือข่ายองค์ความรู้ต่างๆ ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือ
คอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอต่อจ านวนบุคลากร และผูบ้ริหารสนบัสนุนจดัท าห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื่อให้
บุคลากรไดมี้แหล่งสืบคน้ขอ้มูลและใช้ในห้องส านกังาน เพื่อใช้ในการสร้างฐานขอ้มูลและจดัเก็บข้อมูล 
รวมถึงการถ่ายโอนขอ้มูล จดัท าขอ้มูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นไดอ้ย่างเป็นระบบ โดยสามารถเขา้ถึงเครือข่าย
ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หรือการออนไลน์ มาใชใ้หก้ารท างานใหเ้กิดความสะดวก และรวดเร็วเป็นระบบมาก
ข้ึน สอดคลอ้งกบั ธีรยทุธ  จ่ิมอาษา (2551,น. 97-100) พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น คือ ดา้นการน าเทคโนโลยีไปใช ้อยูใ่นระดบัมาก แตกต่างกบังานวิจยัของ ช่อผกา  ชยั
ชาญ (2555น. 82-84) พบวา่ การศึกษาการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนศรีราชา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ครูผูส้อนพบวา่ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการน าเทคโนโลยีไป
ประยกุตใ์ช ้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. จากการวจิยัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวิชาการกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ราย
ดา้น พบวา่ ในภาพรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีความสัมพนัธ์
กนัทางบวก ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอยู่ในระดบัสูงโดยคู่ท่ีมี
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง คือ การบริหารหลกัสูตรและการสอนกบัการเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนในการบริหารหลกัสูตรและการสอนภายในสถานศึกษาของตนเอง ในการ
จดักิจกรรมกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการก าหนดนโยบายและปรับปรุงการเรียน
การสอน การประเมินผลการสอนของครู เพื่อให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน อีกทั้งผูบ้ริหารมี
การมอบอ านาจให้กบับุคลากรในการตดัสินใจในงาน บุคลากรทุกคนได้รับอ านาจให้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนในก าหนดแนวทางการปฏิบติัในการพฒันาโรงเรียน โดยการกระจายอ านาจและมอบหมายอ านาจ
ในการท างานให้กับบุคลากร ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ จุฑามาศ  อินนามเพ็ง (2552, น. 184-185) พบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารครูผูส้อนท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครพนม เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวจิยัท่ีไดส้รุปและน ามาอภิปรายผล ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะท่ีควรใหค้วามสนใจ ดงัน้ี 
 1. จากผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการก าหนดพนัธกิจ  ดงันั้นผูบ้ริหารควรมีการก าหนดวิสัยทศัน์ และพนัธกิจ มีการ
วางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน และก าหนดกรอบ
เป้าหมายอยา่งชดัเจน เพื่อให้บุคลากรมีกรอบและทิศทางในการท างาน  ตลอดจนผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้
บุคลากรมีการท างานเป็นทีม มีการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั โดยผูบ้ริหารควรมุ่งเนน้พฒันางานดา้น
วิชาการของโรงเรียนให้มีความเขม้แข็งโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมาเป็นขอ้มูล เพื่อ
น ามาปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. จากผลการวิจยั พบวา่ การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาจากรายดา้นแลว้ พบวา่ 
ดา้นท่ีมีระดบัในการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ดา้นการเพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมีการมอบ
อ านาจและกระจายอ านาจให้กบับุคลากรไดมี้ส่วนร่วมการตดัสินใจในการท างานตลอดจนยงัตอ้งมีความ
ไวว้างใจในตวับุคลากรท่ีจะมอบหมายงาน และผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรไดพ้ฒันาขีดความสามารถ
ของตน และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั สนบัสนุนให้บุคลากรไดน้ าความรู้ท่ีมีอยูม่าใชพ้ฒันาในการท างาน
และเกิดประโยชน์สูงสุด ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการประสานงานกบัผูป้กครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนและพฒันาสถานศึกษาเพื่อใหอ้งคก์ารมีความเขม้แขง็และประสบความส าเร็จ 

3. จากการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
มีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ โดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัสูงคือ 
การบริหารหลกัสูตรและการสอนกบัการเพิ่มบทบาทใหก้บับุคลากร   ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมีการก าหนดและ
วางแผนในการบริหารหลกัสูตรและการสอน อีกทั้งผูบ้ริหารตอ้งก ากบัติดตามดูแลอย่างใกลชิ้ด ในการมี
ส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญัเก่ียวกบัการ
เพิ่มบทบาทให้กบับุคลากร มีความไวว้างใจในการตดัสินใจของบุคลากร โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและจดัโครงสร้างของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีได้ก าหนดไว ้ผูบ้ริหารต้องมีการ
ประสานงานกบับุคลากร ตลอดจนผูบ้ริหารมีการประชุมช้ีแจงนโยบายในการบริหารต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา และ ผูป้กครอง ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนมีความ
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มของชุมชน รวมถึงผูบ้ริหารมีการมอบอ านาจใหก้บับุคลากรใน
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การตดัสินใจในการท างาน มีการกระจายงานตามความรับผิดชอบและมีการแบ่งสายงานท่ีชดัเจน มีการ
ก ากบันิเทศติดตามงานอย่างใกลชิ้ด และช้ีแนะให้ค  าปรึกษากบับุคลากรไดเ้ป็นอย่างดี จึงท าให้บุคลากรมี
แนวทางการปฏิบติังาน และตอ้งเปิดโอกาสให้บุคลากรไดพ้ฒันาการเรียนรู้ของตนเองตามความรับผิดชอบ
และตามความถนดัในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการจดัเก็บความรู้ ผูบ้ริหารยงัส่งเสริมใหบุ้คลากรไดเ้ขา้รับ
การอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อน ามาพฒันางาน ดงันั้นการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูน้ าทางวิชาการย่อม
ส่งผลให้สถานศึกษามีการพฒันาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีลกัษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ตามท่ีผูว้ิจยัไดมี้ขอ้เสนอแนะในการวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

 1. ควรมีการศึกษาปัจจยัการก าหนดพนัธกิจท่ีส่งผลต่อพลวตัแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อพลวตัแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กบัการท างานเป็นทมี ของสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

The Relationship between Constructive Organizational Culture and Teamwork 
in Schools under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2 
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   การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดบัวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์  2) ระดบัการ
ท างานเป็นทีม  3) ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กบัการท างานเป็นทีม ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  2   
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผูส้อนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ านวน 315 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แบบสอบถาม
มาตรา ส่วนประ เ มินค่ า  5 ระดับ  ส ถิ ติ ท่ี ใช้ในการวิ เคราะ ห์ข้อมูล  ได้แ ก่  ค่ า ร้อยละ  ค่ า เฉ ล่ี ย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  
  ผลการวิจยั พบวา่ 1) ระดบัวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรคข์องสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นมิติมุ่งความส าเร็จ ดา้นมิติมุ่งสัจการแห่งตน ดา้นมิติมุ่งบุคคลและการสนบัสนุน และดา้นมิติมุ่งไมตรี
สัมพนัธ์ ตามล าดับ  2) ระดับการท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วน
ร่วม ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการมีเป้าหมายเดียวกนั ด้านความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และ ด้านการ
ส่ือสารอย่างเปิดเผย ตามล าดบั 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กบัการท างาน
เป็นทีมของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
ค าส าคัญ: ความสัมพนัธ์ วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์  การท างานเป็นทีม  ส านักงานเขตพื้นท่ี 
      การศึกษาประถมศึกษา 

worarat_t@mail.rmutt.ac.th
drroong57@hotmail.com


http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 5  ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 

        

      65 
 

ABSTRACT 

  This research aimed to study 1)  the level of the constructive organizational culture, 2)  the level of 

teamwork in schools, and 3)  the relationship between constructive organizational culture and teamwork in 

schools under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2. 

   The sample in this study was composed of 315 directors and teachers in schools under Pathumthani 

Primary Educational Service Area Office 2. The research instrument used for data collection was Likert five 

point scale questionnaires. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, and 

Pearson’s product moment correlation coefficient to determine the relationship. 

  The research revealed that 1) the level of the constructive organizational culture as a whole and on 
all aspects was at a high level, 2)  the level of teamwork in schools as a whole and on all aspects was at a 
high level, and 3)  the relationship between constructive organizational culture and teamwork in schools 
under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2 revealed the high positive relationship at .01 
level of significance. 
Keywords: relationship, constructive organizational culture, teamwork, Primary Educational Service Area 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  การปฏิบติังานในสถานศึกษานั้นจ าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคลากรท่ีหลากหลายสายงาน ไม่วา่จะเป็น
สายงานด้านการสอนและสายงานด้านการสนับสนุน ก็ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการท างานเป็นทีม  ปัจจุบนัการ
ท างานเป็นทีมมีความส าคญัอยา่งมากในการปฏิบติังาน ซ่ึงสถานศึกษาจะประสบผลส าเร็จไดน้ั้นตอ้งอาศยั
บุคลากรทุกคนและบุคลากรท่ีหลากหลายประเภทท่ีอยู่ในองค์การ เพื่อให้บุคลากรทุกคนไดร่้วมกนัแสดง
ความคิดเห็นและร่วมกนัปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและบทบาทของตนเอง  นอกจากน้ีการจดัการเรียนการสอน
ยงัตอ้งใชว้ธีิการบูรณาการในการสอนของหลายๆ วชิาเขา้ดว้ยกนั และบุคลากรทุกคนท่ีท าหนา้ท่ีในการสอน
ก็ตอ้งมีการร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมมือกนัท าในกระบวนการจดัการเรียนการสอนร่วมกนัใหป้ระสบผลส าเร็จ   
  ปัจจุบนัวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ยงัมีปัญหาและอุปสรรค์อีกมากมายหลายประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาเร่ือง
วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ซ่ึงในปัจจุบนัจะเป็นการปฏิบติังานตามท่ีผูบ้งัคบับญัชาสั่งการเท่านั้น 
บุคลากรในสถานศึกษาไม่มีเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน ไม่ มุ่ง เน้นผลส าเ ร็จของงานโดยจะท างาน
ให้เสร็จแต่ละว ันให้ผ่านไปเท่านั้ น  บุคลากรขาดความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบติังาน และขาด
ความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในองค์การ ชอบเป็นผูต้าม
มากกว่าท่ีจะคิดจะท าด้วยตนเอง ไม่ยอมพฒันาวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ บุคลากรส่วนใหญ่มีลักษณะ
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วฒันธรรมองค์การแบบตั้งรับ-เฉ่ือยชา ถา้ผูบ้งัคบับญัชาไม่สั่งการบุคลากรก็จะไม่ท างานเพราะกลวัความ
ผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารงานและการปฏิบติังานของสถานศึกษาเป็น
อยา่งมาก ท าให้องคก์ารไม่มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาไดย้าก (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2, 2557)   
 ดา้นการท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2  ยงัพบปัญหาในการปฏิบติังานในสถานศึกษาเน่ืองจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานตามหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายของตนเองแต่ละคนต่างท างานตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองเท่านั้น ขาด
ความร่วมมือ ร่วมใจกนัในการท างาน ขาดการระดมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ขาดการประสานงานกนั 
ขาดการตดัสินใจร่วมกนั โดยการตดัสินใจส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียว ผูบ้งัคบับญัชาไม่
เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้แสดงความคิดเห็นและตดัสินใจด้วยตนเอง บุคลากรขาดปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งกนั ต่างคนต่างท างานเพื่อให้ผา่นไปวนัๆ การบริหารงานขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งจากผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน 
ท าให้การปฏิบติังานขาดความคล่องตวั การบริหารของผูบ้งัคบับญัชาส่วนใหญ่ยงัมีการก าหนดเป้าหมายใน
การท างานไม่ชัดเจน ท าให้ผูป้ฏิบัติงานไม่มีทิศทางในการท างานท่ีชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน 
ขาดประสิทธิภาพ (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2, 2557)   

 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์และการท างานเป็นทีม  
ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 วา่วฒันธรรมองคก์ารแบบ
สร้างสรรคใ์นแต่ละดา้นและการท างานเป็นทีมในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัใด รวมทั้งมีวฒันธรรมองคก์ารแบบ
สร้างสรรคด์า้นใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการท างานเป็นทีม เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาสถานศึกษา
ใหป้ระสบผลส าเร็จและมีคุณภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อศึกษาระดบัวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  2 

2.  เพื่อศึกษาระดับการท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต  2 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กบัการท างานเป็นทีม ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  2   
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัภาพท่ี 1 
 

 

 

 

 

                      ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

นิยามศัพท์ 
  1.  วฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรค ์หมายถึง องคก์ารท่ีมีแบบแผนในการประพฤติปฏิบติัในการ
แสดงออกท่ีให้ความส าคญักบัค่านิยมการท างานท่ีมุ่งเน้นความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การ มุ่งเน้นท่ี
การส่งเสริมให้คนในองค์การมีปฏิสัมพันธ์กันมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันในการท างานร่วมกัน และ
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั มีความรัก มีความสามคัคีต่อกนั และมีลกัษณะในการท างานท่ีส่งเสริมให้บุคลากร
ในองคก์ารท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ   
  2.  การท างานเป็นทีม หมายถึง บุคคลหลายคนท างานร่วมกนัอย่างใดอย่างหน่ึงตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้มีการประสานงานกนั มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั มีส่วนร่วมในการบริหารและการตดัสินใจ และมีการ
ท างานร่วมกนั เพื่อจะน าไปสู่ผลส าเร็จไดม้ากกวา่การท่ีจะท างานตามล าพงั 
  3.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีก ากบัดูแลและบริหารจดัการการศึกษาในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา และรองผูอ้  า
นายการสถานศึกษารักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา    
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 
1.   เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคใ์หก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
  2.  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการท างานเป็นทีมใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษา ของสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   

วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ 

 

1.  มิติมุ่งความส าเร็จ    

2.  มิติมุ่งสจัการแห่งตน  

3.  มิติมุ่งบุคคลและการสนบัสนุน 

4.  มิติมุ่งไมตรีสมัพนัธ์  

การท างานเป็นทมี 

 

1.  การส่ือสารอยา่งเปิดเผย      

2.  การมีส่วนร่วม 

3.  การมีเป้าหมายเดียวกนั 

4.  ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

5.  การยอมรับนบัถือ 
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  3.  เพื่อเป็นสารสนเทศใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพฒันาวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรค์
และการท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ให้
ประสบผลส าเร็จและมีคุณภาพต่อไป   
 

วิธีการวิจัย 

  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคก์บัการท างาน
เป็นทีมของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูว้จิยัจะด าเนินการ
ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  1.  รูปแบบของการวิจยั การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรค์กบั
การท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นการ
วจิยัเชิงอธิบาย (Explanatory research)  
  2.  ประชากร ในงานวิจยัคร้ังน้ีมีประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประกอบดว้ย สถานศึกษาในอ าเภอธญับุรี 
จ  านวน 11 แห่ง อ าเภอล าลูกกา จ านวน 30 แห่ง อ าเภอหนองเสือ จ านวน 26 แห่ง รวมทั้งส้ิน 67 แห่ง 
และรวมจ านวนประชากรทั้งส้ิน จ านวน 1,337 คน 
  3.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีไดจ้ากการเปิดตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจ
ซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยไดเ้ปิดกลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนประชากร 1,337 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 302 คน และผูว้ิจ ัยได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้ นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
เพื่อให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีดีและครอบคลุม ผูว้ิจยัได้จ  าแนกอ าเภอออกเป็น 3 อ  าเภอ แล้วสุ่มในแต่ละชั้น 
ตามสัดส่วน ได้สถานศึกษาแยกเป็นอ าเภอธัญบุรี จ  านวน 6 แห่ง อ าเภอล าลูกกา จ านวน 8 แห่ง อ าเภอ 
หนองเสือ จ านวน 7 แห่ง รวมทั้ งส้ิน จ านวน 21 แห่ง ซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู ้บริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษาละ 1 คน และครูผูส้อน สถานศึกษาละ 14 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัใชศึ้กษาในคร้ังน้ีจ  านวน
ทั้งส้ิน 315 คน 
  4.  เคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
       ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ ต  าแหน่ง ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) 
      ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ของสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมานค่า (Rating 
Scale) ) 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert Scale)  
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      ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัการท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมานค่า (Rating Scale) ) 5 ระดบั 
ของลิเคิร์ท (Likert Scale)  

5.  น าแบบสอบถามไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหา โดยผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 5 คน 
6.  แกไ้ขแบบสอบถามการวิจยัตามท่ีผูท้รงคุณวฒิุแนะน าเรียบร้อยแลว้ น าแบบสอบถามไปทดลอง

ใช ้จ านวน 30 คน แลว้หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 7.  น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 8.  ผูว้จิยัเก็บรวบรวมแบบสอบถามและติดตามรับแบบสอบถามคืน 
 9.  น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บมาตรวจสอบความสมบูรณ์จากการเก็บขอ้มูล แลว้น าไปวเิคราะห์ขอ้มูล 
 10.  การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาประมวลผลและวเิคราะห์ดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
   10.1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ (Percentage)        
   10.2 วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์และการท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
                            10.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคก์บัการท างานเป็นทีม ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยใช้สถิติ ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
  การศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรคก์บัการท างานเป็นทีม 
ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 
 1.  วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวา่ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากและมีรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นมิติมุ่งความส าเร็จ ดา้นมิติมุ่งสัจการแห่งตน ดา้นมิติมุ่งบุคคลและการสนบัสนุน และดา้น
มิติมุ่งไมตรีสัมพนัธ์ ตามล าดบั   
 2.  การท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 พบวา่ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากและมีรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมี
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ส่วนร่วม ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั ดา้นความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และ ดา้นการ
ส่ือสารอยา่งเปิดเผย ตามล าดบั 
 3.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคก์บัการท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กัน
ทางบวกอยู่ในระดบัสูง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูง คือ ด้านมิติมุ่ง 
สัจการแห่งตนกบัดา้นการมีส่วนร่วมและดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัน้อย คือ ดา้นมิติมุ่งความส าเร็จกบัการ
ยอมรับนบัถือ 
 

อภิปรายผล 
  1.  วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุษบา เภกะสุต (2549) ท่ีศึกษาพบว่า วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดบัมาก อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไดมี้แบบแผนการประพฤติปฏิบติัท่ีให้
ความส าคญักับการท างานท่ีให้ความพึงพอใจแก่บุคลากรในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้บุคลากรใน
สถานศึกษา มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในการท างานร่วมกนั และมีการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัมีความรักความ
สามัคคีต่อกันและส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานโดยมุ่งให้ผลงานประสบผลส าเร็จ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีของคุ๊ก และลาฟเฟอร์ต้ี (Cooke & Lafferty, 1989) ท่ีกล่าวไวว้า่  วฒันธรรมองคก์าร
แบบสร้างสรรค์เป็นองค์การท่ีมีแบบแผนในการประพฤติปฏิบติัในการแสดงออกท่ีให้ความส าคญักบั
ค่านิยมการท างานท่ีมุ่งเนน้ความพึงพอใจของบุคลากรในองคก์าร มุ่งเนน้ท่ีการส่งเสริมให้คนในองค์การมี
ปฏิสัมพนัธ์กนัมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในการท างานร่วมกนัและสนับสนุนซ่ึงกนัและกนัมีความรัก มี
ความสามคัคีต่อกนัและมีลกัษณะในการท างานท่ีส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์ารท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ 
  2.  การท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
กรกนก  บุญชูจรัส (2552)ท่ีศึกษาพบว่า การท างานเป็นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 แต่ละคน
ในสถานศึกษามีส่วนเก่ียวขอ้งได้ร่วมคิดร่วมท ามีการประสานงานกบัสถานศึกษาอ่ืนๆ ประสานงานกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน องคก์รชุมชน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้สดงพฤติกรรมในการ
ท างานร่วมกนัมีการประสานงานและรับผดิชอบงานร่วมกนัมีการวางแผนการท างานร่วมกนัมีการตรวจสอบ
ผลการปฏิบติังานร่วมกนั ประเมินผล ปรับปรุงและแกไ้ขปัญหางานร่วมกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ฟาร์เล็ท และสโตเนอร์ (Farlet &Stoner, 1989) ท่ีศึกษาพบวา่ ตอ้งสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อผูป้ฏิบติังานเป็น
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ทีมเก่ียวกบัด้านทกัษะและการประนีประนอม การใช้อ านาจภายใตก้ลยุทธ์หรืออ านาจท่ีระบุไวใ้นค าสั่ง
ต่างๆ ให้ความรู้และการส่ือสารให้ผูร่้วมทีมได้รับรู้การท างานร่วมกันเป็นทีมจึงจะประสบผลส าเร็จ 
เน่ืองจากบุคคลในทีมท างานเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคก์บัการท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางบวก 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอมรรัตน์ 
พงษป์วน (2550) ท่ีศึกษาพบวา่ วฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคมี์ความสัมพนัธ์กบัการท างานร่วมกนัและ
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน และสอดคล้องกบังานวิจยัของบุศรา  กายี (2546) ท่ีศึกษาพบว่า วฒันธรรม
องคก์ารแบบสร้างสรรค ์มีความสัมพนัธ์กบัการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน อาจเป็นเพราะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษามีเป้าหมายของการท างานร่วมกนัและมีเหตุผล ของการ
ปฏิบติังานและมีการวางแผนการปฏิบติังานเพื่อให้งานนั้นประสบผลส าเร็จ ซ่ึงบุคลากรปฏิบติังานโดยยึด
เป้าหมายและหลกัการในการท างานท่ีชดัเจนร่วมกนัแลว้ จะส่งผลใหบุ้คลากรมีความกา้วหนา้และมีความพึง
พอใจในงานท่ีท า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุมาลี แสงสวา่ง (2550) ท่ีศึกษาพบวา่ การท างานแบบมีส่วน
ร่วมและการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการท างานมีการเสนอความคิดเห็น ตลอดจนมีการ
ตดัสินใจร่วมกันอย่างเสมอภาค เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของบาลทาซัดด์ และคุ๊ก (Balthazard & Cooke, 2004) ท่ีศึกษาพบว่า วฒันธรรมองค์การแบบ
สร้างสรรค์มีความสัมพนัธ์กบัรายด้านของการท างานเป็นทีมในด้านผลลพัธ์ระดบับุคคลในดา้นบทบาท
หนา้ท่ีท่ีชดัเจนหรือการมีเป้าหมายเดียวกนั  
 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวจิยัท่ีไดส้รุปและอภิปรายผล ผูว้จิยัมีแนวคิดเป็นขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

 1.  ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

  ผลการวิจยัท่ีไดส้รุปและอภิปรายผล ผูว้ิจยัมีแนวคิดเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการน า
ผลการวจิยัไปใช ้ดงัน้ี  

   1.1  ผลการวจิยั พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรค ์ของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีว ัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ทุกด้าน 
อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นมิติมุ่งความส าเร็จมีการปฏิบติัมากท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 
ควรมีการพฒันาวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ในสถานศึกษา โดยส่งเสริมการท างานเพื่อมุ่งไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
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  1.2  ผลการวิจัย พบว่า การท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการท างานเป็นทีมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นการมีส่วนร่วมมี
การปฏิบัติมากท่ีสุด ดังนั้ นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ควรมีการพฒันาการท างานเป็นทีมใน
สถานศึกษาท่ีมีการให้ครูทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมในการคิด การวางแผนการประสานงาน การรับผดิชอบงาน
ร่วมกนั การแกไ้ขปัญหาและพฒันาผลการปฏิบติังานร่วมกนั  

   1.3  ผลการวิจยั พบว่า วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กับการท างานเป็นทีม ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยู่
ในระดับสูง โดยด้านมิติมุ่งสัจการแห่งตนกบัด้านการมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กนัสูง ดังนั้นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน ควรมีการพฒันาบุคลิกภาพของตนเองและพฒันาความสามารถของตนเองให้มี
ความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการท างาน ของสถานศึกษาโดยร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมประสานงาน ร่วม
ปฏิบติังาน รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายร่วมกนั ตลอดจนแก้ไขปัญหาและพฒันาผลการปฏิบติังาน
ร่วมกนั 

  1.4  ผลการวิจยั พบว่า วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กับการท างานเป็นทีม ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยู่
ในระดบัสูง โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคก์บัรายดา้นของตวัแปรการท างาน
เป็นทีม พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคก์บัดา้นการมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด ดงันั้น
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ควรมีการพฒันาวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคโ์ดยการมีส่วนร่วมใน
การท างานของสถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด 

  1.5  ผลการวิจยั พบว่า วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กับการท างานเป็นทีม ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยู่
ในระดบัสูง โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรการท างานเป็นทีมกบัรายด้านของตวัแปรวฒันธรรมองค์การแบบ
สร้างสรรค ์พบวา่ การท างานเป็นทีมกบัดา้นมิติมุ่งไมตรีสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน ควรมีการพฒันาการท างานเป็นทีมโดยการมีมิตรไมตรีสัมพนัธ์ในสถานศึกษาให้
มากท่ีสุด 

  2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ในการวิจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคก์บัการท างานเป็นทีม ของสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อาจด าเนินการคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
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2.1  ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคด์า้นมิติมุ่งความส าเร็จมีความสัมพนัธ์
กนัน้อยท่ีสุดกบัการท างานเป็นทีมดา้นการยอมรับนบัถือ ซ่ึงควรท าการศึกษาตวัแปรการมุ่งความส าเร็จท่ี
ส่ งผล ต่อการยอมรับนับ ถือ  ว่ า มีด้านใดบ้าง ท่ี ส่ งผล ต่อกัน เพื่ อแก้ปัญหาและพัฒนาองค์การ 
ใหดี้ข้ึน 

2.2  ผลการวิ จัยพบว่ า  ว ัฒนธรรมองค์ก ารแบบส ร้างสรรค์ด้ าน มิ ติ มุ่ งความส า เ ร็จ 
มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลางกับการท างานเป็นทีมด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน ซ่ึงควร
ท าการศึกษาตวัแปรการมุ่งความส าเร็จท่ีส่งผลต่อการมีเป้าหมายเดียวกนั วา่มีดา้นใดบา้งท่ีส่งผลต่อกนัเพื่อ
แกปั้ญหาและพฒันาองคก์ารใหดี้ข้ึน 

2.3  ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคด์า้นมิติมุ่งความส าเร็จมีความสัมพนัธ์
กั น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง กั บ ก า ร ท า ง า น เ ป็ น ที ม ด้ า น ค ว า ม ไ ว้ ว า ง ใ จ ซ่ึ ง กั น แ ล ะ กั น 
ซ่ึงควรท าการศึกษาตวัแปรการมุ่งความส าเร็จท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั วา่มีดา้นใดบา้งท่ีส่งผล
ต่อกนัเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาองคก์ารใหดี้ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ: 
กรณีศึกษาศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) การบริหาร
จดัการของศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2) ผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานของ
ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากระราชด าริ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการศูนย์
ศึกษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริกบัผลสัมฤทธ์ิของศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ และ 4) เสนอตวัแบบการบริหารจดัการท่ีเพิ่มผลสัมฤทธ์ิใหก้บัศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ และการขยายความส าเร็จสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ เจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  ซ่ึงตั้งอยู่ต  าบลเขาหินซ้อน  อ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในการวิจยัเชิงปริมาณ
ศึกษาประชากรจริงทั้งส้ิน 182 คน ในการวิจยัเชิงคุณภาพได้ศึกษาจากเจา้หน้าท่ีทั้งฝ่ายบริหารและฝ่าย
ปฏิบติัการทั้งส้ิน 8 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนโดยผา่นการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงจากผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล (Canonical 
Correlation Analysis) และแสดงใหเ้ห็นตวัแบบเส้นทาง (Path diagram) 

ผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) พบวา่ การบริหารจดัการองค์การ
ดา้นการประเมินผลกบัผลสัมฤทธ์ิขององคก์ารในดา้นการบรรลุเป้าหมาย มีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัสูง  
ผลการวเิคราะห์เส้นทาง พบวา่ ตวัแบบการบริหารจดัการท่ีเพิ่มผลสัมฤทธ์ิใหก้บัศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหิน
ซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และขยายความส าเร็จสู่หมู่บา้นรอบศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการองค์การ ในดา้นการประเมินผล ประกอบดว้ย การ
มุ่งเน้นความส าเร็จ และการประเมินผลตามตัวช้ีวดั มีอิทธิพลทางตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย ในด้าน

mailto:P93SPN@hotmail.com
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การศึกษา ทดลอง วิจยั เพื่อการพฒันา และการแลกเปล่ียนส่ือสารระหว่างนักวิชาการนักปฏิบติั และ
ประชาชน 
ค าส าคัญ: การบริหารจดัการองคก์าร ผลสัมฤทธ์ิขององคก์าร 
 

Abstract 
This research aims to 1) study the management practices in Khao Hin Sorn Royal Development 

Center, 2) study the achievements of Khao Hin Sorn Royal Development Center, 3) study the relationship 
between the management practices and the achievements of Khao Hin Sorn Royal Development Center, 
and 4) propose a management model that leads to an increase in achievements and expansion of the success 
to villages around  Khao Hin Sorn Royal Development Center. 

The population of this study included 182 officials working at Khao Hin Sorn Royal Development 
Center located in Khao Hin Sorn subdistrict, Pha Nom Sarakam District, Chachoengsao province. They 
were used for quantitative data collecting. Moreover 8 officials were used for qualitative data collecting. 
The research instruments were a questionnaire and interview questions. Descriptive statistics: the frequency, 
percentage, mean, and standard deviation; and inferential statistics: Canonical correlation analysis were 
applied in data analysis. As a result, a path diagram was constructed. 

Based on Canonical correlation analysis, it was found that the management evaluation of the center 
correlated highly with the achievements of the center. Path analysis showed a model for an increasing in the 
achievements and expansion of the success to villages around Khao Hin Sorn Royal Development Center. 
The model revealed the elements in management evaluation of the center: goal orientation, and indicator-
based performance evaluation. These elements directly influenced achievements in doing R&D research, 
and the interaction among academicians, practitioners, and people.   
Keywords: Organizational Management, Achievement Organizational 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริแต่ละศูนยศึ์กษาจะมีสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเป็นตวัแทน
ของแต่ละภูมิภาคซ่ึงมีสภาพปัญหาท่ีแตกต่างกนั  โดยท าการศึกษาวิจยั และหาแนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสม
กบัพื้นท่ีนั้นๆ เพื่อพฒันาพื้นท่ีแห่งนั้นให้มีสภาพสมบูรณ์สามารถท าการเกษตรได ้ เม่ือผลการศึกษาวิจยัไดรั้บ
ผลส าเร็จแลว้ศูนยศึ์กษาการพฒันาฯ จะท าการขยายผลไปยงัหมู่บา้นท่ีตั้งอยู่รอบๆ ศูนยฯ์  ท่ีเรียกวา่ "หมู่บา้น
รอบศูนย"์  เป็นหมู่บา้นเป้าหมายอนัดบัแรกโดยการส่งเสริมในทุกๆ ดา้น อาทิ การเพาะปลูก  การขยายพนัธ์ุพืช  
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การเล้ียงสัตว ์ การประมง  ฯลฯ  โดยให้เกษตรกรเขา้มารับการอบรม  จดัส่งเจา้หน้าท่ีออกไปให้ค  าแนะน าแก่
เกษตรกรในหมู่บา้นหรือเกษตรกรสามารถเขา้มาศึกษาดูงานภายในศูนยศึ์กษาการพฒันาฯ เองก็ได ้ เม่ือส่งเสริม
ใหก้บัหมู่บา้นรอบศูนยจ์นไดรั้บผลขั้นหน่ึงแลว้ก็จะขยายผลไปยงัเกษตรกรในพื้นท่ีแห่งอ่ืนต่อไป   

ส าหรับศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เป็นหน่ึงในจ านวนศูนยศึ์กษา
ทั้งหมด 6 แห่ง ซ่ึงตั้งอยูห่มู่ท่ี 2 ต าบลเขาหินซอ้น อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีพื้นท่ีรับผิดชอบ 
คือ พื้นท่ีภายในศูนยศึ์กษามีเน้ือท่ี 1,240 ไร่ และพื้นท่ีโครงการพฒันาส่วนพระองคเ์ขาหินซ้อน เน้ือท่ี 655 ไร่ 
หมู่บา้นรอบศูนยฯ์ ในต าบลเขาหินซ้อนและต าบลเกาะขนุน รวม 19 หมู่บา้น เน้ือท่ี 140,785 ไร่ ซ่ึงจะมีหมู่บา้น
เป้าหมายในการปฏิบติังานขยายผลในต าบลบา้นซ่อง จ านวน 14 หมู่บา้น เน้ือท่ี 42,219ไร่ พื้นท่ีราษฎรน้อม
เกล้าฯ ถวายบ้านธารพูด ต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม เน้ือท่ี 32 ไร่ และพื้นท่ีโครงการพฒันาส่วน
พระองคบ์างคลา้ ต าบลเสมด็เหนือ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทราเน้ือท่ี 114 ไร่ (ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหิน
ซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ, 2555, น. 2-3) 
 จากการด าเนินงานสนองพระราชด าริท่ีผ่านมา ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ไดมี้การด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จและสามารถขยายผลไปสู่ราษฎรในพื้นท่ีหมู่บา้นรอบ
ศูนยฯ์ และพื้นท่ีใกลเ้คียง ตลอดจนผูส้นใจ ซ่ึงส่งผลให้ราษฎรมีความพออยูพ่อกิน และมีความย ัง่ยืนต่อตนเอง
และครอบครัว เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศในภาพรวม ซ่ึงศูนยศึ์กษาฯ ไดน้ าผลความส าเร็จของงาน
ศึกษา ทดลองและวจิยัในศูนยฯ์ ไปใชข้ยายผลสู่ราษฎรใน 3 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) การจดัท าแปลงสาธิตภายในศูนย์
ศึกษาฯ 2) จดัใหมี้การฝึกอบรมให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั และ3) การส่งเจา้หนา้ท่ีของศูนยศึ์กษาฯ 
ไปให้ความรู้ในพื้นท่ีของเกษตรกรโดยตรง โดยการมอบหมายให้เจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการของศูนยฯ์ ออกไป
ด าเนินการประสาน ส่งเสริม และติดตามการด าเนินงานดา้นการขยายผลในพื้นท่ีหมู่บา้นรอบศูนยศึ์กษาฯ ใน
ทุกสัปดาห์ (สุพร ตรีนรินทร์, 2554, น. 5) 

  ดงันั้น ผลสัมฤทธ์ิของศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่ง ท่ีจะ
ส่งผลให้เกิดการพฒันาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  ทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินงานของศูนยศึ์กษาการ
พฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เกิดประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน และท่ีส าคญั
สามารถน าผลสัมฤทธ์ิท่ีได้ไปท าการขยายผลประชากรเป้าหมายในระยะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี  ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงการบริหารจดัการศูนยศึ์กษาการ
พฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริท่ีส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  และเพื่อเป็นการเสนอแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริท่ีจะช่วยเพิ่มหรือก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด  และสามารถขยายผลสัมฤทธ์ิไปยงัประชาชนใน
หมู่บา้นรอบศูนยศึ์กษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นของ
ประชาชนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาถึงการบริหารจดัการของศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานของศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากระราช

ด าริ 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารจดัการศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กบัผลสัมฤทธ์ิของศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
4. เพื่อเสนอตวัแบบการบริหารจดัการท่ีเพิ่มผลสัมฤทธ์ิให้กบัศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ และการขยายความส าเร็จสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

นิยามศัพท์ 
การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หมายถึง กระบวนการ

ด าเนินงานหรือการปฏิบติังานของศูนย์ศึกษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ในการสนองแนว
ทางการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริมาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในดา้นต่างๆ         

การวางแผนยุทธศาสตร์  หมายถึง  การจดัท าเป้าหมายและก าหนดแนวทางในการปฏิบติัการ  โดย
ให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและวตัถุประสงค์ของศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริท่ีจะต้อง
ด าเนินการเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดตามเป้าหมายในการพฒันาดา้นต่างๆ ท่ีศูนยไ์ดต้ั้งไว ้  

การจัดโครงสร้างองค์กร  หมายถึง  การจดัรูปแบบองคก์าร  การก าหนดกลุ่มงานและแยกแยะภารกิจ
ท่ีตอ้งด าเนินงานในแต่ละด้าน  เพื่อมอบหมายงานในแต่ละด้านไปให้แต่ละกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบน าไป
ปฏิบติั  ซ่ึงในแต่ละส่วนจะมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกัน  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและสามารถบรรลุ
ผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ งานท่ีตั้งไว ้ 

การอ านวยการ หมายถึง  การท่ีผูบ้ริหารของศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริใช้
อ  านาจในการวินิจฉัยสั่งการ  ช้ีแนะ  ควบคุมการด าเนินการและการสร้างกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน  
ตลอดจนจดัสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ  เพื่อน าไปด าเนินงานและจูงใจบุคลากรในการปฏิบติังาน
ใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

การจัดสรรทรัพยากรองค์การ  หมายถึง การจดัสรรส่ิงท่ีองคก์ารน ามาใชใ้นการบริหารจดัการและ
ด าเนินงานเพื่อให้องคก์ารบรรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์ารก าหนด อนัไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์และบุคลากร  ท่ีมีอยู่
ในองคก์ารใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การประสานงาน  หมายถึง  การติดต่อส่ือสารให้เกิดความคิด  ความเขา้ใจท่ีตรงกัน  เกิดความ
ร่วมมือและด าเนินการไปสู่เป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความสอดคลอ้งกนั ทั้งเวลา  
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และกิจกรรมท่ีจะตอ้งกระท าให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งสมานฉนัท ์เพื่อให้งานด าเนินไปอยา่งราบร่ืน   ไม่
เกิดการท างานซ ้ าซอ้น ขดัแยง้กนั หรือเหล่ือมล ้ากนั    

การประเมินผล  หมายถึง  การรวบรวมขอ้มูลและวดัผลการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ  ในดา้น
คุณลกัษณะและผลลพัธ์ของการด าเนินโครงการนั้น เพื่อการใช้ประโยชน์ในการลดความไม่แน่นอน  การ
ปรับปรุง  แกไ้ขประสิทธิผลของโครงการ  และวดัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนไดมี้โอกาสไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการตดัสินใจ แสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบติัและให้ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานของศูนย์
ศึกษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ผลสัมฤทธ์ิของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หมายถึง  ผลของการด าเนินงาน
ของศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริท่ี สามารถบรรลุเป้าหมายในตามวตัถุประสงคข์องการ
จดัตั้งศูนย ์  

การบรรลุเป้าหมาย หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายของศูนยศึ์กษาการ
พฒันาอนัเน่ืองมาจากรพระราชด าริ  ซ่ึงไดจ้ดัตั้งข้ึนโดยมีเป้าหมายในการเป็นสถานท่ีเพื่อศึกษา  คน้ควา้  
ทดลองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน  และเป็นสถานท่ีไวส้ าหรับแลกเปล่ียนส่ือสารระหว่าง
นกัวชิาการ  นกัปฏิบติั  และประชาชน 

คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ความสามารถของศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ในการบริการแบบเบ็ดเสร็จ และให้ความรู้แก่ประชาชนดา้นการเกษตรแก่ประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอ้ง และมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการบริการเพื่อให้ผูรั้บบริการเกิดความพึง
พอใจประทบัใจ   

การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  หมายถึง ความพยายามของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริท่ีจะศึกษา  คน้ควา้  ต่อยอดการพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในดา้นตวัอย่าง
ความส าเร็จอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในการพฒันานั้นตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัภูมิสังคมภูมิภาคนั้นๆ ดว้ย    

ความส าเร็จขององค์การ หมายถึง ผลส าเร็จของศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
จากการศึกษา คน้ควา้ แลว้น าไปทดลองจนประสบความส าเร็จในดา้นต่างๆ สามารถท าไดจ้ริง เกิดความ
คุม้ค่าในการลงทุน โดยศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริจะท าการขยายความส าเร็จนั้นไปสู่
ประชาชนในหมู่บา้นรอบศูนยซ่ึ์งเป็นเป้าหมายแรก เพื่อยกคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนรอบ
ศูนย ์ซ่ึงหมู่บา้นรอบศูนยป์ระสบความส าเร็จ  สามารถพึงตนเองไดก้็จะเป็นตวัอยา่งต่อไปยงัหมู่บา้นอ่ืนๆ ท่ี
ห่างออกไป   
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1. ทราบถึงแนวทางในการบริหารจดัการของศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ   
2. ทราบถึงแนวทางในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานของศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ  
3. ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจัดการของศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ กบัผลสัมฤทธ์ิของศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ      
4. ทราบถึงตวัแบบในการบริหารจดัการท่ีเพิ่มผลสัมฤทธ์ิใหก้บัศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ และสามารถขยายความส าเร็จสู่หมู่บา้นรอบศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจยัน้ีใช้แนวทางการวิจยัแบบผสานวิธีทั้งเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ พื้นท่ีเป้าหมาย
ของการศึกษาคร้ังน้ี ใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจงพื้นท่ีศึกษาหรือพื้นท่ีเป้าหมาย คือ ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหิน
ซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงตั้งอยูห่มู่ท่ี 2 ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใชป้ระชากรจริงทั้งหมดในการวิจยั จ  านวน 182 คน ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ีไดแ้ก่  ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานราชการ  ผูซ่ึ้งปฏิบติังานภายในศูนยศึ์กษาการพฒันาเขา
หินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โดยการทอดแบบสอบถามท่ีสร้างจากตวัช้ีวดัของกรอบแนวคิด
การศึกษา  เป็นค าถามปลายปิด มีมาตรวดัของตวัช้ีวดัแบบช่วงวดั (Interval scale) ตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของแบบสอบถามโดยการค านวณหาค่า IVC (Item Variable Congruence Index) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ได้
ค่า IVC = 0.96 และหาความเช่ือมัน่ (Reliability) จ านวน 30 คน  ไดค้่าอลัฟ่า ตวัแปรรวม (V)= 0.98  ส่วน
การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์คาโนนิคอล  และการวิเคราะห์
เส้นทาง 

การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์เชิงลึกข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนกังานราชการผูซ่ึ้งปฏิบติังานภายในศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ขณะลง
พื้นเก็บขอ้มูล  โดยการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์เชิงลึกจากประเด็นค าถามท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของตวั
แปรตามสมติฐาน  เพื่อน าขอ้มูลการสัมภาษณ์มาสนบัสนุนขอ้คน้พบของการวจิยัเชิงปริมาณ 

     
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวจัิย 

ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัรวบยอดสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา ไดด้งัน้ี 
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ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

DV1 
การบรรลุเป้าหมาย

DV2 
การพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง

DV3 
คุณภาพของการ

บริการ

DV4
ความส าเร็จของ

องค์การ

1.1 การบริหารจัดการองค์การ ผลการศึกษาวจิยั ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 พบวา่ การบริหารจดัการ
ศูนยอ์ยูใ่นระดบัมากทุกองคป์ระกอบ โดยเฉพาะการจดัโครงสร้างองคก์าร มีระดบัการบริหารจดัการองคก์ารท่ี
มีความส าคญัมากกว่าด้านอ่ืน ๆ รองลงมาคือ การประเมินผล การวางแผนยุทธศาสตร์ การอ านวยการ การ
จดัสรรทรัพยากรองคก์าร การประสานงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่มีระดบัการบริหารจดัการ
องคก์ารท่ีอยูใ่นระดบัมากตามล าดบั  
 
กราฟที่ 1 สรุประดับของผลการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ผลสัมฤทธ์ิขององค์การ ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 พบว่า ระดบัผลสัมฤทธ์ิของ
องค์การอยู่ในระดบัมากทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะดา้นความส าเร็จขององค์การมีความส าคญัมากกว่าด้าน
อ่ืนๆ รองลงมาคือ คุณภาพการใหบ้ริการ การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และการบรรลุเป้าหมาย  
กราฟที ่2 สรุประดับของผลสัมฤทธ์ิของศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาวิจยัตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารจดัการศูนยศึ์กษากบัผลสัมฤทธ์ิของศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหิน

IV1  
การวางแผน 
ยุทธศาสตร์ 

IV2  
การจัดโครงสร้าง

องค์กร 

IV3  
การอ านวยการ 

IV4  
การจัดสรร

ทรัพยากรองค์การ 

IV5  
การประสานงาน 

IV7  
การมส่ีวนร่วม
ของประชาชน 

IV6  
การประเมนิผล 
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ซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พบว่า มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับมาก (r=0.851) ตามตัวแบบท่ี 1 
โดยเฉพาะการบริหารจดัการองค์การในดา้นการประเมินผล (r=0.534) มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของ
องคก์ารในดา้นการบรรลุเป้าหมาย (r=0.671) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์เชิงลึก  ท่ีพบวา่ศูนยศึ์กษาการ
พฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายของศูนยศึ์กษาเป็นส าคญั  ดงัจะ
เห็นไดจ้ากวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนย ์ ท่ีเนน้เป้าหมายในการเป็นสถานท่ีเพื่อศึกษา คน้ควา้ ทดลองและ
หาแนวทางในการพฒันาชุมชน และเป็นสถานท่ีไวส้ าหรับแลกเปล่ียนส่ือสารระหวา่งนกัวชิาการ นกัปฏิบติั  
และประชาชน โดยมีการประเมินผล เป็นกลไกขบัเคล่ือนส าคญัในการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
(Systematic Collection of Information) เก่ียวกบักิจกรรมและผลลพัธ์ของโครงการ  เพื่อการใชป้ระโยชน์ ใน
การลดความไม่แน่นอน  การปรับปรุงประสิทธิผลของโครงการและการตดัสินใจ  โดยค านึงถึงการด าเนิน
โครงการและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจึงตอ้งมีการเนน้การประเมินผลตามตวัช้ีวดั เพื่อให้การประเมินผลมี
ความเท่ียงตรงและเช่ือถือได ้

 
ตัวแบบที่ 1 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการองค์การกับผลสัมฤทธ์ิของศูนย์ศึกษาการ

พฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 

 
 

1.4 ตัวแบบการบริหารจัดการที่เพิ่มผลสัมฤทธ์ิให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ และการขยายความส าเร็จสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตามวตัถุประสงคท่ี์ 4 เพื่อเสนอตวัแบบการบริหารจดัการท่ีเพิ่มผลสัมฤทธ์ิให้กบัศูนยศึ์กษา
การพฒันาเขาหินซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และการขยายความส าเร็จสู่หมู่บา้นรอบศูนยศึ์กษาไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ เป็นการวเิคราะห์เส้นทางของตวัแบบ  ท่ีไดม้าจากการทดสอบสมมติฐาน เพื่อพิสูจน์เส้นทาง

IV1 การวางแผน

ยุทธศาสตร์ 

IV  
การบริหารจัดการ
ศูนย์ศึกษาการ

พฒันาเขาหินซ้อน
อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

 

DV 
ผลสัมฤทธ์ิของศูนย์
ศึกษาการพฒันาเขา

หินซ้อนอนั
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

IV2 การจัดโครงสร้าง

องค์กร 

IV3 การอ านวยการ DV2 การพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง 

DV1 การบรรลุเป้าหมาย 

.851 
IV4 การจัดสรร 

ทรัพยากรองค์การ 

IV5 การประสานงาน 

IV6 การประเมินผล 

IV7 การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

DV3 คุณภาพ 
การให้บริการ 

DV4 ความส าเร็จของ

องค์การ 
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ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อกนั และการพิสูจน์เส้นทางความสัมพนัธ์มีความเช่ือมโยงกับผล
การศึกษาของงานวิจัยอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการเสนอตัวแบบการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของศูนยศึ์กษา โดยมีการบริหารจดัการท่ีให้ความส าคญักบัดา้นการประเมินผล 
ท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองการประเมินผลตามตวัช้ีวดั และการมุ่งเนน้การแข่งขนั ซ่ึงเป็นการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อการ
สร้างผลสัมฤทธ์ิของศูนยศึ์กษา เป็นตวัแบบในการศึกษา ทดลอง วิจยั เพื่อการพฒันา และการแลกเปล่ียน
ส่ือสารระหวา่งนกัวิชาการ นกัปฏิบติัและประชาชน เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้(ตวัแบบท่ี 
2) 

 
ตัวแบบที่ 2 ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแบบการบริหารจัดการองค์การกับผลสัมฤทธ์ิของ

ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 
  
 
 
 
zz 
 
 
 
 

 
 

สรุปและการอภิปรายผล 
จากการศึกษาวจิยัสามารถสรุปและอภิปรายผลไดว้า่ ตวัแบบการบริหารจดัการศูนยศึ์กษาการพฒันา

เขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิขององค์การ โดยการบริหารจดัการ
ศูนยฯ์ ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการประเมินผล โดยมุ่งเนน้การแข่งขนัและประเมินผลตามตวัช้ีวดั เพื่อน าไปสู่
การด าเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมาย โดยผ่านการศึกษา ทดลอง วิจยัเพื่อการพฒันา ตลอดจนการแลกเปล่ียน
ส่ือสารระหวา่งนกัวิชาการ นกัปฏิบติัและประชาชน ซ่ึงกระบวนการดงัท่ีกล่าวสามารถน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ
ของศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ในการด าเนินงานแบบผสมผสาน ภายใน
ศูนยก์ารศึกษาการพฒันาน้ีมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมกนัด าเนินงานในพื้นท่ี ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรม
ส่งเสริมการสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม ้กรมประมง กรมปศุสัตว ์กรมชลประทาน กรม

DV1.1 ศึกษา ทดลอง วิจัย        
   เพือ่การพฒันา 

IV6 การประเมนิผล 
DV1 การบรรลุเป้าหมาย 

  IV6.3 การประเมนิตามตวัช้ีวดั 

 

DV1.2 การแลกเปลีย่นส่ือสาร 
         ระหว่าง นักวชิาการ  
         นักปฏบิัต ิและประชาชน 
 

IV6.1 การมุ่งเน้นการแข่งขัน 
 

.500* 

.572* 

.764* 

.675* 
.465* 
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.901* .744* 

.935* 

.322* 

.477* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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พฒันาชุมชน กรมโยธาธิการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา และมีหน่วยงานนอกศูนย์ฯ 
ตลอดจนภาคเอกชน สนบัสนุนการด าเนินการอีกมาก โดยมีกรมพฒันาท่ีดิน เป็นหน่วยงานหลกัประสาน
การด าเนินการ และบริหารงานโดยคณะกรรมการ คณะท างานต่างๆ ทั้งในระดบัส่วนกลาง ระดบัจงัหวดั 
และระดบัอ าเภอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อชุมชนรอบศูนย ์ ดงัแสดงภาพของตวั
แบบการบริหารจดัการศูนยก์ารพฒันาไดต้ามตวัแบบท่ี 3 

 
ตัวแบบที่ 3  ตัวแบบการบริหารจัดการที่เพิ่มผลสัมฤทธ์ิให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ และการขยายความส าเร็จสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทางการวจัิย 
          จากผลการวิจยัในเร่ือง “ผลสัมฤทธ์ิของการบริหารจดัการของศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ: กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ” สามารถจดัท า
ขอ้เสนอแนะได ้ ดงัน้ี 

การมุ่งเน้นการแข่งขัน 

 
การประเมนิผลตามตวัช้ีวดั 

 

การศึกษา ทดลอง วจิัย        
   เพือ่การพฒันา 

การแลกเปลีย่นส่ือสาร 
ระหว่าง นักวชิาการ 

นักปฏบิัต ิและประชาชน 
 

การประเมนิผล 

การบรรลุเป้าหมาย 

  

การบริหารจดัการศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อน  
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ผลสัมฤทธ์ิขององค์การ 
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1. ศูนยศึ์กษาพฒันาฯ ควรส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหมู่บา้น/ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
รอบศูนยฯ์ ใหมี้ความต่อเน่ือง และกระชบัความสัมพนัธ์ ลดช่องวา่ง ระหวา่งศูนยฯ์กบัหมู่บา้น/ชุมชน 

2. ศูนย์ศึกษาพฒันาฯ ควรมีการเตรียมการเชิงรุกในผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับประชาชนจากการ
ให้บริการ ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจจะมาจากโครงการ แผนงาน หรือการปฏิบติัราชการ ซ่ึงมีผลต่อ
ประชาชนในพื้นท่ี 

3. ศูนยศึ์กษาพฒันาฯ ควรมีการจดัการความรู้เพื่อแสวงหาแนวทางหรือวธีิการในการปฏิบติังานเพื่อ
พฒันาระบบการท างานและการแลกเปล่ียนการปฏิบติังานหรือการปฏิบัติราชการท่ีดีระหว่างกัน ใน
หน่วยงานหรือระหวา่งหน่วยงาน 

4. ศูนยศึ์กษาพฒันาฯ ควรมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรและมีการแจ้งผล
เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนไดท้ราบและเกิดการพฒันาและปรับปรุงการท างาน 

5. ศูนย์ศึกษาพฒันาฯ ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์งานอย่างหลากหลายของกิจกรรม
โครงการ หรือเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้ประชาชนหรือผูรั้บบริการหรือชุมชนไดท้ราบ ซ่ึงมีผลท าให้
ศูนยศึ์กษาพฒันาฯ ด าเนินการหรือขอความร่วมมือกบัประชาชนไดง่้ายข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป 

ในการวิจยัคร้ังน้ี การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม ทั้งสมมติฐานเชิง
ปริมาณและการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ ต่างมีความสอดคลอ้งกนัวา่การประเมินผล การบริหารจดัการของศูนย์
ศึกษาพฒันาเขาหินซ้อน มีความสัมพนัธ์กับการบรรลุเป้าหมายของศูนย์ศึกษาพัฒนาแห่งน้ี ซ่ึงเป็น
ผลการวิจัยท่ีสอดคล้องกับผลการวิจัยเก่ียวกับการประเมินผลกับผลลัพธ์ขององค์การในทุกกรมของ
กระทรวงทั้ง 20 แห่ง เม่ือการประเมินผลมีความส าคญัมากในปัจจุบนั การวจิยัคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาวา่ แลว้
ในศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทอง อ่าวคุง้กระเบน ภูพาน ห้วยฮ่องไคร้และห้วยทราย การประเมินผลยงัคงมี
ความสัมพนัธ์ต่อการบรรลุเป้าหมายของศูนยก์ารพฒันาเหล่าน้ีหรือไม่ เพื่อให้สามารถสนองพระราชด าริใน
การศึกษาพฒันาวิจยัและการปฏิบติัการต่างๆ อยา่งเรียบง่ายและน าไปสู่ประชาชนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป อนั
จะยงัคงความผาสุกแก่พสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัต่อไปอยา่งย ัง่ยนื 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบพฤติกรรมและเง่ือนไขการเรียนรู้การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร และ 2) ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเขา้ใจและเข้าถึง
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 466 คน จากเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัส าปะหลงั ออ้ย และ
ปาลม์น ้ามนั ในจงัหวดัก าแพงเพชร นครราชสีมา สุพรรณบุรี และกระบ่ี ตามล าดบั และเก็บขอ้มูลจากการจดั
เวทีชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่ากลาง (มธัยฐาน) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจยัปรากฏผลดังน้ี 1) เกษตรกรมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับขอ้มูล
ข่าวสารและแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีส าคญั คือ วิทยุโทรทศัน์ โทรศพัท์มือถือ วิทยุกระจายเสียงและโทรศพัท์
บา้น ส าหรับรูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้พบวา่ แหล่งความรู้เดิมเก่ียวกบัการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่
มาจากบรรพบุรุษ รองลงมาคือจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและจากการศึกษาดูงาน โดยเกษตรกรมีวิธี
การศึกษาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการเกษตรจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมากท่ีสุด ส าหรับเง่ือนไขการ
เรียนรู้ในภาพรวมพบว่า เกษตรกรไดรั้บข่าวสารความรู้ดา้นการเกษตรจากเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานต่างๆ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศในประเด็นต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเรียนรู้
ของเกษตรกรโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ดา้นความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ต่อ
การเรียนรู้ของเกษตรกรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความรู้ความสามารถของตนเองในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมในระดบัมาก ความพร้อมในการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 2) ส าหรับปัญหาในการเขา้ใจและเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าทั้ง

mailto:sineenuch.san@stou.co.th
mailto:ponsaran.sar@stou.co.th
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เกษตรกรและเจา้หน้าท่ีระบุว่ามีปัญหาการใช้ท่ียุง่ยาก ไม่มีอุปกรณ์ พื้นท่ีไม่มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีสามารถ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้ 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการเรียนรู้ เง่ือนไขการเรียนรู้ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เกษตรกร 

 
Abstract 

The purposes of this research were to study 1) learning behavior patterns and learning conditions 
of information technology usage of farmers; and 2) the farmers’ problems and obstacles in understanding 
and accessing information technology. 

This research combined quantitative and qualitative methods. The sample in this study were 446 
farmers who grew rice, corn, cassava, sugarcane, and oil palm in Kamphaengphet, Nakhonratchasima, 
Suphanburi, and Krabi Province accordingly. The data were collected by interviewing and setting 
community stages. The quantitative data were analyzed by the percentage, mean, median, standard 
deviation; and the qualitative data were analyzed through content analysis. 

The findings of this research were as follows: 1) the media and information technology which the 
farmers mainly used to access and exchange agricultural information were television, mobile phone, 
broadcasting radio, and home telephone. Concerning learning behavior patterns, it was found that the 
farmers’ received their prior agricultural knowledge from the ancestors, self-studies, and field studies 
respectively. They pursued further studies in the agriculture by themselves. Concerning overall learning 
conditions, it was found that they received agricultural information from government officials of various 
sectors at the medium level. They viewed the benefits and the suitability of information technology at the 
high level. They used information technology for learning at the medium level. They also viewed the 
benefits of information technology for learning at the medium level. They perceived their knowledge and 
skills in information technology at the high level, but they reported their readiness to learn how to use 
information technology at the medium level. 2) Regarding the problems and obstacles in understanding and 
accessing information technology, both farmers and officials mentioned that information technology was 
complicated, they had no equipment and there was no infrastructure in the areas to support the access to 
information technology.  
Keywords: Learning Behavior, Learning Condition, Information Technology Usage, Farmer 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ตามค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ซ่ึง

อยู่ในขอ้ 6.15 การเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในดา้นเกษตรกรรม เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูก
พืชผลแต่ละชนิด รวมถึงยงัเป็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 เร่ืองการฟ้ืนฟูความเช่ือมัน่และเร่งรัดวางรากฐานท่ีดีของ
ประเทศ ในขอ้ 1.7 เร่งรัดการประยกุตใ์ชง้านวจิยัและพฒันาไปสู่การปฏิบติั (ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 
2557, น.12)  โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้น านโยบายดังกล่าวมาด า เนินการ อาทิ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาคีความร่วมมือต่าง ๆ  ไดพ้ฒันาโครงการบูรณาการขอ้มูลเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินดา้นการเกษตร และพฒันาแบบจ าลองการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ท่ีดินดา้นการเกษตร รวมถึงระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ สถานีวดัสภาพอากาศและความช้ืนในดิน ระบบ
เช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงพฒันาคลังทรัพยากรสารสนเทศด้านการเกษตร ส าหรับ
เกษตรกรท่ีเป็นประชาชนในชุมชนพื้นท่ีห่างไกล เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยกระตุน้เศรษฐกิจให้ชุมชนมี
รายไดม้ากข้ึน โดยระบบสารสนเทศดงักล่าว เพื่อเป็นการบูรณาการขอ้มูลองค์ความรู้ทางการเกษตรผ่าน
เทคโนโลยสีมยัใหม่ ท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกในการเสริมสร้างอาชีพของเกษตรกร ผา่นเทคโนโลย ีคลงั
ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหเ้กษตรกรและประชาชนผูส้นใจ สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้าง ถ่ายทอด 
ตลอดจนรักษาองค์ความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลภูมิปัญญาชุมชน ข้อมูล
วฒันธรรม เป็นต้น ท่ีถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทั้ งยงัเป็นการน าเสนอองค์ความรู้เพื่อใช้ต่อยอดทาง
การเกษตรในรูปแบบท่ีใช้งานง่าย และสามารถเขา้ถึงได้ง่าย ซ่ึงจะเป็นหนทางหน่ึงในการช่วยกระตุน้
เศรษฐกิจในการสร้างอาชีพและลดความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงองคค์วามรู้ส าหรับการประกอบอาชีพไดอี้ก
ดว้ย (ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2558) 

ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นยิง่ท่ีจะตอ้งศึกษารูปแบบพฤติกรรมและเง่ือนไขการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศของเกษตรกร และปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศของเกษตรกรไทย วา่เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทใดท่ีเกษตรกรสามารถเขา้ถึงไดง่้าย สะดวก 
และสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนัและสามารถน ามาใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร  เพื่อน า
ผลการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเรียนรู้และ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของเกษตรกรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมและเง่ือนไขการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของเกษตรกร  
2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเขา้ใจและเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิด ดงัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั  

 
นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ  

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจทั้ง  5 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
มนัส าปะหลงั ออ้ย และปาล์มน ้ ามนั  ในจงัหวดัเป้าหมาย ไดแ้ก่ ก าแพงเพชร นครราชสีมา สุพรรณบุรี และ
กระบ่ี 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกษตรกร
ใช้ในการเรียนรู้  การรับขอ้มูลข่าวสาร และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้แก่ (1) วิทยุกระจายเสียง (2) วิทยุ
โทรทศัน์ (3) ดาวเทียม (4) โทรศพัทบ์า้น (5) โทรศพัทมื์อถือ (6) สมารตโ์ฟนหรือแทบ็เล็ต (7) คอมพิวเตอร์  
และ (8) อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ อีเลิร์นนิง เฟซบุ๊ก ไลน์ แอปพลิเคชันท่ีเก่ียวข้องกบัการเกษตรของ
หน่วยงานต่างๆ 
 การเรียนรู้ของเกษตรกร หมายถึง การปรับเปล่ียนทศันคติ แนวคิดและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ี
ค่อนขา้งถาวร ทั้งภายนอกท่ีเกษตรกรแสดงออกมา และศกัยภาพซ่ึงเป็นพฤติกรรมภายในท่ีมิไดแ้สดงออกมา 
โดยอาศยักระบวนการท่ีหลากหลาย ซ่ึงอาจเป็นการเผชิญสถานการณ์ท่ีไม่ไดเ้ป็นสัญชาติญาณ ประสบการณ์ 
การปฏิบติัหรือการฝึกฝน 
 เง่ือนไขการเรียนรู้ของเกษตรกรผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เง่ือนไขการเรียนรู้ของ
เกษตรกรผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศในดา้น ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม ระดบัการใช ้ระดบัความ
เป็นประโยชน์ ความรู้ความสามารถ และความพร้อมในการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
เกษตรกร 

รูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้ของเกษตรกร หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ของเกษตรกร โดยดูจาก
การเรียนรู้เก่ียวกบัการท าการเกษตรวา่เกษตรกรไดเ้รียนรู้ดว้ยวธีิการใดบา้ง และเกษตรกรไดศึ้กษาหาความรู้
เพิ่มเติมเก่ียวกบัการเกษตรดว้ยวธีิการใด 
 

 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ของเกษตรกร 

 

การเรียนรู้ของเกษตรกร 
• รูปแบบพฤตกิรรม 
• เงือ่นไขการเรียนรู้ 
 

ปัญหาและอุปสรรคของ
เกษตรกรในการเข้าใจและเข้าถึง

เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 
1. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบั

พฤติกรรมการเรียนรู้ เง่ือนไขการเรียนรู้ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของเกษตรกรต่อไป 
2. น าขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของ

เกษตรกรต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (mixed method research) โดยใช้รูปแบบวิธีวิจยัทั้งในเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั
วธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ีคือ เกษตรกร โดยมีรายละเอียดประชากร
และการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1.1 ประชากร ไดแ้ก่ เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
มนัส าปะหลงั ออ้ย และปาล์มน ้ ามนั ในจงัหวดัเป้าหมายไดแ้ก่ ก าแพงเพชร นครราชสีมา สุพรรณบุรี และ
กระบ่ี จ านวน 1,439 ราย 

1.2 การสุ่มตัวอย่าง  
1) การสุ่มพืน้ท่ี โดยให้กระจายภาคและเจาะจงจงัหวดัท่ีมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 

ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัส าปะหลงั ออ้ย และปาลม์น ้ามนั 
2) การสุ่มตัวอย่าง  
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 

ส าหรับพื้นท่ีท่ีมีจ  านวนเกษตรกรน้อยจะเก็บขอ้มูลทั้งหมด (ดงัตวัเลขในตารางท่ี 1) ท าการสุ่มตวัอยา่งโดย
เจาะจง เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการการส่งเสริมการผลิตขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัส าปะหลงั ออ้ย และ
ปาล์มน ้ ามนั ของกรมส่งเสริมการเกษตร  ตามจ านวนท่ีตอ้งการ โดยมีรายละเอียดของจ านวนประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่ง ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 รายละเอียดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ภาค/จังหวดั ประชากร (ราย) กลุ่มตัวอย่าง (ราย) 

ภาคเหนือ
ก าแพงเพชร 

ข้าว: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขา้วอยา่ง
ย ัง่ยนื โดยการลดตน้ทุนการผลิตขา้วนาปี จ านวน
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 300 ราย 
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์: โครงการส่งเสริมการผลิตขา้วโพด
เล้ียงสัตวป์ลอดโรคราสนิม จ านวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการ จ านวน 55 ราย 
มันส าปะหลงั: โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจาย
พนัธ์ุพืชเศรษฐกิจ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและ
กระจายพนัธ์ุมนัส าปะหลงั จ  านวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 200 ราย 
อ้อย:  การอบรมการปลูกออ้ยโรงงานในพื้นท่ีนาไม่
เหมาะสม จ านวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 264 ราย 

75 
 
 

55 
 
 

67 
 
 
 

73 

ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 
นครราชสีมา 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั
อ าเภอขามทะเลสอ จ านวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
200 ราย  

67 

ภาคกลาง
สุพรรณบุรี 

โครงการควบคุมศตัรูออ้ยโดยชีววธีิ: ใชเ้ช้ือไตรโค
เดอร์มาควบคุมโรครากเน่าออ้ย จ านวนเกษตรกรท่ีเขา้
ร่วมโครงการ 50 ราย 

50 

ภาคใต้ 
กระบี่ 

โครงการปลูกทดแทนปาลม์น ้ามนัพนัธ์ุดี ทดแทนสวน
เก่า ปี 2557 จ านวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 370 
ราย 

79 

รวม ประชากรทั้งหมด 1,439 ราย                        รวมกลุ่มตัวอย่าง 466 ราย 
 

2. วิธีด าเนินการวิจัย การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 

2.1 การจดัท ากรอบแนวคิด สร้างเคร่ืองมือเก็บขอ้มูล และก าหนดแผนการด าเนินงานเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ และประเด็นค าถามส าหรับการจดัเวทีชุมชน 
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2.2 จดัเวทีชุมชนเพื่อระดมสมอง ใน 7 พื้นท่ีๆ ละ 1 คร้ังรวม 7 คร้ัง  
2.3 วเิคราะห์ขอ้มูล เชิงปริมาณโดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐานหรือค่า

กลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการ จ าแนกขอ้มูล จดัหมวดหมู่ขอ้มูล และ
แสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

2.4 จดัท ารายงานผลการวจิยั 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย แบบสัมภาษณ์เกษตรกร 

ตรวจสอบความเช่ือถือโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์อลัฟาของครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค้่า
เท่ากบั 0.881 และประเด็นส าหรับการจดัเวทีชุมชน  

4. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
4.1 ประชุมช้ีแจงทีมนกัวจิยัและผูช่้วยนกัวจิยั 
4.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกร โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ 
4.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยจดัเวทีชุมชน โดยใชแ้นวค าถามในการสัมภาษณ์เจาะลึกและ

สนทนากลุ่ม  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 
5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency)  ค่าร้อยละ 

(percentage) ค่า เฉล่ีย (mean) และค่ามัธยฐานหรือค่ากลาง  (median) ค่าต ่ า สุด  (minimum) ค่าสูงสุด 
(maximum) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (standard deviation)  

การแปลความหมายระดบัความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ตามเกณฑใ์นการประเมิน ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00    หมายถึง     ระดบัมากท่ีสุด    
ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20    หมายถึง     ระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40    หมายถึง     ระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60    หมายถึง     ระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80    หมายถึง     ระดบันอ้ยท่ีสุด 

5.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการจดัหมวดหมู่ขอ้มูล การเปรียบเทียบ การอธิบายความ
เช่ือมโยงสัมพนัธ์ และการวเิคราะห์เน้ือหา ไดแ้ก่ การจดัหมวดหมู่ของเน้ือหา ส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 



 

94 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 5  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวจัิย 

1. รูปแบบพฤติกรรมและเง่ือนไขการเรียนรู้ของเกษตรกร 

1.1 พฤติกรรมการเรียนรู้ของเกษตรกร 
1) แหล่งความรู้เดิมเก่ียวกับการเกษตรวิธีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ

การเกษตร 
พบวา่ ส่วนใหญ่มาจากบรรพบุรุษ รองลงมาคือ จากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และ

จากการศึกษาดูงานและการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูรู้้ ส่วนวิธีการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการเกษตรจะ
หาความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมากท่ีสุด รองลงมาคือ จากการสอบถามเพื่อนบา้น การเขา้
รับการฝึกอบรม และการสอบถามเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการต่างๆ  

2) การได้รับข่าวสาร ความรู้ทางด้านการเกษตรจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานต่างๆ 
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลางทุกหน่วยงานยกเวน้จากกรมพฒันาท่ีดิน กรม

ประมง กรมปศุสัตว ์และกรมการขา้วท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.2 เง่ือนไขการเรียนรู้ของเกษตรกร 

1) ความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ด้านความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3 

ประเด็นไดแ้ก่ ท าให้การคน้ควา้ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีตอ้งการไดร้วดเร็ว ช่วยสร้างรายไดแ้ก่ตนเองและครอบครัว
ไดม้ากข้ึน และช่วยใหส้ามารถท างานไดม้ากข้ึน  

2) ความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร 
ดา้นความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกรใน

ดา้นต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ ในดา้นความเหมาะสมในมิติการใชอ้ยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ในดา้น
ความสามารถเรียนรู้โดยการฝึกท าเองได ้และใชเ้วลาในการโหลดขอ้มูลไม่นานท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดา้นความเหมาะสมในมิติของคุณลกัษณะในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ มีรูปแบบสวยงาม 
ดึงดูดตา น่าสนใจ สอดคลอ้งกลมกลืนกบัลกัษณะงาน ไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซ้อน เขา้ใจง่าย มองเห็นผลลพัธ์ได้
ชดัเจน มีความน่าเช่ือถือ น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการผลิตและการตลาดทางการเกษตร ค านวณ
ตน้ทุนการผลิตได้ถูกต้องแม่นย  า และสอดคล้องกบัความเป็นจริง อยู่ในระดบัปานกลางและระดับมาก
ใกลเ้คียงกนั 

3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร 
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเรียนรู้ของเกษตรกรพบว่า โดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเกษตรกรเกือบทั้งหมดมีการใชว้ทิยุโทรทศัน์ และโทรศพัทมื์อถือ ส าหรับระดบัการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้นั้น พบวา่ผูท่ี้ตอบวา่มีการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ 
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นั้น ตอบว่ามีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดงักล่าวในระดบัมาก ได้แก่ โทรศพัท์สมารต์โฟน วิทยุ-
โทรทศัน์ แท็บเล็ต (เน้นเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) อีเมล เวบ็ไซต์ ไลน์ เฟซบุ๊ก และโทรศพัท์มือถือ 
(เนน้โทรศพัท์) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหลือนอกจากน้ีมีระดบัการใชง้านในระดบัน้อย ยกเวน้ แอพ
พลิเคชนัต่างๆ ท่ีมีการใชใ้นระดบันอ้ยท่ีสุด  

4) ความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร 
ดา้นความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร 

พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ วทิยโุทรทศัน์ โทรศพัทมื์อถือ สมารตโ์ฟน ไลน์ และเวบ็ไซตท่ี์
อยูใ่นระดบัมาก 

5) ความรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านความรู้ความสามารถของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า 

ความสามารถในการใช้ของกลุ่มผูใ้ช้โดยรวมในระดบัมาก โดยมีความสามารถในการใชง้านในระดบัมาก
ท่ีสุดคือ ในเร่ืองการใชว้ิทยุโทรทศัน์ แท็บเล็ต เวป็ไซต ์เฟซบุ๊ก และไลน์ ส่วนท่ีเหลืออยูใ่นระดบัปานกลาง
และมาก 

6) ความพร้อมในการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความพร้อมในการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  พบว่า ความพร้อมในการ

เรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยทั้งหมดมีความพร้อมในการใช้
วทิยโุทรทศัน์ โทรศพัทมื์อถือ(เนน้โทรศพัท)์ รองลงมาคือ โทรศพัทบ์า้น และโทรศพัทมื์อถือ (เนน้เช่ือมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต) โดยกลุ่มท่ีตอบวา่มีความพร้อม พบวา่ มีความพร้อมในระดบัปานกลาง และมาก 

1.3 ข้อมูลการจัดเวทีชุมชน ด้านวิธีการท่ีใช้ในการเรียนรู้ด้านการเกษตรจากการใช้ส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) วิธีการท่ีใช้ในการเรียนรู้ด้านอาชีพเกษตร 
จากการจดัเวทีชุมชน พบว่า วิธีการเรียนรู้ดา้นอาชีพการเกษตรของเกษตรกร  มีการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองโดยเกษตรกรทดลองท าดว้ยตนเองและเรียนรู้จากผูอ่ื้น ส่วนการเรียนรู้ผา่นส่ือบุคคลมีการ
เรียนรู้จากเจา้หน้าท่ีทั้งเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรภาครัฐและเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรภาคเอกชน
เกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จมาก่อนและอาสาสมคัรเกษตร รวมถึงการเรียนรู้จากส่ือส่ิงพิมพ์ ได้แก่ 
หนงัสือพิมพ ์แผน่พบั เอกสารคู่มือ โปสเตอร์ และวารสาร  การเรียนรู้จากส่ือมวลชนไดแ้ก่ วิทยุโทรทศัน์  
วิทยุกระจายเสียงและหอกระจายข่าว การเรียนรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ โทรศพัทมื์อถือ สมารต-์ 
โฟน และคอมพิวเตอร์  และการเรียนรู้จากส่ือกิจกรรม ไดแ้ก่ การจดัประชุม การอบรม  และการศึกษาดูงาน 
และพบวา่เกษตรกรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นการท านา มนัสัมปะหลงั  ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยและ
ปาล์ม โดยวิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หลายวิธีการ ได้แก่ พบปะพูดคุยกับเพื่อน การศึกษาดูงาน การ
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ประชุมสัมมนาเวทีชุมชน โทรศพัท์ คอมพิวเตอร์และส่ือสังคมออนไลน์  สามารถสรุปข้อมูล รูปแบบ
พฤติกรรมและเง่ือนไขการเรียนรู้ของเกษตรกร ไดด้งัภาพท่ี 2-3 
                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แหล่งเรียนรู้ วธีิการหาความรู้เพิ่มเติมและเง่ือนไขการเรียนรู้ของเกษตรกร 
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ภาพท่ี 3 เง่ือนไขการเรียนรู้ 
 

2) ความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร 
ผู ้วิจ ัยได้แบ่งหัวเ ร่ืองในการเก็บข้อมูลความต้องการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ออกเป็น 3 ประเด็น ตั้งแต่วิธีการใช้ การใช้งานเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั การ
พฒันาอาชีพ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

จากการจัดเวทีชุมชน พบว่า เกษตรกรมีความต้องการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศผา่นช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม เวป็ไซต ์และแอพพลิชนัต่างๆ โดยมีความ
ต้องการด้านวิธีการใช้ คือ ต้องการใช้งานให้เป็น และต้องการทราบเก่ียวกับแอพพลิเคชันใดบ้างท่ีมี
ประโยชน์ต่อเกษตรกร  ดา้นการใชง้านเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั ตอ้งการการสอบถามความเป็นไปของเพื่อน 
ประสานงานกลุ่ม ส่งขอ้มูลข่าวสารการเรียนรู้ การดูแลสุขภาพและข่าวสารประจ าวนัต่างๆ ส่วนดา้นการใช้
งานในการพฒันาอาชีพ เกษตรกรมีความตอ้งการเรียนรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัราคาสินคา้เกษตร สถานการณ์การคา้
ขาย เทคนิคการผลิต การเก็บเก่ียว การแปรรูปสินคา้เกษตร คน้หาอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม หาช่องทางการท า
รายได้อ่ืนๆ การดูแลรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกลการเกษตร  และการสร้างสังคมเพื่อนเกษตร เพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลกนัออกเป็น 3 ประเด็น ตั้งแต่วธีิการใช ้การใชง้านเก่ียวกบัชีวติประจ าวนั การพฒันาอาชีพ 
 สามารถสรุปขอ้มูล แหล่งเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ืองท่ีรับข่าวสาร/เรียนรู้และความ
ตอ้งการเพิ่มเติมในการพฒันาอาชีพ ไดด้งัภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 แหล่งเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เร่ืองท่ีรับข่าวสาร/เรียนรู้และ 
ความตอ้งการเพิ่มเติมในการพฒันาอาชีพ 

 
2. ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.1  ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าใจและเข้าถงึเทคโนโลยสีารสนเทศของเกษตรกร 
ด้านปัญหาในการเข้าใจและเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเกษตรกรเกือบทั้งหมด ระบุว่า

ปัญหาการใชท่ี้ยุง่ยาก ไม่มีอุปกรณ์ พื้นท่ีไม่มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้
2.2 ข้อมูลการจัดเวทีชุมชน ด้านปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเข้าใจและเข้าถึง

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
จากการจัดเวทีชุมชน  พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเห็นว่า การใช้เทคโนโลยีท่ีสูงเกินไปบางคร้ังก็ไม่มีความจ าเป็น ไม่คุม้กบัการ
ลงทุน ขณะเดียวกันขั้นตอนการใช้งานยุ่งยาก  โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดอบรมหรือสอนวิธีใช้
เทคโนโลยีท่ีถูกต้อง และอยากให้มีการลดค่าบริการและค่าอุปกรณ์ให้เหมาะสมราคาไม่แพง ส่วน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา่เกษตรกรใชง้านเทคโนโลยีไม่เป็น โดยเสนอแนะให้มี
การอบรมให้ความรู้ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และในประเด็นการเข้าถึง/ปัจจัยในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ พบวา่อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศจ าเป็นตอ้งใชไ้ฟฟ้า สัญญาณอินเทอร์เน็ต และโทรศพัท ์ไม่
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ครอบคลุมทุกพื้นท่ี เสียค่าบริการสูง โดยเสนอแนะให้ขยายพื้นท่ีให้บริการดา้นสัญญาณมีความครอบคลุม
ทัว่ทุกพื้นท่ีจริง และลดค่าใชจ่้ายการบริการใหเ้หมาะสม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

สามารถสรุปขอ้มูล ปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในดา้นความเขา้ใจ ความสามารถ
ในการใช ้และการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดด้งัภาพท่ี 5 

 
 

ภาพท่ี 5 ปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในดา้นความเขา้ใจ  
ความสามารถในการใช ้และการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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การอภิปรายผล 
ผลการวจิยัมีประเด็นควรน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของเกษตรกร 
แหล่งความรู้เดิมเก่ียวกบัการเกษตร และวธีิการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการเกษตร นั้นพบวา่

เกษตรกรส่วนใหญ่ไดค้วามรู้เดิมมาจากบรรพบุรุษ รองลงมาคือ จากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ส่วนการหา
ความรู้เพิ่มเติมไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมากท่ีสุด รองลงมาคือ จากการสอบถามเพื่อนบา้น การเขา้
รับการฝึกอบรม และการสอบถามเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบจากการวิจยั
วา่ เกษตรไดรั้บข่าวสารความรู้ดา้นการเกษตรจากเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ดงันั้นจะเห็นไดว้่าพฤติกรรมการเรียนรู้ของเกษตรกรโดยการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง นบัเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีส าคญัของเกษตรกร ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรพฒันารูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบั
พฤติกรรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่ีชอบการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เกษตรกรใชใ้นการเรียนรู้มากท่ีสุด คือวทิยโุทรทศัน์ และโทรศพัทมื์อถือ 

2. เง่ือนไขการเรียนรู้ของเกษตรกร 
2.1 ความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดา้นความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ขอ้คน้พบจากการวิจยัในการจดัเวทีชุมชน ว่าเกษตรกรเล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
การเกษตร โดยเรียนรู้จากสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งสถานการณ์การคา้ขาย เทคนิคการผลิต การเก็บเก่ียว การแปรรูป
สินคา้เกษตร ผา่นการเรียนรู้จากส่ือสารสนเทศต่าง ๆ เช่น วิทยุโทรทศัน์ โทรศพัทมื์อถือ หรือแอพพลิเคชัน่
ต่าง ๆ เพื่อน าสารสนเทศท่ีไดม้าช่วยสร้างรายไดแ้ก่ตนเองและครอบครัวให้ไดม้ากข้ึน และช่วยให้สามารถ
ท างานไดม้ากข้ึน ดงันั้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการจดัหา และให้ขอ้มูลหรือสารสนเทศ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกษตรกรน าสารสนเทศไปใช้ในการ
พฒันาการผลิตให้ดียิง่ข้ึนจึงนบัวา่มีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงในประเด็นน้ียงัสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของกรมส่งเสริมการเกษตร (2557) ท่ีตอ้งการพฒันาระบบส่งเสริมการเกษตรโดยใชรู้ปแบบ MRCF system 
(Mapping – Remote Sensing – Community Participation – Specific Field Service) โดยการจดัท าข้อมูลไว้
ในส่ือต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกษตรกรเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อพฒันาหรือเปล่ียนแปลงระบบการ
ผลิตให้ดีท่ีสุดได ้(Change to the best) โดยใชก้ารส่ือสารระยะไกลนั้น เป็นรูปแบบการส่งเสริมท่ีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัยคุสมยัปัจจุบนั และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร 

2.2 ความเหมาะสมของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร 
ด้านความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกรในด้าน

ต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่ ในดา้นความเหมาะสมในมิติการใชอ้ยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ในดา้น
ความสามารถเรียนรู้โดยการฝึกท าเองได ้และใชเ้วลาในการโหลดขอ้มูลไม่นานท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วน
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ดา้นความเหมาะสมในมิติของคุณลกัษณะ พบว่า ในประเด็นต่าง ๆ อยู่ในระดบัปานกลาง และระดบัมาก
ใกลเ้คียงกนั ซ่ึงประเด็นท่ีเกษตรกรมีความคิดเห็นในดา้นความสามารถเรียนรู้ โดยการฝึกท าเองไดใ้นระดบั
ปานกลางนั้น ช้ีใหเ้ห็นวา่เกษตรกรพยายามเรียนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศดว้ยตนเองแต่ยงัไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควร  ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะด าเนินการพฒันารูปแบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เช่น แอพพลิเคชัน่ต่างๆ ไม่ให้ยุ่งยาก ซับซ้อน และเขา้ใจง่ายต่อการใชง้านของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร
สามารถใชง้านไดส้ะดวก และควรมีการอบรม หรือค าแนะน าในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ แก่
เกษตรกร  

2.3 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร 
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต่อการเรียนรู้ของเกษตรกรพบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ทั้งน้ีเกษตรกรเกือบทั้งหมดมีการใชว้ทิยุโทรทศัน์ และโทรศพัทมื์อถือ ส าหรับระดบัการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้นั้น พบวา่เกษตรกรท่ีตอบวา่มีการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศประเภทต่าง ๆ นั้น 
ตอบวา่มีการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศดงักล่าวในระดบัมาก ไดแ้ก่ โทรศพัทส์มารตโ์ฟน วิทยุโทรทศัน์ 
แท็บเล็ต (เน้นเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) อีเมล เว็บไซต์ ไลน์ เฟซบุ๊ก และโทรศพัท์มือถือ (เน้น
โทรศพัท)์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหลือนอกจากน้ีมีระดบัการใชง้านในระดบัน้อย ยกเวน้ แอพพลิเค
ชนัต่าง ๆ ท่ีมีการใช้ในระดบัน้อยท่ีสุด ผลการวิจยัดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัการรายงานของส านกังานสถิติ
แห่งชาติ (2557) ซ่ึงรายงานว่าเกษตรกรมีการใช้โทรศพัท์มือถือสูงถึงร้อยละ 77.0 ของเกษตรกรทั้งหมด 
ในขณะท่ีมีการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ 7 และ 6 ตามล าดบั ในประเด็นน้ีช้ีให้เห็นว่า
ถึงแมว้า่เกษตรกรจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองและจากการสอบถามเพื่อนบา้น แต่เป็นการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองผ่านโทรศพัท์สมารต์โฟน  และแลกเปล่ียนความรู้จากการสอบถามเพื่อนบา้นผ่านโทรศพัท์มือถือ 
ไม่ใช่เป็นการแลกเปล่ียนความรู้แบบเผชิญหน้าเหมือนสมยัก่อน ดังนั้น การพฒันาเครือข่ายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรศพัท์ให้เขา้ถึงทุกพื้นท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ส่งเสริมใหก้ารเรียนรู้ของเกษตรกรเป็นไปไดง่้าย และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.4 ความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร 
ดา้นความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร พบวา่ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ วิทยุโทรทศัน์ โทรศพัทมื์อถือ สมารตโ์ฟน ไลน์ และเวบ็ไซตท่ี์อยูใ่น
ระดบัมาก จากผลการวิจยัน้ีมีประเด็นท่ีน่าสนใจคือเกษตรกรเล็งเห็นความเป็นประโยชน์ของสมารต์โฟน  
ไลน์ และเวบ็ไซตต่์อการเรียนรู้ เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศดงักล่าวเป็นเทคโนโลยีท่ีท าให้การส่ือสาร
และการเรียนรู้เป็นไปอย่างสะดวก และรวดเร็วทนัต่อสถานการณ์ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมยัใหม่น้ีตอ้งอาศยัการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่หากมีการพฒันาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ให้มีประสิทธิภาพ จะท าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ป็นอย่างดี 
เน่ืองจากเกษตรกรเล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐานอยูแ่ลว้ ดงันั้น การเร่งพฒันา
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โครงสร้างระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะช่วยสนบัสนุนให้
เกษตรกรสามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเตม็ท่ีมากข้ึน 

2.5 ความรู้ความสามารถของตนเองในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดา้นความรู้ความสามารถของตนเองในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่ ความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มเกษตรกรผูท่ี้ใชโ้ดยรวมในระดบัมาก โดยเกษตรกรมีความสามารถใน
การใชง้านในระดบัมากท่ีสุดคือ ในเร่ืองการใชว้ทิยุโทรทศัน์ แทบ็เล็ต เวป็ไซต ์เฟซบุก๊ และไลน์ ส่วนอ่ืน ๆ 
อยูใ่นระดบัปานกลางและมาก จากผลการวิจยัน้ีช้ีให้เห็นวา่ นอกเหนือจากความรู้ในการใชว้ิทยุโทรทศัน์ซ่ึง
เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการใช้มานานตั้งแต่อดีต ซ่ึงอาจเป็นผลให้เกษตรกรมีความรู้ในการใช้มาก
ท่ีสุด อย่างไรก็ตามเกษตรกรยงัมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ เช่น เวป็
ไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์ เป็นต้น ทั้งน้ีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวใน
ชีวติประจ าวนั สามารถน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อให้เกิดประโยชน์กบัการเกษตรได ้เช่น การสร้างกลุ่มในเฟซบุ๊ก 
หรือกลุ่มไลน์ของเกษตรกรเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ทางการเกษตร เป็นตน้  

2.6 ความพร้อมในการเรียนรู้ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ความพร้อมในการเรียนรู้ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่ ความพร้อมในการเรียนรู้ใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยทั้งหมดมีความพร้อมในการใช้วิทยุ
โทรทศัน์ โทรศพัท์มือถือ (เน้นโทรศพัท์) ในระดบัมาก รองลงมาคือ โทรศพัท์บา้น และโทรศพัท์มือถือ 
(เนน้เช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) จากผลการวจิยัในประเด็นความพร้อมในการใชโ้ทรศพัทบ์า้นท่ีนอ้ยกวา่
โทรศพัทมื์อถือ (เนน้โทรศพัท)์ น้ีสอดคลอ้งกบัการรายงานของส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (2557) ท่ีรายงานการส ารวจ พฤติกรรมการใช้
บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ.2557 วา่แนวโนม้การใชโ้ทรศพัทบ์า้นในปี พ.ศ.2557 เหลือเพียง
ร้อยละ 25.7 ลดลงจากปี 2556 ซ่ึงมีผูใ้ช้ร้อยละ 27.9 และ2554 ซ่ึงมีผูใ้ช้ร้อยละ 35.2 เน่ืองจากเปล่ียนไปใช้
โทรศพัทมื์อถือ (เนน้โทรศพัท)์ ไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชโ้ทรศพัทบ์า้น และการบริการโทรศพัทบ์า้นไม่ดี 

อย่างไรก็ตามผลการวิจยัในประเด็นความคิดเห็นต่อความพร้อมในการเรียนรู้ในการใช้
โทรศพัท์มือถือ (เน้นโทรศพัท์) มากกว่าความพร้อมในการเรียนรู้ในการใช้โทรศพัท์มือถือ (เน้นเช่ือมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต) นั้นไม่สอดคลอ้งกบัการรายงานของกสทช. ท่ีแสดงวา่ การใชโ้ทรศพัทมื์อถือ (เน้น
โทรศพัท์) ของคนไทยมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 93.7 ในปี 2554 เหลือเพียงร้อยละ 91 ในปีพ.ศ 2557 
ในขณะท่ีมีการใช้โทรศพัท์มือถือ (เน้นเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) เพิ่มข้ึนจากปีพ.ศ. 2554 ท่ีมีร้อยละ 
36.5 เป็นร้อยละ 53.8 ในปี พ.ศ. 2557 เน่ืองจากการส่ือสารจะใช้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก 
และไลน์ แทนท่ีจะใชก้ารโทรศพัทแ์บบสมยัก่อน  ซ่ึงจากขอ้มูลท่ีไม่สอดคลอ้งระหวา่งรายงานผลการศึกษา
จากการวิจยัคร้ังน้ีกบัผลการศึกษาของกสทช. อาจเน่ืองจากเหตุผลหลกั 2 ประการ ดงัน้ี ประการแรก คือ 
กลุ่มเป้าหมายของงานวิจยัคร้ังน้ีมีเฉพาะเกษตรกร ในขณะท่ีกลุ่มเป้าหมายการศึกษาของกสทช. เป็น
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ประชากรไทยทัว่ไป ซ่ึงอาจมีลกัษณะพื้นฐานบางประการท่ีแตกต่างกนั และประการสุดทา้ย คือสัญญาณ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ียงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของเกษตรกรท่ีอยูห่่างไกลจากแหล่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
เป็นผลให้เกษตรกรยงัมีความพร้อมในการเรียนรู้ในการใช้งานเน้นเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนอ้ยกวา่
เนน้โทรศพัท์ซ่ึงมีสัญญานโทรศพัทท่ี์ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมากกวา่  ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่หากสัญญาณเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตครอบคลุมและสามารถใชไ้ดดี้ในทุกพื้นท่ีจะท าให้เกษตรกรมีแนวโนม้ท่ีจะมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ในการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ (เนน้เช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) มากกวา่โทรศพัทมื์อถือ (เนน้โทรศพัท)์ 
เช่นเดียวกบัสถานการณ์ของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของประชากรในภาพรวมของประเทศไทย 

3. ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร 
ดา้นปัญหาในการเขา้ใจและเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเกือบทั้งหมดของเกษตรกรระบุวา่ปัญหา

การใชท่ี้ยุง่ยาก ไม่มีอุปกรณ์ พื้นท่ีไม่มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้ในประเด็น
น้ีผูว้ิจยัมีความเห็นว่าควรพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และ
พฒันาประสิทธิภาพของเครือข่ายให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย และรวดเร็วข้ึน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ
การติดต่อส่ือสารจากระบบ 3G เป็น 4G เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
           1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 จากการด าเนินการวจิยั มีขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
    1) ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ควรเพิ่มพื้นท่ีการใหส้ัญญาณเครือข่ายโทรศพัทแ์ละอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้เกษตรกรสามารถเขา้ถึงไดม้ากข้ึน ค่าบริการโทรศพัทแ์ละอินเทอร์เน็ตควรเหมาะสมกบัปริมาณการ
ใช ้และค่าอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศควรมีราคาท่ีเหมาะสมเช่นกนั 
    2) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ควรออกแบบซอร์ฟแวร์ท่ีใช้งานง่าย และ
เหมาะสมกบัเกษตรกร โดยเนน้ภาษาท่ีเกษตรกรเขา้ใจง่าย และพฒันาสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท า
อาชีพการเกษตร 
   3) ด้านการพัฒนาเจ้าหน้าท่ี  ควรฝึกทักษะการใช้ซอร์ฟแวร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการจดัอบรมใหค้วามรู้ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี 
   4) ด้านการส่งเสริมของเจ้าหน้าท่ี เจา้หน้าท่ีควรฝึกปฏิบติัให้เกษตรกรได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานการณ์จริง รวมถึงควรติดตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร นอกจากนั้น
เจ้าหน้าท่ีควรจัดกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายตามความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ประชาสัมพนัธ์ซอร์ฟแวร์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการใชข้องเกษตรกร 
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   5) ด้านการเรียนรู้ของเกษตรกร ควรจดัท ารายการโทรทศัน์ท่ีเกษตรกรเขา้ใจง่าย และเป็น
ประโยชน์ต่อการท าการเกษตร รวมถึงรายการโทรทศัน์ท่ีแนะน าการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
   6) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมของเกษตรกร ควรผลิตแอพพลิเคชนัท่ีใช้
งานง่ายมาใช้กบัอาชีพการเกษตรของเกษตรกร และใช้โทรทศัน์เป็นช่องทางหลกัในการแนะน าการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศตวัอ่ืนๆ โดยเน้นช่วงเวลาการน าเสนอรายการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมกบัเวลาการชม
รายการวทิยโุทรทศัน์ของเกษตรกร 
   7) ด้านนโยบาย  ควรให้ความส าคัญกับเกษตรกรทั้ งกลุ่มท่ีใช้ และไม่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และควรผลิตส่ือแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร อีกทั้งควรมีระบบติดตาม
และประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง 
 จากรายละเอียดขอ้เสนอแนะในงานวจิยัในดา้นต่างๆ สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 6 
 

 
ภาพท่ี 6 สรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
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การค้ามนุษย์ในประเทศไทย 
Human trafficking in Thailand 
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สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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บทคัดย่อ 

 การคา้มนุษยน์บัว่าเป็นปัญหาท่ีส าคญัส าหรับสังคมไทยและสังคมโลก เน่ืองจากการคา้มนุษยถื์อ
เป็นการกระท าท่ีละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย ์ ซ่ึงถือเป็นประเด็นหลกัท่ีสังคมโลกให้ความส าคญั อีกทั้ง
การคา้มนุษยย์งัถือเป็นอาชญากรรมระหวา่งประเทศ จึงเป็นปัญหาท่ีทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทยตอ้งให้
ความส าคญัและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ประเทศไทย ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากปัญหาการคา้มนุษย ์
โดยไทยถูกจดัใหอ้ยูใ่นระดบั Tier 3 จึงถือวา่เป็นประเทศท่ีมีสถานการณ์การคา้มนุษยใ์นระดบัเลวร้ายท่ีสุด 
ค าส าคัญ: การคา้มนุษย ์อาชญากรรมระหวา่งประเทศ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิมนุษยชน 

 

Abstract 

 Human trafficking is a serious problem for the Thai society and all over the world. Since because 
human trafficking is a crime that harm on the human right, it becomes the main issue in the world. The 
human trafficking is also regarded as an international crime, it is a serious problem that every country 
including Thailand should put cooperate to solve the problem. And right now, Thailand has been kept in 
Tier 3 level and considered as one of the worst effected country. 
Keywords: Humans trafficking, International crime, Human dignity, Human rights  

 
บทน า 

ปัญหาการคา้มนุษย  ์ถือเป็นภยัคุกคามดา้นความมัน่คงรูปแบบใหม่ (Non-Traditional Security) และ
ก าลงัเป็นประเด็นท่ีหลายประเทศทัว่โลกให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นการกระท าท่ีลดทอน
ศกัด์ิศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย ์อีกทั้งยงัเป็นตน้เหตุน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม 
ยาเสพติด การลกัลอบเขา้เมือง การคา้ประเวณี (วารสารไทยคู่ฟ้า, 2558, น. 9) และท่ีส าคญัในกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนถือวา่การคา้มนุษยเ์ป็นอาชญากรรมระหวา่งประเทศ จึงเป็นปัญหาท่ีนานาประเทศใหค้วามสนใจ 
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การค้ามนุษยจึ์งเป็นเร่ืองท่ีสมควรท าความเขา้ใจและใส่ใจประเด็นต่างๆ  ในท่ีน้ีจึงขอกล่าวถึง
รายละเอียดของการคา้มนุษย ์ในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่ความหมาย รูปแบบ ความเป็นมา ผลกระทบ และ
แนวทางแกไ้ขการคา้มนุษย ์ดงัน้ี 
 ความหมายของการค้ามนุษย์ 
  การค้ามนุษย์ ตรงกับภาษาองักฤษว่า Trafficking in person ซ่ึงมีผูใ้ห้ค  าอธิบายไวม้ากมาย เช่น 
การค้ามนุษย์เป็นการก่ออาชญากรรมโดยการถือเอามนุษย์เป็นสินค้าในการซ้ือขายแลกเปล่ียนเป็น
ผลประโยชน์ของคนหรือองค์กรอาชญากรรมนบัเป็นการคา้ทาสรูปแบบใหม่ท่ีอาศยัความเหล่ือมล ้ าทาง
เศรษฐกิจและสถานการณ์ความไม่มัน่คงในชีวิตและทรัพยสิ์นของคนกลุ่มเส่ียง เช่น ผูย้ากไร้ ชนกลุ่มน้อย 
ชนพื้นเมือง เด็ก และสตรี มาแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น การบงัคบัให้คา้ประเวณี หรือบงัคบั
แรงงาน (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 2555,น.165) 
 ส่วนในมาตรา 6 ของพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551 ไดร้ะบุไวว้า่ 

“ผูใ้ดแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากการกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี ถือวา่ ผูน้ั้นกระท า
ความผดิฐานคา้มนุษย ์ 

(1) เป็นธุระจดัหา ซ้ือ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยงัท่ีใด หน่วงเหน่ียวกกัขงั จดัให้อยู่
อาศยั หรือรับไวซ่ึ้งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใชก้  าลงับงัคบั ลกัพาตวั ฉ้อฉล หลอกลวง ใชอ้  านาจโดยมิชอบ หรือ
โดยใหเ้งินหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนแก่ผูป้กครองหรือผูดู้แลบุคคลนั้นเพื่อให้ผูป้กครองหรือผูดู้แลให้ความ
ยนิยอมแก่ผูก้ระท าความผดิในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลท่ีตนดูแล หรือ 

(2) เป็นธุระจดัหา ซ้ือ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยงัท่ีใด หน่วงเหน่ียวกกัขงัจดัให้อยู่
อาศยั หรือรับไวซ่ึ้งเด็ก” 
 แต่ความหมายท่ีเป็นท่ียอมรับมากท่ีสุดของการคา้มนุษย ์ไดแ้ก่ ความหมายท่ีบญัญติัไวใ้นพิธีสาร
Palermo (พิธีสารPalermo คือ อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติและพิธีสารแนบ
ทา้ยสองฉบบัไดรั้บการลงนามโดย 120 ประเทศจาก 148 ประเทศท่ีเขา้ร่วมประชุมท่ีปาเลอโมประเทศอิตาลี
เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2543) ท่ีไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การคา้มนุษย ์หมายถึง การจดัหา ขนส่ง โยกยา้ย ใหท่ี้
พกัพิง หรือรับบุคคล ดว้ยการขู่ หรือใช้ก าลงัหรือรูปแบบอ่ืนๆของการบงัคบั การลกัพา ฉ้อฉล หลอกลวง 
หรือใชอ้ านาจในทางท่ีผิด หรือท าให้ไดรั้บบาดเจ็บ การให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์ต่อบุคคลท่ีท าการ
ควบคุมบุคคลอ่ืน เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตน ซ่ึงหมายรวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากผูอ่ื้นในการเป็น
โสเภณี หรือรูปแบบอ่ืนของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ แรงงานหรือการบริการท่ีถูกบงัคบัการเป็นทาส
หรือการอ่ืนใดท่ีคล้ายกบัการเป็นทาสหรือการเคล่ือนยา้ยอวยัวะใดๆของร่างกายหากกระท าต่อเด็ก ซ่ึง
หมายถึง บุคคลอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี แมไ้ม่ใช่วธีิตอ้งหา้มดงักล่าว ก็ถือเป็นความผดิการคา้มนุษย ์
 จากความหมายของการคา้มนุษย ์ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ พอสรุปไดว้า่ การคา้มนุษยเ์ป็นกระบวนการ
หรือการจดัการเพื่อการจดัหา จดัส่งหรือ การบงัคบั ข่มขู่ จบัตวั หรือหลอกลวง โดยท่ีบุคคลเหล่านั้นไม่เตม็
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ใจ ซ่ึงถือเป็นผูเ้สียหาย ควรไดรั้บการดูแล ช่วยเหลือ ซ่ึงแตกต่างจากค าวา่ แรงงานยา้ยถ่ิน(Migrants 
Workers) ซ่ึง หมายถึง กลุ่มคนท่ีเขา้มาท างานอยา่งถูกกฎหมาย ส่วนค่าตอบแทนและสวสัดิการข้ึนกบัการ
ตกลงหรือขอ้สัญญา 

และค าวา่ การลกัลอบเขา้เมือง (Smuggling) ซ่ึง หมายถึง กระบวนการหรือการหลบหลีกขอเขา้เมือง
อย่างผิดกฎหมาย โดยความยินยอมและสมคัรใจของแรงงาน (Illegal entry of a person) โดยแรงงานมีการ
วา่จา้งนายหนา้จดัการให ้ 

รูปแบบการค้ามนุษย์ 
รูปแบบการคา้มนุษยใ์นปัจจุบนัสามารถแบ่งได ้ดงัน้ี (แสงจนัทร์ มานอ้ย, 2557, น. 4) 
1. คา้มนุษยรู์ปแบบท่ีพบเห็นเป็นประจ า เช่น การคา้บริการทางเพศ ซ่ึงพบเห็นบ่อยมาก เหยือ่อาจอยู่

ในภาระจ ายอมหรือถูกบงัคบัขู่เขญ็ใหข้ายบริการทางเพศ  
2. คา้มนุษยเ์พื่อใช้แรงงานเยี่ยงทาส เหยื่อจ านวนมากท่ีท างานในสวน ฟาร์ม บา้น โรงงาน  ตอ้ง

ท างานหนกั ไม่ไดรั้บการพกัผอ่น ถูกทารุณ ฯลฯ  
3. คา้มนุษยเ์พื่อการแต่งงาน ปรากฏในรูปแบบของการจดัหาคู่เพื่อการรับจา้งแต่งงาน มีนายหนา้สืบ

เสาะหาหญิงเพื่อแต่งงานกับชายท่ีไม่รู้จกั หลังจากแต่งงานหญิงจ านวนหน่ึงกลายเป็นเมียทาส อยู่ใน
สถานการณ์ท่ีเลวร้ายในเร่ืองเพศ ถูกบงัคบัใหข้ายบริการทางเพศ  

4. คา้มนุษยเ์พื่อการขอทาน ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยนายหน้าติดต่อพาเด็ก คนชรา คน
พิการ เดินทางออกจากบา้นเกิดไปขอทานในเมืองใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงเหยื่อจะถูก บงัคบัให้
ขอทาน  

5. คา้มนุษยเ์พื่อการท าผิดกฎหมาย ซ่ึงเหยื่อมกัเป็นเด็กท่ีพบเห็น คือ การน าเด็กไปเป็น  เคร่ืองมือใน
การส่งยาเสพติดใหก้บัผูค้า้รายยอ่ย 
 ความเป็นมาของการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 

ในประเทศไทย หลกัฐานการคา้มนุษยป์รากฎในลกัษณะของการคา้ทาส (ไดแ้ก่ กฎหมายลกัษณะ
ทาส พ.ศ.2191 ซ่ึงไดแ้บ่งทาส ออก7 ประเภท คือ ทาสสินไถ่ ทาสในเรือนเบ้ีย ทาสท่ีบิดามารดายกให้ลูก
ของตน ทาสท่านให้ ทาสท่ีไดม้าโดยการช่วยเหลือให้พน้จากโทษปรับ ทาสท่ีไดม้าโดยการช่วยให้พน้จาก
ความอดอยาก และทาสเชลย) และการคา้ประเวณี ตั้งแต่ในสมยักรุงศรีอยุธยา ซ่ึงกฎหมายท่ีบงัคบัใชใ้นยุค
นั้น อาทิ พระไอยการลกัษณะลกัพา พ.ศ.1901 พระไอยการลกัษณะผวัเมีย พ.ศ.1904 ท าให้พอสรุปได้ว่า
หญิงท่ีคา้ประเวณีนั้น พฒันามาจากการเป็นนางทาส โดยนายทาสจะบงัคบัให้นางทาสคา้ประเวณีกบับุคคล
ใดก็ได ้ต่อมาหลงัการเลิกทาสในสมยัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ไดมี้การอพยพหญิงต่างดา้วจ านวน
มาก โดยเฉพาะหญิงชาวจีนเพื่อเขา้มาคา้ประเวณีในประเทศไทย ท าใหเ้กิดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
จนรัฐบาลตอ้งออกพระราชบญัญติัสัญจรโรค ร.ศ.127 (พ.ศ. 2452) นโยบายดงักล่าวส่งผลท าให้เกิดอาชีพ
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คา้ประเวณีมากยิ่งข้ึน เพราะถือวา่เป็นการยอมรับอาชีพคา้ประเวณีทั้งจากรัฐและสังคมโดยปริยาย เน่ืองจาก
มีมาตรการก าหนดให้มีการข้ึนทะเบียนผูค้ ้าประเวณีด้วยการตรวจรักษา และควบคุมโรคติดต่อ ซ่ึงใน
ขณะนั้น อาชีพดงักล่าวผูกขาดอยู่กบักลุ่มธุรกิจชาวจีนและท ารายได้มหาศาลให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจหญิง
คา้ประเวณี (อ านาจ เนตยสุภา, 2552, น.13)  

จนกระทัง่ปัจจุบนัการคา้มนุษยมี์ลกัษณะท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น การบงัคบัคา้ประเวณี การบงัคบั
เพื่อธุรกิจทางเพศอ่ืน การบงัคบัใชแ้รงงาน (ประมง)  การบงัคบัขอทาน และมีแนวโนม้รุนแรงมากข้ึน 
 รัฐบาลไทยจึงต้องประกาศให้การแก้ไขปัญหา “การค้ามนุษย์” เป็นวาระแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 6 
สิงหาคม 2547 โดยมุ่งหวงัให้มีการขจดัปัญหาการคา้มนุษยใ์ห้หมดส้ินไป ซ่ึงสาเหตุส าคญัท่ีประเทศไทย
ตอ้งใหค้วามส าคญักบัปัญหาการคา้มนุษย ์ก็คือ (จรียว์รรณ พุทธานุรักษแ์ละคณะ, 2550, น. 20-21)   

1. ความพยายามผลกัดนัขององคก์รเอกชนไทยและองคก์รเอกชนระหวา่งประเทศ 
2. กระแสกดดนัจากนานาประเทศ ท่ีอา้งว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งแสวงหาประโยชน์มิชอบจาก 

การคา้เด็กและผูห้ญิง ท่ีประเทศไทยตกอยู่ใน 3 สถานะ คือ สถานท่ีหน่ึงเป็นประเทศตน้ทางท่ีส่งเด็กและ
ผูห้ญิงไปคา้ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค สถานะท่ีสองเป็นประเทศทางผ่าน คือ เป็นผูรั้บเด็กและผูห้ญิง
จากประเทศอ่ืน ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคเขา้มาและผา่นไปประเทศอ่ืน และสถานะท่ีสาม เป็นประเทศ
ปลายทาง คือ น าเด็กและผูห้ญิงจากท่ีต่างๆ มาคา้บริการทางเพศในประเทศไทย 

3. เน่ืองจากประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศใชก้ฎหมายคุม้ครองผูต้กเป็นเหยื่อจากการคา้มนุษย ์เม่ือ 
ปีพ.ศ. 2543 (The Trafficking Victims Protection Act (TVPA) of 2000) โดยประเมินสถานการณ์แก้ไข
ปัญหาตามมาตรฐานขั้นต ่าในการยติุการคา้มนุษยข์องประเทศต่างๆ และมีการจดัระดบั ดงัน้ี 

ระดบั 1 (Tier 1) คือ ประเทศท่ีปฏิบติัตามมาตรฐานขั้นต ่าอยา่งเตม็ท่ี 
ระดบั 2 (Tier 2) คือ ประเทศท่ียงัไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานขั้นต ่าอยา่งเต็มท่ีแต่มีความพยายาม

ท่ีจะปฏิบติั 
ระดบั 3 (Tier 3) คือ ประเทศท่ียงัไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานขั้นต ่าอย่างเต็มท่ีและไม่มีความ

พยายามใดๆ ในการท่ีจะปฏิบติัตาม 
ซ่ึงมาตรฐานขั้นต ่าท่ีสหรัฐอเมริกาก าหนดไว ้มีดงัน้ี  

1) รัฐบาลควรหา้มมิใหมี้การคา้มนุษยแ์ละควรลงโทษพฤติกรรมการลกัลอบการคา้มนุษย ์
2) ควรก าหนดบทลงโทษท่ีรุนแรง กรณีเหยือ่ของการคา้มนุษยเ์พื่อการบริการทางเพศ  
3) การกระท าท่ีเจตนาเพื่อการคา้มนุษยใ์ห้รูปแบบท่ีร้ายแรง ควรมีบทลงโทษท่ีเขม้งวดและ

รุนแรงพอท่ีจะยบัย ั้งไม่ใหมี้การคา้มนุษยอี์กในอนาคต 
4) รัฐบาลควรใชแ้ละคงไวซ่ึ้งความพยายามอยา่งจริงจงั 

สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย 
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ส าหรับประเทศไทยตามรายงานสถานการณ์การคา้มนุษย ์ประจ าปี 2014 (Trafficking in Person 
Report 2014, p. 372) ไดจ้ดัใหป้ระเทศไทยอยูใ่นระดบั Tier 3 ซ่ึงก็หมายความวา่ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี
ยงัไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานขั้นต ่าอย่างเต็มท่ีและไม่มีความพยายามใดๆในการท่ีจะปฏิบติัตาม หรือเป็น
ประเทศท่ีมีสถานการณ์การคา้มนุษยใ์นระดบัเลวร้ายท่ีสุด หลงัจากติดอยูใ่นกลุ่ม Tier 2 Watch List มานาน
ถึง 4 ปี ติดต่อกนั 

จากสถิติการด าเนินคดีในปี พ.ศ.2557 พบวา่ ประเทศไทยยงัคงมีสถานะประเทศตน้ทาง ปลายทาง
และทางผา่นของการคา้มนุษย ์โดยมีผูเ้สียหายในคดีการคา้มนุษย ์รวม 595 คน เป็นคนไทย 274 คน ลาว 108 
คน เมียนมา 83 คน กมัพูชา 29 คน สัญชาติอ่ืน 101 คน โดยผูเ้สียหายท่ีถูกแสวงหาประโยชน์จากการคา้
ประเวณีส่วนใหญ่เป็นคนไทย ผูเ้สียหายท่ีถูกแสวงหาประโยชน์จากการบงัคบัใชแ้รงงาน ส่วนใหญ่เป็นคน
เมียนมา  

ผูเ้สียหายจากการน าคนมาขอทานส่วนใหญ่เป็นชาวกมัพชูาและผูเ้สียหายส่วนใหญ่อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี
(สถานฑูตสหรัฐอเมริกา, 2557, น.3) 

จากสภาพการณ์ดงักล่าวท าให้ในเดือนกรกฎาคม 2558 ประเทศไทยยงัคงถูกจดัให้อยูใ่นระดบั Tier 
3 ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีสถานการณ์คา้มนุษยร์ะดบัเลวร้ายท่ีสุดต่อไปอีก (Trafficking in Person Report 
2015, P.330) 

ผลกระทบของการค้ามนุษย์ทีม่ีต่อประเทศไทย 
จากการท่ีประเทศไทยถูกลดระดับสถานการณ์การค้ามนุษยจ์าก Tier 2 ลงมา Tier 3 ย่อมส่งผล

กระทบต่อประเทศไทยอยา่งนอ้ย  2 ประการ (โชติกา ชุ่มมี, 2558, ออนไลน์) 
ประการแรก ภาพรวมการคา้ระหวา่งไทยกบัสหรัฐฯ โดยเฉพาะการส่งออกสินคา้ประมง เช่น 

กุง้ และทูน่า การถูกจดัให้อยู่ในกลุ่ม Tier 3 เป็นการเปิดทางไปสู่การใช้มาตรการการคว  ่าบาตรทางการคา้
จากรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อไป โดยสหรัฐฯ จะท าการพิจารณาเก่ียวกบัการคว  ่าบาตรไทยภายใน 90 วนั นบัจาก
วนัท่ีถูกปรับลดอนัดบั ซ่ึงหากไทยถูกคว  ่าบาตรจริงก็จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรม
อาหารแช่แขง็ และอุตสาหกรรมกุง้ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกหลกัของสินคา้กุง้และทู
น่าจากไทย (share 40% และ 20% ตามล าดบั) รวมทั้งยงัอาจมีผลในเชิงจิตวทิยาท่ีประเทศคู่แข่งทางการคา้จะ
น าไปขยายผลเพื่อโจมตีอุตสาหกรรมการคา้ของไทยว่ามีการคา้มนุษย ์ใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบงัคบั
ต่อไป 

ประการทีส่อง เป็นส่ิงท่ีท าลายภาพพจน์ของไทยในเวทีโลก และอาจมีผลกระทบต่อแนวโนม้
การลงทุน และการระงบัความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ แมว้า่ปัจจุบนัสหรัฐฯ จะยงัไม่มีมาตรการคว  ่าบาตรทาง
การคา้กบักลุ่มประเทศท่ีถูกจดัให้อยูใ่นอนัดบัต ่าสุดก็ตาม แต่นยัส าคญัของข่าวสารท่ีไดถู้กกระจายออกไป
แล้ว ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของไทยในเวทีโลก และอาจท าให้บริษทัขา้มชาติบางแห่งทบทวน
นโยบายการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีถูกกล่าวหาวา่มีการคา้มนุษย ์เช่น อุตสาหกรรมประมง นอกจากน้ี ไทย
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ยงัอาจสูญเสียความช่วยเหลือจากสหรัฐท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการคา้และไม่เก่ียวขอ้งกบัมนุษยธรรม รวมทั้งอาจ
ถูกสหรัฐฯ คดัคา้นไม่ให้ได้รับการให้ความช่วยเหลือจากสถาบนัระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงิน
ระหวา่งประเทศ (IMF) และธนาคารโลก เป็นตน้ 

ประการที่สาม ส่งผลต่อความมัน่คงของประเทศ และปัญหาสังคม  เน่ืองจากประเทศไทยถูก
มองจากนานาประเทศ โดยเฉพาะ สหรัฐฯ วา่ เป็นประเทศท่ีมีการคา้มนุษย ์ครบทั้ง 3 สถานะ หมายถึง เป็น
ทั้งประเทศท่ีเป็นตน้ทางของการคา้มนุษย ์เป็นประเทศท่ีเป็นทางผา่นของการคา้มนุษย ์และเป็นประเทศท่ีมี
การคา้มนุษยท์  าให้มีผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่การคา้มนุษย ์รวมทั้งกลุ่มขบวนการคา้มนุษย ์ซ่ึงเป็นคนหลายชาติพนัธ์ุ
แอบแฝงท างานอยูใ่นประเทศไทย และส่วนใหญ่มกัจะท างานในลกัษณะท่ีผิดกฎหมายและก่ออาชญากรรม 
ท าใหย้ากต่อการตรวจสอบและควบคุม  

แนวทางแก้ไขผลกระทบด้านการค้ามนุษย์  
การคา้มนุษยน์บัเป็นประเด็นท่ีส่งผลกระทบไม่เฉพาะต่อประเทศไทยเท่านั้น แต่มีผลกระทบไปทัว่

โลก เพราะถือเป็นอาชญากรรมขา้มชาติ ท่ีทัว่โลกให้ความสนใจ ไม่วา่จะเป็น องคก์ารสหประชาชาติหรือ
ประเทศมหาอ านาจอยา่งสหรัฐอเมริกาจึงมีความพยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ทั้งในระดบัสากลและใน
ประเทศไทย โดยมีการด าเนินการต่างๆ ดงัน้ี 

ในระดับสากล  
ไดมี้การก่อตั้งองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) เม่ือ 

ค.ศ.1919 (พ.ศ.2462) ซ่ึงเป็นหน่วยงานช านาญพิเศษในระบบของสหประชาชาติท่ีมีภารกิจเพื่อแสวงความ
เป็นธรรมทางสังคมและส่งเสริมการท างานท่ีมีคุณค่าส าหรับชายและหญิงทุกท่ี โดยไม่ค  านึงถึงเช้ือชาติ เพศ 
มิติหญิงชาย หรือภูมิหลงัทางสังคม ILO ท างานสู่เป้าหมายน้ีโดยผสมผสานการก าหนดมาตรฐานต่างๆ เขา้
กบัการใหค้วามร่วมมือทางวชิาการและแลกเปล่ียนขอ้มูล 

ปัจจุบนั ILO ไดมี้อนุสัญญา (อนุสัญญา ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Convention” หมายถึง สนธิสัญญา
ระหวา่งประเทศ ซ่ึงมีผลผกูพนัตามกฎหมายหลงัจากท่ีให้สัตยาบนัแลว้) ทั้งส้ินจ านวน 188 ฉบบั (ขอ้มูล ณ 
เดือนมกราคม 2551) อนุสัญญาจะมีผลบงัคบัใช้กบัประเทศสมาชิกต่อเม่ือประเทศสมาชิกไดใ้ห้สัตยาบนั
อนุสัญญาฉบบันั้นแลว้  

อยา่งไรก็ตามประเทศสมาชิกสามารถพิจารณาเลือกให้สัตยาบนักบัอนุสัญญาฉบบัใดก็ไดท่ี้เห็นว่า
จะเกิดประโยชน์ต่อสถานการณ์แรงงาน สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของตน หลงัจากการให้สัตยาบนัแลว้ 
ประเทศดงักล่าวตอ้งออกกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือแนวปฏิบติัภายในประเทศใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญติัของ
อนุสัญญา และตอ้งขจดัอุปสรรคในการปฏิบติัตามอนุสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกกฎหมายหรือแนว
ปฏิบติัภายในประเทศท่ีขดักบัอนุสัญญา 

อยา่งไรก็ตาม ในบรรดาอนุสัญญาทั้ง 188 ฉบบัน้ี มีอนุสัญญาจ านวน 8 ฉบบัดว้ยกนัท่ีมีความส าคญั
ยิ่ง อนัเป็นอนุสัญญาท่ี ILO มีนโยบายส่งเสริมและติดตามผลให้ประเทศสมาชิกปฏิบติัให้สอดคล้องกบั
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อนุสัญญาทั้ง 8 ฉบบัน้ี แมจ้ะไม่ไดใ้ห้สัตยาบนัก็ตาม เน่ืองจากเป็นอนุสัญญาท่ีก าหนดมาตรฐานแรงงาน
เก่ียวกบัประเด็นหลกั 4 ประการ โดยไม่ค  านึงถึงสัญชาติหรือสถานะความเป็นผูย้า้ยถ่ิน อนัไดแ้ก่ (องคก์าร
แรงงานระหวา่งประเทศ, 2551, น. 11) 

1. เสรีภาพในการสมาคม และการยอมรับสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง ซ่ึงไดแ้ก่  อนุสัญญาฉบบัท่ี 
87 ว่าดว้ยว่าดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ครองสิทธิในการรวมตวั (Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organize) ค.ศ. 1948 และ อนุสัญญาฉบบัท่ี 98 วา่ดว้ยสิทธิในการรวมตวัและการ
ร่วมเจรจาต่อรอง (Right to Organize and Collective Bargaining) ค.ศ. 1949 

อนุสัญญาทั้ง  2 ฉบบั วา่ดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการรวมตวัและเจรจาต่อรองถือเป็น
อนุสัญญาท่ีเป็นหลกัการพื้นฐานดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัท่ีสุดหลกัการหน่ึงของ ILO 

2. การขจดัแรงงานบงัคบัและการเกณฑ์แรงงานในทุกรูปแบบ ซ่ึงไดแ้ก่ อนุสัญญาฉบบัท่ี 29 วา่ดว้ย
แรงงานบังคับ (Forced Labour) ค.ศ. 1930 และ อนุสัญญาฉบับท่ี 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบงัคบั 
(Abolition of Forced Labour) ค.ศ. 1957 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบบั เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการระงบัการใช้เกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบงัคบัทุก
รูปแบบ ภายในระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

3. การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กให้เป็นผล ซ่ึงได้แก่ อนุสัญญาฉบับท่ี 138 ว่าด้วยอายุขั้นต ่ า
(Minimum Age) ค.ศ. 1973 และ อนุสัญญาฉบบัท่ี 182 วา่ดว้ยรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใช้แรงงานเด็ก 
(Worst Forms of Child Labour) ค.ศ. 1999 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบบั เก่ียวขอ้งกบัการยกเลิกการใชแ้รงงานเด็ก และเพิ่มอายุขั้นต ่าในการท างานให้
สูงข้ึน แต่ไม่ควรต ่ากวา่ 15 ปี 

4. การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ซ่ึงได้แก่ อนุสัญญาฉบับท่ี 100 ว่าด้วย
ค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมกัน (Equal Remuneration) ค.ศ. 1951 และ อนุสัญญาฉบบัท่ี 111 ว่าด้วยการเลือก
ปฏิบติั (การจา้งงานและอาชีพ) (Discrimination (Employment and Occupation)) ค.ศ. 1958 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบบั เก่ียวขอ้งกบัการขจดัการเลือกปฏิบติัใดๆ ในการจา้งงาน ส่งเสริมความเสมอ
ภาคของโอกาสและปฏิบติัในการจา้งงานและอาชีพ 

 ในระดับประเทศ 
  ส าหรับประเทศไทย ก็ไดใ้ห้ความส าคญักบัปัญหาการคา้มนุษยแ์ละไดบ้รรจุเป็นวาระแห่งชาติ เม่ือ 
ปี พ.ศ.2547 โดยมีเน้ือหา ดงัน้ี 

“ประเทศไทยมีความตระหนกัว่าการคา้มนุษยเ์ป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง และได้
พยายามด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย ์โดยด าเนินมาตรการต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองและควบคู่
กนัไป นายกรัฐมนตรีจึงไดป้ระกาศเจตนารมณ์และนโยบายเร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย์
ของประเทศไทยให้เป็นวาระแห่งชาติ ในคราวประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการคา้มนุษย ์เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 
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2547 โดยกล่าววา่ 'เหยื่อ คือ เหยื่อ ไม่ใช่อาชญากร และตอ้งไม่ถูกด าเนินคดี แต่ตอ้งเยียวยา ฟ้ืนฟู เพื่อดูแล
เหยื่อจากการคา้มนุษยใ์ห้กลบัคืนสู่สังคมได ้และตอ้งจดัการอย่างเด็ดขาดกบัผูค้า้มนุษยทุ์กรูปแบบปัญหา
การคา้มนุษยเ์ป็นวาระแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายท าอยา่งจริงใจและจริงจงั ทุกมิติ ดว้ยจิตใจรักเพื่อน
มนุษย ์มีเมตตาธรรมต่อกนัและกนั” 

โดยมีนโยบายด าเนินการโดยเร่งด่วน ดงัน้ี 
1. การเสริมสร้างศักยภาพ (Capacity Building) อย่างจริงจังแก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้องให้เข้าใจ

ธรรมชาติปัญหาของผู ้ถูกกระท าและอาชญากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงตอ้งอาศยัการฝึกอบรมให้เจา้หนา้ท่ีไดรั้บการพฒันาและมีความเขา้ใจ และปฏิบติัอยา่งถูก
วธีิ 

2. การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร (Intelligence Exchange) ของประเทศต้นทาง ทางผ่าน และ
ปลายทาง โดยมีการสร้างเครือข่ายและทิศทางความร่วมมือใหเ้กิดข้ึนเพื่อความรวดเร็ว ในการแกไ้ขปัญหา 

3. การปรับปรุงและแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้มนุษย ์เพื่อให้กฎหมายมีความเป็นปัจจุบนั 
และสามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างตรงประเด็น โดยจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
สม ่าเสมอและจริงจงั ทั้งน้ี เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ และ ท างานอย่างสุจริต 
โดยเฉพาะต ารวจจะตอ้งมีการอบรมอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง 

4. การรณรงค์ (Campaign) ให้เห็นสภาพปัญหาอย่างแทจ้ริง และช่วยเหลือให้ผูท่ี้ก  าลังจะเขา้สู่
กระบวนการคา้มนุษยมี์โอกาสและทางเลือกใหห้ลุดพน้จากกระบวนการคา้มนุษย ์

5. การฟ้ืนฟูและเยยีวยาแก่ผูถู้กกระท า (Remedy and Rehabilitation) โดยมีเงินทุนประเดิม 100 ลา้น
บาท เพื่อดูแลผูถู้กกระท าจากกระบวนการคา้มนุษย ์และปัญหาสังคมอ่ืน ๆ โดยมีการ จดัตั้งคณะกรรมการ
ซ่ึงประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชน โดยเงินทุนดงักล่าวจะน าไปใช้ด าเนินการวิวฒัน์
พลเมือง 

6. มีการปรับเปล่ียนทศันคติของคนในสังคมต่อผูถู้กกระท า (Stigma) เพื่อให้ผูถู้ก กระท าสามารถ
กลบัเขา้สู่สังคมไดอ้ยา่งปกติ 

นอกจากน้ีประเทศไทยยงัไดอ้อกพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551 ซ่ึง
เป็นกฎหมายส าหรับบงัคบัใช้กบัความผิดฐานคา้มนุษยข้ึ์นเป็นการเฉพาะ โดยมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 
มิถุนายน พ.ศ.2551 เป็นตน้มา  

จึงท าให้สามารถแกไ้ขปัญหาช่องวา่งของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้มนุษยไ์ดค้รอบคลุม 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ (บนัดาล บวัแดง และคณะ 2556, น. 45) 

1. ขยายความเหยือ่หรือผูเ้สียหายจากผูห้ญิงและเด็ก เป็นบุคคลโดยไม่จ  ากดัเพศและอาย ุ
2. ก าหนดนิยามค าว่าคา้มนุษยไ์วอ้ยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะรูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิ

ชอบ ท่ีสอดคลอ้งและครอบคลุมกบัการกระท าผดิท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม 
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3. ก าหนดให้ผูก้ระท าการคา้มนุษยเ์ป็นขบวนการในลกัษณะองค์กรอาชญากรรม มีความผิด แม้
สมาชิกองค์กรอาชญากรรรมนั้นไม่ไดล้งมือกระท าผิดเอง ซ่ึงนบัว่าสอดคลอ้งกบัสภาวะไร้พรมแดนของ
สังคมในปัจจุบนั 

ในกฎหมายดงักล่าว ยงัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์เรียกโดยยอ่
วา่ “คณะกรรมการ ปคม.” ประกอบดว้ย  

1. นายกรัฐมนตรี       เป็น ประธานกรรมการ  
2. รองนายกรัฐมนตรี      เป็น รองประธานกรรมการ  
3. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม     เป็น กรรมการ 
4. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่างประเทศ     เป็น กรรมการ 
5. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา    เป็น กรรมการ 
6. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ เป็น กรรมการ 
7. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย     เป็น กรรมการ 
8. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม     เป็น กรรมการ 
9. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน     เป็น กรรมการ 
10. ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวนส่ีคน (ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก

ผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์โดดเด่นเป็นท่ีประจกัษ์
ดา้นการป้องกนัการปราบปราม การบ าบดัฟ้ืนฟู และการ
ประสานงานระหว่างประเทศเก่ียวกับการค้ามนุษยไ์ม่
นอ้ยกวา่เจ็ดปีดา้นละหน่ึงคน โดยตอ้งเป็นภาคเอกชนไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงเป็นกรรมการ) 

11. ปลดักระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์  เป็นเลขานุการ  
12. ขา้ราชการของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง 
      ของมนุษยท่ี์ปลดักระทรวงแต่งตั้งไม่เกินสองคน   เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการ ดงักล่าวมีหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
1. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การคา้มนุษย ์
2. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ โครงสร้าง

ของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปรายปรามการค้ามนุษย์ เพื่อให้การปฏิบัติตาม
พระราชบญัญติัน้ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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3. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยใ์น
สถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ และก าหนดให้สถานประกอบกิจการ โรงงาน และ
ยานพาหนะ ตอ้งอยูภ่ายใตข้องมาตรการดงักล่าว (มาตรา 162/1) แกไ้ขเพิ่มเติม 

4. ก าหนดยทุธศาสตร์และมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์
5. ก าหนดแนวทางและก ากบัดูแลการด าเนินงานตามพนัธกรณีระหว่างประเทศ ตลอดจนการให้

ความร่วมมือและประสานงานกบัต่างประเทศเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์
6. สั่งการและก ากบัดูแลให้มีการศึกษาวิจยัและจดัท าขอ้มูลแบบบูรณาการ เพื่อประโยชน์ในการ

ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์
7. วางระเบียบเก่ียวกับการจดทะเบียนองค์กรเอกชนท่ีมีวตัถุประสงค์ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการคา้มนุษย ์ตลอดจนหลกัเกณฑใ์นการช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมขององคก์รดงักล่าว 
8. วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงัเก่ียวกบัการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ

รักษาเงิน การจดัหาผลประโยชน์ และการจดัการกองทุน 
9. วางระเบียบเก่ียวกับการรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนเพื่อปฏิบัติตาม

พระราชบญัญติัน้ี 
10. สั่งการและก ากบัดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ปกค.(คณะกรรมการประสานและ

ก ากบัการด าเนินงานป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย)์ 
11. ด าเนินการตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
นอกจากมาตรการและแนวทางป้องกนัการคา้มนุษยท่ี์ประเทศไทยไดต้ระหนกั โดยแสดงออกจาก

มาตรการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ประเทศไทยยงัได้รับค าแนะน าจากทางการสหรัฐฯ ในการปฏิบติัเพื่อ
ส่งเสริมการปราบปรามการคา้มนุษยอี์กด้วย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีก าหนดในพิธีสารว่าด้วยการ
ป้องกนั ปราบปราม และลงโทษการคา้มนุษย ์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and 
Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) ซ่ึ ง เ ป็ น เ อกส า รแนบอ นุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติท่ีจัดตั้ งในลักษณะองค์กร (United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime หรือ "Palermo Protocol") ดังน้ี(www.thai.bangkok. 
usembassy.gov. สืบคน้เม่ือ 6 กรกฎาคม 2558) 

1. ไทยควรด าเนินการอย่างถ่ีถว้นและทนัทีในดา้นการสอบสวนรายงานท่ีระบุว่าเจา้หน้าท่ีรัฐมี
ส่วนสมรู้ร่วมคิดในการคา้มนุษยแ์ละเพิ่มความพยายามในการด าเนินคดีและพิพากษาลงโทษเจา้หนา้ท่ีฉอ้
ฉลในคดีท่ีเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษและส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
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2. ไทยควรเพิ่มความพยายามในการด าเนินคดีและพิพากษาลงโทษผูก้ระท าความผิดฐานคา้มนุษย ์
รวมทั้งผูท่ี้ท  าใหเ้หยือ่ตอ้งถูกบงัคบัใชแ้รงงานในภาคธุรกิจการคา้และการส่งออกของไทย    

3. ไทยควรพฒันาและด าเนินงานขั้นตอนพิสูจน์อตัลกัษณ์เหยื่อการคา้มนุษยโ์ดยใหค้วามส าคญัสูง
กบัสิทธิและความปลอดภยัของแรงงานท่ีเส่ียงตกเป็นเหยือ่การคา้มนุษย ์

4. ไทยควรเพิ่มความพยายามพิสูจน์อตัลักษณ์เหยื่อการค้ามนุษย์ท่ีอยู่ในกลุ่มประชากรเส่ียง
โดยเฉพาะแรงงานต่างดา้ว ผูถู้กเนรเทศและผูอ้พยพ    

5. ไทยควรเร่งการสอบสวนคดีอาญากรณีท่ีการสอบสวนการใช้แรงงานบ่งช้ีว่ามีการบงัคบัใช้
แรงงาน ซ่ึงรวมถึงการท่ีนายจา้งหรือนายหน้าจดัหาแรงงานบงัคบัหน้ีอย่างมีนยัส าคญั หน่วงเหน่ียวการ
จ่ายค่าจา้งและยดึเอกสารเดินทาง  

6. ไทยควรยติุการด าเนินคดีอาญาขอ้หาหม่ินประมาทต่อนกัวิจยัหรือผูส่ื้อข่าวท่ีรายงานเร่ืองการคา้
มนุษยไ์ทยควรตระหนกัถึงบทบาทท่ีส าคญัขององคก์ารนอกภาครัฐและองคก์ารแรงงานในดา้นการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะและขอบเขตของการคา้มนุษยใ์นไทย  ตลอดจนพยายามสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ใหป้ระชาสังคมมีส่วนร่วมในทุกแง่มุมของการเขา้ใจและต่อตา้นการคา้มนุษย ์ 

7. ไทยควรอนุญาตให้เหยื่อการคา้มนุษยทุ์กคนท่ีมิใช่เยาวชนซ่ึงรวมถึงเหยื่อการคา้มนุษยเ์พื่อ
การค้าประเวณีให้เดินทาง ท างานและพ านักนอกเขตท่ีพักพิงได้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการคา้มนุษยข์องไทย 

8. ไทยควรเพิ่มบริการล่ามในหน่วยงานรัฐท่ีมีหนา้ท่ีคุม้ครองแรงงานอพยพต่างชาติ 
9. ไทยควรเพิ่มแรงจูงใจให้เหยื่อคา้มนุษยร่์วมมือกบัฝ่ายบงัคบัใชก้ฎหมายในการสอบสวนและ

ด าเนินคดีท่ีเก่ียวกบัการคา้มนุษย ์ 
10. ไทยควรพิจารณาจดัตั้งแผนกศาลท่ีดูแลเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ หรือก าหนดมาตรการอ่ืนท่ีจะเร่ง

กระบวนการด าเนินคดีการคา้มนุษย ์
11. ไทยควรจดัให้มีบริการเฉพาะทางส าหรับเด็กท่ีเป็นเหยื่อการคา้มนุษยเ์พื่อการคา้ประเวณีและ

ด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อใหค้ดีของเด็กเหล่านั้นด าเนินการอยา่งรวดเร็ว 
12. ไทยควรก าหนดกระบวนการทางศาลท่ีใหค้วามส าคญัแก่การคุม้ครองพยาน 
13. ไทยควรจ ากดัการใหป้ระกนัตวัผูต้อ้งหากระท าผดิดา้นการคา้มนุษยเ์พื่อป้องกนัการหลบหนี 
14. ไทยควรบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีคุม้ครองเจา้หนา้ท่ีจากการถูกฟ้องกลบัในการด า เนินการเก่ียวกบั

คดีการคา้มนุษย ์
15. ส าหรับการสัมภาษณ์เพื่อคดักรองผูอ้พยพนั้น ไทยควรให้นกัสังคมสงเคราะห์หรือองค์กรท่ี

ให้บริการความช่วยเหลือแก่เหยื่อการค้ามนุษยเ์ข้ามามีส่วนร่วมด้วยและการสัมภาษณ์ต้องด าเนินใน
สถานท่ีท่ีปลอดภยัและมีความเป็นส่วนตวั  
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16. ไทยควรด า เนินการและอนุมัติการสมัครขอสถานภาพท่ีถูกต้องตามกฎหมายทั้ งใน
ระดบัประเทศภูมิภาคและจงัหวดัอยา่งรวดเร็ว 

17. ไทยควรเสนอทางเลือกท่ีถูกกฎหมายทางอ่ืนให้เหยื่อคา้มนุษยน์อกเหนือจากการถูกส่งกลบั
ประเทศตน้ทางซ่ึงจะท าใหค้นเหล่าน้ีตอ้งเผชิญกบัการถูกแกแ้คน้หรือเผชิญกบัชีวิตท่ียากล าบาก 

18. ไทยควรเพิ่มความพยายามในการยึดทรัพยผ์ูก้ระท าผิดและด าเนินเพื่อประกนัวา่เงินท่ีไดย้ดึมา
นั้นน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของเหยือ่โดยตรง 

19. ไทยควรเพิ่มการรณรงค์ส่งเสริมความตะหนักรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษยแ์ก่นายจา้งและผูใ้ชบ้ริการธุรกิจทางเพศ ซ่ึงรวมถึง นกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจดา้นประเวณี  

20. ไทยควรพยายามลดอุปสงคส์ าหรับแรงงานท่ีถูกแสวงประโยชน์ 
21. หากไทยยงัไม่ไดด้ าเนินการ ไทยควรด าเนินมาตรการท่ีจะประกนัว่า เจา้หน้าท่ีไทยท่ีส่งไป

ราชการต่างประเทศในฐานะเจา้หนา้ท่ีทางการทูตจะไม่ใชแ้รงงานตามบา้นหรือแรงงานในรูปแบบใดๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคา้มนุษย ์  มาตรการเหล่าน้ีไดแ้ก่ การอบรม การประกาศแนวทางปฏิบติั การเพิ่มความ
ตระหนักรู้ หรือกฎระเบียบท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประกนัว่าเจ้าหน้าท่ีทางการทูตจะไม่กระท าการใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคา้มนุษย ์    
 จากขอ้เสนอแนะต่างๆ ดงักล่าว ส่งผลใหรั้ฐบาลไทยไดป้ระกาศเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินการบงัคบัใช้
กฎหมายในการปราบปรามการคา้มนุษย ์อีกทั้งมีการตราพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการค้า
มนุษย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 เพื่อด าเนินการแกไ้ข ปราบปรามการคา้มนุษยอ์ยา่งจริงจงั 
 

บทสรุป 
 การคา้มนุษยน์บัวา่เป็นปัญหา ท่ีทัว่โลกให้ความสนใจเพราะถือเป็นอาชญากรรมขา้มชาติ และเป็น
ปัญหาท่ีมีความซับซ้อน เช่ือมโยงหลายมิติ ยากต่อการแก้ไข และท่ีส าคญั ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
โดยตรง  
 ดงันั้น ประเทศไทย และคนไทย จึงควรตระหนกัและมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดย
ปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะขององค์กรระหว่างประเทศและประเทศมหาอ านาจ โดยเฉพาะในระดบับุคคล 
(เพราะมีคนไทยจ านวนหน่ึงเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักระบวนการคา้มนุษย)์ ทั้งน้ีมิใช่เพื่อเป็นการเอาใจประเทศ
มหาอ านาจ หรือหวงัเพียงผลประโยชน์ในเวทีโลก แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและสามญั
ส านึกของคนไทยและประเทศไทย ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการคา้มนุษย ์ ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีละเมิดสิทธิความเป็น
มนุษย ์ผดิกฎหมาย และผดิศีลธรรม   
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แนวทางพระราชด าริ เข้าใจ เข้าถึง พฒันา กบัความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร 
Royal Initiative of His Majesty: Understand, Achieve and Develop 

with Corporate Social Responsibility 
 

ผูช่้วยศาสตราจารยสิ์งห์ สิงห์ขจร 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

singhbsru@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

หลกัการพฒันาตามแนวพระราชด าริ คือ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ขบัเคล่ือนงานพฒันาดว้ยความ ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของคนในชุมชน  มีความสอดคลอ้งกบัความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร (CSR) เพื่อการสร้างคุณค่าร่วม  Creating Shared Value (CSV)  การด าเนินกิจกรรมการ
พฒันาชุมชนหรือสังคม สร้างการมีส่วนร่วมระหวา่งกิจการกบัชุมชนและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของบริษทั การพฒันาสังคม (Social Development) โดยองค์กรมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม 
ส่งเสริมการศึกษาวฒันธรรม และอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community 
Volunteering) เป็นการสนบัสนุนหรือจูงใจให้พนกังาน คู่คา้ร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานให้แก่
ชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยูแ่ละเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีองคก์รให้ความสนใจหรือห่วงใย ตาม
เป้าหมายไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable  Development) 

ค าส าคัญ: แนวทางพระราชด าริ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร 

Abstract 

The Royal Initiated Developmental Principals of His Majesty: Understand, Achieve, and Develop 
focus on the citizens’ participation and development driven based on the local community’s demand. These 
principals are relevant to Corporate Social Responsibility (CSR), which focuses on the Creating Shared 
Value (CSV), social or community development, business cooperation with community which is effected 
from business operation, Social development by business engagement includes educational and cultural 
promoting, and preservation of cultural heritage. Community volunteering is to support or to motivate 
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employees, partners, and labors to work for the community which the organization is located and in order 
to give response to the interested social problem leading to Sustainable Development. 
Keywords: Royal Initiative of His Majesty, Understand Achieve Develop, Corporate Social   
                      Responsibility 

บทน า 

หลกัการพฒันาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั คือ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การ
เขา้ใจ คือการสร้างให้เกิดความเขา้ใจในขอ้มูลพื้นฐาน ดว้ยการศึกษาขอ้มูลทุกมิติของชุมชน คน้หารากของ
ปัญหาและรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการพระราชด าริทัว่ประเทศ โดยการศึกษาและส ารวจขอ้มูลท่ีเป็น
จริงของชุมชนทุกดา้น ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการส ารวจขอ้มูลทั้งทางดา้นกายภาพ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นวฒันธรรม ความตอ้งการของชุมชน ในการแกไ้ขปัญหา หรือพฒันาชุมชนเพื่อ
น าไปสู่กระบวนการเขา้ถึงต่อไป การเขา้ถึง คือการส่ือสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยส่ือสารสร้างความ
เขา้ใจและความมัน่ใจกบัชุมชน ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพฒันามากท่ีสุด โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนเขา้ใจมาสรุป ร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหา 
คดัเลือกปัญหาตามความตอ้งการของชุมชนท่ีจะพฒันาหรือแกไ้ข หาแนวทางด าเนินงาน และจดัท าเป็น
แผนพฒันาของชุมชน การพฒันาคือ การเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพชุมชน ให้ค  าปรึกษา การออกแบบ
หลกัสูตร ขั้นตอนในการพฒันา การศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การลงมือปฏิบติัของประชาชนใน
ชุมชนโดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการให้ค  าแนะน า โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและติดตาม
การประเมินผล โดยด าเนินการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาจากแผนพฒันาชุมชน ตามหลกัการพฒันาตามแนว
พระราชด าริ คือ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน และขบัเคล่ือนงานพฒันาดว้ยความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของคนในชุมชน  จะท าให้ชุมชนมีความเป็นเจา้ของและ น าไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
(Sustainable  Development) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร แปลจากภาษาองักฤษว่า Corporate Social Responsibility 
(CSR) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคก์ร ท่ีค  านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กร
และในระดบัใกลแ้ละไกล ด้วยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์รหรือทรัพยากรจากภายนอกองคก์ร ในอนัท่ี
จะท าให้อยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร เป็นประเด็นส าคญัท่ี
ทัว่โลกก าลงัใหค้วามสนใจโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในองคก์ร ดว้ยเล็งเห็นวา่ การด าเนินกิจการขององคก์รกระทบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร ท่ีทุกฝ่ายใหค้วามส าคญั 
ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร เพื่อหวงัผล ทางการตลาด หรือเพื่อใชแ้กไ้ขปัญหาทางธุรกิจ
ให้ไดรั้บการยอมรับจากสังคม แต่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร ในปัจจุบนัก าลงัทวีความส าคญัเพื่อ
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พฒันาการด าเนินให้มีประสิทธิภาพ ลดความเส่ียง  และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั การพฒันาซ่ึงจะ
น าไปสู่ความย ัง่ยนืขององคก์ร   

การสร้าง คุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการสร้างคุณค่าทางสังคม เป็นการสนองความตอ้งการ
และแก้ปัญหาสังคมไปพร้อมกนั ( Porter, M. E., & Kramer, M.R, 2011) ได้เสนอแนวคิดการสร้างคุณค่า
ร่วม  Creating Shared Value (CSV)  เป็นกลยุทธ์เพื่อตอบโจทยส์ังคมท่ีเพิ่มข้ึน การพฒันาและแกไ้ขปัญหา
สังคม โดยค านึงถึงการน าทรัพยากรและความเช่ียวชาญ มาสร้างใหเ้กิดเป็นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไป
พร้อมกนั  แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม  เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความรับผดิชอบต่อสังคม และการตอบสนอง
ต่อประเด็นปัญหาหรือความจ าเป็นทางสังคม ท่ีสร้างให้เกิดโอกาสทางธุรกิจดว้ยการน าทรัพยากรและความ
เช่ียวชาญหลกัขององคก์รมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ โดยมีผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นส่ิงจูงใจ เป้าหมายของการ
สร้างคุณค่าร่วมก็เพื่อความย ัง่ยนืขององคก์ร   

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในประเทศไทย โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เห็นความส าคญัของการด าเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืน 
ไดแ้ก่ การผลกัดนัให้บริษทัจดทะเบียนด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหลกัความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
และมีเป้าหมายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ตลอดจนการท า ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์ร ฝังในกระบวนการท างาน จึงสนบัสนุนให้กิจการในตลาดทุนซ่ึงมีบริษทัจดทะเบียนเป็นกลไกหลกั
ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อการพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืน ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูล้งทุนทัว่โลกซ่ึงปัจจุบนัมีแนวโนม้ให้น ้ าหนกัการลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจภายใต้
หลกัความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร มากข้ึน รวมทั้งการสร้างและปลูกฝังวฒันธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององคก์รข้ึนในองคก์ร ยงัจะส่งผลให้ประชาชนในวงกวา้งมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน สังคมดีข้ึน ทั้งน้ี 
บริษทัจดทะเบียนควรจะมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย,์ 2556) 

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม หลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 
ต่อตา้นการผูกขาดและการทุ่มตลาด โดยมีนโยบายและวิธีปฏิบติัให้พนกังานตระหนกัถึงความส าคญัของ
การปฏิบติัตามกฎหมาย 

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นพนกังาน ชุมชนรอบขา้ง 
ดว้ยการเคารพในคุณค่าของมนุษย ์เอาใจใส่ดูแลสุขและทุกข ์ช่วยเหลือยามมีทุกขภ์ยัและไม่ละเมิดสิทธิขั้น
พื้นฐานของความเป็นมนุษย ์

3. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั กีดกนั หรือล าเอียงในการจา้งงาน หรือเล่ือน
ต าแหน่ง ไม่ใชแ้รงงานเด็ก ไม่ข่มขู่บงัคบัให้ท างานมีการให้ความคุม้ครองดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ
อยา่งเหมาะสม 
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4. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค เช่น ก าหนดราคาสินคา้และบริการอยา่งสมเหตุสมผล ไม่บิดเบือน 
โฆษณาเกินจริง ไม่ให้ขอ้มูลคลุมเครือ รวมทั้งควรจะผลิตสินคา้หรือบริการท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่
ลบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

 5. การจดัการส่ิงแวดล้อม รู้ว่าการประกอบธุรกิจของบริษทัก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
ส่ิงแวดล้อมเร่ืองใดบา้ง มากน้อยเพียงใด และมีการก าหนดมาตรการแก้ไข รวมทั้งพฒันากระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบ พร้อมกบัปกป้องฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความย ัง่ยืนให้
บริษทัและส่ิงแวดลอ้ม  

6. การพฒันาชุมชนหรือสังคม สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกิจการกับชุมชนและสังคมท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษทั ทั้งท่ีเป็นชุมชนและสังคมท่ีตั้งอยูติ่ดกบัสถานประกอบการ รวมถึง
ท่ีตั้งอยูห่่างไกลออกไป เพื่อพฒันาและส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชนและสังคม 

7. คิดคน้และเผยแพร่นวตักรรมท่ีไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สร้างนวตักรรมจากการปรับกระบวนการผลิต กระบวนการท างานเพื่อให้เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม  

ขณะ ท่ี อ งค์ ก า ร ระหว่ า งป ระ เทศว่ า ด้ ว ย ก า รม าตรฐ าน  (International Organization for 
Standardization: ISO) มาตรฐาน ISO 26000 เพื่อให้องคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดเ้พิ่มความตระหนกั
ถึงความส าคญัของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซ่ึงมาตรฐานดงักล่าวเป็นเอกสารให้ค  าแนะน า 
(Guidance Document) และหลกัการ ตลอดจนแนวปฏิบติัของความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ยความสมคัรใจ 
โดยไม่มีการบงัคบัใช ้และไม่มีขอ้ก าหนด เพื่อน าไปใชใ้นการรับรอง (Certification) เพื่อส่งเสริมให้องคก์ร
น าเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวไปปฏิบัติโดยมีเน้ือหาเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม อนัเน่ืองมาจากการกระท าหรือการตดัสินใจของ
องคก์รนั้นๆ โดยแสดงถึงความโปร่งใสและมีจรรยาบรรณ พฤติกรรม กิจกรรมขององคก์ร รวมไปถึงสินคา้
และบริการจะตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี คือสอดคลอ้งกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนและสวสัดิภาพสังคม สอดคลอ้งกบั
ความคาดหวงัของผูถื้อประโยชน์ เป็นไปตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชแ้ละสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล  สามารถ
น ามาบูรณาการกับทั้ งองค์กรได้มาตรฐาน ISO 26000 ซ่ึงประกอบด้วยประเด็นหลัก  7 ด้านของความ
รับผดิชอบต่อสังคม ไดแ้ก่ (ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม, 2550) 

1. ธรรมาภิบาลขององค์กร (Organizational Governance) องค์กรวางระบบการบริหารจดัการและ
ก ากบัดูแลองคก์รท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงประกอบ ดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมาย ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ 
ความโปร่งใส ด าเนินงานอยา่งมีจริยธรรม และยอมรับบทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) องค์กรปฏิบติัตามขอ้ก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนและเคารพใน
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยยึดแนวปฏิบติัพื้นฐานตามหลกัสิทธิมนุษยชน การไม่เลือกปฏิบติัการจดัการ
ความเส่ียงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลีกเล่ียงการเป็นพนัธมิตรกบัองคก์รท่ีจะน าไปสู่การกระท าผดิ 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 5  ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 

        

      123 
 

3. ขอ้ปฏิบติัดา้นแรงงาน (Labour Practices) องคก์รปฏิบติัต่อผูใ้ชแ้รงงานอยา่งเป็นธรรม พิจารณา
ถึงการจา้งงาน และความสัมพนัธ์ของการจา้งงาน แบบนายจา้งกบัลูกจา้งท่ีอยูภ่ายใตก้ฎหมายแรงงาน การ
ก าหนดเง่ือนไขในการท างาน และการคุม้ครองทางสังคมดว้ยความยุติธรรม การให้ความส าคญักบัการสาน
เสวนา สุขภาพ ความปลอดภยัในการท างาน และการพฒันาบุคลากร 

4. ส่ิงแวดล้อม (Environment) องค์กรปฏิบติังานอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม โดยใช้
หลกัการแจง้เตือนล่วงหน้า เพื่อคุม้ครองและปกป้องส่ิงแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
จดัการปัญหาจากการผลิตสินคา้และบริการท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคอยา่งย ัง่ยนื 

5. การด าเนินงานอยา่งเป็นธรรม (Fair Operating Practices) องคก์รต่อตา้นการคอรัปชัน่และการรับ
สินบน สนบัสนุนการแข่งขนัท่ีเปิดกวา้งและเป็นธรรม เคารพในสิทธิทางทรัพยสิ์น 

6. ประเด็นด้านผูบ้ริโภค (Consumer Issues) ผูบ้ริโภคควรได้รับข้อมูลและความรู้อย่างถูกต้อง
องคก์รมีความรับผิดชอบต่อกลไกการเรียกคืนสินคา้ ปกป้องสุขภาพ ความปลอดภยั และขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูบ้ริโภค ตลอดจนการสนบัสนุนการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื 

7. การพฒันาสังคม (Social Development) องคก์รมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม ส่งเสริมการศึกษา
วฒันธรรม และอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม บรรเทาความยากจนและความหิวโหย  ตลอดจนส่งเสริม
สุขอนามยัท่ีดี 

การก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 
และองคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) ท า
ให้องคก์รภาคเอกชนไดมี้ความต่ืนตวัในการด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รมากยิ่งข้ึน
ในประเทศไทย หากจะกล่าวถึงความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร   

จากแนวคิดของฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler, 2005) ได้มีการแบ่งรูปแบบของกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร เป็น 7 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี  

1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการจดัหาเงินทุน วสัดุ
ส่ิงของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององค์กร เพื่อขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็นปัญหาทางสังคมนั้น 
ตลอดจนสนบัสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟ้นหาอาสาสมคัรเพื่อการดงักล่าว องคก์รธุรกิจ
อาจริเร่ิมและบริหารงานส่งเสริมนั้นดว้ยตนเอง หรือร่วมมือกบัองคก์รหน่ึงองคก์รใด หรือกบัหลายๆ องคก์ร
ก็ได ้

2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกบัประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เป็นการอุดหนุนหรือการ
บริจาครายไดส่้วนหน่ึงจากการขายผลิตภณัฑ์เพื่อช่วยเหลือหรือร่วมแกไ้ขประเด็นปัญหาทางสังคมจ าเพาะ
หน่ึงๆ ซ่ึงมกัมีช่วงเวลาท่ีจ ากดัแน่นอน หรือด าเนินการแบบจ าเพาะผลิตภณัฑ์ หรือให้แก่การกุศลท่ีระบุไว้
เท่านั้น กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ชนิดน้ี องค์กรธุรกิจมกัร่วมมือกับองค์กรท่ีไม่มี
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วตัถุประสงคห์าก าไรเพื่อสร้างสัมพนัธภาพในประโยชน์ร่วมกนั ดว้ยวิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภณัฑ์ เพื่อน า
เงินรายไดไ้ปสนบัสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกนัก็เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผูบ้ริโภคไดมี้ส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผา่นทางการซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใดเพิ่มเติม 

3. การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการสนบัสนุนการพฒันา
หรือการท าใหเ้กิดผลจากการรณรงคเ์พื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นสาธารณสุข ดา้นความปลอดภยั ดา้น
ส่ิงแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะ ความแตกต่างส าคญัระหว่างการตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมกบัการ
ส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม คือ การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคมจะเนน้ท่ีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม (Behavior Change) เป็นหลกั ในขณะท่ีการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมจะเน้นท่ี
การสร้างความตระหนกั (Awareness) ตลอดจนการสนบัสนุนทรัพยากรดา้นทุนและอาสาสมคัรเพื่อให้รับรู้
ถึงประเด็นปัญหาดงักล่าว 

4. การบริจาคเพื่อการกุศล  (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปท่ีประเด็นปัญหาทาง
สังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวตัถุส่ิงของ เป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
ท่ีพบเห็นในแทบทุกองคก์รธุรกิจ และโดยมากมกัจะเป็นไปตามกระแสความตอ้งการจากภายนอกหรือมีผู ้
เสนอให้ท า มากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์กรเอง ท าให้ไม่เกิดการ
เช่ือมโยงเขา้กบัเป้าหมายหรือพนัธกิจขององคก์รเท่าใดนกั 

5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนบัสนุนหรือจูงใจใหพ้นกังาน คู่
คา้ร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานให้แก่ชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยูแ่ละเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหา
ทางสังคมท่ีองคก์รใหค้วามสนใจหรือห่วงใย องคก์รธุรกิจอาจเป็นผูด้  าเนินการเองโดยล าพงั หรือร่วมมือกบั
องค์กรหน่ึงองค์กรใด และอาจเป็นผูก้  าหนดกิจกรรมอาสาดงักล่าวนั้นเอง หรือให้พนกังานเป็นผูค้ดัเลือก
กิจกรรมแลว้น าเสนอต่อองคก์รเพื่อพิจารณาใหก้ารสนบัสนุน โดยท่ีพนกังานสามารถไดรั้บการชดเชยในรูป
ของวนัหยดุหรือวนัลาเพิ่มเติม 

6. การประกอบธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices) เป็นการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกนัด้วยการหลีกเล่ียงการก่อให้เกิดปัญหาทาง
สังคม หรือในเชิงร่วมกนัแกไ้ขดว้ยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้นๆ ดว้ยกระบวนการทางธุรกิจ 
เพื่อการยกระดบัสุขภาวะของชุมชนและการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยท่ีองคก์รธุรกิจสามารถท่ีจะด าเนินการ
เอง หรือเลือกท่ีจะร่วมมือกบัพนัธมิตรภายนอกก็ได ้

7. การพฒันาและส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการตามก าลงัซ้ือของคนในระดบัฐานราก (Developing 
and Delivering Affordable Products and Services) เป็นการใช้กระบวนการทางธุรกิจในการผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้และบริการสู่ตลาดท่ีเรียกว่า The Bottom of the Pyramid (BoP) ในราคาท่ีไม่แพง เหมาะกบั
ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในระดบัฐานราก ใหส้ามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติ พร้อม
กนักบัเป็นโอกาสส าหรับธุรกิจในการเขา้ถึงตลาดปริมาณมหาศาล 
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ปัจจยัสู่ความส าเร็จท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงในการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรก็คือ การ
สนบัสนุนจากผูมี้ส่วนได-้ส่วนเสีย ซ่ึงส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เพื่อให้เกิด
ทศันคติท่ีดีและน าไปสู่การปฏิบติัท่ีพึงปรารถนา กระบวนการท่ีวา่น้ีจะประสบผลส าเร็จไดต้อ้งใชเ้คร่ืองมือ
ส าคญัก็คือ “การส่ือสาร” องคก์รท่ีประสบความส าเร็จในการท าความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร จะมี
เคร่ืองมือและช่องทางในการติดต่อส่ือสารส าหรับผู ้มีส่วนได้-ส่วนเสียท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเขา้ถึง มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั เพื่อให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร 
ท่ีเกิดข้ึนไดรั้บการตอบรับจากทุกส่วนภายในองคก์ร เพราะเม่ือทุกคนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง มีทศันคติท่ีดี
ย่อมยินดีท่ีจะร่วมในกิจกรรม ดงันั้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จึงเป็นเร่ืองของทุกคนและเป็น
ความย ัง่ยืนภายในองคก์รอยา่งแทจ้ริง การก าหนดแนวคิดและแนวทางการปฏิบติัในการท าความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร โดยมีการวางแผน วางกลยุทธ์ ก าหนดแผนปฏิบติัมีผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีชดัเจน มีการส่ือสาร
สร้างความรู้ความเขา้ใจทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้-ส่วนเสียได้เข้าใจและให้การ
สนับสนุนองค์กร สามารถสร้างผลกระทบท่ีดีให้เกิดแก่องค์กรและสังคมได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว  ้และ
สุดทา้ยคือ สามารถระบุขอ้ดี ขอ้เสีย เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขส าหรับการด าเนินการคร้ังต่อไปได ้  

ส่ิงแวดลอ้ม องค์กร ชุมชน เป็นสามกลุ่ม ท่ีไม่ใช่เป็นเพียงส่ิงแวดลอ้ม ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์ร หรือ ชุมชน ทัว่ๆไป แต่มนัเป็นสามกลุ่ม สามองคก์ร การมีส่วนร่วมในความร่วมมือกนัเพื่อดูแล
ส่ิงแวดลอ้ม และความร่วมมือระหว่างองค์กรกบัชุมชน เป็นเร่ืองท่ีสังคมวงกวา้งอยากเห็นอย่างมีคุณภาพ
และกวา้งขวาง ในระดบัท่ีเป็นกระบวนการขบัเคล่ือนทางสังคม  คือ  เกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ือง ซ่ึง
เป็นการขบัเคล่ือนทางสังคม เร่ืองส่ิงแวดลอ้มระหวา่งองคก์รผสมผสานกบัชุมชน โดยมีประชาสังคมเขา้มา
สนับสนุน  และการท่ีจะขบัเคล่ือนไปได้ มีหลกัอยู่ 5 ประการส าคญั คือ เครือข่าย (Network) การสร้าง
เครือข่ายกบัคนท่ีท าหรือคนท่ีจะท า ซ่ึงการจะมีเครือข่าย ไดก้็ตอ้งมีการคน้หาแลว้ชวนกนัเขา้มาท า คนท่ีท า 
คือ องคก์รกบัชุมชน ความรู้ (Knowledge) องคค์วามรู้ จากการศึกษา คน้ควา้ สรุปบทเรียน การจดัการความรู้ 
(Knowledge Management) เพื่อการเผยแพร่ การส่ือสาร (Communication) จากบุคคล เอกสาร ส่ือมวลชนทั้ง
ระดบัชาติและทอ้งถ่ิน นโยบาย (Policy)  ตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินถึงระดบัชาติ และการจดัการ (Management) ใน
การขบัเคล่ือนกระบวนการทั้งการจดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและความร่วมมืออยา่งแขง็แกร่ง 
(Power of Stakeholder Engagement) ระหวา่งองคก์ร กบั ภาคประชาสังคม หรือ ชุมชน ต่างเป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัในการร่วมกนัเปล่ียนแปลง ทุกภาคส่วนจะตอ้งมีส่วนร่วม และ ความจริงใจต่อกนั ในการพฒันาสังคม 
การรักษาส่ิงแวดลอ้มในวงกวา้งได ้เพียงต่างตอ้งแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ การสานสัมพนัธ์ การร่วมกนัเพื่อ
แกไ้ขปัญหา  

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร ในการท ากิจกรรมการพฒันาสังคมของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ควรมีการวางแผนในการด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร โดยอาศยัหลกัการ
พฒันาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว คือ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา มาประยุกต์ใช้กบั
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร โดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อการสร้าง
คุณค่าร่วม Creating Shared Value (CSV) น าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable  Development)  

การเขา้ใจ การศึกษาและส ารวจข้อมูลท่ีเป็นจริงของชุมชนทุกด้าน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ส ารวจขอ้มูลทั้งทางดา้นกายภาพ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นวฒันธรรม เพื่อน าไปสู่
กระบวนการเขา้ถึงต่อไป ขอ้มูลดา้นกายภาพ พื้นท่ีอยู่อาศยั ท่ีดินท ากิน การใช้ท่ีดิน แหล่งน ้ า ประเภทป่า 
และพนัธ์ุไมป่้า ขอ้มูลประชากร สังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ รายได ้รายจ่าย และหน้ีสิน 
ความตอ้งการของชุมชน ในการแกไ้ขปัญหา หรือพฒันาชุมชน  

การเขา้ถึง การส่ือสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยส่ือสารสร้างความเขา้ใจและความมัน่ใจกบั
ชุมชน ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา
มากท่ีสุด โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนเขา้ใจมาสรุป ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา คดัเลือกปัญหาตามความ
ตอ้งการของชุมชนท่ีจะพฒันาหรือแกไ้ข หาแนวทางด าเนินงาน และจดัท าเป็นแผนพฒันาของชุมชน 

การพฒันา การเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพชุมชน ใหค้  าปรึกษา ขั้นตอนในการพฒันา การศึกษาดูงาน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การลงมือปฏิบติัของประชาชนในชุมชนโดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้ง
การใหค้  าแนะน า โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วมและติดตามการประเมินผล โดยด าเนินการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหา
จากแผนพฒันาชุมชน  

 

บทสรุป 

ในกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นั้นหากจะท าในรูปแบบพฒันาชุมชนหรือ
สังคม สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกิจการกบัชุมชนและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ
บริษทั ตามตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ การพฒันาสังคม (Social Development) องค์กรมีส่วน
ร่วมในการพฒันาสังคม ส่งเสริมการศึกษาวฒันธรรม และอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม บรรเทาความยากจน
และความหิวโหย  ตลอดจนส่งเสริมสุขอนามัยท่ีดี ตามองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization: ISO) ซ่ึ ง ก็ จ ะสอดคล้อ ง กับ  ก า รอ าส า ช่ ว ย เห ลื อ
ชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนบัสนุนหรือจูงใจให้พนกังาน คู่คา้ร่วมสละเวลาและแรงงาน
ในการท างานให้แก่ชุมชนท่ีองค์กรตั้งอยู่และเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีองคก์รให้ความ
สนใจหรือห่วงใย องคก์รธุรกิจอาจเป็นผูด้  าเนินการเองโดยล าพงั หรือร่วมมือกบัองคก์รหน่ึงองคก์รใด และ
อาจเป็นผูก้  าหนดกิจกรรมอาสาดงักล่าวนั้นเอง หรือให้พนักงานเป็นผูค้ดัเลือกกิจกรรมแล้วน าเสนอต่อ
องค์กรเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน ตามแบบของ Philip Kotler ท าให้เห็นว่าการด าเนินการด้านความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร เนน้ในการสร้างการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable  Development)  กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร ควรนอ้มน าหลกัการพฒันาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
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พระเจา้อยูห่วั คือ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา มาประยุกตใ์ชก้บักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร เพื่อ
การสร้างคุณค่าร่วม  Creating Shared Value (CSV)  ดว้ยการเขา้ใจ คือ การสร้างให้เกิดความเขา้ใจในขอ้มูล
พื้นฐาน ดว้ยการศึกษาขอ้มูลทุกมิติของชุมชน คน้หารากของปัญหา และ  รวบรวมองคค์วามรู้ของโครงการ
พระราชด าริทัว่ประเทศ  การเขา้ถึง คือ เป็นเร่ืองการส่ือสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งส่ือสารสร้าง
ความเขา้ใจ และความมัน่ใจกบัชุมชน ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา และความตอ้งการของชุมชน และให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพฒันามากท่ีสุด การพฒันา คือ การเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพชุมชน ให้ค  าปรึกษา 
ขั้นตอนในการพฒันา การศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การลงมือปฏิบติัของประชาชนในชุมชนโดย
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้ งการให้ค  าแนะน า โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและติดตามการ
ประเมินผล โดยด าเนินการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาจากแผนพฒันาชุมชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
(Sustainable  Development) 
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