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วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการ การเสนอบทความทางวิชาการ การเสนอ
บทความวิจัยของคณาจารย์และผลงานวิจัยของดุษฎีบัณฑิต 
มหาบัณฑิตและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานดีเด่น 
 
2.เพ่ือเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิทยาการและ
เทคนิคใหม่ๆ อันน าไปสู่การพัฒนาทักษะและศักยภาพใน
การสร้างผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า การวิจัยและ
บริการทางวิชาการในทุกสาขาวิชา 
 
3.เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและการน าเสนอบทความ
ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิตและมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 
 
 
ค าชี้แจง : ทัศนคติ ความคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสาร
เ ก ษ ม บั ณ ฑิ ต ฉ บั บ นี้ เ ป็ น ข อ ง ผู้ เ ขี ย น  โ ด ย เ ฉ พ า ะ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและบรรณาธิการ ไม่จ าเป็นต้องมี
ความเห็นพ้องด้วย 
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บรรณาธิการแถลง 
 
 วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคา-ธันวาคม 2556 น าเสนอบทความวิจัย 7 บทความ โดยสาระของ
บทความเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน การพัฒนาสมรรถนะหลัก อัตลักษณ์ของคนในพ้ืนที่กับพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
การสังเคราะห์การวิจัย ในส่วนทีเกี่ยวกับบทความวิชาการ เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวแบบการวิเคราะห์ระบบการเมือง และการสอน
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้ง และบทวิจารณ์หนังสือ รายงานการพัฒนาของโลก 2013 โดยธนาคารโลก เรื่องงาน ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีให้ความส าคัญในฐานะมาตรการทางด้านนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจน และการด้อยพัฒนา  
 
                                                                                                   รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล ขันธไชย 
                                                                                                                         บรรณาธิการ 
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สารบัญ 
   

 

      คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
              อิงอร ตั้นพันธ์  

 
 
 
           การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 
ฉนวน เอื้อการณ ์
 
 
 
การก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่และพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่รัฐ   

 พันเอก บุญเอื้อ  บุญฤทธ์ิ   

 
 
 
 

  การปฏิรูประบบก าลังส ารองของกองทัพบกไทย  
  พลเอก ดรัณ  ยุทธวงษ์สุข 

 
 
 

 
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันและควบคุม
โรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
อัญชลี เอมวัฒนะ 
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สารบัญ 
   

 
 
 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรม ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
โรงแรม เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงแรมแต่ละระดับมาตรฐานโรงแรมตามปัจจัยส่วน
บุคคล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงแรม
เขตกรุงเทพมหานครแต่ละระดับมาตรฐานโรงแรม รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง   จ านวน 558  คน จาก
พนักงานที่ท างานในโรงแรม ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 13 แห่ง ในช่วงเดือนตุลาคม 2554  –  
เมษายน 2555  โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อองค์การ ใน
ภาพรวมในระดับปานกลาง มีความผูกพันในระดับมากด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และ
ความเต็มใจทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ แต่มีความผูกพันต่อองค์การด้านความ
ต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การในระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ยกเว้นแต่คุณภาพชีวิตด้านความเกี่ยวพันทางสังคม และประโยชน์ อยู่ในระดับสูง 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า คุณภาพชีวิตการท างานระหว่างเพศชายกับเพศหญิง, 
พนักงาน และผู้บริหารโรงแรม จ าแนกตามมาตรฐานบริการ, กลุ่มอายุ, สถานภาพสมรส, ระยะเวลาการ
ท างาน และประสบการณ์ในการท างานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (P= 0.05) กระนั้นก็ดีพนักงานโรงแรม 
4 ดาว ที่มีอายุต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ( P=0.005) โดยอายุงาน 33 – 
37 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างานสูงที่สุด คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานไม่แตกต่างกันในด้านระดับ
การศึกษายกเว้นในโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว (P=0.022) แต่ระดับเงินเดือนที่แตกต่างกัน คุณภาพชีวิตมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.001) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว นอกจากนั้นพนักงาน
โรงแรมมาตรฐาน 3 และ 5 ดาว ที่มีอัตราเงินเดือนต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน (P=0.05) 
ในโรงแรมมาตรฐาน 3, 4 และ 5 ดาวประสบการณ์ในการท างานที่ต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) 
 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ แสดงให้เห็นว่า ความผูกพันกับองค์การมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต
การท างานอย่างมีนัยส าคัญในทุกด้าน ( P<0.01) นอกจากนั้นในโรงแรมระดับ 3 ดาว คุณภาพชีวิตการท างาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับความพอเพียง และความยุติธรรมของเงินตอบแทน มีสหสัมพันธ์ทางบวก
กับความผูกพันต่อองค์การ และความตั้งใจที่จะอุทิศตนอย่างเต็มที่เพ่ือประโยชน์ขององค์การ (P=0.05) 
 
ค าส าคัญ:  คุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ พนักงานโรงแรม   

 

คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  และผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 
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The Quality of Work Life of Hotel Staff in Bangkok Areas 
I.Tanphan 1 

 
Abstract 
 The main purposes of this study were to measure levels of organization commitment, 
quality of work life, and the relationship between sense of belonging to organization and 
quality of woke life of Hotel staff; to compare the quality work life among different grades 
of hotel service standards in terms of individual factors; and to investigate the relationship 
between organization commitment and guality of work life classified by hotel service 
standards of the hotel staff. The data was collected from a sample of 558 hotel staff from 
13 hotels in Bangkok areas during October 2011 to April 2012, by means of questionnaires. It 
was revealed that most staff were moderately commited to their organization as a whole. 
They were highly commited to their organization in terms of organization goals and value, and 
dedication of their effort for organization benefits. On the other hand, they were moderately 
commited to their organization in terms of their need to be organization members. Quality of 
work life in average was at the moderate level, only the aspect of life in terms of social 
connection and benefits being at high level. 

Comparisonwise, the quality of work life between male and female, officials and 
executive, as well as among different hotel standards, age groups, marital statuses, number of 
years of employment, and work experiences were not significantly different (P=0.05). Yet, those 
in 4 star-hotel exhibited a different quality of work life across age groups, 33-37 years enjoying 
the highest quality of life (P=0.01). Difference in educational levels demonstrated no difference 
in quality of work life of hotel staff, except those in 5 star-hotels (P=0.022). Quality of work life 
was different among hotel employees (p<0.001), particularly those in 4 star-hotels. Moreover, 
different salaries in 3 and 5  star-hotels were not different significantly in terms of quality of 
work life (P=0.05).Furthermore, different work experience exhibited a significant difference in 
quality of life cross the 3, 4 and 5 star-hotel standards (P < 0.05).  

In terms of the relationship between organization commitment and quality of work life, 
organization commitment as a whole was significantly and positively correlated with quality of 
work life in most respects and in all hotel standards (P<0.01). In addition, in 3 star-hotels quality 
of work life, particularly in terms of sufficient and fair compensation, was correlated positively 
with organization commitment and willingness to devote full effort for organization benefit 
(P=0.05).   

 
Keyword   : Quality of Work Life, Organization commitment, Hotel staff.

1.Asst.Prof . Master of Business Administration Program, Kasem Bundit University, Bangkok, 10250, Thailand 
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บทน า 
 1.1  ความส าคัญของการวิจัย 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันถือว่า
มีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพราะการท่องเที่ยวของประเทศสามารถ
สร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล เป็นเหตุ
ให้รัฐบาลให้ความสนใจและสนับสนุนให้ปี 2554-
2555 เป็นปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ เพ่ือเชิญชวนให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย และร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหา
มงคลเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และสมาชิกในพระราชวงศ์จักรี  ทั้งนี้นางสาวยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวในตอนหนึ่งว่า 
รู้สึกภาคภูมิใจที่ประเทศไทยภายใต้พระบารมีของ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว 
มีประเพณีวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจ เป็นเอกลักษณ์
ที่ทั้งคนไทยและต่างชาติให้การยอมรับ แม้ว่าปีที่
ผ่านมาจะเกิดมหาอุทกภัย  แต่อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวสามารถฟ้ืนตัวได้รวดเร็ว และสามารถท า
รายได้เข้าประเทศถึง 7 แสนล้านบาท ซึ่งในอีก 5 ปี
ข้างหน้ารัฐบาลตั้งเป้าสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
ให้ได้ 2 ล้านล้านบาท คาดว่าเป้าหมายจะส าเร็จได้
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ าย  เ พื่อให้
การท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้คนไทยทั้ง
ประเทศอย่างมั่นคง และถาวรต่อไป ( การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย,2554  ) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ไทยสามารถสร้างเงินตราต่างประเทศในแต่ละปีมี
มู ลค่ าสู งมากเมื่ อ เที ยบกับ อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
ขณะเดียวกันได้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศท าให้เกิดการจ้างงานและการกระจาย
รายได้ไปสู่อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องโดยเฉพาะสถาน
บริการประเภทที่พักนักท่องเที่ยว มีความต้องการ
เข้ามาใช้บริการที่พัก เป็นเหตุให้ธุรกิจบริการ

ประเภทที่ พักโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมขยายตัว
เพ่ิมข้ึนในช่วงปี 2549 เป็นต้นมา การลงทุนในธุรกิจ
โรงแรมได้รับความสนใจจากนักลงทุนชาวต่างชาติ 
ซึ่งได้มองเห็นศักยภาพการเติบโต โดยนักลงทุน
เหล่านี้ต่างมองหาโอกาสที่จะเข้ามาซื้อกิจการ
โรงแรมที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมทั้งมองหา
พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาโครงการใหม่ถึงแม้ว่าในรอบปี
ที่ผ่านมาได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจซบเซาไปทั่วโลก 
(กรุงเทพธุรกิจ ,2554) ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มี
การจ้างงานจ านวนมาก ลักษณะการท างานเป็นกะ 
มีการท างานกลางคืน การท างานมีการแข่งขันสูงมุ่ง
การให้บริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
ดังนั้นหากคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
ไม่ดีย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการให้บริการ
ของพนักงาน ทั้งนี้เพราะคุณภาพชีวิตในการท างาน 
(Quality of work life) ท าให้พนักงานมีความสุข 
เมื่อพนักงานมีความสุขก็สามารถท างานได้โดยไม่มี
ห่วงกังวล เมื่อท างานก็เกิดความพึงพอใจในงาน 
งานนั้นก็ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์การ
และตนเองมีความสุขไปด้วย  บรรยากาศองค์การก็มี
ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตการท างาน เพราะเมื่อ
พนักงานมีการรับรู้บรรยากาศองค์การที่ดี ก็จะมี
คุณภาพชีวิตการท างานที่ดีตามไปด้วย (กนกวรรณ 
มีปลั่ง,2553) นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตที่ดีย่อมมีผล
ต่อการพัฒนาความสามารถ ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้า รวมทั้งการค านึงถึงผลประโยชน์และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย (วันชัย แฉ่งอารี
,2550 ) และ คุณภาพชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การ เพราะความผูกพันต่อ
องค์การนั้นเป็นตัวชี้วัดที่ดีถึงประสิทธิภาพการ
ท างาน และยังเป็นสิ่งที่สามารถใช้ท านายความ
น่าจะเป็นในการคงอยู่ (Retention)ของพนักงานได้
ดีอีกด้วย (Steers,1977) และจากการที่ธุรกิจ
โรงแรมมีความแตกต่างกันมาก ท าให้มีสภาพการ
ท างานแตกต่างไปจากการท างานในกิจการอ่ืนและมี
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ผลกระทบต่ อคุณภาพชี วิ ต  ดั งนั้ น เ พ่ื อ ให้ ไ ด้
ข้อเท็จจริงเพ่ิมขึ้น คณะผู้วิจัยจึงให้ความสนใจ
ต้องการศึกษาวิจัยในเรื่องคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือน า
ผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางเสนอหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ที่ท างาน
ในกิจการโรงแรมในประเทศไทยต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.เ พ่ื อศึ กษ า ร ะดั บ คว า มผู ก พันต่ อ

อ ง ค์ ก า ร ข อ ง พ นั ก ง า น โ ร ง แ ร ม ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานโรงแรม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
ก า ร ท า ง า น ข อ ง พ นั ก ง า น โ ร ง แ ร ม ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร  แต่ละระดับมาตรฐานโรงแรม
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ผูกพันต่อองค์การกับคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ละ
ระดับมาตรฐานโรงแรม 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้
เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
โรงแรมด้านต่างๆ 8 ด้าน และความผูกพันต่อองการ 
3 ด้าน 

2. ขอบเขตด้านประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็น
พนักงานโรงแรมในระดับมาตรฐาน 5  ดาว 4  ดาว 
และ3  ดาวที่จดทะเบียนกับสมาคมโรงแรมไทย ซึ่ง
เป็นโรงแรมชั้นน าที่นิยมเข้าพักของนักท่องเที่ยว ใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยมีข้อมูลการจดทะเบียน ณ.
เดือนกันยายน ปี 2554  ดังนี้โรงแรม5  ดาว จ านวน  

22  แห่ง โรงแรม4  ดาว จ านวน 24  แห่งและโรงแรม
3  ดาว จ านวน 9  แห่งรวม 55  แห่ง เลือกตัวอย่าง

แต่ละระดับมาตรฐานรวม 13  แห่ง จ านวนตัวอย่าง  
558  คน 

3. ขอบเขตด้านเวลา เวลาที่ใช้ในการ
วิจัยครั้ งนี้อยู่ระหว่างเดือนกันยายน 2554 ถึง 
กันยายน 2555 

 
 1.4 สมมติฐาน 
  1. พนักงานโรงแรมที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่าง
กัน 
  2. ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงาน 
 
 1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. “คุณภาพชีวิตการท างาน”หมายถึง สภาพ
การท างานที่สร้างความพึงพอใจในการท างานให้กับ
พนักงาน โดยให้ความส าคัญถึงคุณค่าความเป็น
มนุษย์ ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ความปลอดภัยและ
การมีสุขภาพดี ความก้าวหน้าในการท างานและการ
มีมนุษย์สัมพันธ์ รวมทั้งการมีความสมดุลระหว่าง
การท างานและการด าเนินชีวิตส่วนตัว ทั้งนี้เพ่ือ
น าไปสู่ประสิทธิผลขององค์การและคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการท างานของพนักงานประกอบด้วย 8  ด้าน
ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความก้าวหน้า
มั่นคงในการท างาน ด้านโอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคล ด้ านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ด้านประชาธิปไตย
ในการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต
ส่วนตัว และด้านความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อสังคม 
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  2. “ความผูกพันต่อองค์การ” หมายถึง 
ลักษณะที่แสดงออกของบุคคลที่มีความสัมพันธ์และ
เกี่ยวข้องกับองค์การโดยมีการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ แสดงออกมาทางความ
จงรักภักดีต่อองค์การ  ความภูมิใจในองค์การ การ
ยอมรับจุดมุ่งหมายขององค์การ ความรู้สึกมีส่วน
ร่วมกับองค์การ มีความเต็มใจทุ่มเทความพยายามที่
จะท างานเพ่ือประโยชน์และความก้าวหน้าให้กับ
องค์การ มีความปรารถนาที่จะรักษาการเป็นสมาชิก
ขององค์การไว้ ประกอบด้วย 3   ด้านได้แก่ด้าน
ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ 
และด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพ
ขององค์การ 
 
 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. ท าให้ทราบระดับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2. ท าให้ทราบระดับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนักงานโรงแรม เขตกรุงเทพมหานคร  
  3. ท าให้ทราบระดับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานโรงแรม เขตกรุงเทพมหานคร แต่ละ
ระดับมาตรฐานโรงแรมตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  4. ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความ
ผูกพันต่อองค์การกับคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับ
มาตรฐานโรงแรม 
  5. ผลจากการวิจัยเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผู้บริหารโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
โรงแรม ต่อไป 
 
 
 

2.  วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
        คณะผู้วิจัยได้ศึกษาประมวลเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิด
และแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

Huse and Cumming (1985) ได้เสนอ
ลักษณะที่ส าคัญที่ประกอบขึ้นเป็นคุณภาพชีวิตการ
ท างาน (Quality of work life) ว่าม ี8 ด้าน คือ  

1. ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 
(Adequate and fair compensation) โดยที่
รายได้และผลประโยชน์ตอบแทน หมายถึง การ
ได้ รับรายได้และผลตอบแทนที่ เ พียงพอและ
สอดคล้องกับมาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่ามีความ
เหมาะสมและเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้
จากงานอ่ืนๆ  

2. สภาพท างานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ (Safe and healthy environment) 
ห ม า ย ถึ ง  ก า ร ที่ พ นั ก ง า น ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สถานที่ท างานไม่ได้
ส่งผลเสียต่อสุขภาพและไม่เสี่ยงอันตราย  

3.การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
(Development of human capacities) หรือ
โอกาสพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานที่
ท าโดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ งาน
ที่ได้ใช้ทักษะและ ความสามารถหลากหลาย งานที่มี
ความท้าทาย งานที่ผู้ปฏิบัติมีความเป็นตัวเองในการ
ท างาน งานที่ได้รับการยอมรับว่ามีความส าคัญ และ
งานที่ผู้ปฏิบัติได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน  

4.ความก้าวหน้า (Growth) หมายถึง การที่
ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพและ
ต าแหน่งอย่างมั่นคง  

5.สังคมสัมพันธ์ (Social integration) 
หมายถึง  การที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ร่วมงานที่ท างานมีบรรยากาศเป็นมิตร มีความ
อบอุ่นเอ้ืออาทรปราศจากการแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า 
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ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน ได้ รั บกา รยอมรั บและมี โ อกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  

6 . ลั ก ษ ณ ะ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น 
(Constitutionalism) หมายถึง การมีความยุติธรรม
ในการบริหารงาน มีการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่าง
เหมาะสม พนักงานได้รับการเคารพในสิทธิและ
ความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บังคับบัญชายอมรับฟัง
ความคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศขององค์กรมี
ความเสมอภาคและความยุติธรรม  

7.ภาวะอิสระจากงาน (Total life space) 
หมายถึง ภาวะที่บุคคลมีความสมดุลในช่วงของชีวิต
ระหว่างช่วงปฏิบัติงานกับช่วงเวลาอิสระจากงาน มี
ช่วงเวลาที่ได้คลายเครียดจากหน้าที่รับผิดชอบ  

8. การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม (Social 
relevance) หมายถึง กิจกรรมของหน่วยงานที่
ด าเนินไปในลักษณะที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมจะ
ก่อให้เกิดการลดคุณค่าความส าคัญของงานและ
อาชีพในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  

Walton (1974) ได้เสนอปัจจัยซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบไปด้วย
เงื่อนไข 8 ประการดังนี้  
           1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
(Adequate and fair compensation) หมายถึง
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ ได้รับจากการ
ปฏิบัติงานเพียงพอในการด ารงชีวิตและยุติธรรม 
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ร่วมอาชีพอ่ืนที่มีลักษณะงาน
และการปฏิบัติงานใกล้เคียงกัน 
            2 .  สภาพแวดล้ อมในการท างาน ที่
ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safe 
and healthy working condition) หมายถึง
ผู้ปฏิบัติงานควรอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมการท างานด้านวัสดุอุปกรณ์
ในการท างานที่จะท าให้ เกิดสุขภาพจิตที่ดี  ไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ควรก าหนด
มาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เสริมสุขภาพ  

           3.โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของ
บุคคล (Competency development) หมายถึง
การให้โอกาสแก่พนักงานได้ใช้ฝีมือ พัฒนาทักษะ
และความรู้ของตนเอง ส่ งผลให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและมีความรู้สึกท้าทายจาก
การท างานของตนเอง 
           4. ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน 
(Growth and security) หมายถึงการสร้างโอกาส
ในการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงในการ
ท างาน การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของ
พนักงานให้มีโอกาสในการศึกษาและใช้ความรู้ 
ความสามารถใหม่ๆ รวมทั้งการเลื่อนต าแหน่งและ
ให้หลักประกันความม่ันคงในการท างานแก่พนักงาน
อย่างยุติธรรม 
           5. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
เพ่ือนร่วมงาน เป็นการบูรณาการทางสังคมและการ
ท างานร่วมกัน (Social integration) หมายถึง
ลักษณะความสัมพันธ์ในสังคม กลุ่มเพ่ือนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา การติดต่อสื่อสารในกลุ่ม 
           6 . ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ใ น ก า ร ท า ง า น 
(Constitutionalism) หมายถึง การใช้หลัก
รัฐธรรมนูญในการปฏิบัติงาน การเคารพในสิทธิส่วน
บุคคล ความเสมอภาค ความมีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
           7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
(The total life space) หมายถึง การแบ่งเวลาให้
เหมาะสมในการด ารงชีวิต เวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน เวลา
ส่วนตัว เวลาส าหรับครอบครัว เวลาพักผ่อน และ
เวลาที่ให้กับสังคม 
           8. ความเกี่ยวข้องและประโยชน์ต่อสังคม 
(Social relevance) หมายถึงระดับความรู้สึกว่า
งานและองค์การที่ปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม เป็นประโยชน์ต่อสังคม ความภูมิใจในงาน
และองค์การของตน ความมีชื่อเสียงและได้รับการ
ยอมรับจากสังคม 



7 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 

Buchanan (1974) ให้ความหมายของ
ความผูกพันในองค์การ ไว้ว่า เป็นความเกี่ยวพันยึด
ติ ด กั บ เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะคุ ณ ค่ า ข อ ง อ ง ค์ ก า ร 3 
องค์ประกอบ คือ การแสดงตน (Identification) มี
ความภูมิใจในองค์การ และการยอมรับจุดมุ่งหมาย
ขององค์การ ความรู้สึกมีส่วนร่วมกับองค์การ 
(Involvement) มีความเต็มใจที่จะท างานเพ่ือ
ความก้าวหน้า และประโยชน์ขององค์การมีความ
ภักดีต่อองค์การ การยึดมั่นในองค์การ และ
ปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป  

Streer and Porter (1983: 444) ได้สรุป
ความผูกพันต่อองค์กรด้วยทฤษฎีการแลกเปลี่ยน 
(Theory of Exchange) ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันในองค์การ คือ ธรรมชาติของมนุษย์
ประกอบด้วย ความต้องการ ความปรารถนา ทักษะ
ความรู้ มีความคาดหวังที่จะท างาน หากองค์การ
สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ 
บุคคลนั้นก็จะสามารถท างานเพ่ือองค์การอย่าง
เต็มที ่และบุคคลก็จะเกิดความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ง
ในเรื่องของการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรนั้นจะมี
นักวิชาการหลายท่านพยายามศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ
ที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันของบุคลากรใน
องค์กร แต่ก็ยังมิได้มีการสรุปที่ชัดเจนว่าปัจจัย
ใดบ้างที่มีผลต่อระดับความผูกพันของบุคลากรใน
องค์กร ดังนั้นความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็นเรื่องที่น่า
ศึกษาเป็นอย่างยิ่ ง  เพราะการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์การเป็น
ส่วนหนึ่ งที่จะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและ
ประสบความส าเร็จในการบริหารงานในองค์กร 
            Streers (1997) กล่าวว่าความผูกพันต่อ
องค์การมีความหมายใน 3 ลักษณะคือ 
 1.ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การเป็น
ลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อด้านทัศนคติเชิงบวก
ต่อองค์การมีความผูกพันอย่างแท้จริงต่อค่านิยม

และเป้าหมายขององค์การ พร้อมสนับสนุนกิจการ
ขององค์การ ซึ่งเป็นเป้าหมายของตนด้วย มีความ
เชื่อว่าองค์การนี้เป็นองค์การที่ดีที่สุดที่ตนเองจะ
ท างานด้วยภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
 2.ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
อย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ เป็นลักษณะที่
บุคลากรเต็มใจที่จะเสียสละอุทิศตน พยายามท างาน
เต็ มคว ามสามารถ  เ พ่ื อ ให้ อ งค์ ก า รประสบ
ความส าเร็จบรรลุเป้าหมาย เกิดผลประโยชน์ต่อ
องค์การ และมีความห่วงใยต่อความเป็นไปของ
องค์การ 
 3.ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้
ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ เป็นลักษณะที่
บุคลากรแสดงความต้องการ  และตั้ ง ใจที่ จะ
ปฏิบัติงานในองค์การนี้ตลอดไป มีความจงรักภักดี
ต่อองค์การ รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
สนับสนุนและสร้างสรรค์องค์การให้ดียิ่งขึ้น 
           Burke (2003) เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษ า
ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้กล่าวว่า 
พนักงานที่มีความผูกพัน คือ ผู้ที่ท างานอยู่กับ
องค์การนั้นๆ เพ่ือส่งเสริมองค์การให้สร้างผลผลิต
และให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงช่วยเหลือองค์การให้
ประสบความส าเร็จมีผลก าไรโดยความผูกพันของ
พนักงานมีความเชื่อมโยงกับความจงรักภักดีของ
ลูกค้า (Customer Loyalty  )และความสามารถใน
การท าก าไร (Profitability) ขององค์กร    
          
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย เป็น พนักงาน
โรงแรมระดับมาตรฐาน 5   ดาว 4   ดาว และ 3  
ดาวแยกตามแผนกต่างๆ จ านวนโรงแรมทั้งสิ้น 55 
แห่ง( ข้อมูลการจดทะเบียน ณ เดือนกันยายน 
2554  ) ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้จากสูตร
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 ดังนั้นได้ตัวอย่าง 558 คน สุ่มตัวอย่างตาม
ระดับมาตรฐานโรงแรมแบบโควตา (Quota 
Sampling) ในอัตราส่วน 3:2:1  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการ
ทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน
การสร้าง แบบสอบถามดังนี้ 

1.1. ศึ กษา เอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดนิยามเชิงทฤษฎีและนิยามเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือน ามาสร้างหัวข้อในแบบสอบถาม
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.2 โครงสร้างแบบสอบถามประกอบด้วย
ส่วนส าคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคล  เป็นข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นการสอบถาม ในเรื่อง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน งาน 
ระดับต าแหน่งงาน อัตราเงินเดือน โดยลักษณะ
ค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ 

ส่วนที่  2  เป็นแบบสอบถามวัดความรู้สึก
ผูกพันต่อองค์การ 3 ด้าน ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นมาตรประเมินค่า (Rating scale) ซึ่งการสร้าง
แบบสอบถาม โดยใช้ Likert’s Scale เป็นมาตรวัด 
โดยเกณฑ์ให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ 
 2. การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1. ก า ร ห า ค ว า ม เ ที่ ย ง ต ร ง  ไ ด้ ใ ห้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content validity) ของข้อค าถามในแต่
ละข้อให้ตรงตามจุดมุ่งหมายและสอดคล้องกับการ
วิจัยจากนั้นน าไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป 

 2.2. การหาความเชื่อมั่น เป็นการทดสอบ
กับประชากร ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 ราย โดยการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
เป็นรายข้อ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 0.70 ถือว่า
อยู่ในเกณฑ์ท่ีเชื่อถือได้ 
 3 วิธีด าเนินการวิจัย น าแบบสอบถาม
ไปมอบให้เจ้าหน้าที่โรงแรมที่ รับผิดชอบในการ
แจกจ่ายให้กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเก็บรวบรวม
แบบสอบถามกลับคืนมาได้ครบตามจ านวนที่
ต้องการและท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ น าไป
วิเคราะห์ข้อมูล 
 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  4. 1  ส ถิ ติ เ ชิ ง บ ร ร ย า ย  ( Descriptive 
Statistics) ได้แก่การแจกแจงความถี่ (Frequency 
Distribution) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

4.2 สถิติอนุมาน ได้แก่การทดสอบที     (t-
test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA) ทดสอบรายคู่โดยใช้ LSD (Least 
Significant Difference) และทดสอบความสัมพันธ์
โ ด ย ใ ช้ ส ห สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ พี ย ร์ สั น  ( Pearson 
Correlation) 
 
4. ผลการวิจัย       

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อายุ น้อยกว่า 27 ปี  การศึกษา ต่ ากว่า
ปริญญาตรี สถานภาพสมรส เป็นโสด อายุการ
ท างานในโรงแรม 1-5 ปี ต าแหน่งงาน เป็นพนักงาน
ทั่วไป อัตราเงินเดือน น้อยกว่า 15,000 บาท  
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ประสบการณ์ในการท างานในหน่วยงานปัจจุบัน 
น้อยกว่า 5 ปี  

 
    ส่วนที่ 2 ระดับความผูกพนัต่อองค์การ 
       พนักงานโรงแรมในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มี
ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีความผูกพันอยู่ในระดับมากด้านการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และ
ความเต็มใจทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์การ แต่มีความผูกพันต่อองค์การ
ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพของ
องค์การอยู่ในระดับปานกลาง มีความเห็นว่าค่านิยม
ของหน่วยงานยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ค่านิยมของตน เห็นว่าการบริหารงานของโรงแรมยัง
ขาดความเหมาะสม ใช้ความพยายามในการท างาน
น้อยลง ไม่ยินยอมในเรื่องการน างานจากที่ท างาน
กลับไปท าต่อที่บ้าน เมื่อมีอุปสรรคในการท างาน
บ่อยครั้งที่รู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากท างาน  ยังไม่เต็ม
ใจที่จะแนะน าเพ่ือนให้มาท างานกับโรงแรมนี้ และ 
ถ้ามีโอกาสก็จะไปท างานที่อ่ืนที่มีโอกาสก้าวหน้า
และค่าตอบแทนที่มากกว่า 
    ส่วนที่ 3 ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน 

คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ระดับคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมาก มี
เพียงด้านเดียวคือความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อสังคม นอกจากนั้นระดับคุณภาพชีวิตการท างาน
อยู่ ในระดับปานกลาง  ด้ านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ด้านโอกาสในการ
พัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต
ส่วนตัว ด้านความกา้วหน้ามั่นคงในการท างาน ด้าน
ประชาธิปไตยในการท างาน และที่มีคุณภาพชีวิต
การท างานน้อยที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรมคืออัตราค่าตอบแทน 

กล่าวโดยสรุป คุณภาพชีวิตในการท างาน
นั้น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยพนักงาน
โ ร ง แ ร ม ใน เ ข ตกรุ ง เ ทพมหา นคร  ต้ อ ง ก า ร
ค่าตอบแทนที่เพียงพอส าหรับการใช้จ่ายตามภาวะ
เศรษฐกิจการครองชีพในปัจจุบันโดยไม่ต้องท างาน
พิเศษนอกเวลา สวัสดิการที่เหมาะสม การพิจารณา
เลื่อนต าแหน่งโดยยึดถือเกณฑ์ความสามารถ ระบบ
การให้รางวัลที่ เหมาะสม การพิจารณาความดี
ความชอบมีหลักเกณฑ์ที่ยุติธรรม และต้องการวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานที่ทันสมัย
เพียงพอเพ่ือให้การท างานมีความสะดวก   

น อ ก จ า ก นี้  พ นั ก ง า น โ ร ง แ ร ม ใ น
กรุงเทพมหานครยังต้องการท างานในอาชีพนี้ให้มี
โอกาสประสบความส าเร็จในชีวิตตามจุดมุ่งหมาย 
และต้องการการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานให้
มีโอกาสในการศึกษาต่อ อบรมสัมมนาต่างๆ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการท างาน  ต้องการ
ผู้บังคับบัญชาที่มีความจริงใจ ไว้วางใจได้ รับฟัง
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานไม่ก้าวก่ายในเรื่อง
ส่วนตัว ไม่มอบงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบให้ท า 
เพ่ือนร่วมงานให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่
เกี่ยวกับการท างาน ให้ความเสมอภาคในการท างาน 
และต้องการเวลาให้กับครอบครัวและเพ่ือนฝูง  
    ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิต
การท างานกับปัจจัยส่วนบุคคลตามมาตรฐาน
โรงแรม 

การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามเพศพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีระดับคุณภาพ
ชีวิตการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน  และเมื่อ
เปรียบเทียบตามมาตรฐานโรงแรมพบว่าพนักงาน
โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาวและ
ระดับ 5 ดาวเพศชายและเพศหญิงมีระดับคุณภาพ
ชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน  ช่วงอายุที่แตกต่าง
กันมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมไม่
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แตกต่างกัน พิจารณาตามมาตรฐานโรงแรมระดับ 3 
ดาวและ 5 ดาวช่วงอายุที่แตกต่างกันมีระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างแต่มาตรฐาน
โรงแรมระดับ 4 ดาว ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ 0.01 โดยช่วงอายุ  33 -37 ปี  มีระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานสูงที่สุด รองลงมาคืออายุ 
38-42ปี  ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
พิจารณาตามมาตรฐานโรงแรมระดับ 3 ดาวและ 4 
ดาวระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับคุณภาพ
ชีวิตการท างานไม่แตกต่างกันในขณะที่ ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลท าให้ระดับคุณภาพชีวิต
การท างานของพนักงานโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดย
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานมากที่สุดรองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี  
สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันโดยรวมมีระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน พิจารณาตาม
มาตรฐานโรงแรมทั้งระดับ 3 ดาว 4 ดาวและ 5 ดาว 
สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันของพนักงานโรงแรมมี
ระดับคุณภาพชีวิตการท างานที่ไม่แตกต่างกัน อายุ
การท างานในโรงแรมที่แตกต่างกันมีระดับคุณภาพ
ชีวิตการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน พิจารณาตาม
มาตรฐานโรงแรมทั้งระดับ 3 ดาว 4 ดาวและ 5 ดาว
อายุการท างานและต าแหน่งปฏิบัติงานในโรงแรมที่
แตกต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานไม่
แตกต่างกัน พิจารณาตามมาตรฐานโรงแรมทั้งระดับ 
3 ดาว 4 ดาวและ 5 ดาว ต าแหน่งปฏิบัติงานใน

โรงแรมที่แตกต่างกันได้แก่ระดับพนักงานทั่วไปและ
ระดับผู้บริหารมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่าง
กัน อัตราเงินเดือนที่แตกต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิต
การท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.01 โดยอัตราเงินเดือน 30,001 – 45,000 บาท มี
ระดับคุณภาพชีวิตการท างานสูงที่สุด รองลงมา
ได้แก่  มากกว่ า  45 ,000 บาท พิจารณาตาม
มาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาวมีระดับคุณภาพชีวิต
การท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.01 โดยอัตราเงินเดือน30,001 – 45,000 บาท มี
ระดับคุณภาพชีวิตการท างานสูงที่สุด มาตรฐาน
โรงแรมระดับ 3 ดาวและ 5 ดาวอัตราเงินเดือนที่
แตกต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานไม่
แตกต่างกัน(p=0.05) ประสบการณ์การท างานที่
แตกต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานไม่
แตกต่างกัน พิจารณาตามมาตรฐานโรงแรมระดับ 3 
ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว ประสบการณ์การท างานที่
แตกต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โรงแรมระดับ 3 
ดาว ประสบการณ์การท างาน 5 – 10 ปี มีระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานสูงที่สุด ระดับ 5 ดาว 
ประสบการณ์การท างาน 10 – 15 ปี  มีระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานสูงที่สุด  ระดับ 4 ดาว 
ประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกัน มีระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ 0.05 โดยประสบการณ์การท างาน 15 มี
ระดับคุณภาพชีวิตการท างานสูงที่สุด  
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วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงแรมใน 
เขตกรุงเทพมหานครตามมาตรฐานโรงแรม จ าแนกตามเพศ 

มาตรฐานโรงแรม  เพศ ค่าเฉลี่ย s.d. t Sig. 
3  ดาว ชาย 

หญิง 
3.2012 
3.3081 

0.452 
0.500 

-1.059 0.292 

4 ดาว ชาย 
หญิง 

3.6160 
3.4881 

0.631 
0.562 

1.443 0.151 

5 ดาว ชาย 
หญิง 

3.4461 
3.4872 

0.603 
0.652 

-0.545 0.586 

โดยรวม ชาย 
หญิง 

3.471 
3.452 

0.608 
0.599 

0.378 0.706 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงแรมใน 
เขตกรุงเทพมหานครตามมาตรฐานโรงแรม จ าแนกตามช่วงอายุ 

มาตรฐานโรงแรม ช่วงอายุ ค่าเฉลี่ย s.d. F Sig. 
3 ดาว น้อยกว่า 27 ปี 

28 - 32 ปี 
33 – 37 ปี 
38 – 42 ปี 
43 ปี ขึ้นไป 

3.213 
3.405 
3.329 
2.996 
3.268 

0.420 
0.385 
0.372 
0.219 
0.628 

1.105 0.359 

4 ดาว น้อยกว่า 27 ปี 
28 - 32 ปี 
33 – 37 ปี 
38 – 42 ปี 
43 ปี ขึ้นไป 

3.5195 
3.3918 
3.8536 
3.7259 
3.3986 

0.542 
0.536 
0.682 
0.673 
0.534 

3.825 0.005** 

5 ดาว น้อยกว่า 27 ปี 
28 - 32 ปี 
33 – 37 ปี 
38 – 42 ปี 
43 ปี ขึ้นไป 

3.4315 
3.4514 
3.4099 
3.4852 
3.5614 

0.517 
0.627 
0.623 
0.779 
0.675 

0.469 0.758 

โดยรวม น้อยกว่า 27 ปี 
28 - 32 ปี 
33 – 37 ปี 
38 – 42 ปี 
43 ปี ข้ึนไป 

3.431 
3.425 
3.525 
3.523 
3.435 

0.520 
0.564 
0.642 
0.726 
0.631 

0.730 0.572 

    ** Sig < 0.01 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงแรมใน  
เขตกรุงเทพมหานครตามมาตรฐานโรงแรม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

    * Sig < 0.05 
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงแรมใน   
เขตกรุงเทพมหานครตามมาตรฐานโรงแรม จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
มาตรฐานโรงแรม สถานภาพสมรส ค่าเฉลี่ย s.d. F Sig. 
3  ดาว โสด 

สมรส 
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 

3.262 
3.186 
3.587 

0.506 
0.422 
0.488 

2.612 0.079 

4  ดาว โสด 
สมรส 
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 

3.543 
3.587 
3.176 

0.594 
0.620 
0.278 

0.924 0.399 

5  ดาว โสด 
สมรส 
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 

3.448 
3.501 
3.212 

0.610 
0.636 
0.779 

1.063 0.347 

โดยรวม โสด 
สมรส 
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 

3.452 
3.479 
3.352 

0.595 
0.614 
0.619 

0.505 0.604 

 

มาตรฐานโรงแรม ระดับการศึกษา ค่าเฉลี่ย s.d. F Sig. 
3 ดาว ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

3.2936 
3.2185 
3.2031 

0.409 
0.605 

- 

0.256 0.775 

4 ดาว ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

3.570 
3.568 
3.098 

0.586 
0.597 
0.905 

1.501 0.226 

5 ดาว ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

3.571 
3.362 
3.548 

0.597 
0.648 
0.536 

3.878 0.022* 

โดยรวม ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

3.512 
3.411 
3.386 

0.568 
0.636 
0.662 

1.994 0.137 
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ตารางท่ี 5 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครตามมาตรฐานโรงแรม จ าแนกตามอายุการท างานในโรงแรม 
มาตรฐานโรงแรม อายุการท างานใน

โรงแรม 
ค่าเฉลี่ย s.d. F Sig. 

3 ดาว 1-5 ปี 
6-10 ปี 
11-15 ปี 
15 ปีขึ้นไป 

3.241 
3.417 
3.103 
3.049 

0.446 
0.473 
0.367 
0.516 

2.388 0.074 

4 ดาว 1-5 ปี 
6-10 ปี 
11-15 ปี 
15 ปีขึ้นไป 

3.486 
3.676 
3.738 
3.422 

0.520 
0.780 
0.600 
0.511 

2.211 0.088 

5 ดาว 1-5 ปี 
6-10 ปี 
11-15 ปี 
15 ปีขึ้นไป 

3.445 
3.442 
3.325 
3.640 

0.545 
0.662 
0.751 
0.615 

2.012 0.113 

โดยรวม 1-5 ปี 
6-10 ปี 
11-15 ปี 
15 ปีขึ้นไป 

3.425 
3.500 
3.463 
3.474 

0.525 
0.671 
0.706 
0.605 

0.510 0.675 

 
ตารางท่ี 6  แสดงผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครตามมาตรฐานโรงแรม จ าแนกตามต าแหน่งปฏิบัติงานในโรงแรม 
มาตรฐานโรงแรม ต าแหน่งปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย s.d. t Sig. 

3 ดาว ระดับพนักงานทั่วไป 
ระดับผู้บริหาร 

3.277 
3.188 

0.498 
0.373 

0.638 0.525 

4 ดาว ระดับพนักงานทั่วไป 
ระดับผู้บริหาร 

3.537 
3.706 

0.595 
0.654 

-1.134 0.258 

5 ดาว ระดับพนักงานทั่วไป 
ระดับผู้บริหาร 

3.442 
3.624 

0.614 
0.725 

-1.340 0.181 

โดยรวม ระดับพนักงานทั่วไป 
ระดับผู้บริหาร 

3.448 
3.540 

0.596 
0.653 

1.077 0.282 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงแรมในเขต 
กรุงเทพมหานครตามมาตรฐานโรงแรม จ าแนกตามอัตราเงินเดือน 
มาตรฐานโรงแรม อัตราเงินเดือน ค่าเฉลี่ย s.d. F Sig. 

3 ดาว น้อยกว่า 15,000 บาท 
15,001 - 30,000 บาท 
30,001 – 45,000 บาท 
มากกว่า 45,000 บาท 

3.253 
3.316 
3.104 
3.375 

0.461 
0.598 
0.048 
0.575 

0.223 0.880 

4 ดาว น้อยกว่า 15,000 บาท 
15,001 - 30,000 บาท 
30,001 – 45,000 บาท 
มากกว่า 45,000 บาท 

3.305 
3.758 
4.242 
3.426 

0.454 
0.632 
0.571 
0.414 

14.302 0.000** 

5 ดาว น้อยกว่า 15,000 บาท 
15,001 - 30,000 บาท 
30,001 – 45,000 บาท 
มากกว่า 45,000 บาท 

3.436 
3.434 
3.660 
3.740 

0.612 
0.656 
0.611 
0.707 

1.396 0.244 

โดยรวม น้อยกว่า 15,000 บาท 
15,001 - 30,000 บาท 
30,001 – 45,000 บาท 
มากกว่า 45,000 บาท 

3.364 
3.576 
3.780 
3.619 

0.549 
0.660 
0.659 
0.623 

8.022 0.000** 

    ** Sig < 0.01 
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครตามมาตรฐานโรงแรม จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
มาตรฐานโรงแรม ประสบการณ์การท างาน ค่าเฉลี่ย s.d. F Sig. 

3 ดาว น้อยกว่า 5 ปี 
5-10 ปี 
10-15 ปี 
15 ปี ขึ้นไป 

3.322 
3.430 
3.071 
2.901 

0.432 
0.495 
0.325 
0.488 

5.002 0.003** 

4 ดาว น้อยกว่า 5 ปี 
5-10 ปี 
10-15 ปี 
15 ปี ขึ้นไป 

3.485 
3.652 
3.791 
3.377 

0.537 
0.693 
0.660 
0.458 

2.730 0.045* 

5 ดาว น้อยกว่า 5 ปี 
5-10 ปี 
10-15 ปี 
15 ปี ขึ้นไป 

3.533 
3.408 
3.162 
3.648 

0.546 
0.683 
0.650 
0.586 

4.941 0.002** 

โดยรวม น้อยกว่า 5 ปี 
5-10 ปี 
10-15 ปี 
15 ปี ขึ้นไป 

3.474 
3.490 
3.352 
3.436 

0.526 
0.670 
0.689 
0.595 

0.908 0.437 

** Sig < 0.01    * Sig < 0.05 
 

     ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพัน
ต่อองค์การกับคุณภาพชีวิตการท างานแต่ละระดับ
มาตรฐานโรงแรม 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ  
กับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมพบว่ามาตรฐาน
โรงแรมระดับ 5 ดาว ระดับ 4 ดาว และระดับ 3 
ดาว มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นส่วนใหญ่ และมาตรฐาน
โรงแรมระดับ 3 ดาว คุณภาพชีวิตการท างานด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมกับความผูกพัน
ต่อองค์การด้ านความเต็มใจที่ จะทุ่ม เทความ
พยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การมี

ความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05    
 ทั้ งนี้  มาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว  
คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความสมดุลระหว่าง
งานกับชีวิตส่วนตัวกับความผูกพันต่อองค์การด้าน
ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์กร มีความสัมพันธ์กันทางบวก
มากที่สุด  รองลงมาได้แก่ ด้านความเกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมกับความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวม ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ  คุณภาพ
ชีวิตการท างานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม กับความผูกพันต่อองค์การด้านความเต็มใจ
ที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์
ขององค์กร   
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  มาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว  คุณภาพ
ชีวิตการท างานโดยรวมกับความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวม มีความสัมพันธ์กันทางบวกมากที่สุด  
รองลงมาได้แก่  คุณภาพชีวิตการท างานด้านความ
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคมกับความผูกพัน
ต่อองค์การโดยรวม และคุณภาพชีวิตการท างาน
โดยรวม กับความผูกพันต่อองค์การ ด้านความ
เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร ตามล าดับ ส าหรับความสัมพันธ์
ทางบวกน้อยที่สุดคือ คุณภาพชีวิตการท างาน ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม กับความผูกพัน
ต่อองค์การด้ านความเต็มใจที่ จะทุ่ม เทความ
พยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ  
 มาตราฐานโรงแรมระดับ 3 ดาว  คุณภาพ
ชีวิตการท างานโดยรวมกับความผูกพันต่อองค์การ
ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีความสัมพันธ์
กันทางบวกมากที่สุด รองลงมาได้แก่ คุณภาพชีวิต
การท างานด้านความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมกับ ความผูกพันต่อองค์การด้านความเชื่อมั่น
อย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององค์การ และคุณภาพชีวิตการท างานด้านความ
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคมกับความผูกพัน
ต่อองค์การโดยรวม ตามล าดับ  ส าหรับคู่ที่ มี
ความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ คุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านประชาธิปไตยในการท างานกับความ
ผูกพันต่อองค์การด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ  
 ส าหรับคู่ที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน ส าหรับ
มาตรฐานโรงแรมระดับ 3 ดาว  ได้แก่คุณภาพชีวิต
การท างานด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
เพ่ือนร่วมงาน กับความผูกพันต่อองค์การด้านความ
ต้องการที่จะคงอยู่ เป็นสมาชิกภาพขององค์การ  
คุณภาพชีวิตการท างานด้านประชาธิปไตยในการ
ท างานกับความผูกพันต่อองค์การด้านความต้องการ
ที่จะคงอยู่ เป็นสมาชิกภาพขององค์ก าร และ
คุณภาพชีวิตการท างานด้านประชาธิปไตยในการ
ท างานกับความผูกพันต่อองค์การด้านความเต็มใจที่
จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ของ
องค์การ   
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ตารางท่ี 9  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับคุณภาพชีวิตการท างานของ            
พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามมาตรฐานโรงแรม 

 
 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
และ 

มาตรฐานโรงแรม 

ความผูกพันต่อองค์การ 
ด้านความเชื่อม่ัน
อย่างแรงกล้าใน

การยอมรับ
เป้าหมายและ
ค่านิยมของ

องค์การ 

ด้านความเต็มใจ
ที่จะทุ่มเทความ
พยายามอย่าง

มากเพื่อ
ประโยชน์ของ

องค์การ 

ด้านความต้องการที่
จะคงอยู่เป็นสมาชิก
ภาพขององค์การ 

 
โดยรวม 

ด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอ   
และยุติธรรม   

3 ดาว 
4 ดาว 
5 ดาว 

0.396** 
0.542** 
0.550** 

0.231* 
0.315** 
0.374** 

0.419** 
0.606** 
0.501** 

0.432** 
0.551** 
0.550** 

ด้านสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

3 ดาว 
4 ดาว 
5 ดาว 

0.674** 
0.653** 
0.660** 

0.355** 
0.539** 
0.548** 

0.487** 
0.628** 
0.565** 

0.614** 
0.704** 
0.683** 

ด้านความก้าวหน้า
ม่ันคงในการท างาน 

3 ดาว 
4 ดาว 
5 ดาว 

0.576** 
0.675** 
0.631** 

0.281** 
0.384** 
0.494** 

0.276** 
0.548** 
0.511** 

0.461** 
0.633** 
0.629** 

ด้านโอกาสในการ
พัฒนาสมรรถภาพ
ของบุคคล 

3 ดาว 
4 ดาว 
5 ดาว 

0.546** 
0.671** 
0.629** 

0.473** 
0.562** 
0.559** 

0.326** 
0.567** 
0.584** 

0.525** 
0.696** 
0.684** 

ด้านความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน 

3 ดาว 
4 ดาว 
5 ดาว 

0.542** 
0.651** 
0.600** 

0.230* 
0.544** 
0.510** 

0.200 
0.554** 
0.524** 

0.382** 
0.676** 
0.630** 

ด้านประชาธิปไตย
ในการท างาน 

3 ดาว 
4 ดาว 
5 ดาว 

0.427** 
0.655** 
0.572** 

0.063 
0.470** 
0.405** 

0.156 
0.612** 
0.495** 

0.267** 
0.672** 
0.568** 
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ตารางท่ี 9  (ต่อ) 

 
 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
และ 

มาตรฐานโรงแรม 

ความผูกพันต่อองค์การ 
ด้านความเชื่อม่ัน
อย่างแรงกล้าใน

การยอมรับ
เป้าหมายและ
ค่านิยมของ

องค์การ 

ด้านความเต็มใจที่
จะทุ่มเทความ

พยายามอย่างมาก
เพื่อประโยชน์ของ

องค์การ 

ด้านความต้องการ
ที่จะคงอยู่เป็น

สมาชิกภาพของ
องค์การ 

 
โดยรวม 

ด้านความ
สมดุลระหว่าง
งานกับชีวิต
ส่วนตัว 

3 ดาว 
4 ดาว 
5 ดาว 

0.522** 
0.583** 
0.784** 

0.287** 
0.512** 
0.380** 

0.465** 
0.570** 
0.397** 

0.532** 
0.632** 
0.485** 

ด้านความ
เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์
ต่อสังคม 

3 ดาว 
4 ดาว 
5 ดาว 

0.714** 
0.706** 
0.710** 

0.362** 
0.644** 
0.672** 

0.572** 
0.640** 
0.547** 

0.682** 
0.765** 
0.742** 

คุณภาพชีวิต
ในการท างาน

โดยรวม 

3 ดาว 
4 ดาว 
5 ดาว 

0.742** 
0.751** 
0.718** 

0.373** 
0.567** 
0.579** 

0.473** 
0.690** 
0.611** 

0.646** 
0.770** 
0.735** 

** p < 0.01                * p < 0.05 
5. สรุป 

5.1 สรุปผลจากการวิจัย พนักงานโรงแรม
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความผูกพันต่อองค์การใน
ภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  แต่การยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจ
ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ของ
องค์การ อยู่ในระดับมาก ส าหรับความต้องการที่จะ
คงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การ มีความผูกพันต่อ
องค์การอยู่ในระดับปานกลาง  

ในด้านคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง แต่ถ้าพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีเพียงด้านความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อสังคม มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับ
มาก  นอกจากนั้ น  ด้ าน โอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคล ด้ านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานด้านสภาพแวดล้อม

ในการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต
ส่วนตัว ด้านความก้าวหน้ามั่นคงในการท างาน ด้าน
ประชาธิปไตยในการท างาน มีระดับคุณภาพชีวิตใน
การท างานอยู่ในระดับปานกลาง และที่มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานน้อยที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม  

ปัจจัยส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุ
งานในการท างานในโรงแรม ระดับต าแหน่งที่
ปฏิบัติงานกับโรงแรม และประสบการณ์ในการ
ท างานที่แตกต่างกันส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมี
คุณภาพชีวิตการท างานในด้านต่างๆ ไม่แตกต่างกัน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

  แต่ระดับเงินเดือน ที่แตกต่างกันของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยรวมส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตการท างานที่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้  
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ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพนักงาน
โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ได้แก่เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงานในการ
ท างานในโรงแรม ระดับต าแหน่งที่ปฏิบัติงานกับ
โรงแรม อัตราเงินเดือนและประสบการณ์การท างาน 
ที่แตกต่างกันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตการท างานใน
ด้านต่างๆ ไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่วางไว้  

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพนักงาน
โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ได้แก่เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงานในการ
ท างานในโรงแรม ระดับต าแหน่งที่ปฏิบัติงานกับ
โรงแรม ที่แตกต่างกันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานในด้านต่างๆ ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่วางไว้ 

 แต่อัตราเงินเดือนและประสบการณ์การ
ท างานที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างส่งผลให้มี
คุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่วางไว้  

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพนักงาน
โรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว ได้แก่เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส อายุงานในการท างานในโรงแรม 
ระดับต าแหน่งที่ปฏิบัติงานกับโรงแรม และอัตรา
เงินเดือน ที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างส่งผลให้มี
คุณภาพชีวิตการท างานในด้านต่างๆ ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้  

 แต่ระดับการศึกษาและประสบการณ์การ
ท างานที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างส่งผลให้มี
คุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่วางไว้  
 ส าหรับปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานนั้นปัจจัย
ความผูกพันต่อองค์การด้านความเชื่อมั่นอย่างแรง
กล้า ในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมของ
องค์การ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิก

ภาพขององค์การและด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ
นั้น ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน อย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

5.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1. จากการที่พนักงานมีปัญหาคุณภาพชีวิต

ค่อนข้างสูง  ทางด้านรายได้  และการด ารงชีพ 
โดยเฉพาะพนักงานที่มีเงินเดือนต่ ากว่าเดือนละ 
15,000 บาท ผู้บริหารโรงแรมจึงควรพิจารณาปรับ
ฐานเงินเดือนจัดท าโครงสร้างเงินเดือนให้ เป็น
มาตรฐาน และ ค่าบริการให้สูงขึ้น เพราะค่าครอง
ชีพในปัจจุบัน ได้ปรับตั วสู งขึ้ น  และควร เ พ่ิม
สวัสดิการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้ดีขึ้น
กว่าปัจจุบัน เพ่ิมวันหยุดประจ าเดือน และวันลาพัก
ร้อนให้มากกว่าเดิมโดยเฉพาะโรงแรมมาตรฐาน
ระดับ 3-4 ดาว ส าหรับพนักงานโรงแรมมาตรฐาน
ระดับ 5 ดาวหากได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรมจะมีความผูกพันต่อองค์การด้านความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์
ขององค์การ 
          2. ผู้บริหารโรงแรมควรให้ความรู้หรือข้อมูล
ข่าวสารกับพนักงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อพนักงาน
เกิดข้อสงสัยและปัญหา โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่
เป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงาน  
           3. ผู้บริหารโรงแรมควรมีนโยบายการ
ว่าจ้างพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และควร
จ้างผู้บริหารคนไทยที่มีความสามารถแทนการว่าจ้าง
ระดับผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติที่มีค่าจ้างค่อนข้าง
สูง และมีสวัสดิการดี ท าให้เกิดต้นทุนแรงงานสูงเกิน
ความจ าเป็น   
            4.  ผู้บริหารโรงแรมควรมีการบริหารงาน
แบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้พนักงานแสดง
ความคิดเห็น ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ผู้บังคับบัญชาควรเป็นตัวอย่างส าหรับพนักงานคน
อ่ืนๆ ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตน การรักษาค าพูด 
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และปฏิบัติตามค าพูด มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชา บริหารงานด้วยความยุติธรรม  

5. ผู้บริหารโรงแรมควรสนับสนุนบุคลากร
ภายในองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่การงาน โดยการให้โอกาสในการศึกษาต่อ 
เข้ารับการอบรม/สัมมนาด้านวิชาการ และทักษะ
ด้านต่างๆ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ใน
การท างาน และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความรักและสามัคคีกันระหว่างแผนกและ
ระหว่างพนักงานกับผู้บริหารให้ผู้บริหารมีความเป็น
กันเองกับพนักงาน โดยเฉพาะโรงแรมมาตรฐาน
ระดับ 3-4 ดาว 

6.ผู้บริหารโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว
ควรให้ความส าคัญกับพนักงานที่มีอายุงานหรือ
ระยะเวลาการท างานนานเนื่องจากพนักงานกลุ่มนี้มี
ระดับคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อ
โรงแรมในด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิก
ภาพสูง 

7. ผู้เป็นหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาควร
ให้ความเป็นกันเองกับพนักงานเพ่ือ ให้พนักงานเกิด
ความไว้วางใจและมีการอบรมพัฒนาบุคคลที่เป็น
ผู้บังคับบัญชา มีการอบรมและหมุนเวียนงาน
ส าหรับพนักงานระดับล่าง   

 8. โรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาวควรให้
ความส าคัญกับงานของพนักงานและส่งเสริมความ
เข้าใจ นโยบายของโรงแรม มีการอบรมแล ะ
หมุนเวียนงานส าหรับพนักงานระดับล่าง   
      5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป มี
ผลการวิจัยของต่างประเทศและของประเทศไทยที่
พบว่าบริษัทที่ก่อตั้งมานาน มีค่าตอบแทนสูงและ
พนักงานท างานมายาวนาน ไม่สามารถสร้างความ
ผูกพันกับพนักงานได้ ดังนั้น ค่าตอบแทนจึงไม่ใช่
ค าตอบเดียวในการสร้างสายใยความผูกพัน มีปัจจัย
อ่ืนๆ ที่ผู้บริหารควรให้ความใส่ ใจต่อพนักงาน 
คณะผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะหัวข้อการวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 
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ฉนวน เอื้อการณ์ 1 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค ์ดังนี้ (1) เพ่ือระบุสมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบอาคาร ที่ก าหนดไว้ในพ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของประเทศไทย (2) เพ่ือประเมินสมรรถนะหลักในการตรวจสอบอาคาร ของ
ผู้ตรวจสอบอาคารไทย ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (3) เพ่ือประมาณช่องว่าง (Gap) ระหว่างสมรรถนะหลักของผู้
ตรวจสอบอาคารที่ก าหนดไว้ในพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของประเทศไทย กับสมรรถนะหลักของผู้
ตรวจสอบอาคารไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (4) เพ่ือวิเคราะห์ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผลต่อสมรรถนะ
หลักในการตรวจสอบอาคารของผู้ตรวจสอบอาคารไทย (5) เพ่ือเสนอแนะนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะ
หลัก ในการตรวจสอบอาคารของผู้ตรวจสอบอาคารไทย  
 วิธีการวิจัย ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ตรวจสอบอาคารประเภทบุคคล ที่มีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานคร 
ประชากรในการศึกษาคือผู้ตรวจสอบอาคาร จ านวน 682 คน และมีกลุ่มตัวอย่าง 188 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.56 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นส่วนเสริมข้อมูลให้สมบูรณ์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณใ์นการตรวจสอบอาคารอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับสมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบอาคาร ด้านความรู้ในการตรวจสอบอาคาร
ของผู้ตรวจสอบอาคารโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ต่ า (ค่าเฉลี่ย = 14.15 หรือร้อยละ 47.17) ด้านทักษะในการ
ตรวจสอบอาคารของผู้ตรวจสอบอาคารในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ค่อนข้างต่ า (ระดับ 93.81 คะแนน 
หรือร้อยละ 68.82) ด้านประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคาร ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ค่อนข้างต่ ามาก 
(ค่าเฉลี่ย = 13.18 หรือร้อยละ 4.72 ) ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ตรวจสอบอาคาร ให้ความส าคัญเก่ียวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย = 
46.06 คะแนน จาก 60 คะแนน หรือร้อยละ 76.77) ด้านการพัฒนาในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคารมีการพัฒนา
ในวิชาชีพที่น้อยมากหรือแทบไม่ได้มีการพัฒนาวิชาชีพ (CPD) การอบรมการพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบ
อาคาร ไม่ได้มีการอบรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร จากการ
วิเคราะห์ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผล (Causal model) ปรากฏว่าตัวแปรประสบการณ์ในการตรวจสอบ
อาคาร และตัวแปรการพัฒนาในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร เป็นตัวแปรแทรกซ้อน(Intervening variables) ที่
มีบทบาทน้อยต่อสมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบอาคาร แต่มีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อจรรยาบรรณในวิชาชีพผู้
ตรวจสอบอาคาร  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาสมรรถนะของผู้ตรวจสอบอาคาร ควรเพ่ิมความรู้การตรวจสอบ
อาคารให้ตรงหมวดการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารที่ยังมีความรู้ต่ าคือด้านการตรวจสอบความมั่นคง
แข็งแรงของอาคาร และระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร โดยจูงใจว่าเมื่อผ่านการอบรมสัมมนา และ
การพัฒนาวิชาชีพ CPD แล้ว มีผลในการพิจารณาเพ่ือใช้ในการต่อใบอนุญาตผู้ตรวจสอบอาคาร ด้านทักษะใน
การตรวจสอบอาคารของผู้ตรวจสอบอาคาร ควรพัฒนาในหมวดการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบ
ของอาคาร ได้แก่ ระบบบริการและอ านวยความสะดวก ประกอบด้วยการตรวจสอบระบบลิฟต์ ระบบบันได

การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 
 

1 นักศกึษาปรญิญาเอก สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ  มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 
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เลื่อน ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบระบายน้ าฝน ระบบจัดการมูลฝอย ระบบระบายอากาศ และ
ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง การต่อใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องมีประสบการณ์การ
ตรวจสอบอาคาร ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร ควรจัดท ารายงานพร้อมบันทึกผลงานการ
ตรวจสอบอาคารประจ าปีเสนอแต่ละสภาวิชาชีพ ตามรูปแบบที่ก าหนดในจรรยาบรรณวิชาชีพให้สอดคล้องกัน 
เพ่ือประกอบการเลื่อนอันดับประเภทการขึ้นทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ ประเภทสามัญและวุฒิ 
ระบุหน่วยงานดูแลการสรรหาและเลือกตั้งจากผู้ตรวจสอบอาคาร เพ่ือเป็นคณะอนุกรรมการ ก ากับ ดูแล 
ตรวจสอบจรรยาบรรณ และก าหนดโทษผู้ตรวจสอบอาคาร ด้านการพัฒนาในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร ควร
จัดสัมมนาการเขียนรายงานการตรวจสอบอาคารให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ให้การสนับสนุน
การพัฒนาในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร โดยมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการออกใบประกาศนียบัตร
เพ่ือประกอบการต่อใบอนุญาตการเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร และจัดเป็นกิจกรรมด าเนินการโดยเฉพาะเพ่ือ
พัฒนาในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร  
 
 
ค าส าคัญ : ผู้ตรวจสอบอาคาร, สมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบอาคาร, จรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบ
อาคาร, การพัฒนาในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร, ประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคาร 
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The Core Competency Development of Building Inspectors According to 
Building Control Act 2522 

Chanuan Uakarm 
 
Abstract 
 

Main objectives of the research were as follows : (1) To identify the required core 
competency of building inspectors according to Building Control Act 2522 of Thailand, (2) To 
evaluate the actual core competency of the building inspectors in Thailand, (3) To estimate 
the gap between the required and actual core competencies of building inspectors in 
Thailand, (4) To perform a causal relation analysis of variables affecting core competency of 
building inspectors in Thailand, (5) To suggest policies for enhancing knowledge and skills in 
the core competency of the building inspectors in Thailand. 
 The research methodology adopted the quantitative and qualitative approaches. The 
study population consisted of 682 building inspectors; 188 or 27.56 percent of them 
constituted an accidental sample for this study. In-depth interviews were conducted with 
experts who had at least 10 years of experience in work related to building inspection. 
 The results showed that knowledge in the building inspection of the inspectors was 
low (mean = 14.15, or 47.17 percent), while the skill of building inspection being above 
average but it was relatively low (mean = 93.81, or 68.82 percent). The averaged experience 
in building inspection was at a very low level (mean = 13.18, or 4.72 percent). Regarding the 
professional code of conduct, registered building inspectors exhibited the professional 
ethics of building inspection at a high level (mean = 46.06, or 76.77 percent). As far as 
Continuous Professional Development (CPD) was concerned, it was insufficient and not 
continuous. The analysis of the causal model whereby experience in building inspection, as 
well as the development of professional building inspectors, were intervening variables 
between personal characteristics on the one hand and core competency of the building 
inspectors and professional ethics on the other revealed that the intervening variables 
played little role on the core competency but affected significantly on professional ethics 
of the building inspectors. 

For the development of knowledge and skills of building inspectors, the following 
policies are proposed. With regard to knowledge of building inspection, it is worthwhile to 
equip the building inspectors with additional knowledge on inspection of strength and 
security of the building and various systems and equipments in the building. To enhance 
skills in building inspection, in addition, the inspection skills of systems, equipment, services 
and facilities should be emphasized namely, elevator and escalator monitoring, sanitation 
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and environmental, water drainage, solid waste management, ventilation, monitoring and 
control of air and noise pollution. Moreover experience to a certain level should be 
required of applicants before granting of a building inspection license. As for the ethics of 
professional building inspectors, it should be required that report and record of inspection 
of the building should be submitted to the Professional Federation of Building Inspectors 
after performing building inspection. This will be used for promotion of the building 
inspector to the rank of Senior and Professional Engineers. There is also the need to 
establish an organization for searching and appointment of building inspectors to be 
subcommittee members for overseeing and enforcement of Professional Codes of Conduct. 
Last but not least, building inspectors need continuous enhancement of their skills and 
knowledge of building inspection in order to keep up with changes in construction and 
building technologies. For this reason, they should be encouraged to attend seminars and 
workshops on building and construction technologies regularly, particularly not only for 
professional development but also as a requirement for the extension of their license to be 
a building inspector. 
 
 
Keywords : Building Inspectors, Core Competency of Building Inspectors, Professional Ethics, 
Professional Development, Experience in Building Inspection. 
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บทน า 
การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายได้

เริ่มต้น พ.ศ. 2550 ได้มีการก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ตรวจสอบอาคารส าหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ตรวจสอบอาคารกับกรมโยธาธิการและผัง
เมืองนั้น ไว้อย่างกว้างๆ กล่าวคือ เป็นวิศวกร
ทุกสาขาวิชา ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 
พ.ศ. 2505 และสถาปนิก ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 ผ่านการ
อบรม 45 ชั่วโมง ตามหลักสูตรที่กรมโยธาธิการ
และผังเมืองรับรองสถาบันฯ ผ่านการสอบ
ข้อเขียนจากสภาวิศวกร แล้วขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ตรวจสอบอาคาร จึงได้รับอนุญาตตรวจสอบ
อาคารได้ (โยธาธิการและผังเมือง , 2552) ใน
การปฏิบัติ งานการตรวจสอบอาคารทั้ ง  9 
ประเภท ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนเป็นนโยบายหลักที่ทุกรัฐบาลต่าง
ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความ
ปลอดภัยในด้านอาคาร  ซึ่งที่ผ่านมาการเกิด
โศกนาฏกรรมและอุบัติภัยที่เกี่ยวกับอาคาร
ควบคุม (โยธาธิการและผังเมือง , 2547) เช่น 
อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ เป็นต้น ทั้งใน
ส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร นับว่าเป็น
วิกฤติของความปลอดภัย สูญเสียทั้งชีวิตและ
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ส า ธ า ร ณ ช น จ า น ว น ม า ก 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผัง
เมือง ออกกฎกระทรวง 2 ฉบับคือ ก าหนด
ประเภทของอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2548  ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของผู้
ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและ
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และ
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 
เพ่ือให้การตรวจสอบอาคารเป็นไปอย่างมี
มาตรฐานและเกิดความปลอดภัย (กรมโยธา     
ธิการ และผังเมืองกับงานบริการ, 2552)  

 

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1.เพ่ือระบุสมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบ
อาคาร ที่ก าหนดไว้ในพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ของประเทศไทย 

2. เ พ่ือประเมินสมรรถนะหลักในการ
ตรวจสอบอาคาร ของผู้ตรวจสอบอาคารไทย ที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

3.เพ่ือประมาณช่องว่าง (Gap) ระหว่าง
สมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบอาคารที่ก าหนด
ไว้ในพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของ
ประเทศไทย กับสมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบ
อาคารไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

4.เพ่ือวิเคราะห์ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
เชิงเหตุ-ผลต่อสมรรถนะหลักในการตรวจสอบ
อาคารของผู้ตรวจสอบอาคารไทย 

5.เพ่ือเสนอแนะนโยบายในการพัฒนา
สมรรถนะหลัก ในการตรวจสอบอาคารของผู้
ตรวจสอบอาคารไทย  
 
  

สมมุติฐานในการวิจัย 
สมมุติฐานที่ 1. ลักษณะส่วนบุคคลมี

ความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผล ต่อระดับสมรรถนะ
หลักของ ผู้ตรวจสอบอาคาร 

สมมุติฐานที่ 2. ลักษณะส่วนบุคคลมี
ความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผล ต่อประสบการณ์การ
ตรวจสอบอาคาร  

สมมุติฐานที่ 3. ลักษณะส่วนบุคคลมี
ความสัมพันธ์เชิงเหตุ -ผล ต่อการพัฒนาใน
วิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร 

สมมุติฐานที่ 4. ลักษณะส่วนบุคคลมี
ความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผล ต่อจรรยาบรรณใน
วิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร  

สมมุติฐานที่ 5. มีสหสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่างสมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบอาคาร 
กับจรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร  
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สมมุติฐานที่ 6. มีสหสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่างประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคาร 
กับการพัฒนาในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร 

สมมุติฐานที่ 7. มีความสัมพันธ์เชิงเหตุ-
ผล ระหว่างการพัฒนาในวิชาชีพผู้ตรวจสอบ
อาคาร กับสมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบ
อาคาร 

สมมุติฐานที่ 8. มีความสัมพันธ์เชิงเหตุ-
ผล ระหว่างประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร 
กับจรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร 

สมมุติฐานที่ 9. มีความสัมพันธ์เชิงเหตุ-
ผล ระหว่างประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร 
กับสมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบอาคาร 

สมมุติฐานที่ 10. มีความสัมพันธ์เชิงเหตุ-
ผล ระหว่างการพัฒนาในวิชาชีพผู้ตรวจสอบ
อาคาร กับจรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบ
อาคาร 

สมมุติฐานที่ 11. ประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบอาคารมีความสัมพันธ์เชิงเหตุ -ผล 
แทรกซ้อนระหว่างลักษณะส่วนบุคคล กับ
สมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบอาคาร 

สมมุติฐานที่ 12. การพัฒนาในวิชาชีพผู้
ตรวจสอบอาคารมีความสัมพันธ์เชิงเหตุ -ผล 
แทรกซ้อนระหว่างลักษณะส่วนบุคคล กับ
สมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบอาคาร 

สมมุติฐานที่ 13. การพัฒนาในวิชาชีพผู้
ตรวจสอบอาคารมีความสัมพันธ์เชิงเหตุ -ผล 
แทรกซ้อนระหว่างลักษณะส่วนบุคคล กับ
จรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร 

สมุติฐานที่ 14. ประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบอาคารมีความสัมพันธ์เชิงเหตุ -ผล 
แทรกซ้อนระหว่างลักษณะส่วนบุคคล กับ
จรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร 

 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมรรถนะหลัก

ของผู้ตรวจสอบอาคารประเภทบุคคล ในเขต
กรุ ง เ ทพมหานคร  ซึ่ ง ขึ้ น ทะ เบี ยน เป็ น ผู้
ตรวจสอบอาคารกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และไม่ครอบคลุมสมรรถนะขององค์กรต้นสังกัด
ของผู้ตรวจสอบอาคาร ซึ่งเป็นนิติบุคคล 

 
วิธีการวิจัย  

ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุ ณ ภ า พ  วิ ธี ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  ใ ช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ตรวจสอบอาคารประเภทบุคคล ที่มี
ภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานคร ประชากรใน
การศึกษาคือผู้ตรวจสอบอาคาร จ านวน 682 
คน และมีกลุ่มตัวอย่าง 188 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.56 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นส่วนเสริม
ข้อมูลให้สมบูรณ์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ
อาคารอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป 

 
ผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ของผู้ตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร, 2522) มีการด าเนินการวิจัย 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. ลักษณะของตัวอย่างของการวิจัย 
กลุ่ มตั วอย่ า งผู้ ที่ ขึ้ นทะ เบี ยน เป็ นผู้

ตรวจสอบอาคารกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 
จ านวน 188 คน จากประเภทบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานคจ านวน 682 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.57 เป็นเพศชายร้อยละ 87.8 เพศหญิงร้อย
ละ 12.2 มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี โสดร้อยละ 
63.3 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 63.8  
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ร้อยละ 
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70.2 จบสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ร้อยละ 66.5 
ระหว่างการศึกษาปี 2549 ปี 2550 จบใน
ประเทศไทย ร้อยละ 98.4 โดยขึ้นทะเบียนรับ
อนุญาตใบประกอบวิชาชีพประเภท ภาคี ร้อย
ละ 78.2 และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
อาคารกับกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 
2550 ร้อยละ 79.3 ประกอบอาชีพประจ าเป็น
พนักงานเอกชน/ลูกจ้างประจ าของรัฐร้อยละ 
43.1 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 
บาท ร้อยละ 41.0   

มีประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคาร
สูง จ านวน 2 อาคาร ร้อยละ 66.0 อาคารขนาด
ใหญ่ จ านวน 2 อาคาร ร้อยละ 65.4 อาคาร
ชุมนุมคน ไม่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ
อาคาร ร้อยละ 44.1 ไม่มีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบอาคารโรงมหรสพ ร้อยละ 85.1 ไม่มี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคารโรงแรม 
ร้อยละ 68.1ไม่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ
อาคารชุด ร้อยละ 69.1 ไม่มีประสบการณ์ใน
การตรวจสอบอาคารโรงงาน ร้อยละ 74.5 ไม่มี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคารสถาน
บริการ ร้อยละ 84.6 และ ไม่มีประสบการณ์ใน
การตรวจสอบป้ายโฆษณา ร้อยละ 82.4  

2. ระดับสมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบ
อาคาร 

2.1 ด้านความรู้ในการตรวจสอบอาคาร
ของผู้ตรวจสอบอาคาร โดยภาพรวมอยู่ ใน
เกณฑ์ต่ า (ค่าเฉลี่ย = 14.15 หรือร้อยละ 
47.17) แยกเป็นรายหมวด ดังนี้ ในหมวดการ
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ผู้ที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร มีความรู้ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 60 มี
จ านวน 5 เรื่องคือ การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุง
ตัวอาคาร การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัว
อาคาร การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร 
และการช ารุดสึกหรอของอาคาร การทรุดตัว

ของฐานรากอาคาร ( ทรงศักดิ์ ธวิรังสรรค์, 
2553) ในหมวดการตรวจสอบระบบและ
อุปกรณ์ประกอบของอาคาร ผู้ที่ข้ึนทะเบียนเป็น
ผู้ตรวจสอบอาคาร มีความรู้ต่ ากว่า เกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 60 มีจ านวน 3 
เรื่องคือ ระบบบริการและอ านวยความสะดวก 
ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย  ในหมวดการ
ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์
ต่างๆ ของอาคารเพ่ืออพยพผู้ใช้อาคาร ผู้ที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร มีความรู้ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 60 มี
จ านวน 1 เรื่องคือ สมรรถนะบันไดหนีไฟและ
ทางหนีไฟ และในหมวดการตรวจสอบระบบ
บริหารจัดการความปลอดภัยในอาคารผู้ที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร มีความรู้ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 60 มี
จ านวน 1 เรื่องคือ แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้
อาคาร 

2.2 ด้านทักษะในการตรวจสอบอาคาร
ของผู้ตรวจสอบอาคาร ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง ค่อนข้างต่ า (ระดับ 93.81 คะแนน 
จาก 136 คะแนน หรือร้อยละ 68.82) แยกเป็น
รายหมวด ในหมวดการตรวจสอบความมั่นคง
แข็งแรงของอาคาร ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ตรวจสอบอาคาร มีทักษะอยู่ในระดับมากกว่า 
2.75 และน้อยกว่า 3 จากคะแนนเต็ม 4 ใน
หมวดการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบ
ของอาคาร ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
อาคาร มีทักษะที่ต่ ากว่า 2.50 มีจ านวน 2 เรื่อง
คือ ระบบบริการและอ านวยความสะดวก และ 
ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในหมวดการ
ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์
ต่างๆ ของอาคารเพ่ืออพยพผู้ใช้อาคาร ผู้ที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร มีทักษะอยู่ใน
ระดับมากกว่า 2.50 และ น้อยกว่า 3 จาก
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คะแนนเต็ม 4 และในหมวดการตรวจสอบระบบ
บริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร ผู้ที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร มีทักษะอยู่ใน
ระดับมากกว่า 2.50 และน้อยกว่า 3 จาก
คะแนนเต็ม 4 

2.3 ด้านประสบการณ์ในการตรวจสอบ
อาคาร 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคาร ใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ค่อนข้างต่ ามาก (ค่าเฉลี่ย 
= 13.18 หรือร้อยละ 4.72 ) แยกเป็นราย
อาคาร ดังนี้ อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่ ผู้
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร มี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคาร อยู่ใน
ระดับต่ า (ประมาณคนละ 2 อาคาร) ส่วน
อาคารชุมนุมคน อาคารโรงมหรสพ อาคาร
โรงแรม อาคารชุด อาคารโรงงาน อาคารสถาน
บริการ และป้ายโฆษณา ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ตรวจสอบอาคาร มีประสบการณ์ที่น้อยมาก
หรือแทบไม่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ
อาคารดังกล่าว 

2.4 ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพผู้
ตรวจสอบอาคาร 

ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพผู้
ตรวจสอบอาคาร อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย = 
46.06 คะแนน จาก 60 คะแนน หรือร้อยละ 
76.77 ) จรรยาบรรณที่มากกว่าร้อยละ 90 มี
จ านวน 4 เรื่องคือ ท าการตรวจสอบอาคาร
อย่างละเอียด และครบถ้วนตามข้อกฎหมาย
ก าหนดมากที่ สุ ด  บรรยายสรุ ปหลั ง กา ร
ตรวจสอบอาคาร ตระหนักรู้มาตรฐานในการ
ท างาน และสามารถก าหนดแนวทางในการ
ท างานตามมาตรฐาน แจ้งปัญหาที่ตรวจพบ
เสนอแนะเบื้องต้น และเขียนรายงานฉบับร่าง
และน าเสนอ 

2.5 การพัฒนาในวิชาชีพผู้ตรวจสอบ
อาคาร 

ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร มี
การพัฒนาในวิชาชีพที่น้อยมากหรือแทบไม่ได้มี
การพัฒนาวิชาชีพ (CPD) และการอบรมการ
พัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบอาคาร คือไม่ได้มี
การอบรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ร้อย
ละ 79.3 หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
อาคาร ด้วยไม่มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
องค์การ สถาบันการศึกษา ที่ศึกษาและวิจัยที่
เกี่ยวกับข้อบกพร่องไม่ครบถ้วนในแต่ละด้าน
ของสมรรถนะหลัก ความต้องการในการพัฒนา
ในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร หรือมีการอบรม 
สัมมนาในหัวข้อที่ไม่ตรงกับความต้องการพัฒนา
ในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร 

2.6 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
2.6.1 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1. 

ปรากฏว่าผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
ที่มีอายุสูง ที่ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประเภท
การขึ้นทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทสามัญและวุฒิ  ศึกษาในสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ และ
มีรายได้ต่ า  เป็นผู้ มีสมรรถนะหลักในการ
ตรวจสอบอาคารสูงกว่า ผู้ที่อายุต่ ากว่า ที่ขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตประเภทการขึ้นทะเบียน
รับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพประเภทภาคี  
ศึ ก ษ า ใ น ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า 
วิ ศ ว ก รรม ไฟ ฟ้ า  วิ ศ ว ก ร รมสิ่ ง แ ว ดล้ อม 
วิศวกรรมเครื่องกล และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า อย่างมี
นัยส าคัญ (อายุ = 0.317, P ≤  0.01) ; 
ประเภท = 0.265, P ≤  0.001 ; สาขา = -
0.167, P ≤  0.01 ; รายได้ = -0.358, P ≤  
0.001) 

กลุ่มท่ีมีความรู้เรื่องการตรวจสอบอาคาร
ต่ า (น้อยกว่าค่าเฉลี่ย = 14.15 คะแนน) ได้แก่
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สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (  = 13.83 
คะแนน) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (  = 13.89 
คะแนน) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (  = 13.94 
คะแนน) ส่วนกลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบอาคารสูงได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรม
เหมืองแร่ (  = 25.0 คะแนน) สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (  = 16.50 คะแนน) 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (  = 15.63 
คะแนน)   

กลุ่มท่ีมีทักษะในการตรวจสอบอาคารต่ า 
(น้อยกว่าค่าเฉลี่ย = 88.79 คะแนน) ได้แก่
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ (  = 78.00 
คะแนน) ส่วนกลุ่มที่มีทักษะในการตรวจสอบ
อาคารสูง ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(  = 100.06 คะแนน) สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม (  = 91.00 คะแนน) สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (  = 90.75 คะแนน) 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (  = 90.67 คะแนน) 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (  = 89.50 
คะแนน) และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (  = 
86.80 คะแนน) 

ดั ง นั้ น เ ห็ น ไ ด้ ว่ า  ก ลุ่ ม ส า ข า วิ ช า
สถาปัตยกรรมศาสตร์  และกลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล เป็นกลุ่มผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ตรวจสอบอาคาร ที่มีสมรรถนะหลัก(ความรู้
และทักษะ) ในการตรวจสอบอาคารสูงกว่ากลุ่ม
อ่ืนๆ 

2.6.2 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่  2. 
ปรากฏว่าผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร 
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประเภทการขึ้น
ทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพประเภท
สามัญและวุฒิ มีระยะเวลาในการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ตรวจสอบอาคารที่ยาวนานกว่า เป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคารสูงกว่า ผู้ที่
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประเภทการขึ้น
ทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพประเภท

ภาคี และมีระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ตรวจสอบอาคารที่น้อยหรือสั้นกว่า อย่างมี
นัยส าคัญ (ประเภท = 0.417, P ≤  0.001 ; 
ระยะเวลา = 0.183, P ≤  0.01) 

2.6.3 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่  3 
ปรากฏว่าผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร 
ที่เป็นเพศหญิง มีอายุสูง มีระยะเวลาในการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารที่น้อยหรือสั้น
กว่า เป็นผู้ที่มีการพัฒนาในวิชาชีพผู้ตรวจสอบ
อาคารสูงกว่า ผู้ที่เป็นเพศชาย มีอายุต่ ากว่า 
และมีระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ตรวจสอบอาคารที่ยาวนาน อย่างมีนัยส าคัญ 
(เพศ = -0.187, P ≤  0.01 ; (อายุ = 0.289, 
P ≤  0.01 ; ระยะเวลา = -0.260, P ≤  0.001)  

2.6.4 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่  4 
ปรากฏว่าผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร 
ที่มีอายุสูง ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประเภท
การขึ้นทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ
ป ร ะ เ ภ ท ส า มั ญ แ ล ะ วุ ฒิ  อ า ชี พ อ่ื น ๆ  มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร สูง
กว่าผู้ที่อายุน้อยหรือต่ ากว่า ขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประเภทการขึ้นทะเบียนรับอนุญาต
ใบประกอบวิชาชีพประเภทภาคี มีอาชีพที่เป็น
ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นจึงสรุปว่า
ลักษณะส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อจรรยาบรรณใน
วิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคารอย่างมีนัยส าคัญ 
(อายุ = 0.432, P ≤  0.001 ; ประเภท = 
0.257, P ≤  0.001) ; อาชีพ = -0.184, P ≤  
0.001)  

2.6.5 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 5 
ปรากฏว่าผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร 
ที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคารสูง 
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะหลักในการตรวจสอบอาคาร
สูง อย่างมีนัยส าคัญ (r = 0.183, P ≤ 0.05) 
กล่าวคือสมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบอาคารมี
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สหสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญในทางบวก กับ
จรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร 

2.6.6 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่  6 
ปรากฏว่าผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร 
ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคารสูงมี
การพัฒนาในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคารต่ า 
อย่างมีนัยส าคัญ (r = -0.113, P ≤  0.05) 
กล่าวคือผู้ตรวจสอบอาคารมักจะไม่เข้าร่วม
อบรมหรือสัมมนา เมื่อมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบอาคารสูงแล้ว 

2.6.7 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 7 
ปรากฏว่าการพัฒนาวิชาชีพในการตรวจสอบ
อาคาร ของผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
อาคาร มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะหลักของผู้
ตรวจสอบอาคารในเชิงลบ ( = -0.143, P ≤ 
0.05) กล่าวคือการพัฒนาในวิชาชีพไม่ช่วย
เสริมสร้างสมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบอาคาร
อย่างมีนัยส าคัญ 

2.6.8 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่  8 
ปรากฏว่าผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
ทีม่ีจรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคารสูง 
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคารสูง
ด้วย หรือประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคาร
มีอิทธิพลอย่างนัยส าคัญ (F = 6.261, P = 
0.013) ต่อจรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบ
อาคาร ( = 0.180, P = 0.013) 

2.6.9 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่  9 
ปรากฏว่าผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร 
ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคารสูงเป็น
ผู้มีสมรรถนะหลักสูงในการตรวจสอบอาคารสูง 
ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคาร
ต่ า มีสมรรถนะหลักต่ าในการตรวจสอบอาคาร
สูง อย่างมีนัยส าคัญ ( = 0.179, P = 0.014) 

2.6.10 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 10 
ปรากฏว่าผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร 
ที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร 

สูงมีสมรรถนะหลักสูงในการตรวจสอบอาคารสูง 
อย่างมีนัยส าคัญ ( = 0.086, P ≤ 0.05)  

2.6.11 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 11 
(ตารางที่ 1) ปรากฏว่าลักษณะส่วนบุคคล และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคาร มีอิทธิพล
ต่อสมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบอาคาร อย่าง
มีนัยส าคัญ    ( F = 5.650 และ P ≤ 0.001) 
โดย มีอิทธิพลต่อสมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบ
อาคาร ร้อยละ 21.3 (R2=0.213) กล่าวคือผู้ที่
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารที่มีอายุสูง 
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประเภทการขึ้น
ทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพประเภท
สามัญและวุฒิ ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ และมีรายได้ต่ า 
เป็นผู้มีสมรรถนะหลักในการตรวจสอบอาคาร
สูงกว่า ผู้ที่อายุต่ ากว่า ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประเภทการขึ้นทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบ
วิชาชีพประเภทภาคี   ศึกษาในสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล  แ ล ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญ (อายุ = 0.317, 
P ≤  0.01) ; ประเภท = 0.265, P ≤  0.001 ; 
สาขา = -0.167, P ≤  0.01 ; รายได้ = -0.358, 
P ≤ 0.001) 

2.6.12 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 12 
(ตารางที่ 2) ปรากฏว่าตัวแปรละกษณะส่วน
บุคคลและการพัฒนาในวิชาชีพการตรวจสอบ
อาคารมีความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผลกับสมรรถนะ
ห ลั ก ข อ ง ผู้ ต ร ว จ ส อ บ อ า ค า ร  (Causal 
Relationships) อย่างมีนัยส าคัญ (อายุ = 
0.317, P ≤ 0.001 ; สาขา = -0.167, P ≤   
0.01 ; ประเภท = 0.265, P ≤ 0.01 ; รายได้ = 
-0.358, P ≤ 0.001) 

มีอิทธิพลรวมร้อยละ 28.5 โดยที่การ
พัฒนาวิชาชีพในการตรวจสอบอาคาร ไม่มี
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อิทธิพล เ พ่ิม เติ มต่อสมรรถนะหลั กของผู้
ตรวจสอบอาคาร อย่างมีนัยส าคัญ (P ≤ 0.05) 
 2.6.13 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 13 
(ตารางที่ 3) ปรากฏว่าตัวแปรลักษณะส่วน
บุคคลและการพัฒนาในวิชาชีพการตรวจสอบ
อาคารมีความสัมพันธ์ เชิ ง เหตุ -ผล (Causal 
Relationships) กับจรรยาบรรณในวิชาชีพผู้
ตรวจสอบอาคาร  อย่างมีนัยส าคัญ (อายุ = 
0.432, P ≤ 0.001; ประเภท = 0.257, P ≤ 
0.001 ; อาชีพ = -0.184, P ≤ 0.01) มีอิทธิพล
รวมร้อยละ 28.1 โดยที่การพัฒนาวิชาชีพใน
ก า ร ต ร ว จ ส อบ อ า ค า ร  ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
จรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร 
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (การพัฒนา = 0.106, P 
> 0.05) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.14 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 14 
(ตารางที่ 4) ในตัวแบบที่ 1 ปรากฏว่าตัวแปร
ลักษณะส่วนบุคคลและประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบอาคาร มีความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผล 
(Causal Relationships)กับจรรยาบรรณใน
วิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร อย่างมีนัยส าคัญ 
(อายุ = 0.432, P ≤ 0.001; ประเภท = 0.257, 
P ≤ 0.001 ; อาชีพ =  -0.184, P ≤  0.001) มี
อิทธิพลรวมร้อยละ 27.2 โดยที่ประสบการณ์ใน
ก า ร ต ร ว จ ส อบ อ า ค า ร  ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
จรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (ประสบการณ์ = 0.035, 
P > 0.05) 

ผลการวิเคราะห์ตัวแบบความสัมพันธ์เชิง
เหตุ-ผล ระหว่างตัวแปรอิสระ (IV) ตัวแปร
แทรกซ้อน และตัวแปรตาม (D V) พร้อมด้วยค่า
สปส.เส้นทางความสัมพันธ์(path cocfficients 
หรือ ) น าเสนอ ในภาพประกอบที่ 1 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุระหว่างลักษณะส่วนบุคคล และประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคาร กับสมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบอาคาร 
 

ตัวแปร 
 

ไม่มีอันดับ (Zero Order) ตัวแบบที่ 1 ตัวแบบที่ 2 
สปส. 

B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

 สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

ค่าคงที ่(Constant) 133.899 8.988  14.897 0.000 134.403 9.014  14.910 0.000 133.899 8.988  14.897 0.000 

1. เพศ -4.078 3.549 -0.078 -1.149 0.252 -3.954 3.560 -0.076 -1.111 0.268 -4.078 3.549 -0.078 -1.149 0.252 
2. อาย ุ 13.493 4.545 0.323** 2.969 0.003 13.245 4.558 0.317** 2.906 0.004 13.493 4.545 0.323** 2.969 0.003 
3. สถานภาพสมรส -2.750 2.737 -0.077 -1.005 0.316 -2.367 2.735 -0.067 -0.866 0.388 -2.750 2.737 -0.077 -1.005 0.316 
4. ระดับการศึกษา 3.989 2.762 0.112 1.444 0.150 4.088 2.771 0.115 1.475 0.142 3.989 2.762 0.112 1.444 0.150 
5. สถาบันการศึกษา -3.660 2.704 -0.098 -1.353 0.178 -3.649 2.714 -0.098 -1.344 0.181 -3.660 2.704 -0.098 -1.353 0.178 
6. สาขาวิชาที่ศึกษา -8.699 3.381 -0.173** -2.573 0.011 -8.421 3.388 -0.167** -2.485 0.014 -8.699 3.381 -0.173** -2.573 0.011 
7. ปีที่จบการศึกษา -0.961 5.431 -0.019 -0.177 0.860 -0.610 5.446 -0.012 -0.112 0.911 -0.961 5.431 -0.019 -0.177 0.860 
8. ประเภทการข้ึน
ทะเบียนรบัอนุญาตใบ
ประกอบวิชาชีพ 

9.652 3.488 0.217*** 2.767 0.006 11.763 3.208 0.265*** 3.667 0.000 9.652 3.488 0.217*** 2.767 0.006 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
 

ไม่มีอันดับ (Zero Order) ตัวแบบที่ 1 ตัวแบบที่ 2 
สปส. 

B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

 สปส. 
B 

S.E. สปส. 
 Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

9. ระยะเวลาการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้
ตรวจสอบอาคาร 

-4.624 3.091 -0.107 -1.496 0.137 -3.726 3.045 -0.087 -1.224 0.223 -4.624 3.091 -0.107 -1.496 0.137 

10. อาชีพประจ า -12.593 7.187 -0.118 -1.752 0.082 -12.621 7.213 -0.119 -1.750 0.082 -12.593 7.187 -0.118 -1.752 0.082 
11. รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

-12.025 2.468 -0.350*** -4.872 0.000 -12.308 2.470 -0.358*** -4.983 0.000 -12.025 2.468 -0.350*** -4.872 0.000 

12. ประสบการณ์ใน
การตรวจสอบอาคาร 

0.109 .072 0.114 1.510 0.133 - - - - - 0.109 .072 0.114 1.510 0.133 

R2 0.270 0.261 0.270 
R2 รวม 0.270 0.261 0.270 
R2เปลี่ยนแปลง   0.009 
F 5.407 5.650 5.407 
นัยส าคญั 0.000 0.000 0.000 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและการพัฒนาในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร กับสมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบอาคาร 
 

ตัวแปร 
 

ไม่มีอันดับ (Zero Order) ตัวแบบที่ 1 ตัวแบบที่ 2 
สปส. 

B 
S.E. สปส. 

Beta 
t ระดับ

นัย 
ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

ค่าคงท่ี (Constant) 140.803 9.282  15.169 0.000 134.403 9.014  14.910 0.000 140.803 9.282  15.169 0.000 

1. เพศ -5.588 3.578 -0.107 -1.562 0.120 -3.954 3.560 -0.076 -1.111 0.268 -5.588 3.578 -0.107 -1.562 0.120 
2. อาย ุ 15.263 4.575 0.365*** 3.336 0.001 13.245 4.558 0.317** 2.906 0.004 15.263 4.575 0.365 3.336 0.001 
3. สถานภาพสมรส -2.603 2.700 -0.073 -0.964 0.336 -2.367 2.735 -0.067 -0.866 0.388 -2.603 2.700 -0.073 -0.964 0.336 
4. ระดับการศึกษา 3.385 2.750 0.095 1.231 0.220 4.088 2.771 0.115 1.475 0.142 3.385 2.750 0.095 1.231 0.220 
5. สถาบันการศึกษา -2.737 2.705 -0.073 -1.012 0.313 -3.649 2.714 -0.098 -1.344 0.181 -2.737 2.705 -0.073 -1.012 0.313 
6. สาขาวิชาที่ศึกษา -7.642 3.359 -0.152* -2.275 0.024 -8.421 3.388 -0.167** -2.485 0.014 -7.642 3.359 -0.152 -2.275 0.024 
7. ปีท่ีจบการศึกษา -2.045 5.406 -0.041 -0.378 0.706 -0.610 5.446 -0.012 -0.112 0.911 -2.045 5.406 -0.041 -.378 0.706 
8. ประเภทการขึ้น
ทะเบียนรับอนญุาตใบ
ประกอบวิชาชีพ 

12.046 3.167 0.271*** 3.804 0.000 11.763 3.208 0.265*** 3.667 0.000 12.046 3.167 0.271 3.804 0.000 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
 

ไม่มีอันดับ (Zero Order) ตัวแบบท่ี 1 ตัวแบบท่ี 2 
สปส. 

B 
S.E. สปส. 

Beta 
t ระดับ

นัย 
ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

9. ระยะเวลาการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้
ตรวจสอบอาคาร 

-5.600 3.103 -0.130 -1.805 0.073 -3.726 3.045 -0.087 -1.224 0.223 -5.600 3.103 -0.130 -1.805 0.073 

10. อาชีพประจ า -10.924 7.152 -0.103 -1.528 0.128 -12.621 7.213 -0.119 -1.750 0.082 -10.924 7.152 -0.103 -1.528 0.128 
11. รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

-11.707 2.450 
-

0.341*** 
-4.779 0.000 -12.308 2.470 

-
0.358*** 

-4.983 0.000 -11.707 2.450 -0.341 -4.779 0.000 

12. การพัฒนาใน
วิชาชีพในการตรวจสอบ
อาคาร 

-2.068 0.859 -0.167 -2.409 0.017 - - - - - -2.068 0.859 -0.167** -2.409 0.017 

R2 0.285 0.261 0.285 
R2 รวม 0.285 0.261 0.285 
R2เปลี่ยนแปลง   0.024 
F 5.804 5.650 5.804 
นัยส าคญั 0.000 0.000 0.000 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุระหว่างลักษณะส่วนบุคคล และการพัฒนาในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร กับจรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร 
 

ตัวแปร 
 

ไม่มีอันดับ (Zero Order) ตัวแบบท่ี 1 ตัวแบบท่ี 2 
สปส. 

B 
S.E. สปส. 

Beta 
t ระดับ

นัย 
ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

ค่าคงท่ี (Constant) 58.356 2.405  24.261 0.000 59.406 2.313  25.679 0.000 58.356 2.405  24.261 0.000 

1. เพศ 0.981 0.927 0.073 1.058 0.292 0.713 0.914 0.053 0.780 0.437 0.981 0.927 0.073 1.058 0.292 
2. อาย ุ 4.343 1.185 0.402*** 3.663 0.000 4.674 1.170 0.432*** 3.995 0.000 4.343 1.185 0.402*** 3.663 0.000 
3. สถานภาพสมรส -1.095 0.700 -0.119 -1.565 0.119 -1.134 0.702 -0.124 -1.615 0.108 -1.095 0.700 -0.119 -1.565 0.119 
4. ระดับการศึกษา 0.131 0.713 0.014 0.184 0.855 0.016 0.711 0.002 0.022 0.983 0.131 0.713 0.014 0.184 0.855 
5. สถาบันการศึกษา 0.149 0.701 0.015 0.212 0.832 0.298 0.697 0.031 0.428 0.669 0.149 0.701 0.015 0.212 0.832 
6. สาขาวิชาที่ศึกษา -1.241 0.870 -0.095 -1.426 0.156 -1.114 0.870 -0.086 -1.281 0.202 -1.241 0.870 -0.095 -1.426 0.156 
7. ปีท่ีจบการศึกษา -2.024 1.401 -0.158 -1.445 0.150 -2.259 1.398 -0.176 -1.616 0.108 -2.024 1.401 -0.158 -1.445 0.150 
8. ประเภทการขึ้น
ทะเบียนรับอนญุาตใบ
ประกอบวิชาชีพ 

2.909 0.821 0.253*** 3.544 0.001 2.955 0.823 0.257*** 3.590 0.000 2.909 0.821 0.253*** 3.544 0.001 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
 

ไม่มีอันดับ (Zero Order) ตัวแบบท่ี 1 ตัวแบบท่ี 2 
สปส. 

B 
S.E. สปส. 

Beta 
t ระดับ

นัย 
ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

9. ระยะเวลาการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้
ตรวจสอบอาคาร 

1.622 0.804 0.146* 2.017 0.045 1.314 0.781 0.118 1.682 0.094 1.622 0.804 0.146* 2.017 0.045 

10. อาชีพประจ า 
-5.347 1.853 

-
0.194*** 

-2.885 0.004 -5.068 1.851 
-

0.184*** 
-2.738 0.007 -5.347 1.853 

-
0.194*** 

-2.885 0.004 

11. รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

-0.632 0.635 -0.071 -0.996 0.321 -0.534 0.634 -0.060 -0.842 0.401 -0.632 0.635 -0.071 -0.996 0.321 

12. การพัฒนาใน
วิชาชีพในการตรวจสอบ
อาคาร 

0.339 0.222 0.106 1.525 0.129 - - - - - 0.339 0.222 0.106 1.525 0.129 

R2 0.281 0.272 0.281 
R2 รวม 0.281 0.272 0.281 
R2เปลี่ยนแปลง   0.009 
F 5.703 5.966 5.703 
นัยส าคญั 0.000 0.000 0.000 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุระหว่างลักษณะส่วนบุคคล และประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคาร กับจรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร 
 

ตัวแปร 
 

ไม่มีอันดับ (Zero Order) ตัวแบบที่ 1 ตัวแบบที่ 2 
สปส. 

B 
S.E. สปส. 

Beta 
t ระดับ

นัย 
ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

ค่าคงที ่(Constant) 59.366 2.320  25.587 0.000 59.406 2.313  25.679 0.000 59.366 2.320  25.587 0.000 

1. เพศ 0.703 0.916 0.052 0.767 0.444 0.713 0.914 0.053 0.780 0.437 0.703 0.916 0.052 0.767 0.444 

2. อาย ุ 4.693 1.173 0.434*** 4.000 0.000 4.674 1.170 0.432*** 3.995 0.000 4.693 1.173 0.434*** 4.000 0.000 
3. สถานภาพสมรส -1.164 0.706 -0.127 -1.647 0.101 -1.134 0.702 -0.124 -1.615 0.108 -1.164 0.706 -0.127 -1.647 0.101 
4. ระดับการศึกษา 0.008 0.713 0.001 0.011 0.991 0.016 0.711 0.002 0.022 0.983 0.008 0.713 0.001 0.011 0.991 

5. สถาบันการศึกษา 0.297 0.698 0.031 0.426 0.671 0.298 0.697 0.031 0.428 0.669 0.297 0.698 0.031 0.426 0.671 
6. สาขาวิชาที่ศึกษา -1.136 0.873 -0.087 -1.301 0.195 -1.114 0.870 -0.086 -1.281 0.202 -1.136 0.873 -0.087 -1.301 0.195 
7. ปีที่จบการศึกษา -2.287 1.402 -0.178 -1.631 0.105 -2.259 1.398 -0.176 -1.616 0.108 -2.287 1.402 -0.178 -1.631 0.105 
8. ประเภทการข้ึน
ทะเบียนรบัอนุญาตใบ
ประกอบวิชาชีพ 

2.789 0.901 0.243** 3.097 0.002 2.955 0.823 0.257*** 3.590 0.000 2.789 0.901 0.243** 3.097 0.002 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
 

ไม่มีอันดับ (Zero Order) ตัวแบบที่ 1 ตัวแบบที่ 2 
สปส. 

B 
S.E. สปส. 

Beta 
t ระดับ

นัย 
ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

สปส. 
B 

S.E. สปส. 
Beta 

t ระดับ
นัย 

ส าคัญ 

9. ระยะเวลาการขึ้น
ทะเบียนเปน็ผู้
ตรวจสอบอาคาร 

1.244 0.798 0.112 1.558 0.121 1.314 0.781 0.118 1.682 0.094 1.244 0.798 0.112 1.558 0.121 

10. อาชีพประจ า -5.066 1.855 -0.184** -2.730 0.007 -5.068 1.851 -0.184** -2.738 0.007 -5.066 1.855 -0.184** -2.730 0.007 
11. รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

-0.511 0.637 -0.058 -0.803 0.423 -0.534 0.634 -0.060 -0.842 0.401 -0.511 0.637 -0.058 -0.803 0.423 

12. ประสบการณ์ใน
การตรวจสอบอาคาร 

0.009 0.019 0.035 0.461 0.646 - - - - - 0.009 0.019 0.035 0.461 0.646 

R2 0.272 0.272 0.272 
R2 รวม 0.272 0.272 0.272 
R2เปลี่ยนแปลง   0.000 
F 5.462 5.966 5.462 
นัยส าคัญ 0.000 0.000 0.000 
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(Experience)

                 
(Professional Development)

           
(Core Competency)

                  
(Professional Ethics)

               (Intervening Variable)            (Independent Variable)           (Dependent Variable)

   

    

                

                    
                        

                      
                   

                    

           

0.183*

-0.113 

0.114

-0.1
67**

0.432***

0.271***

-0.1
070.217***

-0.187**

-0.341***

-0.173**

0.243**

-0.184**

0.323**

0.289**
             1                              (Causal Relationship)                    (Independent Variables)
                                              (Interviening Variables)              (Dependent Variables)

0.365**

0.402***
0.146*

0.106

0.434***
0.035

-0.260***



  

Kasem  Bundit  Journal  Volume 14  No. 2 July - December  2013  

อภิปรายผล 
1.ระดับสมรรถนะหลักของผู้ตรวจสอบ

อาคาร ประกอบความรู้และด้านทักษะในการ
ตรวจสอบอาคาร ดังนี้  
1.1 ด้านความรู้ในการตรวจสอบอาคารของผู้
ตรวจสอบอาคาร โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
ระดับต่ า ด้วยเพราะว่าผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ตรวจสอบอาคาร ไม่มีการศึกษาและ 

พัฒนาความรู้ อย่ า งต่อ เนื่ อง ในการ
ตรวจสอบอาคาร และไม่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
เอกชน สถาบันการศึกษา ที่ให้ความรู้ด้านนี้
โดย เฉพาะ มี วสท.หน่ วยงานเดียวที่ เห็น
ความส าคัญ แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้ง 4 หมวด
ใหญ่ 34 หมวดย่อยของระบบการตรวจสอบ
อาคาร  

1.2 ด้านด้านทักษะในการตรวจสอบ
อาคารของผู้ตรวจสอบอาคาร ในภาพรวมอยู่ใน
เกณฑ์ระดับปานกลาง ค่อนข้างต่ า เนื่องจากผู้ที่
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ไม่มีและ/
หรือไม่ ได้ งานการตรวจสอบอาคาร จึงไม่
สามารถตรวจสอบได้ครบทุกรายระเอียดทั้ง 34 
หมวดย่อยของระบบการตรวจสอบอาคาร การ
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร การ
ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของ
อาคาร การตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพ่ืออพยพผู้ใช้อาคาร 
และการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภัยในอาคาร ฉนั้นผู้ตรวจสอบอาคารจึง
ขาดทักษะในการตรวจสอบอาคาร  

2.ด้านประสบการณ์ในการตรวจสอบ
อาคาร ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับค่อนข้าง
ต่ ามาก เพราะผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
อาคาร รับงานการตรวจสอบอาคารที่น้อยมาก 
เช่น ในกลุ่มอาคารอาคารสูง และอาคารขนาด
ใหญ่ ยังได้รับงานการตรวจสอบอาคารอยู่บ้าง 
ในกลุ่มอาคารชุมนุมคน อาคารโรงมหรสพ 

อาคารโรงแรม อาคารชุด อาคารโรงงาน อาคาร
สถานบริการ และป้ายโฆษณา ผู้ตรวจสอบ
อาคารได้รับงานการตรวจสอบอาคารที่น้อยมาก 
หรือแทบไม่มีงานการตรวจสอบอาคาร กอปร์
กับประเทศไทย กฎหมายที่ใช้บังคับให้มีการ
ตรวจสอบอาคาร มีผลบังคับใช้เริ่มเมื่อ พ.ศ. 
2548 และผู้ตรวจสอบอาคารได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2550 มี
ระยะเวลาในการหาประสบการณ์ที่น้อยมาก 
ฉนั้นผู้ตรวจสอบอาคารจึงขาดประสบการณ์ใน
การตรวจสอบอาคาร  

3.ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบ
อาคาร ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร 
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพผู้
ตรวจสอบอาคาร ให้ระดับของความส าคัญด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้ตรวจสอบอาคาร
สูง ผู้ตรวจสอบอาคารที่มีสมรรถนะหลักในการ
ตรวจสอบอาคารสูง เป็นผู้มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคารสูง แต่ผู้ที่ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร โดยได้ขึ้นทะเบียนรับ
อนุญาตใบประกอบวิชาชีพประเภทสามัญหรือ
วุฒิ และมีระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ตรวจสอบอาคารมากกว่า เป็นผู้มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพสูงกว่าผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตใบ
ประกอบวิชาชีพประเภทภาคี และมีระยะเวลา
ในการขึ้นทะเบียนน้อยกว่า  

4.ด้านการพัฒนาในวิชาชีพผู้ตรวจสอบ
อาคาร ผู้ที่ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร มี
การพัฒนาในวิชาชีพในระดับที่น้อยมากหรือ
แทบไม่ได้มีการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร 
เพราะการพัฒนาในวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร 
ด าเนินการโดยใช้กลไกการฝึกอบรมและสัมมนา
เป็นส าคัญ และมิได้บังคับให้ผู้ที่เคยเข้ารับการ
อบรม และ/หรือสัมมนาแล้วต้องเข้าร่วมอย่าง
ต่อเนื่อง  

 



 43 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสมรรถนะหลักผู้
ตรวจสอบอาคาร  

1. ด้านความรู้ในการตรวจสอบอาคาร
ของผู้ตรวจสอบอาคาร ควรให้ความรู้แก่ผู้ที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ดังนี้  

หมวดการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคาร ประกอบด้วย การต่อเติมดัดแปลง
ปรับปรุงตัวอาคาร การเปลี่ยนแปลงน้ าหนัก
บรรทุกบนพ้ืนอาคาร การเปลี่ยนสภาพการใช้
อาคาร การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุ
ตกแต่งอาคาร การทรุดตัวของฐานรากอาคาร 
การวิบัติของโครงสร้างอาคาร การช ารุดสึกหรอ
ของอาคาร ในหมวดนี้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ตรวจสอบอาคาร ยังมีความรู้ไม่เพียงพอ 5 เรื่อง 
ต้องจัดกระบวนการให้ความรู้เพิ่มเติมได้แก่ การ
ต่อ เติ มดั ดแปลงปรับปรุ งตั วอาคาร  การ
เปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่ง
อาคาร การช ารุดสึกหรอของอาคาร การวิบัติ
ของโครงสร้างอาคาร และการทรุดตัวของฐาน
รากอาคาร และเพ่ิมเติม 1 เรื่องคือ ความรู้วัสดุ 
และคุณภาพของวัสดุประกอบอาคาร 

หมวดการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์
ประกอบของอาคาร ประกอบด้วย ระบบบริการ
และอ านวยความสะดวก ระบบสุขอนามัย และ
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ในหมวดนี้ผู้ที่
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ยังมีความรู้
ไม่เพียงพอ 3 เรื่อง ต้องจัดกระบวนการให้
ความรู้เพ่ิมเติมได้แก่ ระบบบริการและอ านวย
ความสะดวก ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
และระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย    
 หมวดการตรวจสอบสมรรถนะหลักของ
ระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพ่ืออพยพ
ผู้ใช้อาคาร ประกอบด้วย สมรรถนะบันไดหนีไฟ
และทางหนีไฟ สมรรถนะเครื่องหมายและไฟ
ป้ายทางออกฉุกเฉิน และสมรรถนะระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในหมวดนี้ผู้ที่ขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ยังมีความรู้ไม่
เพียงพอ 1 เรื่อง ต้องจัดกระบวนการให้ความรู้
เพ่ิมเติมได้แก่ สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนี
ไฟ 

หมวดการตรวจสอบระบบบริหารจัดการ
ความปลอดภัยในอาคาร ประกอบด้วย 
แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร 
แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร แผนการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร และ 
แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร 
ในหมวดนี้ผู้ที่ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร 
ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ที่ถูกต้อง 1 เรื่อง ต้องจัด
กระบวนการให้ความรู้เพ่ิมเติมได้แก่ แผนการ
ซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร 

2. ด้านทักษะในการตรวจสอบอาคาร
ของผู้ตรวจสอบอาคาร ควรพัฒนาทักษะแก่ผู้ที่
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ดังนี้  

ทักษะในการตรวจสอบอาคาร ควร
พัฒนาในหมวดการตรวจสอบระบบและ
อุปกรณ์ประกอบของอาคาร ได้แก่  ระบบ
บริการและอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย
การตรวจสอบระบบลิฟต์ การตรวจสอบระบบ
บันไดเลื่อน ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วยการตรวจสอบระบบระบายน้ าเสีย
และระบบบ าบัดน้ าเสีย การตรวจสอบระบบ
ระบายน้ าฝน การตรวจสอบระบบจัดการมูล
ฝอย การตรวจสอบระบบระบายอากาศ และ
การตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ
และเสียง 

3. ด้านประสบการณ์ในการตรวจสอบ
อาคาร ส านักควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ควรออกกฎกระทรวงฯ ระเบียบ 
ข้อบั งคับ เกี่ ยวกับการก าหนดคุณสมบัติ ผู้
ตรวจสอบอาคาร หรือหลักเกณฑ์การขอขึ้น
ทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ตรวจสอบอาคาร เช่น การต่อใบอนุญาต ต้องมี
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ประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร ส านักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการ
และผังเมือง เป็นผู้พิจารณาออก-ต่อใบอนุญาต 
หรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
อาคาร  

4.ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ตรวจสอบ
อาคาร สภาวิศวกรดูแลวิศวกร สภาสถาปนิก
ควรก ากับดูแลสถาปนิก ด้านจรรยาบรรณใน
วิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร โดยรายงาน พร้อม
บันทึกผลงานการตรวจสอบอาคารประจ าปี
เสนอแต่ละสภาวิชาชีพ ตามรูปแบบที่ก าหนดใน
จรรยาบรรณวิชาชีพให้สอดคล้องกัน เ พ่ือ
ประกอบการเลื่อนอันดับประเภทการขึ้น
ทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ ประเภท
สามัญ  และวุฒิ  หน่ วยงานด้ านสมาคมผู้
ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร 
สรรหาและเลือกตั้งจากผู้ตรวจสอบอาคาร เพ่ือ
เป็นคณะอนุกรรมการ ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ
จรรยาบรรณ และก าหนดโทษผู้ตรวจสอบ
อาคาร  ท าบั นทึ กและรายงานตรง ไปยั ง
ส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรม
โยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานหลักคือ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงฯ ให้ตั้งสมาคมวิชาชีพ หรือ

สภาผู้ตรวจสอบอาคาร เพ่ือเป็นสถาบันวิชาชีพ
ที่ยังยืนต่อไป 

5. ด้านการพัฒนาในวิชาชีพผู้ตรวจสอบ
อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
(2550) สถาบันการศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ควร
ท าการอบรม การสัมมนา เชิ งปฏิบั ติ การ
ประสบการณ์  ในการ พัฒนาในวิ ชาชีพผู้
ตรวจสอบอาคาร หน่วยงานด้านวิชาชีพได้แก่
สภาวิศวกร สภาสถาปนิก ส่งเสริมให้ผู้ที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารเข้าท าการอบรม 
สัมมนา พัฒนาวิชาชีพ CPD หน่วยงานด้านการ
พิจารณาออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบ
อาคาร ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัด
สัมมนาการเขียนรายงานการตรวจสอบอาคาร
ให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ให้การ
สนับสนุนการพัฒนาในวิชาชีพผู้ตรวจสอบ
อาคาร ด าเนินการอย่างต่อเนื่องต้องให้ใบ
ประกาศนียบัตรเพ่ือประกอบการต่อใบอนุญาต
การเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ควรจัดเป็นกิจกรรม
ด าเนินการโดยเฉพาะเพ่ือพัฒนาในวิชาชีพผู้
ตรวจสอบอาคาร เช่น การฝึกอบรมในทักษะ
และความรู้  ห รื อสมรรถนะหลั ก ใ นกา ร
ตรวจสอบอาคารเป็นการเฉพาะเจาะจง และให้
มีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง. 
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          พันเอก บุญเอ้ือ  บุญฤทธิ์  

1             
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง การก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับอัตลักษณ์ของคนในพ้ืนที่ และ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุการก่อความไม่สงบกับอัตลักษณ์ของคนในพ้ืนที่  
และศึกษาปัญหาการก่อความไม่สงบกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการ
ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ 
นักการเมือง ผู้บริหารระดับสูง อดีตผู้ก่อความไม่สงบ นักวิชาการ และผู้น าตามธรรมชาติของคนในพ้ืนที่ 
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 37 คน  

ด้านอัตลักษณ์ของคนในพ้ืนที่  มีแรงจูงใจจากประวัติความเป็นมาซึ่งขาดการเหลียวแล และไม่ได้รับ
ความยุติธรรมมานานนับศตวรรษ นอกจากนั้นยังมีความแตกต่างด้าน เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา 
และอัตลักษณ์ระหว่างรัฐสยามกับรัฐปัตตานี รวมถึงการด าเนินนโยบายบางอย่างของรัฐที่ขัดต่อวิถีชีวิตของคน
ในพ้ืนที่  ด้านพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ  มีสาเหตุจากเจ้าหน้าที่รัฐบางคนใช้อ านาจไปในทางที่ผิด   

เพ่ือบรรเทาปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ด้านนโยบาย
ดังนี้ ประเภทแรก ที่ใช้แก้ปัญหาต้องเน้นที่การใช้ไม้อ่อนมากกว่าใช้ไม้แข็งประเภทที่สอง เจ้าหน้าที่รัฐต้อง
พัฒนาระบบการข่าวกรองอย่างมีประสิทธิภาพ ประการที่3 การประชาสัมพันธ์ ต่อกลุ่มเปูาหมาย ต้องยึดแนว
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพราะชาวมุสลิมมีความเชื่อว่าถึง
ไม่ใช่ญาติก็พ่ีน้องกัน ประการที่สี่เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานต้องท างานไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน ใช้แนวทางสันติวิธีและมีความยุติธรรม  โดยมีการประเมินผลของคนในพ้ืนที่ที่เข้ามามีส่วนร่วม 
เพ่ือสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกัน ประการสุดท้ายควรใช้ตัวแบบการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตที่ประเทศ
ไทยเคยมีประสบการณ์มาแล้วน ามาประยุกต์เพ่ือใช้งานต่อไป 

 

ค าส าคัญ :   การก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, อัตลักษณ์ของคนในพ้ืนที่, พฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐ   

 

 
 

การก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่และ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ   
 

1 นักศกึษาหลักสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจดัการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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Southern Insurgency in the Three Border Provinces, Local People Identity 
and Government Official Behavior 

 

Col. Boonaue  Boonrith 

The study on "Southern Insurgency in the Three Border Provinces and Its Local 
People Identity and Government Official Behavior" aimed to explore the effect of local 
people identity on the insurgency issue, and the problems from government official 
behavior in those areas. This qualitative research collected data from documentary sources 
and in-depth interviews with purposively selected sample comprising 5 groups of 37 people, 
i e politicians, high-ranking administrators, former insurgents, academics and natural local 
leaders.  
          On the issue of the local people identity, the motivation for insurgency had its root 
from factors of historical background of the three provinces. Main cause of the problem was 
the government's inadequate attention to local problems. The races, religions, cultures, 
languages and identities of the peoples in the Siamese and Patani states were also different. 
The government policies and activities that were not consistent with the islamic religion and 
way of life of the local people also exacerbate the problems into open conflicts and 
violence against the government. 
         In order to alleviate the southern insurgency problem the following policy strategies 
were recommended. Firstly, the government would rather employ flexible than harsh  
approach. Secondly, improve efficiency on intelligence system. Thirdly, extend public 
relation services to the target groups based on His Majesty the King’s direction on 
“understanding, reaching and developing”. Muslims believe that all are brothers and sisters 
even though they are not relatives. Fourthly, government agencies should work in the same 
direction and have mutual understanding of the problems of local people. Government 
activities in relation to the local people should recognize human rights and justice. Finally 
crisis management model from the past in Thailand can also be employed in 
administration. 
 
Key words: Southern insurgency, Three southern border provinces, Local people identity, 

Government official behavior. 
บทน า 
1.Ph.D. Candidate, Ph.D. Programme in Public Policy and Management, Kasem Budit Unversity. 
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 นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์บุกโจมตีและปล้น
ปืนที่กองพันทหารพัฒนาที่  4 ค่ายกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัด
นราธิวาส เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 การก่อ
ความไม่สงบ (Insurgency) ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้ทวีความรุนแรงขึ้นตามล าดับเวลา

ตราบจนถึงปัจจุบัน หากนับตั้งแต่เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2547 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  มีการ
ก่อความไม่สงบ  จ านวน 11,542 เหตุการณ ซึ่งมี
ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ จ านวน 13,571 คน 
(Deep South Watch : 2555)  ดังที่แสดงไว้ใน
ภาพที่ 1 ข้างล่าง  

 
 

 

 
 
ภาพที่ 1 สรุปข้อมูลความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ มกราคม- พฤษภาคม 2555 
ที่มา : ศูนย์เฝูาระวังสถานการณ์ภาคใต้  (Deep South Watch, 2555)   
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 ในปัจจุบันปฏิบัติการของกลุ่มผู้ก่อความไม่
สงบได้เปลี่ยนไปจากอดีตเป็นอย่างมาก เช่น ผู้ก่อ
ความไม่สงบได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี มีการ
ท างานที่เป็นระบบ  ปิดบังความลับได้ดีทั้งก่อนและ
หลังปฏิบัติการ และมีแนวร่วมขนาดใหญ่ (บุญรอด 
ศรีสมบัติ, 2555) ทั้งนี้สาเหตุของการก่อความไม่
สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากปัจจัย
ภายในประเทศมากกว่าปัจจัยที่มาจากต่างประเทศ 
(ชิดชนก ราฮิมมูลา, 2548) ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึง
ประเด็นเรื่องลักษณะเฉพาะของประชาชนในพ้ืนที่ 
เช่น  เชื้ อชาติ  ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม 
เนื่องจากคนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
และใช้ภาษามลายู  
 กล่าวอีกนัยหนึ่งการก่อความไม่สงบใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีความเกี่ยวโยงกับ
ประเด็นเรื่องความแตกต่างทางอัตลักษณ์ (LaFree, 
et al., 2549) และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เช่น ใช้อ านาจ
หน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เลือก
ปฏิบัติ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้
ประชาชนรับทราบ บิดเบือนข้อมูล หรือเปิดเผย
ข้อมูลไม่ครบถ้วน (ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 6, 
2555)    
 เปูาหมายหลักของกลุ่มผู้ก่อความ     ไม่
สงบ คือ พลเรือน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คนงาน 
และลูกจา้งของหน่วยงานราชการ คิดป็นร้อยละ 60  
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ร้อยละ 16  ทหาร ร้อยละ12 และ
อ่ืนๆ ร้อยละ 12   (สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย, 2550) ความสูญเสียดังกล่าวเป็นเรื่อง
ที่น่าวิตกเป็นอย่างยิ่ง  เพราะเป็นความสูญเสียที่
มากกว่าสงครามใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
ของประเทศไทย นอกจากนี้การก่อความไม่สงบยังมี
ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้ระเบิด
มากกว่าการลอบวางเพลิง (ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี, 
2555)  

อีกประการหนึ่ง การก่อความไม่สงบที่มีผล
ต่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
อัทธ์ พิศาลวานิช (2548) พบว่าความรุนแรงที่
เกิดขึ้นยังส่งผลกระทบถึงสภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
ทั้งด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านการค้า 
และด้านบริการ  หากความรุนแรงยังคงเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ทั้งหมดของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ
การประมงมีผลผลิตลดลง และธุรกิจเอกชน เช่น 
โรงแรม ภัตตาคาร  อสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า 
และการให้บริการทางธุรกิจต่างๆ มีรายได้ลดลง
อย่างมาก  
 จากเหตุผลซึ่งเป็นประเด็นปัญหาข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะค้นหาค าตอบว่าอะไรคือ 
สาเหตุของการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ของคนในพ้ืนที่ และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประวัติและสภาพปัญหาการ
ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ  อัต
ลักษณ์ของคนในพื้นที่  

2.  เพ่ือศึกษาสาเหตุการก่อความไม่สงบ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐและอัต
ลักษณ์ของคนในพื้นที ่ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาสาเหตุของการก่อ
ความไม่สงบ 2 ในประเด็น คือ อัตลักษณ์ของคน ใน
พ้ืนที่และพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมของเจ้าหน้าที่ 
รัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่    

2. ด้านผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่ได้สัมภาษณ์
ประกอบด้วย 5 กลุ่ม  ได้แก่ 
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 2.1 นักการเมือง ซึ่งเป็นผู้ที่ก าหนด
นโยบายสาธารณะ 
 2.2 เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง ซึ่งเป็นผู้ที่น า
นโยบายไปปฏิบัติ 

 2.3 อดีตผู้ก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเคยเป็นผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงในการวางระเบิด การลอบสังหาร 
การวางเพลิง หรือผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดความ
รุนแรง และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นท่ี 
 2.4 นักวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของคนในพ้ืนที่ รวมถึงพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่รัฐ   

2.5 ผู้น าตามธรรมชาติของคนในพ้ืนที่ 
ซึ่งเป็นคนที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และเป็นผู้อุทิศ
ตัวเพ่ือคนในพ้ืนที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความสามารถสูง ในการติดต่อสื่อสารเป็นที่ยอมรับ
ของคนในพื้นที่ด้วยกัน         

3. ด้านเวลา เริ่มตั้งแต่ มีนาคม พ.ศ.  
2554 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2555    
 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา 
 1. ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาการก่อ
ความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
เกี่ยวกับประเด็นด้านอัตลักษณ์ของคนในพ้ืนที่และ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐ      ที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

2. ได้ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วย งาน
ของรัฐที่รับผิดชอบน าไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาการ
ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 
 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ วิ จั ยศึกษาถึ ง  แนวคิด  ทฤษฎี  และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบ  ซึ่ง
มี ส ถาบั น  หน่ วย ง านและผู้ รู้ ห ล ายท่ าน เช่ น 
Weinberg & et al.(2547)  วิชัย ชูเชิด(2547 : 1)  
โรงเรียนสงครามพิเศษ(2547 : 3)  British Act of 
Parliament(2548) Dugan & Fogg (2548) บุญ
รอด ศรีสมบัติ(2548 : 1) U.S. Department of 
State(2549) และ กรมยุทธศึกษาทหารบก(2549 : 
3) ให้แนวคิด  ซึ่งผู้วิจัยสรุปได้ว่า การก่อความไม่
สงบนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของเหตุการณ์ และ
เงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศาสนา 
ด้วยวิธีการลอบสังหาร การวางเพลิง และการวาง
ระ เบิด  โดยก่ อ เหตุทั้ งภายในประ เทศ หรื อ
ต่างประเทศ  เพ่ือน าไปสู่ความรุนแรงและให้เป็น
ข่าวขึ้นมา   
 2. แนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุทั่วไปของความ
ขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่ งมีสถาบัน 
หน่วยงานและผู้รู้หลายท่าน เช่น Manyin & et 
al( 2 5 4 7 )  Smith( 2 5 4 7 )  Croissant( 2 5 4 8 ) 
Keet(2548) Vaughn & et al(2548) ชัยศึก เก
ตุ ทั ต ( 2 5 4 8  :  5 )  Connor( 2 5 4 9 )  แ ล ะ 
คณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ 
หรือ กอส.(2549 : 11) ให้แนวคิด ซึ่งผู้วิจัยสรุปได้
ว่า สาเหตุความขัดแย้งเกิดจากความแตกต่างทาง
ศาสนา ชาติพันธุ์  ภาษา และความเข้าใจทาง
ประวัติศาสตร์ที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ น ามาใช้เป็น
ข้ออ้างในการปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงได้ง่าย 
รวมทั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ความยากจน ความบกพร่องของกระบวนการ
ยุติธรรม ความด้อยคุณภาพการศึกษา การแย่งชิง
ทรัพยากรธรรมชาติจากอ านาจเศรษฐกิจภายนอก 
จึงเป็นสาเหตุส าคัญที่น าไปสู่ความขัดแย้ง และการ
ปลุกระดมท าให้มีความเข้มข้นจนถึงขั้นเกิดอันตราย
ได้   

3. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ซึ่งมีสถาบัน 
หน่วยงานและผู้รู้หลายท่านเช่น Croissant(2548) 
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คณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ 
หรือกอส. (2549 : 3, 11-12, 28-35, 51-52) ศูนย์
ข่าวอิศรา(2549) ไสว บุญมา(2549 : 45,49) และนู
รีดา หะยียะโกะ(2553) ให้แนวคิด  ซึ่งผู้วิจัยสรุปได้
ว่า คนมีความต้องการเพียงปัจจัยสี่เท่านั้น ส่วน
ประวัติความเป็นมา เชื้อชาติ ศาสนา และภาษา 
หรือที่เรียกว่า อัตลักษณ์ของคนในพ้ืนที่ จึงเป็นเรื่อง
ของคน มีความเชื่อที่แตกต่างกัน ความขัดแย้ง
รุนแรงนี้ มีรากเหง้ามาจากความเชื่อของทั้งสองฝุาย
ว่า ศาสนาและวัฒนธรรมของตนนั้นเหนือชั้นกว่า
ศาสนาและวัฒนธรรมของคนอ่ืน เมื่อชนกลุ่มใหญ่ไม่
ยอมรับความแตกต่างของชนกลุ่มน้อย แต่พยายาม
ครอบง าพวกเขา ความขัดแย้ง     จึงรุนแรงอย่างไม่
มีที่สิ้นสุด 

4. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
รัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมี หน่วยงานและ
ผู้รู้หลายท่านเช่น จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย และคณะ
(2548 : 63-170) คณะกรรมการอิสระเพ่ือความ
สมานฉันท์แห่งชาติหรือกอส.(2549 : 5, 11, 15, 
17-21, 64-68)  ปุณฑรีก์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
(2555) และ(ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 6, 2555) ให้
แนวคิด ซึ่งผู้วิจัยสรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติ
ในพ้ืนที่บางคนยังไม่เข้าใจวิถีชีวิตของคนมุสลิม
ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงเลือกปฏิบัติ กลั่น
แกล้ง ข่มขู่คุกคาม ไม่ให้ความยุติธรรม ใช้ความ
รุนแรงเกินขอบเขต ไม่ซื่อสัตย์ คดโกง ใช้อ านาจ
แสวงหาผลประโยชน์โดยตั้งตนเป็นผู้มีอิทธิพล เรียก
เก็บส่วยจากธุรกิจผิดกฎหมาย สร้างสถานการณ์อุ้ม
ฆ่าผู้บริสุทธิ์ ตลอดจนไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของความ

เป็นไทย ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตแบบมุสลิมอย่าง
มาก ท าให้ทุกข์ของคนในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเป็นทวีคูณ 
จนเกิดความกดดันเมื่อได้รับการปลุกระดมหรือชี้น า
ให้เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหรือให้การ
สนับสนุน พวกเขาจึงแสดงพฤติกรรมออกมาเป็น
ความรุนแรงถึงระดับต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐได้   

5. ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้
สืบค้นมา เช่น เรื่อง ผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ชาติจากลัทธิความเชื่อทางศาสนาในแนวทางที่
รุนแรง : กรณีศึกษาแนวความคิดในการจัดตั้งรัฐ
อิสลามบริสุทธิ์ (ชูชัย บุญย้อย, 2548) Combating 
Terrorism : An Academic View (David Wright-
Neville, 2549) ปัญหาการก่อสถานการณ์รุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย : กรณีศึกษาปัญหา
และสาเหตุ  (ประดิษฐ์ชัย  บุญรักษ์, 2550) ปัญหา
การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู้ด้วย
ยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งใหม่ส าหรับรัฐไทย (กิตติ  อริ
ยานนท์, 2554) เป็นต้น มีข้อค้นพบที่ให้แนวคิด ซึ่ง
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า นอกจากอัตลักษณ์ของคนในพ้ืนที่ 
และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ยังมีประเด็นอ่ืนที่
เกี่ยวกับการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อีกหลายประเด็น เช่น ปัญหาระดับพ้ืนฐาน
ของสังคม ปัญหาระดับโครงสร้างทางสังคม ปัญหา
ระดับโครงสร้างทางวัฒนธรรม การสร้างเครือข่าย
ของกลุ่มก่อ ความไม่สงบ ตลอดจนเทคโนโลยี
ทางการสื่อสาร รวมทั้งประเด็นทางการเมือง กลุ่มผู้มี
อิทธิพล  การค้ายาเสพติด การค้าของเถื่อน และ
การค้าน้ ามันเถื่อน เป็นต้น 
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 6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประวัติความเป็นมา 
 เชื้อสายมาลายู 
 ศาสนาอิสลาม 
 วัฒนธรรม/ประเพณี 
 ภาษามลายูปัตตานี 

 การกดขี่ 
 การข่มเหง 
 การเลือกปฏิบัติ 
 ความยุติธรรม 
 ความเสมอภาค 

อัตลักษณ์ของคนในพ้ืนที่ 

พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

การก่อความไม่สงบใน 
3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง วิจัย
โดยการตรวจสอบเอกสาร ส่วนที่สองรวบรวมข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกโดย
ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมี  โครงสร้าง และส่วนที่สาม
ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตีความข้อมูล
ประกอบกับแนวคิดทฤษฎีที่ ผู้ วิ จั ยได้ทบทวน
วรรณกรรมไว้ ซึ่งมีทั้งสอดคล้องและขัดแย้ง แล้ว
อภิปรายผลการวิจัย 
 
วิธีรวบรวมข้อมูล 

ผู้ วิ จั ยแบ่ งการรวบรวมข้ อมู ล เป็ น  3 
ขั้นตอน ดังนี้  

1.ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากการทบทวน
วรรณกรรม หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ก่อความไม่สงบ จากเอกสารทางวิชาการ และ
เอกสารราชการ เกี่ ย วกับนโยบาย และแผน 
ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะผลการ
ประชุมสัมมนาจากทุกภาคส่วน และข้อเสนอแนะอีกทั้ง
มติ จากการประชุ มคณะกรรมาธิ กา รและอนุ
กรรมาธิการความมั่นคงแห่งชาติตลอดจนคณะ 
รัฐมนตรี  รวมทั้ งการสืบค้นทาง อินเตอร์ เน็ ต 
(Internet)  เพ่ือใช้ข้อมูลในการก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ท าให้ทราบถึงประเด็นที่สามารถ
น ามาเป็นข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง 
เพ่ือใช้เป็นประเด็นในการสัมภาษณ์เจาะลึกต่อไป 
โดยส่ ง ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมถูกต้อง เชื่อถือได้ ก่อนน าไปใช้สัมภาษณ์
กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป    

2. หลังจากที่ได้ปรับปรุงประเด็นค าถาม  
และสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างแล้ว   
ได้น าไปขอสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแต่ละท่านทั้ง 5 
กลุ่ม ในระหว่างการสัมภาษณ์ได้ใช้การสังเกต แบบ

ไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรงควบคู่ไปด้วย 
เช่น ในประเด็นของการใช้สถานที่ประกอบศาสนกิจ 
(มัสยิด) เพ่ือท าละหมาดตามหลักศาสนาอิสลาม 
การสื่อสารระหว่างกันและการทักทายด้วยภาษายา
วี การด าเนินตามวิถีชีวิตของมุสลิม การประกอบ
อาชีพ  การศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนตาดีกา 
โรงเรียนเปาะเนาะ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  

3.ส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ เกี่ยวกับการตั้งด่าน
ตรวจค้น  การรักษาความปลอดภัยพระ และครู  
การด าเนินชีวิตประจ าวันของเจ้าหน้าที่รัฐในส่วน
ต่าง ๆ ทั้ง ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.), กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) และ
หน่วยปฏิบัติการในระดับแตกต่าง ๆ กัน ซึ่งอยู่ใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น  ค่ายสิรินธร 
อ าเภอยะรัง จั งหวัดปัตตานี ,   ค่ายกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัด
นราธิวาส,  จุดตรวจกรมทหารพรานที่ 41  ณ บ้าน
วังพญา ต าบล  วังพญา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา  
และจุดตรวจ กรมทหารพรานที่ 44  ณ ต าบลควน 
อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี  ซึ่งเป็นการสังเกต
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ รวมถึงด้านระเบียบวินัย ตลอด
ทั้งการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัยของ
ตัวเอง และสถานที่  
 นอกจากนั้นยังใช้การสังเกตพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ขณะพักจากการปฏิบัติงานแต่ยังอยู่ใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการร่วมสนทนา
เ พ่ือรับทราบถึงภาระงาน ตลอดจนขวัญของ
เจ้าหน้าที่รัฐ  เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์หรือการสังเกตในแต่ละครั้งควบคู่
ไปกับการสัมภาษณ์ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบอีกวิธีหนึ่งด้วย 
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การตรวจสอบข้อมูล    
 1. ตรวจแบบสอบถามกึ่งมีโครงสร้างว่ามี
ความแม่นตรง และความน่าเชื่อถือได้  โดยน าไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน า 
 2.  ตรวจวิ ธี รวบรวมข้อมูล  โดยใช้วิ ธี
รวบรวมข้อมูลแตกต่างกันทั้งที่ เป็นข้อมูลเรื่อง
เดียวกันด้วยวิธีการตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม   
 3. ตรวจข้อมูลซ้ าเก่ียวกับประเด็นที่ได้ 
ค าตอบมา โดยตรวจดูหาความแตกต่างของข้อมูลว่า
มีความแม่นตรงน่าเชื่อถือจากบุคคล  
สถานที ่และเวลาซึ่งแตกต่างกันเพียงใด 

4. ตรวจข้อมูลที่ได้มาว่ามีความสอดคล้อง
หรื อแตกต่ า งกับแนวคิ ดทฤษฎีที่ ไ ด้ ทบทวน
วรรณกรรมไว้มากน้อยเพียงใด  เพ่ือวิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย  

การก่อความไม่สงบในพ้ืนที่  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ครั้งใหม่ เริ่มตั้งแต่ 4 มกราคม พ.ศ. 
2547  เมื่อกลุ่มก่อความไม่สงบบุกโจมตีที่ตั้งหน่วย
กองพันทหารพัฒนาที่ 4 อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัด
นราธิวาส  จากนั้นการลอบวางระเบิด วางเพลิง 
และการลอบฆ่า ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นมาจนถึง
ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2555)     

กล่าวได้ว่าสาเหตุส าคัญของการความไม่
สงบได้แก่ การขาดการเหลียวแล การเลือกปฏิบัติ  
และไม่ได้รับความยุติธรรมมานานนับศตวรรษ 
อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลักประการหนึ่ งได้แก่ 
ด้านอัตลักษณ์ของคนในพ้ืนที่ ซึ่งมีความแตกต่างทั้ง
ทางประวัติความเป็นมา เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
ภาษา และอัตลักษณ์ระหว่างรัฐสยามและรัฐปัตตานี   

ส าหรับการเรียกร้องของคนในพ้ืนที่ถูกถ่าย
โอนต่อไปยังผู้น าทางศาสนา  ซึ่งเห็นว่าการด าเนิน
นโยบายและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น ขัดต่อ
วิถีชีวิตของตนตามหลักศาสนา จึงได้เกิดการต่อสู้

อย่างแพร่หลาย จนในท้ายที่สุดน าไปสู่การรวมตัว
เป็นขบวนการในการต่อสู้ด้วยการใช้ความรุนแรง 
และการเคลื่อนไหวต่อต้าน โดยอาศัยการสร้าง
อุดมการณ์ร่วมกันทางอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของคน
ในพ้ืนที่  ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นรากฐาน
ของปัญหาอาชญากรรมจนปัจจุบัน   

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ รวมทั้งนโยบาย และกฎหมาย
ต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติบ ารุงวัฒนธรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2483 พระราชก าหนดวัฒนธรรมซึ่งประชาชน
ชาวไทยต้องปฏิบัติตาม พ.ศ. 2484 จนถึงการจัดตั้ง
สภาวัฒนธรรมแห่งชาติในพ.ศ. 2485 และการใช้
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและ
มรดกแทนกฎหมายอิสลาม ล้วนสร้างความรู้สึก
แปลกแยกแตกต่างให้กับคนต่างชาติพันธุ์ในประเทศ
อย่างยิ่ง  

เนื่องจากเป็นระเบียบที่ออกมาควบคุมและ
ก ากับพฤติกรรมประจ าวันของผู้คนประชาชนใน
พ้ืนที่จึงถูกจ ากัดการด าเนินชีวิตในหลายด้าน ทั้งยัง
มีบทลงโทษหากฝุาฝืน  เช่น ให้มีการเปลี่ยนชื่อ
นามสกุลเป็นแบบไทย ให้เรียนและสื่อสารด้วย
ภาษาไทย ห้ามใช้ภาษามลายูในการติดต่อราชการ 
ห้ามเรียนคัมภีร์อัลกุรอ่าน ส่งเสริมการนับถือพุทธ
ศาสนา ก าหนดการแต่งกายแบบสุภาพชนที่ต้อง
สวมหมวก ใส่ถุงเท้าและรองเท้า ห้ามสวมโสร่ง ห้าม
ใช้ผ้าคลุมศีรษะ และห้ามกินหมาก เป็นต้น จึงเริ่ม
เกิดความรุนแรงขึ้น 

ในปี พ.ศ. 2524 รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสู
ลานนท์ ก่อตั้ ง ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (Southern Border Provinces 
Administration Centre) หรือ ศอ.บต. (SBPAC.) 
เป็นองค์กรพิเศษด้านการพัฒนา และกองบัญชาการ
ผสมพลเรือน ต ารวจ ทหารที่ 43 หรือ พตท. 43 
ด้านแก้ไขปัญความไม่สงบในภาคใต้  ซึ่งเป็นกลไกที่
สร้างความสมดุลให้กับการบริหารราชการในพ้ืนที่ 3 
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนเกิดความสงบร่มเย็นขึ้น  
แต่เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 รัฐบาล 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศยุบทั้ง 2 หน่วยงาน  
และมีประชาชนจ านวนมากออกมาคัดค้านการยุบ
หน่วยงานดังกล่าว  เนื่องจากเกิดความไม่มั่นใจที่ให้
ต ารวจซึ่งไม่เป็นมิตรกับประชาชนมาดูแลความสงบ
ในพ้ืนที่เพียงหน่วยงานเดียว การถอนก าลังทหาร
กลับที่ตั้งเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ก่อความไม่สงบ
กลับมาเคลื่อนไหวในพ้ืนที่ และไม่มีข่าวกรองของ
ทางราชการเนื่องจากถูกตัดขาดจากชาวบ้าน 
ภายหลังจากการยุบหน่วยงานทั้งสองไปแล้ว  

สถานการณ์ความไม่สงบได้ทวีความรุนแรง 
โดยเฉพาะการอุ้มฆ่าชาวบ้านในปี พ.ศ. 2545-2546 
การเผาโรงเรียน และสังหารชัวิตครูผู้สอน ผู้ไม่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การประกาศใช้กฎอัยการศึก
ตั้งแต่ 5 มกราคม พ.ศ. 2546 และ พ.ร.ก. ต่อต้าน
การก่อการร้ายตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ท าให้ชาวบ้านเกิดความหวาดผวาและระแวง
เจ้าหน้าที่มากขึ้น  เมื่อชาวบ้านไม่ไว้วางใจทาง
ราชการจึงหันไปเป็นแนวร่วมกับกลุ่มก่อความไม่
สงบ ด้วยการดักยิงต ารวจ วางระเบิดปูอมและจุด
ตรวจเ พ่ือล้ า งแค้น และล่ าสุ ดรั ฐบาลได้ออก
กฎหมายมา 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ.  
2553 ที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่รัฐมากเกินไป  
 เจ้าหน้าที่รัฐบางคนใช้วิธีการจับกุมผู้ก่อ
ความไม่สงบ และค้นหาอาวุธทั้งการใช้ก าลังเข้าปิด
ล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัย และสถานที่ต่างๆ 
รวมทั้งจับคนในพ้ืนที่ไปสอบปากค าในทางลับ แล้ว
ตั้งข้อหาก่อความไม่สงบ และการใช้วิธีการรุนแรงทั้ง
ทางกายภาพและทางศาสนาเพ่ือให้รับสารภาพ  ซึ่ง
เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อประชาชนจ านวนมาก

ยิ่งท าให้ชาวมุสลิมรู้สึกถึงความอยุติธรรม และการ
ปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม และมีความรู้สึกคับแค้นเพ่ิมข้ึน 

ทั้งนี้ กอ.รมน. ซึ่งรับผิดชอบภารกิจด้าน
ความมั่นคง ส่วน ศอ.บต. รับผิดชอบภารกิจด้าน
การพัฒนาและการให้ความเป็นธรรม   ได้ถูกจัด
กลับมาใหม่เม่ือ พ.ศ. 2549  หากไม่ประสานงานกัน
ให้ดี การท างานอาจขัดแย้งกันเองได้  ซึ่งเห็นได้ว่า
ความขัดแย้งตั้งแต่ระดับ ผู้ก าหนดนโยบายลงมา
จนถึงผู้น านโยบายไปปฏิบัติ  ย่อมมีผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยตรง   อีกทั้งเป็นการเสริมพลังให้กับ
กลุ่มก่อความไม่สงบ น าไปอ้างเพ่ือการโฆษณาได้
อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย 

การก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  จึงเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงคน
ในพ้ืนที่ที่ยึดอัตลักษณ์ของตนมาก  ความขัดแย้ง
ทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของเขา
ที่ เป็นเงื่อนไขของความไม่สงบ เพราะขาดการ
เหลียวแล  ถูกเลือกปฏิบัติ และไม่ได้รับความ
ยุติธรรมมานาน ความล้มเหลวในการใช้นโยบายที่
แข็งกร้าว และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่
ยังตอบโต้ด้วยความรุนแรง รวมทั้งการใช้อ านาจเกิน
ความจ าเป็น   

อย่างไรก็ตาม เมื่อตันปี พ.ศ. 2556รัฐบาล
ได้ริเริ่มให้มีการเจรจากับผู้น ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ  
ซึ่งเป็นก้าวส าคัญในการที่จะลดความรุนแรงลง แต่
เงื่อนไขของการเจรจาทั้ง 2 ฝุายยังมีความไม่ชัดเจน  
ซึ่งอาจบานปลายไปสู่ความขัดแย้งและกระทบต่อ
กระบวนการสันติภาพที่เปราะบางอยู่แล้วให้ล้มครืน
ลงได้     (ปกรณ์ พ่ึงเนตร, 2556) 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    
 1. ควรก าหนดยุทธศาสตร์ด้านระบบการข่าว
กรองให้ได้รับการแจ้งเตือน เพ่ือการเตรียมความ
พร้อม และพัฒนาขึ้นด้วยการปฏิบัติการข่าวสู่
มวลชนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการ
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ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ บ น พ้ื น ฐ า น ค ว า ม พ อ ดี ต่ อ
กลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องบุคคลสอง
สัญชาติ และให้ความเร่งด่วนในการปัญหาการปัก
ปัน เขตแดนทางบกในจุดที่มีปัญหา  ในด้ าน
เจ้าหน้าที่รัฐควรได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้าน
การ เมือง   ตลอดจนความก้ าวหน้ าทางด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
 2. การด าเนินการควรจะต้องยึดแนว   พระ
ราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เรื่อง 
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยใช้แนวทางสันติวิธี  เน้นที่
การใช้ไม้อ่อนมากกว่าใช้ไม้แข็ง  เคารพในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน และมีความยุติธรรม  ควรเข้มงวดให้ทุก
หน่วยงานได้มีการประสานงาน  และบูรณาการการ
ท างานไปในทิศทางเดียวกัน  ด้วยความเข้าอกเข้าใจ

ซึ่งกันและกัน และควรมีการประเมินผลโดยคนใน
พ้ืนที่ที่เข้ามามีส่วนร่วม     
 3. การบริหารงานเน้นต้องให้มีเจ้าภาพหลัก 
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือแก้ปัญหา
เป็นไปอย่างยั่งยืน คือ การลดเงื่อนไขที่หล่อเลี้ยง
ขบวนการก่อความไม่สงบได้แก่ การให้ความเป็น
ธรรม การแก้ไขปัญหาสังคม ด้วยการสนับสนุนทาง
การศึกษา  สนับสนุนให้คนในพ้ืนที่เล่นกีฬา  และ
การพัฒนาให้ เท่า เทียมกับภูมิภาคอ่ืน รวมทั้ ง
ประเทศมาเลเซีย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 

 ควรวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการในสภาวะวิกฤตเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ต่อไป 
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พลเอก ดรัณ  ยุทธวงษ์สุข 1 

 
บทคัดย่อ 
  
 งานวิจัยเรื่องการปฏิรูประบบก าลังส ารองของกองทัพบกไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ
ของระบบก าลังส ารอง ศึกษารูปแบบของระบบก าลังส ารอง และเสนอแนะการปฏิรูประบบก าลังส ารองของ
กองทัพบกไทย โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการประชุมกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการระบบก าลังส ารองยังไม่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างของ
หน่วยงานในระบบก าลังส ารองยังไม่เหมาะสม ขาดความชัดเจนและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หลักสูตรการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร (นศท. /รด.) และหลักสูตรการฝึกก าลังพลส ารองยังไม่เหมาะสม และไม่เป็นมาตรฐานที่
ใกล้เคียงหรือเหมือนกับก าลังประจ าการ ท าให้ก าลังพลส ารองไม่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับก าลังประจ าการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ก าลังพลส ารองยังขาดแนวคิดและอุดมการณ์ในเรื่องความเสียสละเพ่ือส่วนรวมและ
ประเทศชาติ ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม ขาดความชัดเจนในเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ของก าลังพลส ารอง กฎหมาย กฎ ระเบียบมีความล้าสมัยไม่ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันและไม่
สามารถรองรับการปฏิบัติในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรในระบบก าลังส ารองขาดความ
ต่อเนื่องท าให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือปฏิรูประบบก าลังส ารองของกองทัพบกไทยจึงมีข้อเสนอ ดังนี้ แยกระบบการผลิตก าลังส ารอง
ออกจากระบบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จัดแบ่งก าลังส ารอง
ออกเป็นก าลังส ารองเป็นบุคคลและก าลังส ารองเป็นหน่วยเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนก าลังรบ เปิด
โอกาสให้ก าลังพลส ารองสมัครเข้ารับการฝึกในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และหลักสูตรพิเศษ ให้เกียรติ 
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับก าลังพลส ารอง ประสานประโยชน์กับตัวก าลังพลส ารองและภาคส่วนอ่ืนๆ และ
จัดสถานที่ฝึกก าลังส ารองให้กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ พร้อมทั้งก าหนดช่วงเวลาการฝึกไว้หลายๆ ช่วงเวลา
ในแต่ละป ี
 
ค าส าคัญ : การปฏิรูประบบก าลังส ารอง  กองทัพบก นักศึกษาวิชาทหาร 
 
 
 
 
 
1 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ และการจัดการ  
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
 

การปฏิรูประบบก าลังส ารองของกองทัพบกไทย  
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The Reform of the Royal Thai Army Reserve System.  

 
 

Darran Yutthawonsuk 
 
 

Abstract  
 The objectives of the research were to study the components and the structure 
of the organization of the reserve system and to bring forward the reformation of the 
reserve system of the Royal Thai Army. The study was done by gathering data and 
information from documentary sources, in-depth interviews and focus groups. It was 
revealed that the management of the reserve system was still inefficient in that the 
structure of agencies was still inappropriate, lack of the clarity, and not in the same 
standard. In addition, the Army ROTC curriculum and the reserve training course were still 
inappropriate and the standards of those courses were not similar to the training course of 
active components which caused reserves being unable to work with the active 
components efficiently. Moreover, the reserves still lacked understanding of the concept 
and ideology in sacrificing personal gains for the public and the nation. Other issues were 
that, furthermore, people and other sectors did not have the opportunity to participate, a 
lack of clarity in the laws about benefits for the reserves, obsolete rules and regulations 
that did not support the future actions efficiently. Finally, the development of personnel in 
the reserve system lacked the continuity which caused inefficient performance.  
 The policy suggestions for the reform of the Royal Thai Army Reserve System are 
the separation of the reserve production system from the Royal Thai Army Students Training 
System; improvement in the Royal Thai Army Students Training Curriculum; the 
establishment of a clear division between personal reserves and reserve units supporting 
the operation units of the Royal Thai Army; provision of opportunity for the reserves to 
apply for training to be officers of the Royal Thai Army and for training in other special 
courses; recognition of, and establish good relationship with, the reserves; integration of 



61 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 

benefits of the reserves with other sectors; and allocation of training sites for reserved 
forces in various regions of Thailand with varying annual training sessions. 
 
Keywords :  The Reform of the Reserve System, The Royal Thai Army, The Royal Thai Army 
Student Trainees. 
 
บทน า 
 การพัฒนาระบบก าลังส ารองของกองทัพบก
ไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เพ่ือตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล และความต้องการของกองทัพบก
เป็นล าดับมา (กองทัพบก, 2550) แต่การพัฒนาที่
ผ่านมายังคงเป็นเรื่องภายในกองทัพบกโดยที่เหล่า
ทัพอ่ืน และภาคส่วนอื่นๆ ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือถ้ามีก็
เป็นเพียงส่วนที่น้อยมากทั้งที่ภาคส่วนอ่ืนเป็นผู้ที่
ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะมีก าลังพลส ารอง
กระจายอยู่ในภาคส่วนเหล่านั้นเป็นจ านวนมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะต่างมีความเข้าใจ และคิดว่า
กิจกรรมทางทหารเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กระทรวงกลาโหม และกองทัพ ซึ่งเมื่อพิจารณา
กฎหมายที่รองรับโดยรวมแล้วพบว่า มีการแบ่ง
ทหารออกเป็น 2 ลักษณะโดยกฎหมาย 2 ฉบับคือ 
“ข้าราชการทหาร” ซึ่งประกอบด้วย ทหารประจ าการ 
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน   นักเรียนทหาร ทหารกอง
ประจ าการ ฯลฯ โดยมีพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551 รองรับ 
ทหารในส่วนนี้จะมีที่มาจากระบบอาสาสมัครด้วย
การรับสมัครชาย และหญิงที่มีสัญชาติไทยเข้ารับ
ราชการเป็นทหารประจ าการ โดยผ่านกระบวนการ
ศึกษาจากโรงเรียนทหารหรือผ่านการศึกษาอบรม
หลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นประทวน 
และชั้นสัญญาบัตร เป็นต้น ทหารประเภท นี้จะอยู่ใน
กองทัพจนมีอายุครบ 60 ปี จึงเกษียณอายุราชการ
ออกไป และในห้วงที่ปฏิบัติงานอยู่หากมีการลาออก
หรือถูกปลดออก ข้าราชการทหารชายจะถูกแปร

สภาพไปเป็นทหารกองหนุนจนกว่าจะครบเกณฑ์อายุ
ตามที่กฎหมายก าหนดจึงปลดพ้นราชการทหาร 
ในขณะที่ข้าราชการทหารหญิงจะพ้นราชการทหาร
ไปเลย และยังมีทหารอีกประเภทหนึ่งที่มาจากระบบ
บังคับเกณฑ์ด้วยการเกณฑ์เฉพาะชายสัญชาติไทยมี
อายุระหว่าง  21-30 ปี ที ่ได้ขึ้นทะเบียนทหาร
กองเกิน (สด.9) ตั้งแต่อายุ 18 ปี เข้าเป็นทหารกอง
ประจ าการเป็นเวลาประมาณ 2 ปี เมื่อครบก าหนด
จะถูกปลดออก เป็นทหารกองหนุนจนกระทั่งมีอายุ
ครบ 46 ปี จึงปลดพ้นราชการทหาร ได้แก่ ทหาร
กองเกิน และทหารกองหนุน โดยมีพระราชบัญญัติ
รับราชการทหารปี พ.ศ.2497 รองรับไว้ (กรมการ
สรรพก าลังกลาโหม, 2554) 
 ดังนั้นการพัฒนาระบบก าลังส ารองของ
กองทัพบกไทยในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาจึงเป็นไป
อย่างเชื่องช้าไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนอ่ืนที่อยู่นอกเหนือ
อ านาจหน้าที่ของฝ่ายทหาร และปัญหาอีกประการ
หนึ่ง คือ การที่กองทัพบกพยายามจะใช้อ านาจตาม
กฎหมายที่มีอยู่หรือหากไม่มีก็พยายามเรียกร้องหรือ
เสนอให้มีกฎหมาย เพ่ือน าไปใช้บังคับภาคส่วนอ่ืนให้
ปฏิบัติตาม โดยอ้างเรื่องความมั่นคงของชาติเป็น
ประเด็นส าคัญ ซึ่งความมั่นคงในบริบท และสภาวะ
แวดล้อมในปัจจุบันได้ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม     
ดั งจะเห็ น ได้ จ ากการที่ ผู้ บัญชาการทหารบก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการหน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน และผู้บัญชาการศูนย์การ
ก าลังส ารอง ได้มีการเสนอ และสนับสนุนให้ผู้ที่ส าเร็จ
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การฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ต้องเข้ารับการตรวจเลือก
เป็นทหารกองประจ าการ ตามกฎหมาย จากเดิมที่
เคยได้รับสิทธิยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกฯ ท า
ให้ภาคส่วนอ่ืนที่ได้รับผลกระทบออกมาคัดค้าน
แนวคิดดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการพัฒนาปรับปรุง
ระบบก าลังส ารองแต่เพียงล าพังฝ่ายเดียวของกองทัพ
โดยไม่มีภาคส่วนอ่ืนๆ เข้าร่วมจึงเป็นเรื่องที่จะประสบ
ความส าเร็จได้ยาก อีกทั้งในปัจจุบันสังคมโลกได้
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ประเทศมหาอ านาจ
ที่เคยมีบทบาทแบบสองขั้ว เช่น สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพโซเวียต ได้เปลี่ยนแปลงเป็นระบบขั้วอ านาจ
เดียว โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น าที่มีบทบาททั้งด้าน
การทหาร และการเมืองระหว่างประเทศ กดดันให้
ป ร ะ เ ท ศ ต่ า ง ๆ  ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ค่ า นิ ย ม
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การรักษาสิ่งแวดล้อม 
และการค้าเสรี ที่เรียกกันว่าแนวคิดการจัดระเบียบ
โลกใหม่ (New World Order) ในขณะเดียวกันจีน
ก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาททางทหาร เศรษฐกิจ และ
การเมืองระหว่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งอาจท าให้
โลกเปลี่ยนกลับไปสู่ระบบสองขั้วอ านาจอีกครั้งหนึ่ง 
ในส่วนประเทศไทยก็ก าลังจะเข้าเป็นสมาชิกหนึ่งใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics 
Community หรือ AEC) ในปี พ.ศ. 2558 (องค์
ความรู้ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”,ออนไลน์, 
2556) อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 หมวดที่ 14 มาตร 281 ที่ระบุไว้ว่ารัฐจะต้องให้
ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการ
สาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาใน
พ้ืนที่มีงบประมาณในการบริหารจัดการตนเองได้อย่าง
มีเอกภาพ (โกวิทย์ พวงงาม, 2553) 
 ดังนั้นรูปแบบการบริหารการปกครองของ
ประเทศไทยจึงมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความหลากหลาย มีอ านาจ
หน้าที่  มีความส าคัญ  และจะมีขนาดใหญ่ขึ้น 

ในขณะที่การปกครองส่วนภูมิภาคจะมีขนาด
ความส าคัญ และอ านาจหน้าที่ลดน้อยลง เหลือ
เ พี ย ง แ ค่ ก า รท า หน้ าที่ ก ากั บดู แล  และการ
ประสานงาน (ไททัศน์ มาลา, 2554 : 45) จะเห็นได้
ว่าการพัฒนาระบบก าลังส ารองของไทยทั้งในเชิง
อุดมการณ์ แนวความคิด และนโยบายยังมีลักษณะที่
ล่าช้าไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ ๆ การบริหารจัดการยังเป็นไปในลักษณะต่าง
คนต่างท า โดยการจัดตั้งหน่วยงานที่มีลักษณะคล้าย
กับก าลังพลส ารอง เช่น ต ารวจตระเวนชายแดน 
อาสาสมัครรักษาดินแดน อาสาสมัครทหารพราน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ท าให้เกิดความ
ซ้ าซ้ อน  แ ล ะ สิ ้น เ ป ล ือ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ  (กอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร , 
2555 : 19-20, 24) รวมถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ และ
การได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายของก าลังพล
ส ารอง จึงเป็นปัญหาที่ส าคัญ และมีคุณค่าต่อความ
มั่ นคงของชาติที่ น่ าจะท าการศึกษาวิ จั ย เ พ่ือ
ประโยชน์ของกองทัพ และประเทศชาติในระยะยาว 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของระบบก าลัง
ส ารองของกองทัพบกไทย 
 2. เพ่ือศึกษารูปแบบของระบบก าลังส ารอง
ของกองทัพบกไทย 
 3. เพ่ือเสนอแนะการปฏิรูประบบก าลัง
ส ารองของกองทัพบกไทย 
 
ระบบก าลังส ารองของไทยและต่างประเทศ 
 ประวัติศาสตร์ได้ให้บทเรียนที่ชัดเจนว่า 
สงครามจะไม่มีวันจบสิ้นไปจากสังคมของมนุษย์ 
(ดนัย แตงพันธ์, 2541: 1) ระบบก าลังส ารองของ
ไทยได้เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว จากการศึกษา
ลักษณะระบบก าลังส ารองของกองทัพไทยในแต่ละ
ยุคสมัย พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหาร
จัดการอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสามารถสรุปลักษณะระบบ
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ก าลังส ารองของกองทัพไทย โดยแสดงให้เห็นความ
แตกต่างที่เด่นชัดในแต่ละยุคสมัย ไดด้ังนี้ 
 1. ในสมัยกรุงสุโขทัย และกรุงศรีอยุธยา 
จะเป็นลักษณะของการเกณฑ์คน (เกณฑ์ไพร่) เข้า
รับราชการที่เรียกกันว่า “ไพร่หลวง และไพร่สม” 
โดยถือหลักว่าชายไทยทุกคนต้องเป็นทหาร เมื่อมี
อายุครบ 20 ปี  บริบูรณ์ ต้องเข้าเป็นทหารใน
ลักษณะหมุนเวียนกันเข้ารับราชการ โดยมีก าหนดปี
ละ 6 เดือน เวลานอกนั้นจะปล่อยให้กลับไป
ประกอบสัมมาอาชีพที่บ้านของตนเอง จนถึงสมัย
กรุงธนบุรีได้มีการลดระยะเวลาการเข้ารับราชการ
ลงมาเหลือปีละ 4 เดือน ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้นได้มีการลดเวลาการเข้ารับราชการลงมาอีก
เหลือปีละ 3 เดือน แต่ในส่วนของไพร่หลวงตามหัว
เมืองชั้นกลางนั้นก็ยังคงให้เข้ารับราชการในกรม
ทหารประจ าเมืองนั้นๆ ปีละ 1 เดือน ทหารใน
ลักษณะนี้จะมีเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีลักษณะคล้าย
กับทหารกองหนุนหรือก าลังพลส ารองในปัจจุบัน
นั่นเอง ในขณะที่ทหารประจ าการจะมีเป็นส่วนน้อย 
ซึ่งได้แก่ทหารรักษาพระองค์ และทหารรักษาวัง

เท่านั้น (ดิเรก ยวดลาด, 2539 : 20; ทนงศักดิ์ ตุวิ
นันทน์, 2544 : 9) 
 2. ในสมัยรัชการที่ 5 เมื่อปีพ.ศ. 2448 ได้มี
การเปลี่ยนแปลงระบบการเกณฑ์ทหารใหม่โดยตรา
พระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑ์ทหาร พ.ศ. 2448 
ขึ้นใช้บังคับแต่ก็ยังคงก าหนดให้ชายไทยทุกคน 
ต้องเป็นทหารโดยเมื่อมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์จะ 
ต้องเข้ารับราชการทหารมีก าหนดระยะเวลา 2 ปี 
เมื่อครบก าหนดแล้วก็จะปลดเป็นทหารกองหนุนชั้น
ที่ 1 และต้องเข้ารับการฝึกปีละ 2 เดือน ติดต่อกัน
เป็นเวลา 5 ปี ต่อจากนั้น จะถูกปลดเป็นกองหนุนชั้น
ที่ 2 ซึ่งจะต้องเข้ารับการฝึกอีกปีละ 15 วัน จนครบ 
10 ปี จึงจะปลดพ้นราชการ ในเวลาอ่ืนที่ไม่ได้เข้ารับ
ราชการ ก็ให้กลับไปประกอบสัมมาอาชีพที่บ้านของ
ตนเอง เหมือนกับลักษณะการเกณฑ์ทหารในยุค
สมัยแรก แต่เป็นการบังคับใช้เฉพาะกับพลทหาร
เท่านั้น (ชาติชาย บุญวัฒนะกุล, 2547 : 7; ด าเนิร 
เลขะกุล, 2507 : 63-64) 
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ตารางที่ 1 สรุปการตรวจทหารกองเกินเข้ามาเป็นทหารกองประจ าการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2555 
 

 

 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กรมการสรรพก าลังกลาโหม, 2554. 
  
 ใ น ส่ ว น น า ย ท ห า ร ชั้ น ป ร ะท ว น แ ล ะ
นายทหารชั้นสัญญาบัตรกองหนุนนั้นจะได้มาจาก
นายทหารชั้นประทวนและนายทหารชั้นสัญญาบัตร
ที่ถูกให้ออกจากราชการเพราะเกินอัตราของหน่วย
หรือเนื่องจากหน่วยงานถูกยุบเลิกไป ซึ่งก็รวมทั้ง
นายทหารชั้นประทวน และนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
ส ารองที่มีการจัดตั้งระบบการผลิตขึ้นในปี พ.ศ. 
2477 ที่ เดิมเรียกว่า  “นักเรียนนายทหารกอง 

 
สมทบ” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “นักเรียนนายดาบ” ซึ่ง
หากเรียนเกิน 3 ปี และสอบไม่ผ่านตามหลักสูตรก็
จะถูกปรับให้เป็นทหารกองหนุน ต่อไป 
 3. ในปี พ.ศ. 2491 ซึ่งเป็นช่วงที่ได้มีการ
จัดตั้งกรมการรักษาดินแดนขึ้นในกระทรวงกลาโหม 
และได้มีการรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั้งชาย
และหญิงเข้ารับการฝึกวิชาทหารหรือที่นิยมเรียกกัน
ว่านักศึกษาวิชาทหาร (นศท./รด.) 

 

พ.ศ.ที่ 
ตรวจเลือก 

ทหารกองเกิน 
อายุ 21 - 29 ป ี

เข้าตรวจ
เลือกฯ 

ยอด
สมัคร 

ยอดจับ
ใบแดง 

รวมส่งเข้า
กอง

ประจ าการ 

ส่งเข้ากอง
ประจ าการ 

กองทัพบก 
2545 732,857 541,971 48,941 31,273 80,214 59,622 

2546 666,647 559,350 42,591 39,163 81,754 59,962 

2547 615,797 488,781 26,920 53,425 80,345 58,433 

2548 561,311 474,420 17,805 67,639 85,444 62,944 

2549 512,011 459,309 18,086 63,004 81,090 58,452 

2550 565,952 441,551 19,991 61,710 81,701 59,038 

2551 534,739 430,512 19,628 66,132 85,760 62,323 

2552 529,822 422,728 26,639 60,402 87,041 62,611 

2553 529,614 448,512 20,053 66,415 87,452 63,344 

2554 556,557 476,489 25,800 70,451 97,280 73,503 

2555 560,133 520,800 31,529 72,026 103,555 80,030 
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ตารางที่  2 สรุปยอดนักศึกษาวิชาทหารและผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ปี พ.ศ. 2550 – 2554 
 

ปี พ.ศ. 2550 2551 2552 2553 2554 

ชั้นปีที่ 1 
ชาย 96,232 90,473 97,095 97,345 96,314 
หญิง 13,792 10,605 9,411 6,228 7,077 

ชั้นปีที่ 2 
ชาย 82,307 86,152 81,313 87,149 88,799 
หญิง 10,505 11,582 9,081 8,070 5,561 

ชั้นปีที่ 3 
ชาย 79,519 78,904 82,497 77,470 82,878 
หญิง 8,878 9,601 10,729 8,277 7,387 

ชั้นปีที่ 4 
ชาย 4,305 4,616 4,620 4,417 4,508 
หญิง 3,911 2,981 2,743 4,015 3,624 

ชั้นปีที่ 5 
ชาย 3,395 3,967 4,300 4,314 4,055 
หญิง 2,595 2,874 2,939 2,666 3,771 

รวม 
ชาย 265,758 264,112 269,825 270,695 276,554 
หญิง 39,681 37,643 34,903 29,256 27,420 

รวมทั้งสิ้น 305,439 301,755 304,728 299,951 303,974 
 
ที่มา : กรมการสรรพก าลังกลาโหม, 2554. 
 โดยเมื่อจบการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และ
ชั้นปีที่  5 แล้วก็จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ 
สิบเอก หรือว่าที่ร้อยตรี ตามล าดับ (ชัยวัฒน์ แจ้ง
ประจักษ์, 2549 : 27) 
 หลั งจากนั้นในส่วนของนายทหารชั้ น
ประทวน และนายทหารชั้นสัญญาบัตรชายก็จะถูก
น าไปข้ึนทะเบียนกองประจ าการและปลดเป็นทหาร
กองหนุนต่อไป ในขณะที่นายทหารชั้นประทวน 
และนายทหารชั้นสัญญาบัตรหญิงที่ส าเร็จการฝึก
วิชาทหาร และได้รับการแต่งตั้งยศแล้วจะถูกปลดให้
พ้นราชการไปเลย โดยที่กองทัพไม่สามารถจะน า
ก าลังพลเหล่านี้กลับมาใช้งานราชการได้เหมือน
ทหารชาย เนื่องจากตาม พระราชบัญญัติรับราชการ
ทหารปี พ.ศ. 2497 นั้นก าหนดให้ทหารกองเกิน 
ทหารกองหนุน และทหารกองประจ าการมีเฉพาะ
เพศชายเท่านั้น ทหารกองหนุนที่ได้จากการฝึก

นักศึกษาวิชาทหาร (นศท./รด.)นี้ในแต่ละปีจะมี
จ านวนประมาณ 200,000 นาย ส่วนใหญ่จะเป็น
นายทหารชั้นประทวน ในขณะนายทหารชั้นสัญญา
บัตรจะมีเพียงปีละประมาณ 3,000 นาย ซึ่งไม่
เพียงพอต่อความต้องการของกองทัพบก (กรมการ
สรรพก าลังกลาโหม, 2554) 
 ก าลังส ารองที่ได้จากนักศึกษาวิชาทหาร
(นศท./รด.) และทหารกองประจ าการ จึงถือเป็น
ก าลังพลส ารองหลักของกองทัพบกไทยตลอดมา 
(ตารางที่ 1 และ2) ในขณะที่ก าลังส ารองประเภท
นายทหารชั้นประทวน และนายทหารชั้นสัญญาบัตร
ซึ่งเป็นก าลังพลประจ าการที่ลาออกหรือถูกปลดออก
จากราชการนั้นมีเป็นจ านวนน้อย และโดยรวมแล้ว
กองทัพบกก็ไม่มีความต้องการที่จะน าก าลังพล
ส ารองประเภทนี้มาใช้ ในราชการแต่ อย่ างใด
เนื่องจากส่วนมากจะเป็นก าลังพลที่มีโรคประจ าตัว
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ที่ขัดต่อการรับราชการทหาร หรือเป็นผู้ที่กระท า
ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือเป็นผู้ที่น าความ
เสื่อมเสียมาสู่กองทัพบก 
 ในปัจจุบันกองทัพบกได้แบ่งงานในระบบ
ก าลังส ารองออกเป็นระบบงานย่อยๆ 5 ระบบ ได้แก ่
 1.ระบบการผลิตก าลังส ารอง ก าลังพล
ส ารองที่กองทัพบกจะน ามาทดแทนก าลั งพล
ประจ าการของหน่วยในระบบก าลังส ารอง และถือ
ว่าเป็นก าลังส ารองหลัก แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
สิบตรีกองประจ าการ และพลทหารกองหนุน ได้มาจาก
หน่วยทหารทั่วประเทศ นายทหารประทวนกองหนุน 
และนายทหารสัญญาบัตรกองหนนุ ได้มาจากระบบการ
ผลิตนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.หรือ รด.) ซึ่งเป็นก าลัง
ส ารองหลักชั้นผู้บังคับบัญชา (ศักดิ์สิน  ทิพยเกสร , 
2541 : 25) โดยกองทัพบกได้ก าหนดให้ท าการผลิต
นั กศึ กษาวิ ช าทหาร  ( นศท . / รด . )  ในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณ โดยมียอดรวมทั้ง 5 ชั้นปี (ปี 1-5) 
ประมาณปีละ 231,000 คน (กรมการสรรพก าลัง
กลาโหม, 2554) 
 2.ระบบการควบคุมก าลั งส ารอง  เป็น
กรรมวิธีที่ใช้เพ่ือการควบคุมรักษายอด และด ารง
การติดต่อกับก าลังพลส ารองเพ่ือให้ทราบสถานภาพ
ต่างๆ ของก าลังพลส ารองอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือ
การเตรียมพล ด าเนินการโดยหน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน หน่วยเรียกพล (กรมการสรรพก าลั ง
กลาโหม ,2554) ซึ่ งมี วิ ธีปฏิบัติ  4  วิธีคือ การ
ตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน การติดต่อกับ
ทหารกองหนุนทางเอกสาร  การติดต่อทหาร
กองหนุน โดยชุดเจ้าหน้าที่ของหน่วย และการ
ติดต่อทหารกองหนุนด้วยเครื่องมือสื่อสารชนิดต่างๆ  
(บุญเลิศ คงกระพันธ์, 2554 : 6; อินทรา กานุวงษ์, 
2554 : 50) 
 3.ระบบการบรรจุและการใช้ก าลั งพล
ส ารอง การด าเนินการคัดเลือกก าลังพลส ารองที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม เพ่ือบรรจุในต าแหน่งต่างๆ ใน
หน่วยทหารที่อยู่ในระบบก าลังส ารองตามลักษณะ
การใช้ก าลังพลส ารองคือ เพ่ือการเสริมก าลัง เพ่ือ

การทดแทนก าลั ง  และ เ พ่ื อขยายก า ลั ง โดย
กองทัพบกแบ่ งประเภทหน่วยตามโครงสร้าง
ออกเป็น 3 ประเภทคือ หน่วยก าลังประจ าการ 
หน่วยในระบบก าลังส ารอง และหน่วยที่ท าหน้าที่
สนับสนุนก าลังประจ าการเสริม (รัตนชัย สุวรรณ
เทศ, 2551 : 193-194; สุรวุฒิ ชุติวิทย์, 2545 : 34-
35) 
 4.ระบบการฝึกศึกษาก าลังพลส ารอง การ
ฝึกก าลังพลส ารองเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถตาม
ต าแหน่งหน้าที่ที่บรรจุ ตามความช านาญการทาง
ทหาร และการปฏิบัติเป็นหน่วยทางยุทธวิธีในระดับ
กองร้อยและกองพัน รวมทั้งให้การศึกษาแก่ก าลัง
พลส ารองตามแนวทางรับราชการ โดยใช้ระเบียบ
หลักสูตร การฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (กรมการ
สรรพก าลังกลาโหม, 2554) 
 5.ระบบการเรียกพลหรือระดมพล เป็น
กรรมวิธี  ในการเรียกก าลังพลส ารองเข้ามารับ
ราชการทหารเป็นการชั่วคราวตามความมุ่งหมาย
ของการเตรียมพล และในการระดมพลนั้นก าลังพล
ส ารองจะต้องสามารถมารายงานตัวพร้อม ณ ที่ตั้ง
หนว่ยภายใน 72 ชั่วโมง (กระทรวงกลาโหม, 2515) 
ซึ่งการเตรียมพลแบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ การ
เรียกพลเพ่ือตรวจสอบ การเรียกพลเพ่ือฝึกวิชา
ทหาร การเรียกพลเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อม และ
การระดมพล (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, 2555 
– ทบ. ผนวก ง : 1) 
 ส าหรับระบบก าลังส ารองของต่างประเทศ
รูปแบบในการด าเนินกิจกรรมทางทหารในช่วง
ศตวรรษที่ 21 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงที่เรียกกันว่าการปฏิวัติทางการทหาร 
(Revolution In Military Affairs : RMA) ด้วยการ
น าเทคโนโลยีทางด้านอาวุธ และด้านข้อมูลข่าวสาร
มาใช้ในทางการทหารอย่างกว้างขวาง และแนวคิด
เรื่องการปฏิวัติทางทหาร (Revolution In Military 
Affairs : RMA) ก็ยังสอดคล้องกับทฤษฏีความสัมพันธ์
ระหว่างพลเรือนและทหาร (Civil-Military Relation) 
ที ่Samuel P. Huntington ได้น าเสนอเสนอรูปแบบ
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แนวทางการควบคุมกองทัพของรัฐบาล/พลเรือนไว้ 
2 แนวทางกว้าง ๆ ได้แก่ การควบคุมแบบอัตวิสัย 
ด้วยการเพ่ิมอ านาจให้กับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล
มากขึ้น จากเดิมที่กองทัพจะอยู่ภายใต้อ านาจของ
กษัตริย์หรือชนชั้นน า  และการควบคุมในแบบ 
ภาววิสัย คือ การสร้างกองทัพให้มีความเป็นทหาร
อาชีพด้วยการท าให้ทหารยอมรับอ านาจการปกครอง
ของฝ่ายพลเรือนหรือรัฐบาล และก าหนดให้ทหารเป็น
เ ค รื่ อ ง มื อ ขอ ง รั ฐ บ าลทา งด้ า นคว ามมั่ น ค ง 
(Huntington,1985 : 80-85) เช่นเดียวกับ Charles 
C. Moskos, John Allen Williams และ David R. 
Segal (2000) ที่ได้ท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางทหารจากยุคที่
เรียกว่า“สมัยใหม่”ของกองทัพสหรัฐอเมริกา และ
กองทัพของประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วใน
โลกตะวันตก ไปสู่ยุค “หลังสมัยใหม่” พบว่า
การทหารสมัยใหม่ซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นในศตวรรษที่ 19 
จะมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับยุคสมัยของการ
ก าเนิดความเป็น รัฐ–ชาติ  ไม่มีรูปแบบโดยพ้ืนฐาน
ซึ่งประกอบไปด้วยทหารเกณฑ์หรือกลุ่มทหารอาสา 
และผู้บังคับบัญชาที่เป็นทหารอาชีพ โดยเน้นเพศ
ชายเป็นหลักและภารกิจก็จะเน้นเรื่องการท า
สงครามเป็นส่ วนใหญ่  ในขณะที่การทหารหลั ง
สมัยใหม่ซึ่งสภาวการณ์ของความเป็น รัฐ–ชาติ ได้
คลายตัวลงรูปแบบพ้ืนฐานการจัดองค์กรทางทหารจึง
ได้เปลี่ยนมาเป็นกองก าลังอาสาสมัครที่มีภารกิจ
หลากหลายมากขึ้น และเป็นกองก าลังที่มีความ
หลากหลายทางเพศ โครงสร้างและวัฒนธรรมของ
องค์กรก็ขยับเข้ามาใกล้เคียงกับสังคมพลเรือนมากขึ้น 
(Moskos, Williams and Segal,2000) เช่น ประเทศ
เยอรมนีที่ได้น าเอาระบบทหารอาสาสมัครมาใช้แทน

ระบบเดิ มที่ ใช้ การบั งคับเกณฑ์  หรื อประเทศ
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ที่ได้เปลี่ยนแปลง
แนวคิดและหลักการทางทหารด้วยการน าก าลังส ารอง
ซึ่งเดิมถือว่าเป็นก าลังทางยุทธศาสตร์ที่ใช้สนับสนุน
ก าลังประจ าการในยามสงคราม มาใช้ปฏิบัติงานทาง
ยุทธวิธีร่วมกับหน่วยทหารประจ าการในภารกิจต่างๆ
เพ่ิมมากชึ้น  (Department of Defense, 2009) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึ กษาระบบก าลั งส ารองของ
กองทัพบกไทย ซ่ึงมีองค์ประกอบของระบบก าลังส ารอง
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระบบย่อยได้แก่ ระบบการผลิต 
ระบบการควบคุม ระบบการบรรจุและการใช้ระบบการ
ฝึกศึกษา และระบบการเรียกพล/ระดมพล และรูปแบบ
ระบบก าลังส ารองของกองทัพบกไทย ได้แก่ แนวคิด
และอุดมการณ์ โครงสร้าง กฎหมาย กฎ ระเบียบ  
และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนอ่ืน   
เ พ่ือน า ไปสู่ การปฏิรูประบบก าลั งส ารองของ
กองทัพบกไทย ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรการฝึก
ศึกษาและยุทโธปกรณ์ การพัฒนาบุคลากรในระบบ
ก าลังส ารอง การให้สิทธิประโยชน์  การบริหาร
จัดการระบบก าลังส ารองให้ทันสมัย และตัวแบบการ
พัฒนาระบบก าลังส ารองในอนาคต แล้วน ามาเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดหลักในการวิจัย (Conceptual Framework for Research) 
 
นิยามศัพท ์
 ก าลังส ารอง หมายถึง ก าลังที่มิใช่ก าลัง
ประจ าการและกองประจ าการ ที่เตรียมไว้ส าหรับใช้
ในยามสงคราม ซึ่งประกอบด้วยก าลังต่างๆ คือ ก าลัง 
พลส ารอง ก าลังกึ่งทหาร กลุ่มพลังมวลชนจัดตั้ง  
กลุ่มพลังมวลชนอื่นๆ  
 ก าลังพลส ารอง หมายถึง นายทหารสัญญา
บัตรกองหนุน นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ   
นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง นายทหารประทวน
กองหนุน สิบตรีกองประจ าการ พลทหารกองหนุน
ประเภทที่ 1 พลทหารกองหนุนประเภทที่ 2 และ
ทหารกองเกินที่ได้จัดเตรียมไว้   
          นักศึกษาวิชาทหาร (นศท./รด.) หมายถึง 
บุคคลที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติครบถ้วนภายใต้
เงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การฝึกวิชาทหารและอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร
ตามหลักสูตรการส่งเสริมการฝึกศึกษาวิชาทหารที่
กระทรวงกลาโหมก าหนดใช้ค าย่อว่า นศท. และ
ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาวิชาทหารแห่งใดแห่ง
หนึ่ง 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ใช้ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุณภาพ  (Qualitative 
Research) ที่มุ่งเน้นการค้นหารูปแบบ องค์ประกอบ 
และปัญหาในระบบก าลั งส ารองรวมทั้ งความ

เชื่อมโยงเพ่ือน าไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งจะมีผลต่อ
แนวทางการจั ดการระบบก า ลั ง ส า รองของ
กองทัพบก ไทยที่ เ หมาะสม  เ พ่ื อด า ร ง ไ ว้ ซึ่ ง
ผลประโยชน์ของชาติต่อไปในอนาคต โดยใช้กรอบ
แนวความคิด ทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการทบทวนวรรณกรรมที่
น าไปสู่การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบความ
ถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิจัย  
เช่น การศึกษาเอกสาร (Documentary Sources) 
จ านวน 147 เล่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth 
Interviews) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
จ านวน 38 คน ประกอบด้วยผู้ก าหนดนโยบายฝ่าย
การเมือง 2 คน ผู้น านโยบายไปปฏิบัติตามค าสั่ง 
ตามกฎหมาย ฝ่ายทหารระดับชั้นยศพลเอกจ านวน 
4 คน ระดับชั้นยศพลโทจ านวน 3 คน ระดับชั้นยศ
พลตรี จ านวน 2 คนผู้ปฏิบัติงานในระบบก าลัง
ส ารองจ านวน 8 คน ผู้แทนก าลังพลส ารอง 3 คน 
ผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร (นศท./รด.) 6 คน และ
ผู้แทนจากภาคเอกชน 10 คน การสนทนากลุ่ม 
(Focus Groups) เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานในระบบ
ก าลังส ารองในพ้ืนที่มณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัด
ชลบุรี มณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี 
มณฑลทหารบกที่  33 จั งหวัด เชียงใหม่  มณฑล
ทหารบกที่ 41 จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้เข้าร่วม

องค์ประกอบของระบบก าลัง
ส ารองของกองทัพบกไทย 

 

รูปแบบระบบก าลังส ารอง 
ของกองทัพบกไทย 

 

การปฏิรูประบบก าลังส ารอง
ของกองทัพบกไทย 
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ประชุมจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบก าลัง
ส ารองของกระทรวง กลาโหมที่จังหวัดเพชรบุรี 
จ านวน 5 กลุ่มรวม 105 คน รวมทั้งการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม (Participant Observations) ควบคู่
กันไปเพ่ือให้ได้ข้อมูลรายละเอียดแล้วจึงน าข้อมูลนั้น
มาอธิบาย และวิ เคราะห์ เชิ งตรรกะที่บ่ งบอก
ความเห็นพ้อง และความเห็นแตกต่างอย่างมีนัย
สัมพันธ์โดยใช้ตารางการแปลผลเชิงปริมาณที่
สามารถอธิบายได้ อย่ างเป็ นระบบเรี ยงล าดั บ
ความส าคัญของแต่ละปัจจัยจากมากไปหาน้อย เป็น
ตัวแทน (Representativeness) ที่บ่งชี้เหตุและผลได้
เป็นอย่างดี การน าเสนอการปฏิรูประบบก าลัง
ส ารองของกองทัพบกไทยได้บ่งบอกความเป็น
ตัวแทนของการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปก าหนด

นโยบาย และน าไปปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงของชาติ
สืบไป 
ผลการวิจัย 
 การวิ เคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษา
เอกสาร งานวิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับ (Documentary Sources) ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบก าลังส ารอง จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (In - Depth Interview) และจากการ
ประชุ มกลุ่ ม  (Focus Group) เจ้ าหน้ าที่ ระดั บ
ปฏิบัติงานในระบบก าลังส ารองในประเด็นของ
รูปแบบ (ตารางที่ 3) และการปฏิรูประบบก าลัง
ส ารองของกองทัพบกไทย(ตารางที่ 4) เพ่ือให้เห็น
เด่นชัดในเชิงปริมาณในแต่ละประเด็นว่ามีความ 
สัมพันธ์ และแตกต่างกันอย่างไร 
 

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นเรื่องรูปแบบก าลังส ารองของกองทัพบกไทย 
                       (จ านวนความเห็น) 

วิธีการศึกษา แนวคิด
อุดมการณ์ 

โครงสร้าง
ระบบ 

กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ 

การมีส่วนร่วม 

การศึกษาเอกสาร 19 20 12 17 
การสัมภาษณ์เชิงลึก 6 16 11 8 
การประชุมกลุ่ม 5 5 2 4 
รวม 30 41 25 29 
 
ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นเรื่องการปฏิรูประบบก าลังส ารองของกองทัพบกไทย 
                          (จ านวนความเห็น) 

วิธีการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตร 

การพัฒนา
บุคลากร 

การให้สิทธิ
ประโยชน์ 

การบริหาร
จัดการระบบ 

การศึกษาเอกสาร 18 9 10 21 
การสัมภาษณ์เชิงลึก 13 4 15 21 
การประชุมกลุ่ม 4 1 3 2 
รวม 35 14 28 44 
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 สรุปผลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย 
กฎหมาย  กฎ  ระ เบี ยบ  และข้ อบั ง คั บ ต่ า ง ๆ  
(Documentary Sources) ที่เกี่ยวข้องกับระบบก าลัง
ส ารอง จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ   
(In - Depth Interview) และจากการประชุมกลุ่ม 
(Focus Group) เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานในระบบ
ก าลังส ารอง เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง 3 
มิติ ด้วยการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นที่วิจัยออกมา
อย่างชัดเจนแล้วน ามาบูรณาการเข้าด้วยกัน ซึ่ง
สามารถเรียงล าดับประเด็นความส าคัญจากมากที่สุด
ไปหาความส าคัญน้อยที่สุด จากจ านวนผู้ตอบใน
ตารางที่ 1และ2 ได้ดังนี้ ประเด็นการบริหารจัดการ
ระบบก าลังส ารองให้ทันสมัย เป็นประเด็นที่มีผู้ ให้
ความส าคัญมากที่ สุ ด  รองลงมาตามล าดับคือ 
ประเด็นโครงสร้างระบบก าลังส ารอง ประเด็นการ
พัฒนาหลักสูตรการฝึกศึกษาและยุทโธปกรณ์ 
ประเด็นแนวคิด และอุดมการณ์ ประเด็นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ประเด็นการให้สิทธิประโยชน์ 
ประเด็นกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประเด็นการพัฒนา 
บุคลากรในระบบก าลังส ารอง เป็นล าดับสุดท้ายที่มี
ผู้ให้ความส าคัญ  
 
สรุป 
 องค์ประกอบของระบบก าลังส ารองของ
กองทัพบกไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ระบบย่อย 
ได้แก่ ระบบการผลิตก าลังส ารอง ระบบการควบคุม
ก าลังส ารอง ระบบการบรรจุและการใช้ก าลังส ารอง 
ระบบการฝึกศึกษาก าลังส ารอง และระบบการเรียก
พลหรือระดมพล มีปัญหาในหลายด้านที่จะต้องได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการ
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือให้ระบบ
ก าลังส ารองของกองทัพบกไทยมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพและประเทศชาติต่อไป 
 รูปแบบของระบบก าลังส ารองของกองทัพ 
บกไทย ในประเด็นโครงสร้างของระบบก าลังส ารอง
เป็นประเด็นปัญหาที่มีความส าคัญมากที่สุด ล าดับต่อ 
มาคือ ประเด็นแนวคิดอุดมการณ์ และประเด็นการมี

ส่วนร่วมของประชาชนตามล าดับ ในส่วนของประเด็น
ที่เก่ียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็นประเด็นที่มีผู้ให้
ความส าคัญน้อยท่ีสุด 
 การปฏิรูประบบก าลังส ารองของกองทัพบก
ไทย ประเด็นการปฏิรูปการบริหารจัดการระบบก าลัง
ส ารองให้ทันสมัยเป็นประเด็นส าคัญมากที่สุด ล าดับ
ต่อมาคือ ประเด็นการพัฒนาหลักสูตรการฝึกศึกษา 
และประเด็นการให้สิทธิประโยชน์ตามล าดับ ในขณะ
ที่ประเด็นการพัฒนาบุคลากรในระบบก าลังส ารอง
เป็นประเด็นที่มีผู้ให้ความส าคัญน้อยที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง 
และออกกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบก าลังส ารองให้มี
ความทันสมัยทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน และ
รองรับอนาคตโดยใช้เทคโนโลยี และระบบบริหาร
จัดการที่เป็นมาตรฐานสากล โดยให้ภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชน และส่วนราชการอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
ระบบก าลั งส ารอง เ พ่ือให้รัฐบาล และกองทัพ
สามารถน าก าลังส ารองมาใช้งานได้ตั้งแต่ในยามปกติ 
(Krepinevich, 2009 : 19-29; Moskos, Williams 
and Segal, 2000 : 17) พร้อมทั้งน าระบบก าลัง
ส ารองอาสาสมัครมาใช้ร่วมกับระบบบังคับเกณฑ์ตาม
กฎหมายในขั้นต้น และท าการขยายผลต่อไปเมื่อการ
ด าเนินการตามระบบอาสาสมัครประสบความส าเร็จ 
และพิจารณาใช้ระบบการบังคับเกณฑ์ในกรณีที่มี
ความจ าเป็นเท่านั้น 
 2. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ และการก าหนดค่าตอบแทนที่มีความ
เหมาะสมให้ก าลังพลส ารอง รวมถึงนายจ้าง/ผู้ประกอบ 
การโดยเพ่ิมระบบการให้สิทธิประโยชน์เป็นระบบย่อย
ของระบบก าลังส ารองอีกหนึ่งระบบเนื่องจากเป็น
เรื่องที่มีความส าคัญเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ และ
เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ที่เสียสละเพ่ือสังคมส่วนรวม    
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 3. ปรับปรุงการจัดส านักงานสัสดีจังหวัด 
หน่วยสัสดีอ าเภอ และกิ่งอ าเภอที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
(ภาพประกอบ 1) ให้เป็นส านักงานทหารจังหวัดขึ้น
ต ร ง กั บ ส า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม 
(ภาพประกอบ 2) เพ่ือให้สามารถสนับสนุนภารกิจ

ของทุกเหล่าทัพในภาพรวมได้ และพิจารณาบรรจุ
ก าลังพลส ารองตามห้วงระยะเวลา (Part time) เข้า
มาช่วยปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับก าลังพลส ารอง
ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2 โครงสร้างเดิมเฉพาะในส่วนความสัมพันธ์กับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น 
 

 

  

 

 

 

  

 

 
 
ภาพประกอบที่ 3 โครงสร้างเฉพาะในส่วนความสัมพันธ์กับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นในรูปแบบใหม่ที่
เสนอจากผลการวิจัย 
 
 
 

 
 

กระทรวงมหาดไทย 

จังหวัด/กทม. 

อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ 

กระทรวงกลาโหม 

กองทัพบก 

สัสดีจังหวัด/กทม. 

หน่วยสัสดี อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ 

กระทรวงกลาโหม 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 
ส านักงานทหารจังหวัด/กทม. 

 

77 จงัหวัด 

และกรุงเทพฯ 

แผนกธุรการ แผนกสัสดี
จังหวัด 

แผนกระดม
สรรพก าลงั 

แผนกก าลัง
ส ารอง 

หน่วยสัสดี 
อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ 

อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ 
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ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
 1. กองทัพบกจะต้องปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
ค าสั่ง ที่เกี่ยวกับระบบก าลังส ารองให้มีความเหมาะสม 
และทันสมัยโดยแยกระบบการผลิตก าลังส ารองออกจาก
ระบบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (นศท./รด.) ซึ่งสามารถ
จ าแนกได้เป็น 4 กลุ่ม (ภาพประกอบที่  3) เพ่ือให้ 
สามารถบริหารจัดการระบบก าลังส ารองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงหรือเหมือนกับก าลังประจ าการ  
 
 

 2. ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร (นศท./รด.) โดยเฉพาะชั้นปีที่ 1-2 โดยเน้นไป
ที่การสร้างระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความเป็นผู้น า 
และแนวคิด และอุดมการณ์ที่เกี่ยวกับความเสียสละ
ความรักชาติและเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้กับ
เยาวชนของชาติเ พ่ือให้เป็นพลเมืองที่ มีคุณภาพ 
ส าหรับการฝึกวิชาทหารในส่วนที่เกี่ยวกับอาวุธ และ
ยุทธวิธีนั้นควรจะน าไปท าการฝึกในชั้นปีที่  3 -5 
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 4 องค์ประกอบของผู้เข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (นศท./รด.) ทั้ง 4 กลุ่ม  
    เพ่ือเสนอการปฏิรูปที่มองเห็นเป็นรูปธรรม 
ที่มา : Lt. Gen. Darran Yuttawonsuk  Model 
หมายเหตุ  กลุ่มท่ี 1 หมายถึง กลุ่มท่ีสมัครเข้าเรียนเพราะต้องการสิทธิในการยกเว้นการเข้ารับการ 
   เกณฑ์ทหาร 
   กลุ่มที่ 2 หมายถึง กลุ่มที่ต้องการได้คะแนนเพ่ิมในการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนทหาร  
   กลุ่มท่ี 3 หมายถึง กลุ่มทีม่ีความต้องการจะเป็นก าลังส ารองของกองทัพอย่างแท้จริง 
   กลุ่มท่ี 4 หมายถึง กลุ่มท่ีถูกผู้ปกครองบังคับให้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  
   (นศท./รด.) ด้วยเหตุผลต่างๆ 

 

กลุ่มที ่4 

กลุ่มที ่1 

กลุ่มที่ 1+2+4 

=80% กลุ่มที ่2 

จ านวนนักศึกษาวิชาทหาร (นศท./รด) 

ชั้นปีที่ 3 และป ี5=86.000 คน 

กลุ่มที่ 3   

20 % 
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 3. จัดแบ่งก าลังส ารองออกเป็น 2 ลักษณะ
คือ ก าลังส ารองเป็นบุคคล ซึ่งได้แก่ผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ช านาญการเฉพาะสาขาที่กองทัพบกขาดแคลน และ
มีความต้องการเพ่ือน าก าลังพลส ารองที่มีความรู้
ความสามารถหรือความช านาญในงานอาชีพมา
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในส่วนการศึกษาส่วน  
สนับสนุนการรบ และส่วนสนับสนุนการช่วยรบ และ
ก าลังส ารองเป็นหน่วยเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของส่วนก าลังรบโดยอาจพิจารณาน าก าลังประจ าการ
เสริมก าลังกึ่งทหารทั้งของกองทัพ และส่วนราชการ
อ่ืนๆ เช่น ต ารวจตระเวนชายแดน อาสาสมัครรักษา
ดินแดน อาสาสมัครทหารพราน เจ้าหน้าที่อุทยานฯ 
ฯลฯ มาใช้ทดแทน 
 4. เปิดโอกาสให้ก าลังพลส ารองสมัครเข้ารับ
การฝึกศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 
และหลักสูตรพิเศษเช่นเดียวกับก าลังประจ าการ  
 5. กองทัพบกจะต้องสร้างการยอมรับการให้
เกียรติ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับก าลังพลส ารอง
เสมือนหนึ่งว่าเป็นก าลังส่วนหนึ่งของหน่วยทหารใน
กองทัพบก 
 6. การด าเนินการในระบบก าลังส ารองทั้ง 5 
ระบบย่อย ควรจะด าเนินการในลักษณะของการ
ประสานประโยชน์กับตัวก าลังพลส ารอง และภาค
ส่วนอ่ืนๆ ในลักษณะของการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และการขอความร่วมมือจะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วน
ของกองทัพบก และภาคประชาสังคมอ่ืนมากกว่าการ
มุ่งแต่จะใช้กฎหมายบังคับ  
 7. กองทัพบกควรจัดสถานที่ฝึกให้กระจาย
อยู่ในภูมิภาคต่างๆ พร้อมทั้งก าหนดห้วงระยะเวลา

การฝึกไว้หลายๆ ห้วงในแต่ละปี เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับก าลังพลส ารองนายจ้าง/ผู้ประกอบการ
ต่างๆ  
 
ข้อเสนอส าหรับการวิจัยในอนาคต 
 การจะปฏิรูประบบก าลังส ารองของกองทัพบก
เพ่ือให้สามารถน าก าลังส ารองมาใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
รองรับอนาคต จึงเห็นควรให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ และขยายผลต่อไปดังนี้ 
 1. จัดให้มีการศึกษาวิจัยร่วมกับภาคส่วนอ่ืน ๆ 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบก าลังส ารองที่มี
ความเหมาะสมกับบริบท และสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศไทย 
 2. ศึกษาถึงปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบ
ก าลังส ารองของกองทัพบกไทยให้เป็นมาตรฐานสากล 
 3. ศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบก าลังส ารอง
ทุกเหล่าทัพในภาพรวม เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องใน
การพัฒนาระบบก าลังส ารองของแต่ละเหล่าทัพให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 4. ศึกษาผลกระทบจากการบริหารงานระบบ
ก าลังส ารองที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการ
เรียกพลในอนาคต 
 5. ศึกษาวิจัยการบริหารงานระบบการปกครอง 
ท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
ระบบก าลังส ารองของกองทัพบกไทยให้ประสาน
สอดคล้องกัน 
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อัญชลี เอมวัฒนะ1 

บทคัดย่อ 
การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรคกลุ่ม

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสมรรถนะการป้องกัน 
และควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกัน และควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และ 3) เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
ป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 
92 คน ใช้ในการศึกษาสมรรถนะการป้องกันและการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ กลุ่มที่ 2 เป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจ านวน 16 คนที่ได้มาจากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ 1 โดย
การนับคะแนนสมรรถนะน้อยที่สุดจนถึงคะแนนของคนที่ 16 แล้วสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน 
กลุ่มทดลองได้รับการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ และรูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับรูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบวัดสมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และแบบ
วัดสมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีค่าความเที่ยง 
เท่ากับ 0.91 และ 0.88 ตามล าดับ 2) รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ และรูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 3)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.87 
และ การสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่โดยรวม และสมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่โดยรวม ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่าง 92 คน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 
โดยมีสมรรถนะรายด้าน ได้แก่ ด้านความรู้การป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 
ด้านการปฏิบัติงาน และด้านผลการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความรู้การควบคุมโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และด้านผลการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันและ
ควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 

1อาจารย์ประจ า วทิยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดชลบุรี  
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 2. รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏบิัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่  
และรูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน แต่ละรูปแบบมี 6 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินสถานการณ์โรค 2) การเตรียมการความ
พร้อมของอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน 3) การก าหนดกรอบในการเสริมสร้างสมรรถนะ 4) การวางแผนปฏิบัติการอย่างมี
ส่วนร่วม 5) การปฏิบัติงานตามแผน และ 6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. สมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน กลุ่มทดลอง 
หลังได้รับการพัฒนาด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ และหลังการติดตามผล สูงกว่าก่อนได้รับรูปแบบการเรียนรู้
โดยการปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4. สมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ของกลุ่มทดลอง หลังได้รับการพัฒนาด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ และหลังการติดตามผล สูงกว่า สมรรถนะ
การป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะ เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรค กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านกลุ่มทดลอง พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีความพึงพอใจ เห็นประโยชน์และคุณค่าของ
รูปแบบดังกล่าวในการเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 

 
ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ สมรรถนะการป้องกันและควบคุม โรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่     

      อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
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The Development of Action Learning Model for Enhancing Disease 

Prevention and Control Competencies of Health Volunteers 

Anchalee Aimwatthana1 
Abstract 
  
 The purposes of this research were as follows : 1) To study the disease prevention 
and control competencies of health volunteers, 2) To develop the action learning model 
for enhancing disease prevention and control competencies of health volunteers and 3) To 
study the effects of the action learning model on disease prevention and control 
competencies of health volunteers. 
 The sample was divided into 2 groups. The first group for studying the disease 
prevention and control competencies of health volunteers consisted of 92 health 
volunteers. The second group for studying the effect of the action learning model on the 
disease prevention and control competencies of health volunteers consisted of 16 health 
volunteers, purposively selected from the health volunteers in the first group and randomly 
assigned into an experimental group and a control group. Each group consisted of 8 health 
volunteers. The experimental group participated in the action learning model while the 
control group did not receive any treatment.  
 The research instruments were 1) a scale measuring the disease prevention 
competencies with total reliability of 0.91, and a scale measuring the of disease control 
competencies with total reliability of 0.88, 2)an action learning model with the item 
objective congruence (IOC) ranged from 0.67-1.00, and 3) a behavior observation form with  
reliability coefficient of 0.87, and Focus Group interview. 
 The research results were as follows: 
      1. The total mean score of the disease prevention and the disease control 
competencies of 92 health volunteers were high, i.e. knowledge in disease prevention was 
high, practice and outcome in disease prevention were moderate, knowledge and outcome 
in disease control were high, and practice in disease prevention and control was moderate. 
      2. The action learning model for enhancing disease prevention and the disease 
control competencies of the health volunteers consisted of 6 stages : 1) assessing disease 
prevention competencies and disease control competencies, 2) preparing for collaboration  
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and  partnerships  of the health volunteers,3) framing issues, 4) making collaborative 
decisions,5) implementing decisions, and 6) evaluation. 
      3. The disease prevention competencies and the disease control competencies of 
health volunteers of the experimental group after participation in the action learning model 
and after the follow-up were significantly higher than before participation in the action 
learning model at 0.05 level. 
      4. The disease prevention competencies and the disease control competencies of 
health volunteers of the experimental group after participation in the action learning model 
and after the follow-up were significantly higher than that of the control group at 0.01 level. 

5. The satisification and appreciation of health volunteers of the experimental group after 
participating in the disease prevention and disease control action learning model as analysed 
through focus group was high. 

 
Keywords: Action learning model, Disease prevention competencies, Disease control 
competencies, Health volunteers 
 

 
บทน า 

โรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เป็นกลุ่ม
โรคที่ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ได้
ระบุ ไว้  4 โรค ดังนี้  โรคระบบทางเดินหายใจ
เฉียบพลัน โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก และโรค
ปอดบวม (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2551)   

การป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่นั้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านควรมีสมรรถนะต่อไปนี้  คือ มีความรู้เรื่อง
โรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ มีทักษะ สามารถ
ประสานงานกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านทั้งต าบลในการหาข่าวเหตุการณ์การระบาด
ของโรคได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ 
สามารถแยกผู้ป่วยออกจากคนปกติ เฝ้าสังเกต
อาการของผู้ ป่ วย  ผู้ สั มผั ส โรค ให้ค าแนะน า
ประชาชน รณรงค์ให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยงต่อความ

รุนแรงของโรค ท าลายเชื้อโรค ช่วยก าจัดสัตว์ปีกใน
พ้ืนที่การระบาด ป้องกันตนเองการติดเชื้อโรคจาก
สัตว์ที่เป็นโรครวมทั้งมีความสามารถในสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
(กรมควบคุมโรค, 2554: 29-30) 

จากการส ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถนะการ
ป้องกันและการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ บ้านมี
สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ อยู่ในระดับต่ า ได้แก่  
 1) มีคะแนนความรู้ โรคกลุ่มอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ระดับปานกลางและน้อย คิดเป็น ร้อย
ละ 55.54  
 2) ไม่สามารถประสานงานกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านทั้งต าบล ให้ทันต่อ
สถานการณ์การระบาดของโรค คิดเป็น ร้อยละ 
44.61  
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 3) ให้ค าแนะน าประชาชนเพ่ือไม่ให้ติดเชื้อ
โรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ได้ไม่ทั่วถึง คิดเป็น 
ร้อยละ 44.25   
 4) ประเมินอาการผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรค กลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 
38.42  
 5) สังเกตอาการของผู้ป่วย ผู้สัมผัสโรค กลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 36.87       
 6) มีการป้องกันตนเองการติดเชื้อโรค กลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คิดเป็น ร้อยละ 37.12 

ผู้ วิ จั ย ไ ด้ สั ม ภ า ษ ณ์ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
นักวิชาการสาธารณสุข และผู้ปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็วเครือข่ายระดับต าบล เกี่ยวกับ
สมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่ บ้ า น  ส รุ ป ได้ ว่ า  ต้ อ งการ ให้ อ าส าสมั ค ร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีความสามารถด้านการ
ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่มากขึ้น ในเรื่องต่อไปนี้ ได้แก่ การ
ประเมินสถานการณ์ของโรค การประเมินอาการ
ของผู้ป่วย การช่วยเหลือผู้ป่วย การวางแผนติดตาม
เยี่ยมผู้ป่วยเ พ่ือการเฝ้าระวังและควบคุมการ
แพร่กระจายโรค รวมทั้งการใช้ อุปกรณ์ในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรค 

แนวคิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ เป็นวิธีการ
หนึ่งในการเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันและ
ควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพราะการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติ เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะ
การป้องกันและควบคุมโรคให้กับบุคลากรควบคู่กับ
การพัฒนางานการป้องกันและควบคุมโรค ด้วยการ

ใช้ประสบการณ์ และปัญหาจากสถานการณ์จริง มี
การใช้กระบวนการกลุ่ม การใช้ค าถาม และการ
ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา น าไปสู่การปฏิบัติจริง มี
การสะท้อนการคิดในแต่ละช่วงของการด าเนินการ 
ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดให้มีวิทยากร
ประจ ากลุ่มเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสะท้อนการคิด 
สรุปประเด็นการเรียนรู้  รวมทั้ งการได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการ
ท างาน (Marquardt, 1999; McGill & Beaty, 
2007; O’Neil, J.,Victoria J.M., 2007; Sirmon, 
Rana & Kostishack, 2002) ผู้วิจัยจึงน าแนวคิด
การเรียนรู้โดยการปฏิบัติดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

ค าถามการวิจัย 
1. สมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรคกลุ่ม

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านประกอบด้วยอะไรบ้าง 

2. รูปแบบการเรียนรู้ โดยการปฏิบัติ เ พ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรค
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านควรเป็นอย่างไร 

3.  ภายหลัง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ในกลุ่มทดลองที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ด้วยแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ และรูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่แล้ว จะมีสมรรถนะการป้องกัน



81 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – มิถุนายน 2556 

 

และควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เพ่ิม
มากขึ้นมากน้อยเพียงใด  

  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เ พ่ือศึกษาสมรรถนะการป้องกันและ
ควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยการ
ปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันและ
ควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

3. เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้
โดยการปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกัน
และควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่ มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน กลุ่มทดลอง หลังได้รับรูปแบบการเรียนรู้
โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกัน
โรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และหลังการ
ติดตามผล เพ่ิมขึ้นมากกว่า ก่อนได้รับรูปแบบการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
ป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 

2. สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน หลังได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้วย
รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่  และหลังการติดตามผล เพ่ิมขึ้นมากกว่า 
สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในกลุ่ม

ควบคุม ที่ไม่ได้ได้รับรูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ 

3. สมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน กลุ่มทดลอง หลังได้รับรูปแบบการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
ควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และหลัง
การติดตามผล เพ่ิมขึ้นมากกว่า ก่อนได้รับรูปแบบ
การเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
การควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 

4. สมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน หลังได้รับรูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการควบคุมโรค กลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ และหลังการติดตามผล เพ่ิมขึ้น
มากกว่า สมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในกลุ่มควบคุม ที่ไม่ได้ได้รับรูปแบบการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
ควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ดอนหัวฬ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
จ านวน 120 คน    

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม  

1. กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ศึกษาสมรรถนะการ
ป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่  และ
สมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
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ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิของประชากร ได้
กลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 92 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะ
การป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
ได้มาจากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในข้อ 1 ที่มี
คะแนนสมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ต่ าสุดจนถึงล าดับที่ 16 และ
สมัครใจเข้าร่วมการทดลอง แล้วสุ่มอย่างง่าย เป็น
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน กลุ่ม
ทดลองได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้วยรูปแบบการ
เรียนรู้ โดยการปฏิบัติ  ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับ
รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ และปฏิบัติงานตามปกติ 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
 1.ตัวแปรต้น ได้แก่ การพัฒนาด้วย
รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) รูปแบบ
การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
การป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 2) รูปแบบ
การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
การควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 2.ตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะการ
ป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน แบ่งเป็น   
1) สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้าย

ไข้หวัดใหญ่ ประกอบด้วย ความรู้ การปฏิบัติงาน 
และผลการปฏิบัติงาน การป้องกันโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ และ 2) สมรรถนะการควบคุมโรค
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ประกอบด้วย ความรู้ 
การปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงาน การควบคุม
โรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
 
นิยามศัพทป์ฏิบัติการ 

1. สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ หมายถึง ความรู้การป้องกันโรค
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ การปฏิบัติงานการ
ป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และผลการ
ปฏิบัติงานการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
เพ่ือไม่ให้เกิดโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 

2. สมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน หมายถึง ความรู้การควบคุมโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ การปฏิบัติงานการควบคุม
โรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และผลของการ
ปฏิบัติงานการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือ
หยุดยั้งการเกิดโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 

3. รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรค กลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หมายถึง แบบจ าลองตาม
แนวคิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 6 ขั้นตอน เพ่ือใช้ใน
การเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ  

3.1 รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 1) การประเมิน
ตามสถานการณ์จริงของโรคที่เป็นจริงในชุมชน 2) 
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การเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 3) การก าหนดกรอบในการ
เสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ 4) การจัดท าแผนปฏิบัติการอย่าง
มีส่วนร่วม 5) การน าแผนปฏิบัติการไปใช้ใน
สถานการณ์จริง และ 6) การประเมินผล และ
สรุปผลการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 

ในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู ้โดยการ
ปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันโรค 
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค
จากแนวคิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ได้แก่ การ
ใช้ปัญหาจากสถานการณ์จริง การใช้กระบวนการ
กลุ่ม การใช้ค าถาม การสะท้อนการคิด การมี
ข ้อตกลงในการเร ียนรู ้ การปฏิบ ัต ิจร ิง  การมี
วิทยากรกลุ่ม การค้นคว้าจากเอกสารประกอบการ
ให้ความรู้ 

3.2 รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 1) การประเมิน
ตามสถานการณ์จริงของโรคที่เป็นจริงในชุมชน 2) 
การเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 3) การก าหนดกรอบในการเสริมสร้าง
สมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 4) 
การจัดท าแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 5) การน า
แผนปฏิบัติการไปใช้ในสถานการณ์จริง และ 6) การ
ประเมินผล และสรุปผลการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 

ในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยการ
ปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคจาก
แนวคิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ได้แก่ การใช้
ปัญหาจากสถานการณ์จริง การใช้กระบวนการกลุ่ม 
การใช้ค าถาม การสะท้อนการคิด การมีข้อตกลงใน

การเรียนรู้  การปฏิบัติจริง การมีวิทยากรกลุ่ม และ
การค้นคว้าจากเอกสารประกอบการให้ความรู้  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ได้แบบวัดสมรรถนะการป้องกันและ
ควบคุมโรคกลุ่ มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เ พ่ือให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล น าไปใช้ในการวัด
สมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  

2. ได้รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรค
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้ าน ในการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ การปฏิบัติงาน 
และมีผลการปฏิบัติงาน  

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดในการเสริมสร้างสมรรถนะในการ
ป้องกันและควบคุมโรค กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการวิจัย
ครั้งนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องโรคกลุ่มอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ ฝึกปฏิบัติ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 
2551; วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2551; Parry, 1996) 
ส่วนแนวคิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัตินั้น Revans 
(1979) อ ธิ บ า ย ว่ า  ก า ร เ รี ย น รู้ จ ะ เ กิ ด จ า ก
ประสบการณ์ และความรู้เดิม จากการค้นหาปัญหา
ที่แท้จริงในงาน เพ่ือแก้ไขปัญหานั้นร่วมกันอย่าง
ตรงประเด็น มีการวางแนวคิดและแผนงานในการ
แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม และมีการน าเสนอ
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาให้คนในองค์กร
ได้รับรู้ ส่วน Pedler et al (1991), Marquardt 
(1999) และ O’Neil (2007) เสนอว่า การเรียนรู้
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จากการปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาบุคคลและ
องค์การ โดยใช้หลักการการจัดการเรียนการสอน ที่
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และใช้ประเด็นปัญหา

ในการเรียนรู้ และผสมผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
ชีวิต และการท างาน 

  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
1. กรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันโรค

กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ดังแผนภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
แผนภาพที่  1 กรอบแนวคิดการวิจัย รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันโรค
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

สมรรถนะการป้องกันโรค
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่   

1. ความรู้การป้องกันโรค
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ 
2.การปฏิบัติงานการป้องกัน
โรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ 
3. ผลการปฏิบัติงานการ
ป้ อ งกั น โ รคกลุ่ มอากา ร
คล้ายไข้หวัดใหญ่ 
      
 

 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

แนวคิดของรูปแบบการเรียนรูโ้ดยการปฏิบัต:ิ การพัฒนาบุคคลและ
องค์การ โดยใช้หลักการการจัดการเรียนการสอน ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ และใช้ประเดน็ปัญหาในการเรยีนรู ้และผสมผสานเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในชีวิต และการท างาน 
ขั้นตอน ประกอบด้วย 
1 การประเมินสถานการณ์จริงของโรคในชุมชน    
2 การเตรียมการความพร้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน    
3 การก าหนดกรอบในการเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่    
4 การจัดท าแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ
เพ่ือการพัฒนางานการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
5 การน าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะและการพัฒนางานการ
ป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ไปใช้ในสถานการณ์จริง 
6 การประเมินผล และสรุปผลการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
เทคนิคการเรียนรูโ้ดยการปฏิบัติ ประกอบด้วย การใช้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง กระบวนการกลุ่ม การใช้ค าถาม การสะท้อนการคิด 
การมีข้อตกลงในการเรียนรู้ การปฏิบัติจริง การมีส่วนร่วมของวิทยากร
กลุ่ม และ เอกสารประกอบการให้ความรู้ 
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2. กรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการควบคุมโรค
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ดังแผนภาพที่ 2 

 

แผนภาพที่ 2  กรอบแนวคิดการวิจัย รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการควบคุมโรค
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi 
Experimental Design) แบบแผนการวิจัย คือ 
The Randomized Pretest-Posttest Control 
Group Design  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย          

1) แบบวัดสมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.91   

2) แบบวัดสมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.88  

แนวคิด ของรูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ: การพัฒนาบุคคลและ
องค์การ โดยใช้หลักการการจัดการเรียนการสอน ที่ผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้  และใช้ประเด็นปัญหาในการเรียนรู้  และ
ผสมผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมในชีวิต และการท างาน 
ขั้นตอน ประกอบด้วย 
1 การประเมินสถานการณ์จริงของโรคในชุมชน    
2 การเตรียมการความพร้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน    
3 การก าหนดกรอบในการเสริมสร้างสมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่    
4 การจัดท าแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสมรรถนะ
เพ่ือการพัฒนางานการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
5 การน าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะและการพัฒนางานการ
ควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ไปใช้ในสถานการณ์จริง 
6 การประเมินผล และสรุปผลการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
เทคนิคการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ประกอบด้วยการใช้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง กระบวนการกลุ่ม การใช้ค าถาม การสะท้อนการคิด 
การมีข้อตกลงในการเรียนรู้ การปฏิบัติจริง การมีส่วนร่วมของวิทยากร
กลุ่ม และ เอกสารประกอบการให้ความรู้ 

สมรรถนะการควบคุม
โรคกลุ่มอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่   
1. ความรู้การควบคุม
โรคกลุ่มอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ 
2.การปฏิบั ติ ง านการ
ควบคุมโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ 
3.ผลการปฏิบัติงานการ
ควบคุมโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ 
      
 

 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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 3) รูปแบบการเรียนรู้ โดยการปฏิบัติ เ พ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรค
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
แนวคิดการพัฒนาบุคคลและองค์การ โดยใช้
หลักการ การจัดการเรียนการสอน ที่ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ และใช้ประเด็นปัญหาในการ
เรียนรู้ร่วมกับการสอบถามผู้ เชี่ยวชาญด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรค ได้รูปแบบการเรียนรู้โดย
การปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันโรค
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวั ดใหญ่  มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC: Item Objective Congruence 
Index) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และ รูปแบบการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
ควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67–1.00 ใช้เป็น
Treatment ส าหรับกลุ่มทดลอง  

4) การสนทนากลุ่มเฉพาะการป้องกันและ
ควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่  

5) ใช้แบบบันทึกการสังเกตการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติมีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง เท่ากับ 
0.87  

การเก็บรวมรวมข้อมูล  
1)  เ ก็บรวบรวมข้ อมู ลจากอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจากกลุ่มตัวอย่าง 92 คน 
เพ่ือศึกษาสมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ และสมรรถนะการควบคุมโรค
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 

2) ด าเนินการทดลองการใช้รูปแบบการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
ป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และ
สมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
กลุ่มทดลอง และเก็บรวบรวมคะแนนสมรรถนะการ
ป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 

จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 16 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล  

ระยะเวลาในการด า เนินการทดลองใช้
รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ผู้วิจัยด าเนินการทดลองครั้งละ 3 ชั่วโมง 
อาทิตย์ละ 3 วัน จ านวน 15 ครั้ง 5 อาทิตย์ โดย
แบ่งเป็นการป้องกันโรค 7 ครั้ง การควบคุมโรค 8 
ครั้ง และติดตามผลการทดลองหลังจากด าเนินการ
เสร็จสิ้น 1 เดือน  

 
การวิเคราะหข์้อมูล  

1) ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ใน
การศึกษาสมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ใช้ความถี่และร้อยละ 

2) สมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3) เปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะการป้องกัน
และควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ภายใน
กลุ่มทดลอง และภายในกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผลโดย
ใช้ Wilcoxon Matched Pairs Signed - Ranks 
Test และ  

4) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการ
ป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม คือ ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล โดยใช้ 
Mann-Whitney U Test 
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ผลการวิจัย  

1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 92 คน ส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ระหว่าง 40-49 ปี เป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา มีอาชีพรับจ้าง และ ระยะเวลาในการ
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อยู่
ในช่วง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.43, 78.26, 
47.82, 55.43 และ 57.60 ตามล าดับ 

2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ที่ใช้ในการทดลอง
รูปแบบ มีอายุอยู่ระหว่าง 50-59 ปี และ 40-49 ปี 
จ านวนคนในกลุ่มมีเพศหญิง 7 คน ชาย 1 คน มี
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีอาชีพ ค้าขาย รับจ้าง และแม่บ้าน และ

ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 11–15 ปี 

3.สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

3.1 สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการ
คล้ าย ไข้ห วั ด ใหญ่ โ ดยรวม  ของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านของกลุ่มตัวอย่าง 92 คน 
มีค่ า เฉลี่ ยอยู่ ในระดับสู ง  ส่ วนสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญร่ายด้าน ได้แก่ ด้านความรู้การป้องกันโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 
ด้านการปฏิบัติงาน และด้านผลการปฏิบัติงาน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 1

  
ตารางที่ 1  ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การแปลผล ความรู้ การปฏิบัติงาน 

  ผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัคร 
  ประจ าหมู่บ้าน (n=92 คน) 

สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ Max Min Mean SD แปลผล 

1. ความรู้การป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่  5.00 1.88 3.93 0.73 สูง 

2. การปฏิบัติงานการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่  

4.95 2.47 3.34 0.85 ปานกลาง 

3. ผลการปฏิบัติงานการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่  4.30 2.64 3.35 0.43 ปานกลาง 

สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 4.44 2.34 3.54 0.48 สูง 
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3.2 สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการ
คล้ าย ไข้ห วั ด ใหญ่ โ ดยรวม  ของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านของกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด

ใหญ่รายด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านความรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูง ด้านการปฏิบัติงาน และด้านผลการ
ปฏิบัติงานการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ดัง
แสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ก่อนการทดลอง ในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  

 
สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ ่

กลุ่มทดลอง (n=8)    กลุ่มควบคุม (n=8)    

Max Min Mean SD แปลผล Max Min Mean SD แปลผล 

1. ความรู้การป้องกันโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่  5.00 1.88 4.05 1.12 สูง 5.00 1.88 4.04 1.12 สูง 
2. การปฏิบัติงานการป้องกันโรค
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่  2.76 2.50 2.61 0.09 

ปาน
กลาง 2.73 2.52 2.63 0.08 

ปาน
กลาง 

3. ผลการปฏิบัติงานการป้องกัน
โรคกลุม่อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่  3.08 2.64 2.88 0.17 

ปาน
กลาง 3.03 2.76 2.91 0.10 

ปาน
กลาง 

สมรรถนะการป้องกันโรค 
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ ่

3.58 2.34 3.18 0.45 ปาน
กลาง 

3.57 2.39 3.19 0.43 ปาน
กลาง 

 
3.3 สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการ

คล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน 
กลุ่มทดลอง หลังได้รับการพัฒนาด้วยรูปแบบการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติ และหลังการติดตามผล เพ่ิม
มากขึ้นกว่าก่อนได้รับการพัฒนาด้วยรูปแบบการ

เรียนรู้โดยการปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มควบคุมคะแนนสมรรถนะการ
ป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หลังการ
ทดลองไม่เพ่ิมข้ึน ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัคร 
            สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ภายในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง หลังการทดลอง  

    และ หลังการติดตามผล  
สมรรถนะการป้องกันโรค
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ 

ช่วงเวลาของการเข้าร่วม 
การเสริมสร้างสมรรถนะ 

Negative 
Rank 

Positive 
Rank 

Ties Z P 

กลุ่มทดลอง 
(n=8 คน) 

หลังการทดลอง – ก่อนการ
ทดลอง 

0.00 4.50 0.00 -2.52* 0.012 

หลังการตดิตามผล– ก่อนการ
ทดลอง 

0.00 4.50 0.00 -2.52* 0.012 



89 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – มิถุนายน 2556 

 
หลังการตดิตามผล–หลังการ
ทดลอง 

0.00 4.50 0.00 -2.52* 0.012 

กลุ่มควบคุม 
(n=8 คน) 

หลังการทดลอง – ก่อนการ
ทดลอง 

4.14 7.00 0.00 -1.54 0.123 

 หลังการตดิตามผล– ก่อนการ
ทดลอง 

3.67 7.00 0.00 -0.56 0.575 

 หลังการตดิตามผล–หลังการ
ทดลอง 

4.50 4.50 0.00 -1.26 0.208 

*p < .05  
 
3.4 สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ของกลุ่มทดลอง หลังได้รับการพัฒนาด้วย
รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด

ใหญ่ และหลังการติดตามผล เพ่ิมมากขึ้นกว่า 
สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ ของกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4   การเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัคร 

     สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ระหว่าง กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการ 
     ทดลอง และหลังการติดตามผล  
 

 ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง หลังการติดตามผล 

สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 

   กลุ่มทดลอง 
    (n=8 คน) 

Mean Rank = 8.38 
Sum of Ranks = 67.00 

Mean Rank = 12.50 
Sum of Ranks = 100.00 

Mean Rank = 12.50 
Sum of Ranks = 100.00 

   กลุ่มควบคุม 
    (n=8 คน) 

Mean Rank = 8.62 
Sum of Ranks = 69.00 

Mean Rank = 4.50 
Sum of Ranks = 36.00 

Mean Rank = 4.50 
Sum of Ranks = 36.00 

   ค่าสถิติทดสอบ Mann-Whitney U = 31.00 
Z = -0.11 
P = 0.916 

Mann-Whitney U =0.00** 
Z = -3.36 
P = 0.001 

Mann-Whitney U =0.00** 
Z = -3.36 
P = 0.001 

**p < .01  
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 4.สมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ 
  4.1 สมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่โดยรวม ของอาสาสมัคร
สาธารณะสุขประจ าหมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่าง 92 คน มี 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง สมรรถนะการควบคุมโรค

กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่รายด้าน ซึ่งได้แก่ด้าน
ความรู้ และด้านผลการปฏิบัติงานการควบคุมโรค
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูง ส่วนด้านการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 5 
 

 
ตารางที่ 5 สมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (n=92คน) 
 
สมรรถนะการควบคุมอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
 

Max Min Mean SD แปลผล 

1.ความรู้การควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 5.00 2.08 4.30 0.49 สูง 
2.การปฏิบัติงานการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ ่

4.30 2.50 3.51 0.36 ปาน
กลาง 

3.ผลการปฏิบัติงานควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ ่

4.68 2.19 3.72 0.71 สูง 

สมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 4.34 2.26 3.85 0.42 สูง 
  

4.2 สมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่โดยรวมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง สมรรถนะ
ด้านความรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ส่วนด้านการ

ปฏิบัติงาน และด้านผลการปฏิบัติงานการควบคุม
โรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับควรปรับปรุงและปานกลาง ดังแสดงในตาราง
ที่ 6 
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ตารางที ่6 สมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัคร 
    ประจ าหมู่บ้าน กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  

สมรรถนะการควบคุม
โรคกลุ่มอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ ่

กลุ่มทดลอง 
(n=8) 

กลุ่มควบคุม 
(n=8) 

Max Min Mean SD แปลผล Max Min Mean SD แปลผล 

1. ความรู้การควบคุม
โรคกลุ่มอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่  

4.81 2.08 3.86 1.0
4 

สูง 4.81 2.08 3.89 0.97 สูง 

2. การปฏิบัติงานการ
ควบคุมโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่  

3.10 2.50 2.93 0.1
9 

ปาน
กลาง 

3.09 2.59 2.97 0.16 ปาน
กลาง 

3. ผลการปฏิบัติงานการ
ควบคุมโรคอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่  

2.88 2.19 2.46 0.2
2 

ควร
ปรับ 
ปรุง 

2.97 2.19 2.54 0.25 ปาน
กลาง 

สมรรถนะการควบคุม
โรคกลุ่ม   
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 

3.53 2.26 3.09 0.4
6 

ปาน
กลาง 

3.54 2.29 3.13 0.44 ปาน
กลาง 

 
4.3 สมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่ม

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ภายในกลุ่มทดลอง หลังได้รับการ
พัฒนาด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติและ

หลังการติดตามผล เพ่ิมมากขึ้นกว่า ก่อนได้รับการ
พัฒนาด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มควบคุม 
ไม่เพ่ิมข้ึน ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ภายในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
และ หลังการติดตามผล  

 
สมรรถนะการควบคุมโรค
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ ่

ช่วงเวลาของการเข้าร่วมการ
เสรมิสร้างสมรรถนะ 

Negative 
Rank 

Positive 
Rank 

Ties Z P 

กลุ่มทดลอง        หลังการทดลอง –  
       ก่อนการทดลอง 

0.00 4.50 0.00 -2.52* 0.012 

(n=8 คน)        หลังการติดตามผล –  
       ก่อนการทดลอง 

0.00 4.50 0.00 -2.52* 0.012 

        หลังการติดตามผล – 
       หลังการทดลอง 

0.00 4.50 0.00 -2.52* 0.012 

กลุ่มควบคุม        หลังการทดลอง –  
       ก่อนการทดลอง 

4.60 4.33 0.00 -0.70 0.484 

(n=8 คน)        หลังการติดตามผล–  
       ก่อนการทดลอง 

4.00 5.00 0.00 -0.28 0.779 

        หลังการติดตามผล– 
       หลังการทดลอง 

5.50 4.17 0.00 -0.98 0.327 

p < .05  
 

4.4 สมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ของกลุ่มทดลอง หลังได้รับการ
พัฒนาด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ และ
หลังการติดตามผล เพ่ิมมากขึ้นกว่า สมรรถนะการ

ควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของ กลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดัง
ตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ระหว่าง กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผล  

 
 ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง หลังการติดตามผล 
สมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
   กลุ่มทดลอง 
   (n=8 คน) 

Mean Rank = 7.88 
Sum of Ranks = 63.00 

Mean Rank = 12.50 
Sum of Ranks = 100 

Mean Rank = 12.50 
Sum of Ranks = 100 

   กลุ่มควบคุม 
   (n=8 คน) 

Mean Rank = 9.12 
Sum of Ranks = 73.00 

Mean Rank = 4.50 
Sum of Ranks = 
36.00 

Mean Rank = 4.50 
Sum of Ranks = 
36.00 

   ค่าสถิติทดสอบ Mann-Whitney U = 
27.00 
Z = -0.53 
P = 0.600 

Mann-Whitney U = 
0.00** 
Z = -3.36 
P = 0.001 

Mann-Whitney U = 
0.00** 
Z = -3.36 
P = 0.001 

**p < .01  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่าง 92 คน มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับสูง ส่วนสมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่รายด้าน ได้แก่ ด้านความรู้
การป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่โดยรวม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ด้านการปฏิบัติงานการ
ป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และผลการ
ปฏิบัติงานการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

2. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การประเมินตามสถานการณ์จริง
ของโรคที่เป็นจริงในชุมชน 2) การเตรียมความ
พร้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 3)
การก าหนดกรอบในการเสริมสร้างสมรรถนะการ
ป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 4) การ
จัดท าแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 5) การน า
แผนปฏิบัติการไปใช้ในสถานการณ์จริง 6) การ
ประเมินผล และสรุปผลการเรียนรู้โดยการปฏิบั ติ
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แผนภาพที่ 3 รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้าย

ไข้หวัดใหญ่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 
3.  ผลการประเมิน การพัฒนาสมรรถนะด้วย
รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการป้องกันโรค กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ สรุปได้ดังนี้  
 1) สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ของกลุ่มทดลอง หลังได้รับการ

พัฒนาด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ และหลังการติดตามผล เพ่ิมมาก
ขึ้นกว่า ก่อนได้รับการพัฒนาด้วยรูปแบบการเรียนรู้
โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกัน
โรค กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

1.1 เสนอปัญหาการป้องกนั
โรค 
1.2 วิเคราะห์ปัญหาการ
ป้องกันโรค 
1.3 สรุปประเด็นปัญหาการ
ป้องกันโรค 

3.1 การต้ังเป้าหมายในการ
พัฒนาตนเอง โดยมีความ
เชื่อมโยงกับการพัฒนางานการ
ป้องกันโรค  
3.2 น าเสนอประเด็นทีจ่ะพัฒนา
ตนเองและพัฒนางาน 
 

3. การก าหนดกรอบในการ
เสริมสร้างสมรรถนะตนเอง
และพัฒนางานป้องกันโรค 

 

6.1 การสรุปและน าเสนอ
แนวทางที่เหมาะสม
ส าหรับการปฏิบัติงาน 
6.2 การสร้างทีมงานการ
ป้องกันโรคภายในชุมชน 
6.3 การถ่ายทอดความรู้
ภายในทีมงาน 

 

2.1 การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การป้องกันโรค 
2.2 การค้นคว้าความรู้จาก
เอกสาร 
2.3 การรับความรู้จากวิทยากร 
 

2. การเตรียมความพร้อม
และความร่วมมือของ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 5.1 การปฏิบัติการตาม

แผนพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานการป้องกันโรค 
5.2 การน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานการพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานการ
ป้องกันโรค 
5.3 การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

 

5. การน าแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างสมรรถนะและ
การพัฒนางานการ
ป้องกันโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ไปใช้
ในสถานการณ์จริง 

 

6. การประเมินผล 
สรุปผลการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัต ิและการสร้าง
เครือข่ายการป้องกันโรค
ในชุมชน 

 

 

4.1 การเสนอแนวทางใน
การพัฒนาตนเอง และ
พัฒนางาน 
4.2 การฝึกปฏิบัติทักษะ
ในงานที่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านต้องการ 
 

1. การประเมิน
สถานการณ์จริงของ
การป้องกันโรคใน
ชุมชน 

 

4. การจัดท าแผนปฏิบัติ
การเสริมสร้าง
สมรรถนะตนเองเพ่ือ
การพัฒนางานการ
ป้องกันโรค 
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 2) สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ของกลุ่มทดลอง หลังได้รับการ
พัฒนาด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันโรค กลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ และหลังการติดตามผล สูงกว่า
สมรรถนะการป้องกันโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01  

4. สมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่าง 92 คน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูง สมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่รายด้าน ได้แก่ ด้านความรู้การควบคุม
โรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด ใหญ่ และผลการ
ปฏิบัติงานการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด

ใหญ่มี ค่ า เ ฉลี่ ยอยู่ ใ นระดับสู ง  ส่ วนด้ านการ
ปฏิบัติงานควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

5. รูปแบบการเรียนรู้ โดยการปฏิบัติ เ พ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 1) 
การประเมินตามสถานการณ์จริงของโรคที่เป็นจริง
ในชุมชน 2) การเตรียมความพร้อมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 3) การก าหนดกรอบใน
การเสริมสร้างสมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ 4) การจัดท าแผนปฏิบัติการอย่าง
มีส่วนร่วม 5) การน าแผนปฏิบัติการไปใช้ใน
สถานการณ์จริง 6) การประเมินผล และสรุปผลการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
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แผนภาพที่ 4 รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

 

6. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
ควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน สรุปได้ดังนี้  
 1) สมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้าน ของกลุ่มทดลอง หลังได้รับการพัฒนาด้วย
รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการป้องกันโรค กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ และหลังการติดตามผล เพ่ิมมากขึ้นกว่าก่อน
ได้รับการพัฒนาด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่ม

1.1 เสนอปัญหาการป้องกนั
โรค 
1.2 วิเคราะห์ปัญหาการ
ป้องกันโรค 
1.3 สรุปประเด็นปัญหาการ
ป้องกันโรค 

3.1 การต้ังเป้าหมายในการ
พัฒนาตนเอง โดยมีความ
เชื่อมโยงกับการพัฒนางานการ
ป้องกันโรค  
3.2 น าเสนอประเด็นทีจ่ะพัฒนา
ตนเองและพัฒนางาน 
 

3. การก าหนดกรอบในการ
เสริมสร้างสมรรถนะตนเอง
และพัฒนางานควบคุมโรค 
 

 

6.1 การสรุปและน าเสนอ
แนวทางที่เหมาะสม
ส าหรับการปฏิบัติงาน 
6.2 การสร้างทีมงานการ
ป้องกันโรคภายในชุมชน 
6.3 การถ่ายทอดความรู้
ภายในทีมงาน 

 

2.1 การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การป้องกันโรค 
2.2 การค้นคว้าความรู้จาก
เอกสาร 
2.3 การรับความรู้จากวิทยากร 
 

2. การเตรียมความพร้อม
และความร่วมมือของ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 5.1 การปฏิบัติการตาม

แผนพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานการป้องกันโรค 
5.2 การน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานการพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานการ
ป้องกันโรค 
5.3 การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

 

5. การน าแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างสมรรถนะและการ
พัฒนางานการควบคุมโรค
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
ไปใช้ในสถานการณ์จริง 
 

6. การประเมินผล สรุปผล
การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
และการสร้างเครือข่ายการ
ควบคุมโรคในชุมชน 
 

 

4.1 การเสนอแนวทางใน
การพัฒนาตนเอง และ
พัฒนางาน 
4.2 การฝึกปฏิบัติทักษะ
ในงานที่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านต้องการ 
 

1. การประเมิน
สถานการณ์จริงของการ
ป้องกันโรคในชุมชน 

 

4. การจัดท าแผนปฏิบัติ
การเสริมสร้างสมรรถนะ
ตนเองเพ่ือการพัฒนางาน
ควบคุมโรค 
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อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05   
 2) สมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านของกลุ่มทดลอง หลังได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการควบคุมโรคกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และหลังการติดตามผล สูง
กว่าสมรรถนะการควบคุมโรค กลุ่มอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 

7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
ใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะ เกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
ป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านกลุ่ม
ทดลอง พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
มีความพึงพอใจ เห็นประโยชน์และคุณค่าของ
รูปแบบดังกล่าว เพราะได้น าประสบการณ์มา
แลกเปลี่ยนความรู้ และได้ทบทวนการปฏิบัติ เป็น
การเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรค
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างด ี 
การอภิปรายผล  

รูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติของการวิจัย
ครั้งนี้สามารถเสริมสร้างสมรรถนะป้องกันและ
ควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้มี
โอกาส เสนอปัญหา ซักถาม อภิปราย สะท้อนการ
คิด จากประสบการณ์ การปฏิบัติในการเข้าร่วมการ
ทดลอง และวิทยากรกลุ่มช่วยกระตุ้นให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเกิดการเรียนรู้ ตลอดจน
การสนับสนุนช่ วยแก้ปัญหาขององค์กร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านมีการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

การป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ เป็นผลส าเร็จโดยมีความรู้ การปฏิบัติงาน และ
ผลการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt (1999), 
Marsick & Watkins (1996) ที่ได้ให้แนวคิดว่าการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติด้วยจะเกิดการเรียนรู้ในการ
ประชุมกลุ่มแต่ละครั้ง ด้วยการได้ทบทวน ไตร่ตรอง 
จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  ก า ร ป ฏิ บั ติ  ก า ร ไ ด้ รั บ
ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในกลุ่ม และจากวิทยากร
กลุ่ม กระบวนการดังกล่าวท าให้มีการพัฒนาตนเอง
พร้อมๆ กับเกิดการเรียนรู้ในขณะปฏิบัติงาน และมี
ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยครั้ งต่อไปควรมีการวิ เคราะห์
องค์ประกอบของสมรรถนะเฉพาะด้านการป้องกัน
และควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือน าใช้ใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติในงาน
การป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ และทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น เพ่ือให้ได้
รูปแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนางานการป้องกัน
และควบคุมโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

1. การน ารูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านไปใช้ ควรมีการวิเคราะห์สมรรถนะ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขในงานนั้นๆ ก่อนทุกครั้ง 
เพ่ือการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติที่
เหมาะสม อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาบุคลากรให้
เกิดสมรรถนะในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การน ารูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านไปใช้ ควรมีการวิเคราะห์สมรรถนะ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขในงานนั้นๆ ก่อนทุกครั้ง 
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เพ่ือการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยการปฏิบัติที่
เหมาะสม อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาบุคลากรให้

เกิดสมรรถนะในงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือหาตัวแปรเบื้องต้นและการยืนยันปัจจัย
ที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 
ปัจจัยที่ส าคัญหลัก 4 ด้านคือ  

1) ผู้น าและภาวะผู้น า ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์การบริหาร การขับเคลื่อนโยบาย และการ
บริหารจัดการองค์ความรู้  

2) องค์การ ประกอบด้วย โครงสร้างการบริหารองค์การ ระบบการบริหารจัดการ และวัฒนธรรม
องค์การที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง  

3) เทคโนโลยี ประกอบด้วย เครื่องมือในการจัดการ เครื่องมือในการสื่อสาร และเทคโนโลยีสนับสนุน  
4) การเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานความรู้ในองค์การ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์การ และการจัดการ

สารสนเทศ  
 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้, สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวทิยุและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่การศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนอื  
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Factors Affecting Knowledge Management in Private Higher Education 

Institutions 

Jakgreerat Sangvari1 
Panlop Piriyasurawong2 

 
Abstract 
 The purpose of this research was to study factors affecting knowledge management in 
private higher education institutions. This research took qualitative research approach, i.e. 
literature review and focus group of five experts to identify factors affecting knowledge 
management in private higher education institutions.  

The research results were as follows: 
 Four factors affecting knowledge management in private higher education institutions 
were:  

1) Leadership featuring 4 aspects: 1) vision, 2) administration policy, 3) driven policy, 
and 4) knowledge management administration. 

2) Organization featuring 3 aspects: 1) organization structure, 2) administration 
system, and 3) organizational culture for change management.  

3) Technologies featuring 3 aspects: 1) management tools, 2) communication tools, 
and 3) supportive technologies. 

4)  Learning featuring 3 aspects: 1) knowledge-based organization,2) knowledge 
sharing, and 3) information management.  
 
 
Keywords: Knowledge management, Private higher education institutions 
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บทน า 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้

เกิดการแข่ งขันในด้ าน เศรษฐกิจ  สั งคม 
วัฒนธรรม และการศึกษา เป็นผลท าให้โลกได้
เข้ าสู่ ยุ คสั งคมฐานความรู้  ( knowledge-
based society) โดยให้สติปัญญาและความรู้
เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความได้เปรียบ
เพ่ือความอยู่รอดและการเติบโตขององค์การ 
ทั้ งนี้การที่จะน าสังคมไปสู่ฐานความรู้ที่มี
คุณภาพได้นั้นต้องให้ความส าคัญต่อระบบ
การศึกษาที่ต้องตอบสนองความต้องการต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลง 
 การศึกษานับเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาคนในประเทศ เพราะจะช่วย
สร้างความเจริญที่ยั่งยืนในอนาคตได้ เพ่ือทัน
กับกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
ก าลั งคนที่มีความรู้และเ พ่ือให้ เป็นไปดั ง
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ (2549: 2) 
ว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษาด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ที่ระบุไว้ว่า สถาบันอุดมศึกษาต้อง
มีการแสวงหาความรู้  การสร้าง และการ
จัดการความรู้ตามแนวทางและหลักการอัน
น าไปสู่สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการ
เ รี ย น รู้  แ ล ะ ใ น ด้ า น คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มี
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน เพ่ือพัฒนา
ตนเองให้สามารถปฏิบัติงานและสร้างงาน 
พัฒนาสังคมให้สามารถท างานแข่งขันในระดับ
สากล 
 ใ น ก า ร ท า ง า น ต่ า ง ๆ  ต้ อ ง ก า ร
องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาบุคคลให้มีความเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง วิธีการหนึ่งที่สามารถน ามาใช้นั่น
ก็คือ การเรียนรู้  ( learning)  การเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นทั่วทุกระบบจะท าให้องค์กรไม่เพียงแต่
อยู่รอดได้แต่ยังมีโอกาสที่จะประสบผลส าเร็จ

ฉะนั้นแนวคิดการจัดการความรู้ในองค์กรเป็น
สิ่งที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมประสิทธิภาพของ
องค์กรให้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทั้งในด้านความรู้ 
(Knowledge) จากบุคคลที่ไม่รู้ให้กลายเป็นผู้รู้
ด้ านความ เข้ า ใจ  (Understanding)  จ าก
บุคคลที่มีความเข้าใจไม่กระจ่างถ่องแท้ให้เป็น
คนที่เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ด้านทักษะ (Skill) 
จากบุคคลที่อ่อนทางทักษะให้เป็นคนที่เปี่ยม
ไปด้วยทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะในสายงาน
หรือนอกสายงาน ด้านเจตคติ (Attitude) จาก
บุคคลที่มีทัศนคติที่โต้แย้งอย่างไม่มีเหตุผล ท า
ให้คนที่มีทัศนคติอย่างมีเหตุผล และด้าน
คุณค่า (Value) จากบุคคลที่ด้อยคุณค่ากับ
องค์กร กลายเป็นคนส าคัญขององค์กร ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าการจัดการความรู้ให้ประสบผลส าเร็จ
จึงต้องอาศัยปัจจัยหลายประการด้วยกันและ
สิ่งที่ต้องค านึงถึง คือสถาบันการศึกษาของ
ประเทศ (กุณฑิกา สงวนศักดิ์ศิริ. 2554: 2-3) 
 การจัดการความรู้ ในสถาบันศึกษา
จ ะ ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร ภ า ย ใ ต้ ก ร อ บ ห ลั ก 
โดยเฉพาะอุดมศึกษาไทย ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นการ
เ รี ย น รู้ เ ป็ น ส า คั ญ  ซึ่ ง ส า นั ก ง า น ง า น
คณะกรรมการอุดมศึกษาได้ก าหนดจัดการ
ความรู้ ไว้ เป็นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ดั งนั้น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงต้องให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาการจั ดการความรู้  ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานก ากับและส่งเสริมการ
ด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาได้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศ
ไทย (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF: HEd) เพ่ือเป็น



  

 

Kasem  Bundit  Journal  Volume 14  No. 2 July - December  2013  

เครื่ องมือในการน านโยบายที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุ่ ง เน้น
เป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ 
(Learning outcomes) ของผู้เรียน ซึ่งเป็น
มาตรฐานขั้นต่ าเชิงคุณภาพ 5 ด้านคือ 1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and moral) 2) 
ด้านความรู้ (Knowledge) 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (Cognitive skills) 4) ด้านทักษะ
ความสั ม พันธ์ ร ะหว่ า งบุ คคลและความ
รับผิดชอบ (Interpersonal skills and 
responsibility) 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical analysis 
communication and information 
technology skills) ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้าง
มาตรฐานที่ดีสามารถเทียบเคียงกันได้กับ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
 การด าเนินงานในสถาบันศึกษาเอกชน
นั้น ต้องอาศัยยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ใน
การเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความรู้ 
การแบ่งปันหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
น าความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความ
เป็นเลิศในการบรรลุภารกิจหลัก อันจะน าไปสู่
การสร้างสังคมแห่งความรู้และสังคมอุดม
ปัญญาที่ยั่งยืน (ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล, 
2550: 18) 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะท า
วิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งผลการวิจัยที่ได้
จะ เป็ นประโยชน์ ส ามารถใช้ เป็ นข้อมู ล
ประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาการด าเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร 
และมหาวิทยาลัยให้ประสบผลส าเร็จ สามารถ
อยู่ร่วมกันด้วยความพร้อมและสมบูรณ์ ช่วย
สร้างสรรค์สังคมและพัฒนาประเทศชาติต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการ
จัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัย
ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นการวิจัยจาก
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ 
เอกสารทางวิชาการ วารสาร และงานวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ (Knowledge management) 

ระยะที่ 2 ก า ร ยื น ยั น ปั จ จั ย ที่ มี
อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้วยวิธีการสนทนา
กลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านจัดการความรู้ 
และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
5 ท่าน ได้โดยการเลือกแบบเจาะจงโดยมี
ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 
ปี ประกอบด้วย 1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจัดการ
ความรู้ จ านวน 3 ท่าน และ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษา จ านวน 2 ท่าน  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการความรู้ หมายถึงการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ที่น าเอากลยุทธ์ กระบวนการ
และเครื่องมือเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน
เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 

2. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง
สถาบันอุดมศึกษามี่เปิดท าการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายใต้การบริหาร
ของหน่วยงานเอกชน  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผลของการวิจัย
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดังต่อไปนี่ 

1.  ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

2.  สามารถประยุกต์ เป็นแนวทาง
พัฒนาองค์กรโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึ กษาวิ จั ย เ รื่ อ ง  “ปั จจั ยที่ มี
อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” เป็นการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ครั้งนี้
ผู้วิจัยได้แบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  การก าหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

 1.1  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการความรู้ 
   1.2 วิ เคราะห์  และสั งเคราะห์
ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการจัดการความรู้ ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัยท าการตรวจสอบและท าการปรับปรุง
แก้ไข 
 2.  ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) เ พ่ือประเมินและหาข้อเสนอแนะ
ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการจัดการความรู้ ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขั้ นตอนในการด า เ นิ นการสนทนากลุ่ ม 
ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ก าหนดประเด็นปัญหาและ
ค าถามส าหรับการสนทนากลุ่ม 
  2.2 ก าหนดกรอบการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัย
คัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือผู้ให้ข้อมูล

หลักจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
ทางด้านการจัดการความรู้และการศึกษา 
  2.3 ก าหนดทีมงานการสนทนา
กลุ่ม ได้แก่ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) 
ผู้จดบันทึก (Notetaker) และผู้ช่วยทั่วไป 
(Assistant)  
  2.4 สร้าง/ทดสอบแนวค าถาม 
  2.5 เลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  2.6 จัดการสนทนากลุ่ม  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สนทนากลุ่ม จะถูกน ามาประมวลเข้าด้วยกัน 
โดยลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
แสดงความคิดเห็นของผู้ที่เข้าการสนทนากลุ่ม 
และน า เสนอผลการวิ จั ย โ ดย เชื่ อม โ ย ง
ตามล าดับเนื้อหาที่มีความเกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการตีความข้อมูล 
การเปรียบเทียบข้อมูล และการสังเคราะห์
ข้อมูล (สุเทพ เดชะชีพและคณะ, 2555: 134-
135) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัย
น าเสนอผลการวิจัยจ าแนกออกเป็น 3 ส่วน
ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ จากการทบทวน
วรรณกรรม 

จากการวิเคราะห์  และสังเคราะห์
เกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดการความรู้ จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีปัจจัยที่ส าคัญ
ประกอบไปด้วย 4 ด้านดังนี้ 

1.  ผู้น าและภาวะผู้น า (Leadership) 
คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การซึ่งท า
หน้าที่ในการพัฒนากลยุทธ์ที่ท าให้องค์การอยู่
ร อ ด  แ ล ะ ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ  ทั้ ง ใน
กระบวนการหรือระบบการจัดการความรู้จะ
ประสบความส าเร็จได้ต้องมีการพัฒนากลยุทธ์
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ขององค์การ ขึ้น โดยผู้บริหารเป็นผู้ท าหน้าที่
สร้างและใช้กลยุทธ์ รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริม
ด้ า น วั ฒ น ธ ร ร ม  เ พ่ื อ ใ ห้ ส อดค ล้ อ ง กั บ
สภ า พแ ว ด ล้ อ ม ที่ อ ง ค์ ก า ร เ ป็ น อ ยู่ เ พ่ื อ
ความส าเร็จของกลยุทธ์ 

2.  อ ง ค์ ก า ร  ( Organization) 
โครงสร้างขององค์การและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต้องสนับสนุนกลยุทธ์การจัดการความรู้  ทั้งนี้
กระบวนการด าเนินงานขององค์การและระบบ
การบริหารจัดการต้องมีประสิทธิภาพและ
ยืดหยุ่นเพียงพอให้น าไปสู่การปรับเปลี่ยนใน
วัฒนธรรมองค์การที่ดี 

3.  เทคโนโลยี (Technology) เป็นสิ่ง
ผลักดันที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นคลังความรู้ 
เครื่ องมือในการจัดการและการสื่ อสาร 

เทคโนโลยีต้อง เป็นสิ่ งสนับสนุนกลยุทธ์
องค์การเพิ่มคุณค่าและการวัดผล 

4.  การเรียนรู้ (Learning) การเรียนรู้
ที่ ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นสิ่ งที่
ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก การเรียนรู้เป็น
กระบวนการที่มีการพัฒนามาจากการจัดการ
สารสนเทศ การสร้างฐานความรู้ในองค์การ 
การจัดการความรู้ การเรียนรู้ในองค์การ และ
น า ไปใช้ ในการปรับปรุ งการปฏิบัติ ง าน 
ตามล าดับ  

จากปัจจัยทั้ง 4 ด้านที่กล่าวมา ซึ่ง
เป็นตัวแปร สามารถก าหนดตัวแปรหลัก และ
ตัวแปรย่อยออกมาได้ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ จากการทบทวนวรรณกรรม 

สรุปตัวแปร ตัวแปรหลัก ตัวแปรย่อย 

1. ผู้น าและภาวะผู้น า (Leadership) คือ ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์การซึ่งท าหน้าที่ในการพัฒนากลยุทธ์ที่ท า
ให้องค์การอยู่รอด และประสบความส าเร็จ ทั้งใน
กระบวนการหรือระบบการจัดการความรู้จะประสบ
ความส าเร็จได้ต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ขององค์การขึ้น 
โดยผู้บริหารเป็นผู้ท าหน้าที่สร้างและใช้กลยุทธ์ รวมถึง
การสนับสนุนส่งเสริมด้านวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่องค์การเป็นอยู่เพื่อความส าเร็จ
ของกลยุทธ์ 

ผู้น าและภาวะผู้น า 
(Leadership) 

- กลยุทธ์การบริหาร (สร้าง
กลยุทธ์ และใช้กลยุทธ์) 

- กระบวนการจดัการ
ความรู ้

- ระบบการจัดการความรู ้
 

2. องค์การ (Organization) โครงสร้างขององค์การและ
โครงสร้างพื้นฐานต้องสนับสนุนกลยุทธ์การจัดการ
ความรู้ ทั้ง กระบวนการด าเนินงานขององค์การ และ
ระบบการบริหารจัดการต้องมีประสิทธิภาพ และ
ยืดหยุ่นเพียงพอให้น าไปสู่การปรับเปลี่ยนในวัฒนธรรม
องค์การที่ดีได้ 

องค์การ 

(Organization) 

- โครงสร้างขององค์การ 
- กระบวนการด าเนินงาน

ขององค์การ 
- ระบบการบริหารจัดการ 
- วัฒนธรรมองค์การ 

3. เทคโนโลยี (Technology) เป็นสิ่งผลักดันท่ีส าคัญ ไม่
ว่าจะเป็นคลังความรู้ เครื่องมือในการจัดการและการ
สื่อสาร เทคโนโลยีต้องเป็นสิ่ งสนับสนุนกลยุทธ์ 
องค์การเพิ่มคุณค่าและการวัดผล 

เทคโนโลยี 
(Technology) 

- เครื่องมือในการจัดการ 
- เครื่องมือในการสื่อสาร 
- เทคโนโลยีสนับสนุน 



105 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 

สรุปตัวแปร ตัวแปรหลัก ตัวแปรย่อย 

4. การเรียนรู้ (Learning) การเรียนรู้ที่ได้รับการพิสูจน์
ว่าเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก การเรียนรู้เป็น
กระบวนการที่ มี การพัฒนามาจากการจั ดการ
สารสนเทศ การสร้างฐานความรู้ ในองค์การ การ
จัดการความรู้ การเรียนรู้ในองค์กร และน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 

การเรยีนรู ้

(Learning) 

- กระบวนการเรียนรู ้
- การจัดการสารสนเทศ 
- ฐานความรู้ในองค์การ 
- การเรยีนรู้ในองค์การ 
 

หมายเหต ุ ขีดเส้นใต้ คือ ค าส าคัญที่น ามาก าหนดเป็นตัวแปรย่อย  

ส่ ว น ที่  2  ก า ร วิ เ ค ร า ะห์  แ ล ะ
สังเคราะห์ ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากผู้ทรงคุณวุฒิ
 จากปัจจัยด้านการจัดการความรู้  4 
ด้าน ผู้วิจัยได้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
ส าหรับการตั้งค าถามเพ่ือด าเนินการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) จากผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน  5 ท่าน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลการ
สนทนากลุ่ม เป็นเชิงคุณภาพประกอบด้วยการ
ตีความข้อมูล  การเปรียบเทียบข้อมูล  และ
สังเกตข้อมูล  จนได้ความคิดเห็นที่สอดคล้อง
หรือแตกต่างของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด  การ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะของปัจจัย
ด้านการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน เพ่ือเป็นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ด้ า น ผู้ น า แ ล ะ ภ า ว ะ ผู้ น า 
(Leadership) คือ ความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้ผู้น าจะต้องก าหนดวิสัยทัศน์  การ
ผลักดันนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์  การ
ควบคุม  การวัดและประเมินผล รวมถึงการ
สื่อสารท าความเข้าใจกับทุกคนในองค์การ 
เพ่ือให้ยอมรับเห็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้
เนื่องจากผู้น าหรือผู้บริหารมีอิทธิพลต่อการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานทุกอย่างในองค์การ

ท าให้องค์การมีการเจริญก้าวหน้าได้ง่ายและ
รวดเร็ว 

2. องค์ ก า ร  (Organization)  คื อ 
องค์การต้องขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหาร 
และฝ่ายสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ   ที่
จะต้องขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ มี
อิทธิพลต่อองค์การที่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารตนเองให้บรรลุเป้าหมาย  จะท าให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกิดการพัฒนาผู้น า
องค์การต้องสร้างวัฒนธรรมที่ เ อ้ือต่อการ
เปลี่ยนแปลงและแบ่งปันความรู้ ระหว่าง
บุคลากรภายในองค์การ  และน าความรู้ที่มีอยู่
มาเป็นฐานในการต่อยอดความรู้ของคนรุ่น
ต่ อ ไ ป  ดั ง นั้ น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพจะน าไปสู่การมีระบบงานที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติจะท างานได้ง่ายขึ้นและ
ถูกต้อง เกิดระบบหรือโครงสร้างที่ชัดเจน  

3. เทคโนโลยี (Technology) คือ 
เทคโนโลยีจะเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร  ที่จะ
ท าให้กลยุทธ์ประสบความส าเร็จ แสดงถึง
ความทันสมัย  การบริหารจัดการระบบ  และ
การสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับต่างๆ 
ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการน าเทคโนโลยี
เข้ามาปรับใช้  ให้เกิดประสิทธิผล  ให้รูปแบบ
ต่างๆ เทคโนโลยีจะเป็นสิ่ งสนับสนุนการ
บริหารงานภายในสถาบันได้เป็นอย่างดี และ
เทคโนโลยีจะท าให้การบริหารจัดการภายใน
องค์ ก า รมี ค วามสะดวก   รวด เร็ ว และมี
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ประสิทธิภาพได้ด้วยเทคโนโลยี เพราะจะสร้าง
ภาพลักษณ์ความทันสมัยให้เกิดแก่องค์การได้ 

4. การเรียนรู้ (Learning) คือการ
เรียนรู้ต้องอาศัย  ความรู้จากประสบการณ์
ทางตรงและทางอ้อมไปสู่การปฏิบัติ ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  การท างานในทุก
ส่ วนทั้ ง ในด้ านการศึ กษาวิ ช าการ   กา ร
ปฏิบัติ ง านของอาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่  
นักศึกษาตอ้งอาศัยการเรียนรู้ การเรียนรู้ท าให้
เกิดการพัฒนาและแสวงหาแนวทางที่ดีที่สุด 
แก้ปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้นน าไปสู่  
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
ขององค์การ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับจะสามารถ
น าไปปรับใช้ในการวางนโยบาย  กลยุทธ์  
แผนงาน   และพัฒนาบุ คล ากรต่ อ ไป ได้ 
สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งขององค์ความรู้

แขนงต่างๆ  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการสืบค้น 
จัดเก็บ รวบรวม ระบบการจัดการสารสนเทศ 
ความรู้  วิชาการ  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อภาค
ส่วนอื่นๆ ต่อไป ดังนั้น การเรียนรู้จะท าให้เกิด
การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพ  เนื่องจาก
เกิดการรับรู้ข้อมูล ซึ่งการเรียนรู้ท าให้การ
บริหารจัดการองค์การมีระบบมีประสิทธิภาพ 
 จากสรุปผลการจัดสนทนากลุ่ม  โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน น าเสนอในตารางการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยด้านการ
จัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ด้าน (ด้านผู้น าและภาวะผู้น า 
ด้านองค์การ ด้านเทคโนโลยี และด้านการ
เรียนรู้) เพ่ือหาปัจจัยต่างๆ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ  

 สรุปตัวแปร ตัวแปรหลัก ตัวแปรย่อย 

1. ด้ า น ผู้ น า แ ล ะ ภ า ว ะ ผู้ น า  ( Leadership) คื อ 
ความส าเร็จของการจัดการความรู้ผู้น าจะต้อง
ก าหนดวิสัยทัศน์ การผลักดันนโยบายการ วางแผน
กลยุทธ์   การควบคุม  การวัดและประเมินผล 
รวมถึงการสื่อสารท าความเข้าใจกับทุกคนใน
องค์การ เพื่อให้ยอมรับเห็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้
เ นื่ อ ง จ า ก ผู้ น า ห รื อ ผู้ บ ริ ห า ร มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ           
การขับเคลื่อนการด าเนินงานทุกอย่างในองค์การ
ท าให้องค์การมีการเจริญก้าวหน้าได้ ง่ายและ
รวดเร็ว 

ผู้น าและภาวะผู้น า 
(Leadership) 

- วิสัยทัศน์  
- การผลักดันนโยบาย  
- การวางแผนกลยุทธ์  
- การขับเคลื่อนนโยบาย 
- การควบคุม 
- การวัดและประเมินผล 
- การสื่อสาร 

2. องค์การ (Organization) คือ องค์การต้องขึ้นอยู่
กับโครงสร้างการบริหาร  และฝ่ายสนับสนุนของ
หน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ มีอิทธิพลต่อองค์การที่มีประสิทธิภาพใน
การบริหารตนเองให้บรรลุเป้าหมาย  จะท าให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกิดการพัฒนาผู้น า
องค์ ก า รต้ อ งสร้ า งวัฒนธรรมที่ เ อื้ อต่ อการ

องค์การ 
(Organization) 

- โครงสร้างการบรหิาร 
- ระบบการบริหารจัดการ

องค์การ 
- สร้างวัฒนธรรมองค์การที่เอื้อ

ต่อการเปลี่ยนแปลง 
- แบ่งปันความรู้ระหว่าง

บุคลากรภายในองค์การ 
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 สรุปตัวแปร ตัวแปรหลัก ตัวแปรย่อย 

เปลี่ยนแปลงและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในองค์การ และน าความรู้ที่มีอยู่มาเป็นฐานใน
การต่อยอดความรู้ของคนรุ่นต่อไป ดังนั้นการ
จัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพจะน าไปสู่การมี
ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ  ผู้ปฏิบัติจะท างานได้
ง่ายขึ้นและถูกต้อง เกิดระบบหรือโครงสร้างที่
ชัดเจน 

- จัดท าฐานความรู้และต่อยอด
ความรู ้

3. เทคโนโลยี (Technology) คือ เทคโนโลยีจะเป็น
สื่อกลางในการสื่อสาร  ที่จะท าให้กลยุทธ์ประสบ
ความส าเร็จ แสดงถึงความทันสมัย  การบริหาร
จัดการระบบ  และการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายใน
ระดับต่างๆ  ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการน า
เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้  ให้เกิดประสิทธิผล  ให้
รูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีจะเป็นสิ่งสนับสนุนการ
บริหารงานภายในสถาบันได้เป็นอย่างดี และ
เทคโนโลยีจะท าให้การบริหารจัดการภายใน
องค์การมีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ได้ด้วยเทคโนโลยี เพราะจะสร้างภาพลักษณ์ความ
ทันสมัยให้เกิดแก่องค์การได้ 

เทคโนโลยี 
(Technology) 

- เครื่องมือในการบรหิาร
จัดการระบบ 

- เครื่องมือ/ช่องทางในการ
สื่อสาร 

- เทคโนโลยีสนับสนุน 

4. การเรียนรู้ (Learning) คือการเรียนรู้ต้องอาศัย 
ความรู้จากประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อมไปสู่
การปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การท างาน
ในทุกส่วนทั้งในด้านการศึกษาวิชาการ   การ
ปฏิบัติงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่   นักศึกษา
ต้องอาศัยการเรียนรู้   การเรียนรู้ท าให้เกิดการ
พัฒนาและแสวงหาแนวทางที่ดีท่ีสุด แก้ปัญหาและ
อุปสรรคที่ เกิดขึ้นน าไปสู่   ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายขององค์การ ซึ่งองค์
ความรู้ที่ได้รับจะสามารถน าไปปรับใช้ในการวาง
นโยบาย  กลยุทธ์  แผนงาน  และพัฒนาบุคลากร
ต่อไปได้ สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งขององค์
ความรู้แขนงต่างๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการสืบค้น 
จัดเก็บ  รวบรวม  ระบบการจัดการสารสนเทศ 
ความรู้  วิชาการ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วน
อื่นๆ  ต่อไป ดังนั้น การเรียนรู้จะท าให้เกิดการ
จัดการความรู้มีประสิทธิภาพ  เนื่องจากเกิดการ
รับรู้ข้อมูล ซึ่งการเรียนรู้ท าให้การบริหารจัดการ
องค์การมีระบบมีประสิทธิภาพ 

การเรยีนรู้ 
(Learning) 

- ประสบการณ์ทางตรงและ
ทางอ้อม 

- องค์ความรู ้
- การน าไปปรับใช้ในการ

ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ 
แผนงาน  

- การรวบรวมองค์ความรู ้
- ระบบจัดการสารสนเทศ 
- ระบบการบริหารจัดการ

องค์การ 

หมายเหต ุ ขีดเส้นใต้ คือ ค าส าคัญที่น ามาก าหนดเป็นตัวแปรย่อย  
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ส่ ว น ที่  3  ก า ร วิ เ ค ร า ะห์  แ ล ะ
สังเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ
ความรู้ในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน  

จ ากตา ร า งก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  แ ล ะ
สังเคราะห์ปัจจัยด้านการจัดการความรู้  จาก
การทบทวนวรรณกรรม (ตารางที่ 1) และ
ตารางการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัจจัยด้าน

การจัดการความรู้ ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน จากผู้ทรงคุณวุฒิ (ตารางที่2) ผู้วิจัยได้
น าผลมาท าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ร่วมกันเพ่ือหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ
ความรู้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รายละเอียด
ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์และสังเคราะหป์ัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  

ตัวแปรหลัก 
ปัจจัยด้านการจัดการ

ความรู้จากการทบทวน
วรรณกรรม 

ปัจจัยด้านการจัดการ
ความรู้ของ

สถาบันอุดมศกึษาเอกชน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
จัดการความรู้ใน

สถาบันอุดมศกึษาเอกชน 

(ผลการวิจัย) 

ผู้น าและภาวะผู้น า 
(Leadership) 

- กลยุทธ์การบริหาร (1) 
(2) (3) 

- กระบวนการจดัการ
ความรู้ (4) 

- ระบบการจัดการความรู้ 
(4) 

- วิสัยทัศน์ (1) 
- การผลักดันนโยบาย (3) 
- การวางแผนกลยุทธ์ (2) 
- การขับเคลื่อนนโยบาย 

(3) 
- การควบคุม (3) 
- การวัดและประเมินผล 

(2) 
- การสื่อสาร (10) 

- วิสัยทัศน์ (1)  
- กลยุทธ์การบริหาร (2) 
- การขับเคลื่อนนโยบาย 

(3) 
- การบริหารจัดการองค์

ความรู้ (4) 

องค์การ 
(Organization) 

- โครงสร้างขององค์การ 
(5) 

- กระบวนการด าเนินงาน
ขององค์การ (6) 

- ระบบการบริหารจัดการ 
(6) 

- วัฒนธรรมองค์การ (7) 

- โครงสร้างการบรหิาร (5) 
- ระบบการบริหารจัดการ

องค์การ (6) 
- สร้างวัฒนธรรมองค์การ

ที่เอื้อต่อการ
เปลี่ยนแปลง (7) 

- แบ่งปันความรู้ระหว่าง 
บุคลากรภายในองค์การ 
(12) 

- จัดท าฐานความรู้และต่อ
ยอดความรู้ (12) 
 

- โครงสร้างการบรหิาร
องค์กร (5) 

- ระบบการบริหารจัดการ 
(6) 

- วัฒนธรรมองค์การที่เอื้อ
ต่อการเปลี่ยนแปลง (7) 
 

เทคโนโลยี 
(Technology) 

- เครื่องมือในการจัดการ 
(8) 

- เครื่องมือในการสื่อสาร 
(9) 

- เครื่องมือในการบรหิาร
จัดการระบบ (8) 

- เครื่องมือ/ช่องทางใน
การสื่อสาร (9) 

- เครื่องมือในการจัดการ 
(8) 

- เครื่องมือในการสื่อสาร 
(9) 
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ตัวแปรหลัก 
ปัจจัยด้านการจัดการ

ความรู้จากการทบทวน
วรรณกรรม 

ปัจจัยด้านการจัดการ
ความรู้ของ

สถาบันอุดมศกึษาเอกชน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
จัดการความรู้ใน

สถาบันอุดมศกึษาเอกชน 

(ผลการวิจัย) 

- เทคโนโลยีสนับสนุน (10) - เทคโนโลยีสนับสนุน 
(10) 

- เทคโนโลยีสนับสนุน 
(10) 

การเรยีนรู้ 
(Learning) 

- กระบวนการเรียนรู้ (12) 
- การจัดการสารสนเทศ 

(13)  
- ฐานความรู้ในองค์การ 

(11) 
- การเรยีนรู้ในองค์การ 

(12) 
 

- ประสบการณ์ทางตรง
และทางอ้อม (11) 

- องค์ความรู้ (4) 
- ระบบจัดการสารสนเทศ 

(13) 
- ระบบการบริหารจัดการ

องค์การ (6) 

- ฐานความรู้ในองค์การ 
(11) 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
องค์การ (12) 

- การจัดการสารสนเทศ 
(13) 

 

หมายเหตุ : หมายเลขที่วงเล็บ ( ) หมายถึงการแสดงความเช่ือมโยงของตัวแปรที่ส่งผลให้ได้ผลการวิจัย ที่เกิดจาก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการการทบทวนวรรณกรรมกับผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่ง
สามารถแสดงออกมาเป็นสูตรได้ดังนี้ 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน” มีประเด็นในการอภิปรายสรุปจาก
การออกมาเป็นแผนภูมิซึ่งได้จากการวิเคราะห์

และสังเคราะห์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการ
ความรู้จากการทบทวนวรรณกรรมกับปัจจัย
ด้านการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสามารถน าเสนอ
ในลักษณะแผนภูมิได้ดังนี้ 

 
1. ด้านผู้น าและภาวะผู้น า (Leadership) 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้านภาวะผูน้ า 

การทบทวนวรรณกรรม + ผูท้รงคุณวุฒิ = ผลการวิจัย 

ผู้น าและภาวะผู้น า 
(Leadership) 

 

วิสัยทัศน์ 

 กลยุทธ์การบริหาร 

 การขับเคลื่อนนโยบาย 

 การบริหารจัดการองค์ความรู้
ความรน 

 



  

 

Kasem  Bundit  Journal  Volume 14  No. 2 July - December  2013  

 

2. ด้านองค์การ (Organization) 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้านองค์การ 

3. ด้านเทคโนโลยี (Technologies) 
 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้านเทคโนโลย ี

4. ด้านการเรียนรู้ (Learning) 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้านการเรยีนรู้ 

 

องค์การ 
(Organization) 

 

วิสัยทัศน์ 

 
ระบบการบริหารจัดการ 

 
วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 

เทคโนโลยี 
(Technologies) 

เครื่องมือในการจัดการ 

เครื่องมือในการสื่อสาร 

เทคโนโลยีสนับสนุน 

การเรยีนรู้  

(Learning) 

ฐานความรู้ในองค์การ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์การ 

การจัดการสารสนเทศ 
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ปัจจั ยที่ มี อิทธิพลต่ อการจัดการ
ความรู้ ใ นสถาบัน อุดมศึ กษา เอกชนนั้ น
ประกอบไปปัจจัยที่ส าคัญ 4 ด้านหลักๆ คือ 1) 
ผู้น าและภาวะผู้น า (Leadership) ประกอบไป
ด้ วยวิ สั ยทัศน์  กลยุทธ์ การบริ หาร  การ
ขับเคลื่อนโยบาย และการบริหารจัดการองค์
ความรู้ 2) องค์การ (Organization) ซึ่งต้องมี
โครงสร้างการบริหารองค์การ ระบบการ
บริหารจัดการ และวัฒนธรรมองค์การที่เอ้ือ

ต่ อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล  3 )  เ ท ค โ น โ ล ยี 
(Technologies) ต้องอาศัยเครื่องมือในการ
จัดการ เครื่องมือในการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สนับสนุน 4) การเรียนรู้ (Learning) ไม่ว่าจะ
เป็นฐานความรู้ในองค์การ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในองค์การ และการจัดการสารสนเทศ 
ซึ่งสามารถน ามาเชื่อมความสัมพันธ์ของตัว
แปรดังแสดงรายละเอียดในแผนภูมิที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี่ 5 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ทั้งนี้ผลของวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
ปัจจัยการจัดการความรู้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Stankosky and Baldanza (2001) ต้อง
ประกอบไปด้วยปัจจัย 4 ด้าน ที่ท าให้การ
จัดการความรู้ประสบความส าเร็จ กล่าวคือ 1) 

ภ า ว ะ ผู้ น า  ( Leadership)  2 )  อ ง ค์ ก า ร 
(Organization) 3) เทคโนโลยี (Technology) 
และ 4) การเรียนรู้ (Learning) นอกจากนั้นยัง
สัมพันธ์กับปัจจัยที่ช่วยให้การจัดการความรู้ใน
องค์การประสบความส าเร็จของบุญดี บุญญากิจ 

 
ปัจจัยที่มีอทิธิพล
ต่อการจัดการ
ความรู้ใน
สถาบันอุดม 

ศึกษาเอกชน 

การ
เรียนรู ้

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ใน
องค์การ 

ฐานความรู้ใน

องค์การ 

การจัดการ
สารสนเทศ 

เทคโน 

โลยี 
เครื่องมือใน

การสื่อสาร 

เครื่องมือใน
การจัดการ 

เทคโนโลยี

สนับสนุน 

ผู้น าและ
ภาวะ
ผู้น า 

องค์การ 

วิสัยทัศน์ 

การขับเคลื่อน
นโยบาย 
 
การบริหารจัดการ
องค์วามรู้ 

โครงสร้างการ
บริหารองค์การ 

ระบบการบริหาร

จัดการ 

วัฒนธรรม
องค์การที่เอ้ือต่อ

การเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์การ
บริหาร 
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และคณะ (2549: 59) ดังนี้ 1) ภาวะผู้น า 
( Leadership)  2 )  วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก า ร 
(Organization Culture) 3) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) 4) เทคโนโลยีสสารสนเทศ 
(Information Technology) และ 5) การวัดผล 
(Measurement) อีกทั้งงานวิจัยของ Martin 
(2004) ซึ่งประมวลแล้วพบว่ามีปัจจัย 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านผู้บริหาร 
และด้านการบริหารจัดการองค์การ รวมถึง
งานสังเคราะห์ในรูปของตารางของ Keyesr 
(2004) สรุปออกเป็น 5 ด้านคือ 1) วัฒนธรรม
องค์การ 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การ
บริหารจัดการองค์การ 4) ผู้บริหารองค์การ 
และ 5) กระบวนการจัดการความรู้ 
 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการศึกษางานวิจัยเรื่องนี้พบว่า
สามารถท าการวิจัยในครั้งต่อไปได้ดังนี้ 

1. ควรศึกษาวิจัยถึ งรูปแบบการ
จัดการความรู้ โดยเปรียบเทียบระหว่าง
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า สั ง กั ด เ อ ก ช น กั บ
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดรัฐบาล 

2. ควรศึกษาวิจัยถึงความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ 

3. ควรศึกษาวิจัยโดยพัฒนาต่อยอด
ทางปัจจัยด้านการจัดการความรู้  เช่นการ
ออกแบบรูปแบบ และน าไปใช้จริง ควรถึงการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ข อ ง ก า ร น า ไ ป ใ ช้
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รัญจวน ค าวชิรพิทักษ์1 

สุติมา หาบยูโซะ2 
สิรลิักษณ์ สังวาลน้อย3 

 

บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2) สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 3) เพ่ือสรุปภาพรวมของ
งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทั้งในด้านของ
ระเบียบวิธีวิจัยและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 ประชากร คือ งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่จัดท าขึ้นระหว่างปีการศึกษา 2550 -2554 จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2  (AC 307) การ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชา การเงินธุรกิจ (FB 201) การ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงรายวิชาสัมมนากรณีศึกษาด้าน
ประชาสัมพันธ์ (PA 412) และการศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพ
ชีวิต (ศท. 124) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
 1.ระเบียบวิธีวิจัยและผลการวิจัย 
  1.1 งานวิจัยทั้ง 4 โครงการ ด าเนินการวิจัยแบบ การวิจัยกึ่งทดลอง และการวิจัยเชิงพรรณนา  
  1.2 เครื่องมือวัดตัวแปร งานวิจัยกึ่งทดลอง ทั้ง 3 เรื่อง เป็นเครื่องมือวัดสมรรถนะความพอเพียง 
ส่วนงานวิจัยเชิงพรรณนา 1 เรื่อง เป็นเครื่องมือวัดความสุขในการเรียนรู้ เครื่องมือวัดตัวแปรที่สร้างขึ้น
ทั้งหมด มีการหาคุณภาพด้วยการหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความเที่ยงทั้ง
ฉบับ  
  1.3 การใช้สถิติและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยทั้ง 4 เรื่อง ใช้สถิติพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอ้างอิง t – test ทดสอบความแตกต่าง และหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ด้วย Pearson Product Moment Correlation  
  1.4 ผลการวิจัย  
 งานวิจัยกึ่งทดลองทั้ง 2 เรื่อง ที่มีกลุ่มควบคุม สมรรถนะความพอเพียงสูงขึ้นหลังการทดลอง และ
สมรรถนะความพอเพียงของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม โดยงานวิจัยกึ่งทดลอง 1 เรื่อง ที่ไม่มีกลุ่มควบคุม 
สมรรถนะความพอเพียงสูงขึ้นหลังการทดลอง ส าหรับงานวิจัยเชิงพรรณนานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ 
 

1 ผู้อ านวยการศนูย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 
2, อาจารย์ประจ าศูนย์พัฒนานวตักรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
3 ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนานวตักรรมการเรียนการสอน มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 
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ระดับ B ขึ้นไป จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 74.9 โดยมีค่าเฉลี่ยความสุขในการเรียนระดับมาก (3.90) 
และมีความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการเรียนรู้กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
 2. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พบว่าเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มี
จุดมุ่งหมายในการน าหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเข้าไปในเนื้อหาการจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้หลักของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเองได้ ดังนี้  
 2.1 ได้น าหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง ที่ประกอบด้วย ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนเงื่อนไขของการใช้ความรู้ คู่คุณธรรม บูรณา
การสอดแทรกเป็นหลักคิดในการจัดการเรียนการสอน  
 2.2 ได้มีการบูรณาการหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 2 ลักษณะ คือ การบูรณาการแบบพหุ
วิทยาการ (Multidisciplinary) และการบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
 2.3 ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังนี้  
    - กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา และกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาลงมือ
ปฏิบัติงาน 
    - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การซักถามเป็นรายบุคคล แบ่งกลุ่ม
นักศึกษาร่วมกันอภิปรายหาค าตอบ การสรุปประเด็นโดยใช้แผนผังความคิด การเรียนแบบร่วมมือ การใช้
บทบาทสมมุติและสถานการณ์จ าลอง 
    - การประเมินการเรียนการสอน ใช้การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
แบ่งเป็นการประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียนและคะแนนจากการทดสอบปลายภาคเรียน ใช้เกณฑ์การ
สอบปลายภาคเรียน 30 % อีก 70 % แบ่งเป็นการประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียนอันประกอบด้วยการ
เข้าชั้นเรียน การท างานที่ได้รับมอบหมายและการสอบกลางภาค 
 
 
ค าส าคัญ: สังเคราะห์งานวิจัย การจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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Abstract 
  
 The purposes of this research were: 1) To analyze methodology of research work 
relating to learning and instruction based on the Philosophy of the Sufficiency Economy, 
Kasem Bundit University, 2) To synthesize instructional model of research work relating to 
learning and instruction based on the Philosophy of the Sufficiency Economy by using 
content analysis, 3) To draw conclusion of integrated results both in terms of research 
methodology and in terms of instructional model of the researches. 
 The study examined 4 researches relating to learning and instruction based on the 
Philosophy of the Sufficiency Economy conducted during 2003-2007 academic years at 
Kasem Bundit University in 4 courses of studies, namely the Development of Instructional 
Model Based on the Philosophy of Sufficiency Economy in Intermediate Accounting 2      
(AC 307), the Development of Instructional Model Based on the Philosophy of Sufficiency 
Economy in Business Finance (FB 201) , the Development of Instructional Model Based the 
Philosophy of the Sufficiency Economy in a Case Study Seminar on Public Relations (PA 
412), and Study of Effectiveness of Leaning Management in Sufficiency Economy and Quality 
of Life (GE124).Results of the study were as follows: 
 1. Research Method and Finding. 
  1.1The four researches employed quasi – experimental and descriptive approaches. 
  1.2 The research instrument for the 3 quasi – experimental researches measured 
Sufficiency Economy Competency. In the descriptive research, it measured learning 
happiness. The research instruments were qualified with content validity, item 
discrimination and reliability. 
  1.3 Data analysis were conducted by means of mean, standard deviation, t – test 
and Pearson Product Moment Correlation. 
 1.4 Results of all the studies showed that after the experiment, the Sufficiency 
Economy Competency of the experimental group increased and the Sufficiency Economy 
Competency of the experimental group was higher than that of the control group. For the 

1 Director of Development Center for Innovation of Learning and Instruction, Kasem Bundit University 
2 Department of Development Center for Innovation of Learning and Instruction, Kasem Bundit University 
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descriptive research, the students’ learning effectiveness attained grade “B” with a 
percentage of 74.86. The Students’ learning happiness was high, and there was a positive 
correlation between learning happiness and learning effectiveness. 
 2. Synthesis of the Research Results. 
 2.1 Sufficiency economy concept applied in the research works stressed the middle 
path. It consisted of moderation, reasonableness, self immunity, and co – operation, all of 
which were based on wisdom and moral. 
 2.2 On integrating sufficiency concept, it came out that 3 researches used 
multidisciplinary integration whereas the other one used interdisciplinary integration. 
 2.3 Concerning the learning and teaching procedure, student centered learning was 
employed as follows: 
    - Learning strategies were problem – based learning, research – based 
learning, project – based learning, case – based learning and work – based learning.  
    - Students engaged and participated in classroom activities assigned by the 
instructors to foster active learning class. These included individual inquiry, small group 
discussion, mind map conclusion, collaborative learning, role play and simulation. 
    - On course evaluation, authentic assessment was used as formative and 
summative evaluation. A criteria for summative evaluation was 30% in the final exam 
whereas the other 70% was formative evaluation for class participation, classroom 
assignment and midterm exam.  
 
 
Key words:  Synthesis of researches, Learning and instruction based on the Philosophy of 

Sufficiency Economy 
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บทน า 
 ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ม บั ณ ฑิ ต  เ ป็ น
สถาบันอุดมศึกษาที่เล็งเห็นความส าคัญของการ
น้ อ ม น า ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการ
ด ารงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนคนไทยให้
ด าเนินไปในทางสายกลางที่มีความพอประมาณ 
ความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีบนพ้ืนฐานความรู้ 
คู่คุณธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบกันเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ งโดยเฉพาะผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ  จึ ง ได้ ส่ ง เสริมและสนับสนุน ให้
คณาจารย์ผู้สอนน าแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจ
พอเพียงสอดแทรกเข้าไปในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย ในการนี้คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งจากคณะบริหารธุรกิจ และ
คณะนิติศาสตร์ได้ทดลองน าร่องบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 (AC 307) รายวิชา 
การเงินธุรกิจ (FB 201) และรายวิชาสัมมนา
กรณีศึกษาด้านประชาสัมพันธ์    (PA 412) ใน
ลักษณะของการบู รณาการแบบพหุ วิทยากร 
(Multidisciplinary) รวมทั้งได้ติดตามผลของการ
จัดการเรียนการสอนดังกล่าวโดยพัฒนาเป็นงานวิจัย
ขึ้น 3 เรื่อง คือ 
 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเ พียงรายวิช า                    
การบัญชีชั้นกลาง 2 (AC 307) 
 The Development of an 
Instructional Model Based on the 
Philosophy of the Sufficiency Economy for 
Intermediate Accounting II (AC 307). 
 2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาการเงิน
ธุรกิจ (FB 201) 

 The Development of an 
Instructional Model Based on the 
Philosophy of the Sufficiency Economy for 
Business Finance (FB 201). 
 3. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาสัมมนา
กรณีศึกษาด้านประชาสัมพันธ์ (PA 412) 
 The Development  o f  an 
Ins t ruct iona l  Model  Based on the 
Ph i losophy of  the Suf f i c iency  
Economy fo r  a  Seminar  on Public 
Relations Case Study  (PA 412 ) . 
 หลังจากนั้นได้เกิดผลงานวิจัยการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อันดับที่ 4 ขึ้น คือ  
 4. การศึกษาประสิทธิผลการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชา ศท.124 เศรษฐกิจพอเพียงกับ
คุณภาพชีวิต 
 A Study of Learning Effectiveness 
Sufficiency Economy and Quality of Life (GE 
124). 
 งานวิจัยอันดับที่ 4 นี้เป็นการวิจัยติดตาม
ผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GE 124 ซึ่ง
เป็นรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดสอนเป็น
รายวิชาใหม่สังกัดหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2554 เป็นรายวิชาที่พัฒนาขึ้น
มาจากความรู้ที่ได้จากผลการวิจัยจากเรื่องที่ 1 – 3 
ในลั กษณะการบู รณาการแบบสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) ที่มีการจัดการเรียนการสอน
เป็นทีม (Team teaching) โดยคณาจารย์จากคณะ
และสาขาวิชาต่างๆ จ านวน 5 คน ใช้กลยุทธ์การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student – 
centered learning) และมีการวิจัยติดตามผลการ
จัดการเรียนรู้รายวิชานี้ ในรูปของการวิจัยเชิ ง
ประเมินประสิทธิผลว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
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จัดการเรียนตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาหรือไม่
เพียงใด เพ่ือจะได้น าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ดังกล่าวต่อไป การด าเนินการวิจัยการจัดการเรียน
การสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 4 
เรื่องดังกล่าวเป็นกระบวนการส าคัญในเรื่องของการ
บุกเบิกแสวงหาความรู้ ใหม่หรือแนวคิดใหม่ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การผลิตบัณฑิตที่
มีคุณค่า คุณธรรมและคุณประโยชน์ตามปรัชญา 
ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพร้อมที่จะ
ออกไปเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคมอันเป็น
พ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ของประชากรและประเทศชาติโดยรวม 
 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
มหาวิทยาลั ย เกษมบัณฑิต  ซึ่ งมีบทบาทเป็น
ศูนย์กลางของการประสานงานให้มีการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมคณาจารย์ให้
สามารถสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เห็นความส าคัญของการด าเนินการสังเคราะห์
งานวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตเพ่ือให้ได้ข้อสรุปจากงานวิจัยเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงของการขยาย
พรมแดนความรู้ และในเชิ งของการน า ไปใช้
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสาธารณชน 
น าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงในด้านความ
พอเพียงจึงได้จัดท าโครงการวิจัย “การสังเคราะห์
งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” 
ระหว่างปีการศึกษา 2550 – 2554 โดยเน้นการ
สังเคราะห์ข้อค้นพบของงานวิจัยด้วยเทคนิคการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพ่ือให้ได้
ภาพของความรู้ใหม่ด้านการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อไปในการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของมหาวิทยาลัยและในสังคมทั่วไปโดยรวม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัยการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 2. เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
 3. เพ่ือสรุปภาพรวมที่เป็นผลร่วมกัน
ของงานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ทั้งในด้านของระเบียบวิธีวิจัยและรูปแบบ
การจัดการเรียน การสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากร คือ งานวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน (Classroom action research) เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตที่จัดท าขึ้นระหว่างปีการศึกษา 2550 – 
2554 จ านวน 4 เรื่อง 
 2. ในการวิ เคราะห์ระเบียบวิธีวิจัย 
วิเคราะห์จ าแนกตามหมวดหมู่ประเภทการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย ค าถามวิจัยและตัวแปรที่ศึกษา 
วัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัย เทคนิคทาง
สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิจัย 
 3. ในการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เป็นการสัง เคราะห์หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง วิธีบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล
ยุทธ์ และกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินการเรียนการสอน 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
 1. การวิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัยแต่ละ
ด้านนั้นถือตามข้อมูลที่ปรากฏในงานวิจัยแต่ละฉบับ            
เป็นเกณฑ์ 
 2. การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สังเคราะห์เฉพาะข้อค้นพบส าคัญที่สอดคล้องกับชื่อ
เ รื่ อ งวิ จั ยและวั ตถุป ระสงค์ ของการท า วิ จั ย              
แต่ละฉบับ และสรุปภาพรวมที่เป็นผลร่วมกันของ
งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 4 เรื่อง 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้เห็นภาพรวมของระเบียบวิธีวิจัย
การจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เ พ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการ
สอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียงของ
มหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต 
 2. ได้ อ งค์ ความรู้ ด้ านรู ปแบบการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอันจะน าไปสู่แนวคิด
ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีแพร่หลายและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต 
 3. อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมี
การพัฒนาการสอนและการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

 4. มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิตจะได้
อาจารย์ผู้สอนที่มีศักยภาพด้านการสอนและการ
วิจัยในชั้นเรียน 
 5. นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมี
ศักยภาพสูงขึ้น 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. รูปแบบ (Model) หมายถึง รูปแบบ
การจัดการ เรี ยนการสอนที่ ผ่ านขั้ นตอนการ
ด า เนิ นการ พัฒนาขึ้ นอย่ า ง เป็ นระบบและมี
จุดมุ่งหมายเฉพาะ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด 
ทฤษฎี หรือหลักการเรียนรู้ มีองค์ประกอบในการ
จัดการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กัน ได้รับการพิสูจน์ 
ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 
 2. การวิ เ คราะห์ เนื้ อหา  หมายถึ ง 
เนื้อหาที่เป็นจุดเน้นในการท าวิจัยการเรียนการสอน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้วย
ระเบียบวิธีวิจัย และเนื้อหาสาระการจัดการเรียน
การสอนอันประกอบด้วยวิธีบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินการสอน 
 3. การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นการสังเคราะห์
งานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการบรรยายสรุปเชิงเนื้อหา
จากประเด็นที่ เป็นข้อค้นพบด้วยการวิ เคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) โดยใช้เกณฑ์ของ
ระเบียบวิธีวิจัยและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วย 
หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์และกิจกรรมที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินการ
เรียนการสอน ตามข้ันตอนต่อไปนี้ คือ  
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  ตอนที่ 1 วิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัย
การจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตามหมวดหมู่
ประเภทการวิจัย รูปแบบการวิจัย ค าถามวิจัยและ
ตัวแปรที่ศึกษา วัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัย 
สถิติ/เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิจัย 
  ตอนที่  2 สังเคราะห์รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตามหมวดหมู่
หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์และกิจกรรมที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินการ
เรียนการสอน 
 4. การบูรณาการ หมายถึง การน าเอา
ศาสตร์หรือข้อความรู้ จากรายวิชาต่ างๆ ที่ มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
แบบบูรณาการ (Integrated course) ใน 2 
ลักษณะ คือ  
  4.1 รายวิชาการบูรณาการแบบพหุ
วิทยาการ (Multidisciplinary) เป็นการน าเนื้อหา
สาระที่ต้องการจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สอดแทรก 
(Infusion) ไว้ในวิชาที่มีเนื้อของเป็นรายวิชาเป็น
แกนอยู่แล้วเป็นการบูรณาการที่มีเนื้อหารายวิชาใด
วิชาหนึ่ ง เป็นหลัก โดยการบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในรายวิชาที่เป็นแกนอยู่
แล้ว 
  4.2 รายวิชาการบูรณาการแบบสห
วิทยาการ (Interdisciplinary) เป็นการน าเนื้อหา
สาระความพอเพียงจากหลายศาสตร์มาบูรณาการ
เป็นเนื้อหาสาระของรายวิชาเดียวกัน อาจารย์ผู้สอน
ที่มีความเชี่ยวชาญจากศาสตร์ต่างๆมาร่วมกันสอน
ในรายวิชาเดียวกัน ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
คุณภาพชีวิต อาจารย์ร่วมกันสอนในลักษณะ Team 
teaching โดยมีอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน

สังคมวิทยาด้านจิตวิทยา ด้านสุขภาวการณ์ออก
ก าลังกาย และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 5. การจัดการเรียนการสอนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงการจัดการเรียน        
การสอนที่มีการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้แนวคิดการมีความพอประมาณ มี
เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยมีเงื่อนไขความรู้อย่าง
รอบรู้และรอบคอบอย่างระมัดระวัง และเงื่อนไข
คุณธรรม ซื่อสัตย์  สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน 
บูรณาการเข้าไปในเนื้อหา / สาระ และ / หรือ 
กิจกรรมของการจัดการเรียนการสอนใน 2 ลักษณะ 
คือ  
  5.1 ก า ร บู ร ณ า ก า ร แ บ บ พ หุ
วิทยาการ (Multidisciplinary) คือ การน าแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน
ไปสอดแทรกในรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระวิชาที่เป็น
แกนหลักอยู่แล้ว ได้แก่รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 
(AC 307) รายวิชาการเงินธุรกิจ (FB 201) รายวิชา
สัมมนากรณีศึกษาด้านประชาสัมพันธ์ (PA 412) 
  5.2 การบูรณาการแบบสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) คือ การน าเนื้อหาจากหลาย
กลุ่มสาระ คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังคม
วิทยา จิตวิทยา สุขภาวะ มาเชื่อมโยงเป็นเนื้อหา
สาระของรายวิชา เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพ
ชีวิต (GE 124) และอาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการ
สอนเป็นทีมร่วมกันในรายวิชาเดียวกัน 
 6. กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะที่ ให้ผู้ เ รียนเป็นผู้สร้างความรู้ 
(Construction of knowledge) ด้วยตนเอง ตาม
แนวทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ Constructivism ที่
มีความเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในตัวบุคคล ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เนื้อหาสาระของบทเรียนด้วยตนเองมากกว่าที่จะรับ
ความรู้จากการถ่ายทอดของผู้อ่ืนโดยตรง ผู้เรียนจะ
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เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจ และ
การเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง การเรียนรู้อย่างมี
ความหมายเกิดขึ้นได้จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
กับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเอง 
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ได้แก่ กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้การวิจัยเป็นฐาน กลยุทธ์การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน กลยุทธ์การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา และกลยุทธ์การ
จัดการ เ รี ยนการสอนโดยให้ นั กศึ กษาลงมื อ
ปฏิบัติงาน 
 7. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต า ม ส ภ า พ จ ริ ง 
(Authentic assessment) หมายถึง การประเมิน
การสอนด้วยการประเมินผู้เรียนทั้งด้านความรู้ -
ความคิด กระบวนการและความรู้สึกด้วยวิธีการที่
หลากหลาด้ วยการทดสอบ การสั ง เกต การ
สัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน มีการสรุปผลการประเมิน
ด้วยการบรรยายเชิงคุณภาพนอกเหนือจากการให้
ค่าหรือคะแนน ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการ
สอน ทั้งก่อนการสอนระหว่างการสอน และสิ้นสุด
การสอน  
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 การสังเคราะห์งานวิจัยเป็นการน าหน่วย
ย่อยๆ หรือส่ วนต่ างๆ ของผลการวิจัยที่ เป็น
ข้อความรู้จากงานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาประเด็น
ปัญหาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งที่เป็นข้อความรู้
ที่สอดคล้องกันหรือขัดแย้งกันมาสังเคราะห์อย่างมี
ระบบ แล้วน ามาบรรยายสรุปรวมกันตามประเด็น
ปัญหาเดี ยวกันหรือใกล้ เคี ยงกัน จนเกิด เป็น
ข้อความรู้และได้ค าตอบเป็นข้อสรุปของประเด็น
ปัญหานั้นๆ ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น(จันทร์เพ็ญ เชื้อ
พานิช และคณะ, 2531; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2552; 
Cooper and Lindsay,1944) โดยในส่วนของการ

สังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 
2552) ระบุว่า เป็นการวิเคราะห์จ านวน ตัวเลข  
หรือค่าสถิติในประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ที่ปรากฏ
อยู่ในงานวิจัย แล้วน ามาจัดกลุ่มและหมวดหมู่ท าให้
ได้ข้อสรุปใหม่การสังเคราะห์เชิงปริมาณจึงเป็นการ
วิ เคราะห์ผลวิ เคราะห์  หรือการวิ เคราะห์ เชิ ง
ผสมผสาน (integrative analysis) หรือการวิจัย
งานวิจัย (research of research) ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์อภิมาน (meta – analysis) เพ่ือ
ค านวณหาขนาดของอิทธิพล (effect size) ส าหรับ
การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ วิชัย แหวนเพชร 
และคณะ(2554) กล่าวว่าเป็นการบรรยายสรุปเชิง
เนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อค้นพบจากงานวิจัย
ที่น ามาศึกษา โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis)โดยการสังเคราะห์เชิงบรรยาย ด้วยการ
สรุปผลตามเกณฑ์ท่ีผู้สังเคราะห์งานวิจัยก าหนด 
 ส าหรับการสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตใช้การสังเคราะห์งานวิจัย
เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  โ ด ย วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ นื้ อ ห า                 
โดยมีขั้นตอนของการสังเคราะห์ดังต่อไปนี้ คือ  
 (1)ผู้วิจัยอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหา
สาระในรายงานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ทั้ง 4 เรื่อง คือ  
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาการ
บัญชีชั้นกลาง 2 (AC.307) (ขวัญหทัย มิตรภานนท์
และคณะ,2550) 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชา
การเงินธุรกิจ (FB.201) (อิงอร ตั้นพันธ์และคณะ, 
2550) 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชา
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สัมมนากรณีศึกษาด้านประชาสัมพันธ์ (PA.412) 
(บุษกร สุขกลับและคณะ,2550)   
 การศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้
รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต (ศท.
124) (ภณ ใจสมัครและคณะ, 2554)   
 (2) วางกรอบ ก าหนดขั้นตอนของการ
สังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 4 เรื่อง สร้างเป็น
องค์ความรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก าหนดเป็น 2 
ขั้นตอน คือ  
  1) วิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัยการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอันประกอบด้วย ประเภท
การวิจัย รูปแบบการวิจัย ค าถามวิจัยและตัวแปรที่
ใช้ในการศึกษา วัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัย 
สถิติเทคนิค การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย 
  2) สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียง 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อันประกอบด้วย หลักคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจ กลยุทธ์และกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินการเรียนการสอน 
     

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดล าดับขั้นการสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 (AC.307) 

2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายวิชาการเงินธุรกิจ (FB.201) 

3. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร า ย วิ ช า สั ม ม น า ก ร ณี ศึ ก ษ า ด้ า น
ประชาสัมพันธ์ (PA.412) 

4. การศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้
รายวิชา ศท.124 เศรษฐกิจพอเพียงกับ
คุณภาพชีวิต 

กา ร วิ เ ค ร า ะห์ ร ะ เ บี ยบวิ ธี วิ จั ย ก า ร จั ด              
การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
   ประเภท รูปแบบ ตัวแปร ที่ใช้ในการวิจัย 
   ค าถามวิจัย 
   วัตถุประสงค์ / สมมุติฐานการวิจัย 
   เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิจัย 

การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียน            
การสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ด้วย
กระบวนการที่น าไปสู่การสร้างข้อสรุป
รวมที่ประกอบด้วย 
 หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 วิธีบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 กลยุทธ์และกิจกรรมที่ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
 การประเมินการเรียนการสอน 

1 

2
) 

3 
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วิธีด าเนินการสังเคราะห์งานวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์งานวิจัย
การจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” เป็นการวิจัย
เอกสาร (Documentary research) จากการศึกษา
งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดท า
ขึ้นระหว่างปีการศึกษา 2550 – 2554 จ านวน 4 
ฉบับ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1  รวบรวมงานวิจัยการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 4 ฉบับ 
 ขั้นที่ 2  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของงานวิจัยตั้งแต่ บทน า วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
วิธีด าเนินการศึกษา การวิ เคราะห์ข้อมูล และ
ผลการวิจัยของงานวิจัยการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 4 เรื่อง 
 ขั้นที่ 3  สั ง เ คราะห์ อ งค์ ค วามรู้ จ าก
การศึกษาวิเคราะห์ด้วยการสรุปและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นองค์ความรู้ที่
เกิดขึ้น จ าแนกตามระเบียบวิธีวิจัยและรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน 
 
ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ งานวิจัย
กา รจั ดกา ร เ รี ย นกา รสอนตามแนวปรั ชญา                    
เศรษฐกิจพอเพียง ที่กระท าตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 
จนถึงปีการศึกษา 2554 จ านวน 4 ฉบับ คือ 
 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาการบัญชี
ขั้น  กลาง 2 (AC 307) 
 2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาการเงิน
ธุรกิจ (FB 201) 

 3. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาสัมมนา
กรณีศึกษาด้านประชาสัมพันธ์ (PA 412) 
 4. การศึกษาประสิทธิผลการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา ศท.124 เศรษฐกิจพอเพียงกับ
คุณภาพชีวิต 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสรุป
ประเด็นและจัดหมวดหมู่ของงานวิจัย ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. ระเบียบวิธีวิจัยการจัดการเรียนการ
ส อ น ต า ม แ น ว ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง 
มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต 
  1.1 ประเภท รูปแบบ ตัวแปรที่ใช้ใน
การวิจัย 
  1.2 วัตถุประสงค์ / สมมุติฐานการวิจัย 
  1.3 ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง 
  1.4 เครื่องมือการวิจัย 
  1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล / ผลการวิจัย 
 2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 
  2.1 หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.2 วิธีบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  2.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  2.4 การประเมินการเรียนการสอน 
 
การรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล 
 ในการรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้ วิจัย อ่าน
งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 4 ฉบับแล้วลงข้อมูลในแบบ
สรุปประเด็น และใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือ
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 จ าแนกข้อค้นพบของงานวิจัยเป็นด้านๆ และสรุป
ภาพรวมของข้อค้นพบแต่ละด้าน 
 
การเสนอผลการสังเคราะห์งานวิจัย 
 การรายงานผลการสังเคราะห์งานวิจัย 
น าเสนอเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 การรายงานผลการวิเคราะห์
ระเบียบวิธีการวิจัยการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าเสนอเป็นตาราง
ประกอบค าอธิบายสรุป ประกอบด้วย 
 - ประเภท รูปแบบค าถามและตัวแปรที่
ใช้ในการวิจัย 
 - วัตถุประสงค์ / สมมุติฐานการวิจัย 
 - เครื่องมือการวิจัย 
 - สถิติเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  
 - ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 2 การรายงานผลการสังเคราะห์
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง น าเสนอเป็นตารางประกอบค า
บรรยายเนื้อหาสาระ ประกอบด้วย 
 - หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - วิธีบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - กลยุทธ์และกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 - การประเมินการเรียนการสอน 
 
ผลการวิจัย 
 ช่ ว ง ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2550-2554 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีงานวิจัยการจัดการเรียน
การสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้น 
4 เรื่อง จ าแนกตามประเภทของการวิจัยได้เป็น 2 

ป ร ะ เ ภ ท  คื อ  ก า ร วิ จั ย กึ่ ง ท ด ล อ ง  ( Quasi 
experimental research) 3 เรื่อง และการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive research) 1 เรื่อง 
 การวิจัยกึ่งทดลอง 2 เรื่อง คือ การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 (AC 307) 
และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาการเงินธุรกิจ (FB 
201) ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Pretest – posttest 
control group design ศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม วัดตัวแปรตามก่อนและหลังการทดลอง 
เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามอย่าง
ชัดเจน ส าหรับการวิจัยกึ่งทดลองเรื่องที่  3 ใช้
รูปแบบการวิจัยแบบ One group pretest – 
posttest design เป็นการวิจัยที่ศึกษากลุ่มทดลอง
กลุม่เดียว โดยไม่มีกลุ่มควบคุม ใช้การวัดหรือสังเกต
ตัวแปรตามก่อนและหลังการทดลองในการพิจารณา
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม 
 การวิ จั ย เ ชิ งพร รณนา  1  เ รื่ อ ง  คื อ 
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชา
เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต (ศท.124) เป็น
การวิจัยศึกษาติดตามผล โดยศึกษาจากกลุ่ ม
ตัวอย่างกลุ่มเดียวและวัดหรือสังเกตตัวแปรตามครั้ง
เดียวเมื่อจบภาคการศึกษาใช้รูปแบบการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ
ความสุขในการเรียนรู้รายวิชาดังกล่าว 
 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แสดงได้ดังแผนภาพดังนี้  
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แผนภาพที่ 2  การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
   พอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
จากแผนภาพที่ 2 อธิบายตามแผนภาพได้ดังนี้ 
 ช่ ว ง ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2550-2554 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีงานวิจัยการจัดการเรียน
การสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้น 
4 เรื่อง จ าแนกตามประเภทของการวิจัยได้เป็น 2 

ป ร ะ เ ภ ท  คื อ  ก า ร วิ จั ย กึ่ ง ท ด ล อ ง  ( Quasi 
Experimental Research) 3 เรื่อง และการวิจัย
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) 1 เรื่อง  
 การวิจัยกึ่งทดลอง 2 เรื่อง คือ การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

   

 

 

 

 

 

1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 (AC 307)  
2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงรายวิชา การเงินธุรกิจ (FB 201)  
3. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาสัมมนากรณี ศึกษาต้าน
ประชาสัมพันธ์ (PA 412)  
 
 
4. การศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา
เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต (ศท. 124)   
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พอเพียงรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 (AC 307) 
และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาการเงินธุรกิจ (FB 
201) ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Pretest – posttest 
control group design ศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม วัดตัวแปรตามก่อนและหลังการทดลอง 
เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามอย่าง
ชัดเจน ส าหรับการวิจัยกึ่งทดลองเรื่องที่  3 ใช้
รูปแบบการวิจัยแบบ One group pretest – 
posttest design เป็นการวิจัยที่ศึกษากลุ่มทดลอง
กลุ่มเดียว โดยไม่มีกลุ่มควบคุมใช้การวัดหรือสังเกต
ตัวแปรตามก่อนและหลังการทดลองในการพิจารณา
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม 
 การวิ จั ย เ ชิ งพร รณนา  1  เ รื่ อ ง  คื อ 
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชา
เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต (ศท.124) เป็น
การวิจัยศึกษาติดตามผล โดยศึกษาจากกลุ่ ม
ตัวอย่างกลุ่มเดียวและวัดหรือสังเกตตัวแปรตามครั้ง
เดียวเมื่อจบภาคการศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
บรรยาย Correlation Study ในการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ
ความสุขในการเรียนรู้รายวิชาดังกล่าว 
 จากการสังเคราะห์องค์ความรู้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปรากฏผลดังนี้  
 1. องค์ ค ว ามรู้ ด้ า นหลั กคิ ดปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง งานวิจัยการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 4 เรื่อง ได้น า
หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการปฏิบัติ
บนทา งส ายกล า ง  อั นป ร ะกอบด้ ว ย  ค ว าม
พอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี บนเงื่อนไขของการใช้ความรู้ คู่คุณธรรม 
บูรณาการสอดแทรกเป็นหลักคิดให้กับนักศึกษาที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 2. องค์ความรู้ด้านวิธีบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 งานวิจัยการวัดการเรียนการสอนตามแนว
ปรั ชญา เศรษฐกิ จพอเ พียงทั้ ง  4  เ รื่ อ ง  ได้ มี              
การบูรณาการหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 
2 ลักษณะ คือ  
  2.1 การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) เป็นการน าเนื้อหาสาระที่
ต้องการจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สอดแทรก ( Infusion) 
ไว้ในวิชาที่มีเนื้อของรายวิชาเป็นแกนอยู่แล้ว เป็น
การบูรณาการที่เนื้อหารายวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นหลัก 
โดยการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไป
ในรายวิชาที่เป็นแกนอยู่แล้ว 
  2.2 การบูรณาการแบบสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) เป็นการน าเนื้อหาสาระความ
พอเพียงจากหลายศาสตร์มาบูรณาการเป็นเนื้อหา
สาระของรายวิชาเดียวกัน อาจารย์ผู้สอนที่มีความ
เชี่ยวชาญจากศาสตร์ต่างๆ มาร่วมกันสอนใน
รายวิชาเดียวกัน ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
คุณภาพชีวิต อาจารย์ร่วมกันสอนในลักษณะ Team 
teaching โดยมีอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน
สังคมวิทยา ด้านจิตวิทยา ด้านสุขภาวการณ์ออก
ก าลังกาย และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 (AC 307) 
รายวิชาการเงินธุรกิจ (FB 201) และรายวิชา
สัมมนากรณีศึกษาด้านประชาสัมพันธ์ (PA 412) ได้
น าหลักการ แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสอดแทรกในรายวิชาที่มีเนื้อหารสาระในแกน
หลักอยู่แล้ว ได้แก่ รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 (AC 
307) รายวิชาการเงินธุรกิจ (FB 201) และรายวิชา
สัมมนากรณีศึกษาด้านประชาสัมพันธ์ (PA 412) ซึ่ง
เ ป็ น ก า ร บู ร ณ า ก า ร แ บ บ  พ หุ วิ ท ย า ก า ร 
(Multidisciplinary)  
 รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพ
ชีวิต (ศท 124) มีการน าเนื้อหาจากหลายศาสตร์ 
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(Disciplinary) คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังคม
วิทยา จิตวิทยา และสุขภาวะ มาเชื่อมโยงเป็น
เนื้อหาสาระของรายวิชาเดียว ซึ่งเป็นการบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) และมีผู้สอน
จากหลายศาสตร์มาร่วมกันสอนในรายวิชาเดียวกัน 
 3. องค์ความรู้ด้านกลยุทธ์และกิจกรรมที่
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 4 เรื่อง ใช้กล
ยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem – based learning) การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research – 
based learning) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project – based learning) 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case –
approach method) และการจัดการเรียนการสอน
โดยให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติงาน (Work - based 
learning) โดยในแต่ละกลยุทธ์ของการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระท าหรือปฏิบัติด้วยตนเอง โดย
การใช้กิจกรรมตั้งค าถามแล้วสุ่มให้นักศึกษาตอบ 
แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มร่วมกันหาค าตอบตามใบงาน
ที่กลุ่มได้รับ แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มร่วมกันอภิปรายหา
ค าตอบจากใบงาน ใช้แผนผังความคิด (Mind map) 
ให้นักศึกษาสรุปประเด็นส าคัญโดยเชื่อมโยงประเด็น
หลัก ประเด็นที่ได้เรียนรู้การใช้บทบาทสมมุติและ
สถานการณ์จ าลอง (Role playing and 
simulation) การเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer 
learning)  แ ล ะ ก า ร เ รี ย น แ บ บ ร่ ว ม มื อ 
(Collaborative learning)  
 4 องค์ความรู้ด้านการประเมินการเรียน
การสอน 
  4.1 องค์ความรู้ด้านการประเมินตลอด
ภาคเรียน 

 งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 4 เรื่องใช้การ
ประเมินการเรียนการสอน ด้วยการประเมิน
ความก้าวหน้าระหว่างเรียน 50% (แบ่งเป็นคะแนน
ภาคปฏิบัติในชั้นเรียน 10% คะแนนทดสอบย่อย 
10% คะแนนสอบกลางภาค 30%) และคะแนน 
จากการทดสอบปลายภาคเรียน 50% รวมคะแนน
ตลอดภาค 100% 

4.2 องค์ ความรู้ ด้ านการประ เมิ น
ความก้าวหน้าระหว่างเรียน 

 งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 4 เรื่อง ใช้การ
ประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน จากการ
ประเมินการเรียนโดยตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ได้แก่ การสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
การเข้าเรียน การซักถามนักศึกษาเป็นรายบุคคล
ระหว่างการบรรยายการสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การตรวจสอบ
ผลงานที่ได้รับมอบหมายการสรุปเนื้อหาโดยใช้
แผนผังความคิด การฝึกท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน  
การน าเสนอผลการท าแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน การ
น าเสนอผลการศึกษากรณีศึกษา การประเมินผลใบ
งานกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการเขียน
วิเคราะห์ใบงาน การท าแบบทดสอบหลังเรียน และ
การตรวจสอบผลงานที่มอบหมายให้นักศึกษาจัดท า
บอร์ดเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
อภิปรายผล 
 1. อภิปรายผลการวิเคราะห์ระเบียบวิธี
วิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา          
เศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1 ผลการวิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัยที่
พบว่า ช่วงปีการศึกษา 2550 – 2554 มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิตมีงานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตาม
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แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้น 4 เรื่อง 
จ าแนกเป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง 3 เรื่อง และงานวิจัย
เชิงพรรณนา 1 เรื่อง โดยภาพรวมนับว่าคณาจารย์
ยังผลิตผลงานวิจัยด้านการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังมีจ านวนน้อย ที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากคณาจารย์ส่วน
ใหญ่ยังขาดความมั่นใจ และไม่แน่ใจในการใช้
ระเบียบวิธีในชั้นเรียน /ด้านการเรียนการสอน 
อาจารย์จากคณะวิชาที่ไม่ได้รับจากการศึกษามา
จากศาสตร์ทางด้านการเรียนการสอน เช่น ครุ
ศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ มักจะคิดว่าอาจารย์จาก
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่จบการศึกษา
มาทางด้านศาสตร์ด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
เท่านั้น จึงจะท าวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยด้านการ
เรี ยนการสอนได้  ทั้ งที่ ในความเป็นจริ งแล้ ว
มหาวิทยาลัยเองมีนโยบายสนับสนุนให้คณาจารย์ท า
วิจัยด้านในชั้นเรียน/วิจัยด้านการเรียนการสอนมาก 
โดยการจัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการวิจัย
ในชั้นเรียน รวมทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ             
การจัดประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยด้านการ
เรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมให้คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงาน
ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประชุม
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่จริงแล้วเกณฑ์การ
ประเมินผลงานด้านวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารย์
จากศาสตร์ต่างๆที่ไม่ได้สังกัดคณะวิชาหรือศาสตร์
ด้านวิทยวิธีการสอน เช่น สถาปัตยกรรม วิศวกรรม 
ผู้วิจัยอาจใช้แนวคิด ทฤษฎีหรือองค์ความรู้ ใน
ศาสตร์ของตนมาเป็นหลักคิด หรือแนวทางในการ
สร้างรูปแบบหรือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ในศาสตร์ของตน และมีการน าไปทดลองใช้หรือ
ปฏิบัติในชั้นเรียนมีการใช้ออกแบบวิจัยเหมาะสม 
ข้อมูลถูกต้องมีความเที่ยง ผลการวิจัยเกิดจากการ

วิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถน าไปพัฒนาผู้เรียน
ได้ เช่นนี้ควรนับว่าเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานที่สามารถจะน าไปใช้ใน
การขอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ผู้ท าวิจัยได้ 
 1.2 จากผลการวิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัย
ที่พบว่า งานวิจัยทั้ง 4 เรื่อง ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
โ ด ย ใ ช้ วิ ธี เ ลื อ ก ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ เ จ า ะ จ ง 
(Purposive sampling) เนื่องจากสถานการณ์และ
บริ บทของปัญหาด้ านสมรรถน ะของผู้ เ รี ยน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสุขในการเรียนรู้ 
เกิดขึ้นกับผู้เรียนในชั้นเรียนและทั้งห้องเรียนโดยมี
ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนโดยตรงของนักเรียนทั้งชั้นเรียน 
จึงเจาะจงเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือต้องการ
ศึกษาและพัฒนาผู้เรียนของตนเองโดยตรง 
 1.3 จากผลการวิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัย
ที่พบว่า ประเภทการวิจัยใช้การวิจัยกึ่งทดลองมาก
ที่สุดถึง 3 เรื่อง และเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบ
หาความสัมพันธ์ 1 เรื่อง ซึ่งก็มีความสมเหตุสมผล
เนื่องจากการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งจะน า
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาพัฒนาสมรรถนะความพอเพียงซึ่งเป็น
ปัญหาวิจัยให้กับนักศึกษาในชั้นเรียนของตนจึงให้
ความส าคัญกับการออกแบบวิจัยกึ่ งทดลองที่
สามารถยืนยันว่าผลที่เกิดขึ้นหรือสมรรถนะความ
พอเพียงที่ เ พ่ิมขึ้นของนักศึกษา มาจากการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัย ไม่ใช่มา
จากปัจจัยอ่ืน โดยเฉพาะการตั้งสมมุติฐานการวิจัย
ของการวิจัยกึ่งทดลองทั้ง 3 เรื่อง ก็ถูกต้องตาม
หลักการตั้งสมมุติฐานการวิจัยเชิงทดลอง ที่ต้องตั้ง
สมมุติฐานทางเดียวว่าเมื่อใช้นวัตกรรมที่ได้มาจาก
การวิจัยแล้วปัญหาของนักศึกษาจะลดลงไป แต่สิ่งที่
พ่ึงประสงค์จะเพ่ิมมากขึ้น (รัญจวน ค าวชิรพิทักษ์, 
2555) 
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 1.4 จากผลการวิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัย
ที่พบว่า การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยการจัด        
การเรียนการสอนทั้ง 4 เรื่อง นับว่าเป็นจุดเด่น 
เนื่องจากมีการนิยามตัวแปรที่ต้องการวัดและมีการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีการหาค่าอ านาจจ าแนก โดย            
การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม ที่มีค่า 0.2 ขึ้น ได้ค่าความ
เที่ยงแบบวัดสมรรถนะความพอเพียงทั้งฉบับ 0.86 
แบบวัดความสุขในการเรียนรู้มีค่าความเท่ียงทั้งฉบับ 
0.96  
 ในเรื่องการหาคุณภาพของเครื่องมือวัด
ตัวแปรที่ศึกษานี้ จากการพูดคุยและสัมภาษณ์อย่าง
ไม่เป็นทางการของคณะผู้วิจัยการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 4 เรื่อง 
เห็นว่าเป็นเรื่องยากและมีความซับซ้อนในค าตอบ
ผู้วิจัยต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษจะด้วย
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู้  ห รื อ ก า ร จั ด ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ บ บ อิ ง
ประสบการณ์ก็จะช่วยให้ผู้วิจัยเกิดความมั่นใจและ
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นได ้
 งานวิจัยทั้ง 4 เรื่อง ใช้สถิติเชิงบรรยาย 
(Descriptive statistics) ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานทั้ง 4 เรื่อง ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติอ้าง t-test มากที่สุด 3 เรื่อง อีก 1 
เรื่ อง  ใช้การวิ เคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติ อ้ าง อิง 
( Inferential Statistics) Pearson Product 
Moment Correlation และผลการวิจัยเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ทั้ง 4 เรื่อง  
 1.5 จากผลการวิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัย
ที่พบว่า 
 ผลการวิจัยกึ่งทดลอง 3 เรื่อง พบว่าการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถพัฒนาสมรรถนะความพอเพียงให้
เกิดกับนักศึกษาได้ และการวิจัยเชิงพัฒนา 1 เรื่อง 

สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสุขในการเรียนรู้
ได้ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงควรมีการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียงของ
นักศึกษาด้วย เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาปรับ
วิธีคิด และใช้วิธีการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสมดังปณิธานและเป้าหมายของ
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องการ
ท าให้เยาวชนคนไทยรู้จักความพอเพียง ปลูกฝัง 
อบรมบ่มเพาะให้เยาวชนคนไทยมีความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม (เพ็ญ
พรรณ ชูติวิศุทร์, 2553) 
 
 2. อภิปรายผลการสังเคราะห์องค์ความรู้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
  2.1 องค์ความรู้ด้านหลักคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 องค์ความรู้ด้านหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนเงื่อนไข
ของการใช้ความรู้ คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการ
สอดแทรกเป็นหลักคิดให้กับนักศึกษาทุกคนได้ ใน
ทุกรายวิชา ด้วยการใช้วิธีการบูรณาการใน 2 
รูปแบบคือ การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) คือ การน า
หลักการ แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สอดแทรกในเนื้อหาสาระเป็นแกนหลักอยู่แล้ว และ
การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบสห
วิทยาการ (Interdisciplinary) ที่เชื่อมโยงหลักการ 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเป็นเนื้อหา
สาระรายวิชาเดียวโดดๆ 
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 2.2 องค์ความรู้ด้านกลยุทธ์และกิจกรรม
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนทั้ง 4 รายวิชา 
ใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ คือ กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา               
การสื่อสารและความสามารถในการท างานเป็นทีม
ของผู้เรียน ใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้การวิจัยเป็นฐานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก
การศึกษาค้นคว้า และค้นพบข้อเท็จจริงต่างๆใน
เรื่องที่ศึกษาผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็น
ฐาน มุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยการลง
มือเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองทั้งรายบุคคลหรือเป็น
กลุ่ม เริ่มตั้งแต่การคิดปัญหาที่ตนเองสนใจและ
อยากรู้ค าตอบเกี่ยวกับสิ่งนั้น แล้วด าเนินการศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจจาก
เรื่องต่างๆ ที่ศึกษา และกลยุทธ์การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การปฏิบัติงานโดยตรงเป็นการบูรณาการ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน คือ บูรณา
การความรู้กับประสบการณ์ 
 โดยมีกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ประกอบด้วย การยกตัวอย่าง / การตั้งค าถาม
แล้วสุ่มให้นักศึกษาตอบ แบ่งกลุ่มนักศึกษาร่วมกัน
หาค าตอบตามใบงานที่ได้รับ แบ่งกลุ่มนักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายหาค าตอบจากใบงานและการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน นักศึกษาสรุปประเด็นโดยใช้
แผนผั งคว ามคิ ด  กา ร ใช้ บทบาทสมมุติ และ
สถานการณ์จ าลอง การเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
การเรียนแบบร่วมมือและการฝึกปฏิบัติ 
 จากผลงานวิจัยการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นับว่าอาจารย์
ผู้วิจัยได้มีการเปลี่ยนวิธีการสอนแบบเดิมๆจากการ
ที่เน้นครูหรือผู้สอนเป็นผู้พูด แต่เพียงฝ่ายเดียว แจก
แต่ sheet เฉลยแต่ข้อสอบ มอบแต่การบ้าน ที่มัก

ถูกโจมตีว่าท าให้ผู้เรียนเป็นแต่เพียงผู้ฟัง ส่วนใหญ่
เฉื่อยไม่กระตือรือร้น ท าให้ผู้เรียนคิดไม่เก่ง ท างาน
กลุ่มไม่เป็น น าเสนอไม่เก่ง มาเป็นผู้สอนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
ผู้ เรียนมีการศึกษาหาความหมาย และท าความ
เข้าใจสร้างความรู้จากเนื้อหาสาระที่ เรียนด้วย
ตนเอง มีปฏิสัมพันธ์และท ากิจกรรมการเรียนกับ
เพ่ือนในการช่วยกันหาค าตอบ ร่วมกันน าเสนอ
ผลงาน อภิปรายและสรุปข้อความรู้ที่ได้ร่วมกัน เป็น
การเปลี่ยนบทบาทผู้เรียนจากการเป็นผู้รับฟังอย่าง
เดียว (Passive learner) มาเป็นผู้เรียนที่ร่วม
กิจกรรมการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองตามหลักการ
และแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญมาจัดเป็นกระบวนการเรียน             
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ส าเร็จ 
 2.3 องค์ความรู้ด้านการประเมินการ
เรียนการสอน 
 งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 4 เรื่อง มีการ
ประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียนและคะแนนจาก
การสอบปลายภาคเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ด้วยคะแนนจากคะแนนภาคปฏิบัติท าแบบฝึกหัดใน
ชั้นเรียน จากคะแนนการจัดสัมมนาอภิปรายและ
วิเคราะห์กรณีศึกษา จากคะแนนการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน คะแนนจากการท ารายงานเดี่ยว รายงาน
กลุ่ม และการท างานกลุ่ม 
 การประเมินการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายดังกล่าว เป็นการประเมินผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ความคิด กระบวนการ และความรู้สึก
จากสิ่งที่ปฏิบัติจริง งานที่ท าจริงใช้ตีค่า (assess) 
ผลที่ผู้เรียนได้รับจากประสบการณ์จริง ด้วยวิธีการที่
ผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียนท างานใกล้ชิด
ร่วมกัน การตีค่าการสรุปผลให้คะแนนมีทั้งการ
บรรยายเชิงคุณภาพและการให้คะแนนเชิงปริมาณ
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เป็นการประเมินตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1 แนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านการ
เรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กระท าได้ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 2 แบบคือ 
การวิจัยเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงทดลอง การ
วิจัยเชิงคุณภาพที่ยังไม่ปรากฏก็ควรได้รับการ
ส่งเสริมให้เลือกมาใช้ในการวิจัยด้านการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้ข้อมูลเชิงลึกได้ หรืออาจจะเป็น
การวิจัยแบบผสม (Mixed model method) 
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเป็น
แนวโน้มการวิจัยที่ได้รับความนิยมและยอมรับว่า
เป็นงานวิจัยที่มีคุณค่าและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในการจัดการเรียนการสอน  เป็นการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ด้านการสอนและการท าวิจัย
ได้เป็นอย่างด ี
 2 ในการจัดการเรียนการสอนควรใช้กล
ยุทธ์และกิจกรรมของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเองได้จะเกิดประโยชน์คุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนได้จริง และผู้สอนควรท าความเข้าใจและ

ตระหนักถึงปัจจัยส าคัญที่จะให้กระบวนการจัดการ
เ รี ยนกา รสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ยน เป็ นส า คั ญจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อการสร้างบรรยากาศใน
ชั้นเรียนให้ผู้ เรียนเกิดความสุขในการเรียน เกิด
ศรัทธาต่อการเรียน เป็นการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาได้สมบูรณ์ครบถ้วน 
 3 ในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้า
ไปในการจัดการเรียนการสอนอาจกระท าได้ด้วย
การ บูรณาการหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้าไปในรายวิชาในลักษณะของการบูรณา
การแบบพหุสาขาวิชา (Multidisciplinary) หรือ
ก า ร บู ร ณ า ก า ร แ บ บ ส ห ส า ข า วิ ช า 
( Interdisciplinary) ห รื อ ก า ร จั ด เ ป็ น ร า ย วิ ช า
เศรษฐกิจพอเพียงโดยตรงก็ได้ในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาต่างๆของทุกหลักสูตร 
 4 การประเมินการเรียนการสอนควร
ด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน 
ผู้สอนควรออกแบบการประเมินการเรียนการสอน
ไปพร้อมกับการจัด การเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ทั้งนี้โดยให้ความส าคัญการประเมินที่
ครบถ้วนทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะและทักษะของ
นักศึกษาที่สอดคล้องและครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของการจัดการเรียนการสอน  
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บทคัดย่อ 
  
 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอวิธีการวิเคราะห์ระบบการเมืองตามตัวแบบของอิสตันและ   
พาร์สันส์ ซึ่งปัจจุบันนักรัฐศาสตร์ได้รับอิทธิพลทางความคิดในการวิเคราะห์การเมืองมาจากนักคิดสองท่านนี้ 
ซึ่งเป็นแนว การวิเคราะห์ในเชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์ระบบการเมืองควรมีการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์หลากหลายแนวทาง ทั้งแนวคิดทฤษฎีมานุษยวิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา แล้วประมวลเข้ามาสู่
แนวคิดปรัชญา มนุษยศาสตร์ จิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ที่จะเน้นไปที่ต าแหน่ง อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ 
ความเสียสละ คุณลักษณะผู้น า ภาวะผู้น า ศาสนา วัฒนธรรม จริยธรรมคุณธรรม  และมโนธรรมของผู้น าใน
สังคม  องค์การ สถาบัน การบริหารการปกครอง โดยปรับบูรณาการกับแนวคิดของนักคิดหลังสมัยใหม่นิยม
หรือแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม จะช่วยให้การวิเคราะห์ระบบ ทางการเมืองมีความน่าเชื่อถือถูกต้องเหมาะสม
มากขึ้น 
 
ค าส าคัญ: ระบบการเมือง, อิสตัน, พาร์สันส์, หลังสมัยใหม่นิยม, หลังโครงสร้างนิยม 
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Analytical Model of Political System: The Easton and Parson Models 
 
 

Priwan Khenprom 
 
Abstract 
  
 The objective of this article is to present how to conduct an analysis of political 
system by means of Easton Model and Parsons Model. At present, Political scientists have 
been influenced by both Easton and Parsons in their analysis of political systems. Both 
Models, however, are primarily based on structural analysis. The analysis of political systems 
would better be carried out under various conceptual frameworks, including concepts in 
anthropology, psychology, and sociology. Moreover, the analysis would be integrated with 
the concepts in philosophy, humanity, psychological science, and social sciences with an 
emphasis on status, authority, responsibility, sacrifice, leadership characteristics, leadership, 
religion, culture, virtue, conscience, firms, institutes, and governances. Furthermore, post 
modernism concept or post structuralism concept should be also taken into consideration. 
The said approaches would eventually lead to a more appropriate and reliable political 
analysis. 
 
Keywords: Political system, Easton, Parsons, Post modernism, Post structuralism  
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บทน า 
 จากอดีตถึงปัจจุบันนักรัฐศาสตร์มีความ
พยายามที่จะท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทาง
การเมืองเพ่ือที่จะอธิบาย พรรณนา และพยากรณ์
สิ่งที่เกี่ยวกับการเมืองเพ่ือให้สังคมและการเมือง
สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนในสังคม ก่อนที่จะให้
ความหมายของระบบการเมือง(Political system) 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความหมายของระบบ 
(system)  เป็นล าดับแรกกล่ าวคือ  การ เมื อ ง 
(Politics) เป็นระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวพันหรือมีอิทธิพลต่อกัน โดย
ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ เป็นปัจจัยน าเข้า 
องค์ประกอบกระบวนการและองค์ประกอบปัจจัย
น าออกโดยทุกองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ภายนอกที่มีส่วนในการผลักดันในกระบวนการ 
ส าหรับค าว่า “การเมือง” เป็นความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบหรือปัจจัยองค์ประกอบภายใน ได้แก่ 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต และ
องค์ประกอบภายนอก ได้ แก่  สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กรและสภาพแวดล้อมระดับโลก 
องค์ประกอบเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อ
กัน ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งเป็น
แรงผลักดันส าคัญในระบบการเมือง มีปัจจัยน าเข้าสู่
กระบวนการแปลงรูปเพ่ือให้ได้ผลผลิตของระบบ 
ผลผลิตก็จะได้รับอิทธิพลจากแรงผลักดันทาง
การเมืองย้อนกลับไปในระบบสารสนเทศที่จะปรับ
ไปเป็นปัจจัยน าเข้าอีกครั้ง และน าเข้าสู่ระบบทาง
การเมืองอีกครั้งต่อไป 
 ในอดีตนักรัฐศาสตร์ได้ให้ความสนใจศึกษา
ระบบการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งนับตั้ งแต่
ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา การให้ความหมาย             
ของระบบการเมืองเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องท าความ
เข้าใจให้กระจ่างเพ่ือที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการท าความเข้าใจ รวมถึงเพ่ือการพัฒนาข้อเสนอ 
และการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข
ปัญหาทางการเมืองต่อไป เมื่อกล่าวถึงการศึกษา

ระบบการเมืองนักรัฐศาสตร์มักจะอ้างถึงการน า
ทฤษฎีระบบมาใช้ในการศึกษาระบบการเมืองของ
นักวิชาการสองท่าน คือ เดวิด อิสตัน (Easton, 
1965, 1979, 1979, 1981) และทาล์คอทท์           
พาร์สันส์ (Parsons, 1967, 1967, 1970, 2007) 
ดังนี้  
 ตัวแบบของเดวิด อิสตัน ในการศึกษาระบบ
การเมืองตามแนวคิดของอิสตัน ควรเริ่มจาก
การศึกษางานวิชาการที่เขาเขียนขึ้น ในปี ค.ศ. 
1965 ที่ชื่อว่า “A Framework for Political 
Analysis”ตี พิ ม พ์ โ ด ย ส า นั ก พิ ม พ์  Princeton 
University อิสตันได้น าทฤษฎีระบบมาใช้วิเคราะห์
ระบบการเมือง และเขาเสนอตัวแบบการวิเคราะห์
ระบบการเมืองขึ้น จากนั้นตัวแบบของเขาก็ได้รับ          
ความนิยมในการอ้างอิงและน ามาศึกษาต่อเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน อิสตันได้เสนอว่าองค์ประกอบการ
วิเคราะห์การเมืองจ าเป็นต้องแยกองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การเมืองออกมาให้ชัดเจน 
จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ระบบการเมืองซึ่งจะท า
ให้เกิดความ  เข้าใจระบบการเมืองนั้นๆ ได้ตามที่
ต้องการ องค์ประกอบของระบบที่อิสตันกล่าวถึง
ได้แก่ สภาพแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ
แปลงรูปหรือกระบวนการ ผลผลิต และข้อมูล
ย้ อ น ก ลั บ  โ ด ย ที่ ปั จ จั ย น า เ ข้ า ข อ ง ร ะ บ บ 
ประกอบด้วย ความต้องการและการสนับสนุน ส่วน
ผลผลิตของระบบ ประกอบด้วย การตัดสินใจและ              
การด าเนินการ ที่ผ่านมามีนักรัฐศาสตร์ที่ศึกษา
ระบบการเมืองกล่าวอ้างถึงงานของอิสตันจ านวน
มาก และน าแนวคิดของเขามาเป็นกรอบแนวคิด          
ที่ ใช้ ในการศึกษาระบบการเมือง โดยเฉพาะ              
นักรัฐศาสตร์เมื่อกล่าวถึงระบบการเมืองมักจะต้อง
กล่าวถึงงานของอิสตันเสมอถือว่าเป็นงานเขียน               
ที่ ได้รับความนิยมในการกล่าวอ้างถึงมากกว่า          
นักรัฐศาสตร์ท่านอ่ืนๆ ในความคิดของผู้เขียนน่าจะ
มากกว่าการอ้างถึงแนวคิดของพาร์สันส์ด้วย 
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 ส่วนตัวแบบของทาล์คอทท์ พาร์สันส์นั้น เป็น
แนวคิดที่มองสังคมเป็นเรื่องของโครงสร้าง แนวคิด
นี้มีอิทธิพลต่อนักทฤษฎี ทางสังคมศาสตร์อย่างมาก
และนักรัฐศาสตร์ ในอดีตต่อมาจนถึงปัจจุบัน พาร์
สันส์เขียนงานจ านวนมากเพ่ือถ่าย ทอดความคิด
ของเขา งานเขียนที่ชื่อว่า “The Structure of 
Social Action” ในปี ค.ศ.1937 งานเขียนที่ชื่อว่า 
“The Social System” ในปี ค.ศ.1951 งานเขียน
ที่ชื่อว่า “Structure and Process in Modern 
Societies” ในปี ค.ศ.1960 งานเขียนที่ชื่อว่า 
“Sociological Theory and Modern Society” 
ในปี ค.ศ.1968 งานเขียนที่ชื่อว่า “Politics and 
Social Structure” ในปี ค.ศ. 1969 งานเขียนที่ชื่อ
ว่า “Social Systems and the Evolution of 
Action Theory” ในปี ค.ศ.1977 งานเขียนที่ชื่อว่า 
“Action Theory and the Human Condition” 
ในปี ค.ศ. 1978 (Parsons, 1964, 1967, 1970, 
2007) พาร์สันส์มีข้อเสนอว่าสังคมมีโครงสร้างที่
ตายตัว ระบบสังคมมีระบบย่อยจ านวนหลายระบบ 
แต่ละระบบของสังคมมีหน้าที่ทางสังคมที่ต้อง
ด าเนินไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละระบบใน
สังคม การท าความเข้าใจโครงสร้างและระบบสังคม
เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาระบบสังคม และ
ระบบการเมือง  
 ที่ ผ่ านมามีนั กรั ฐศาสตร์ ที่ ศึ กษาระบบ
การเมืองกล่าวอ้างถึงงานของพาร์สันส์จ านวนมาก
เช่นกัน และน าแนวคิดของเขามาเป็นกรอบแนวคิด
ที่ ใช้ ในการศึกษาระบบการเมือง โดยเฉพาะ          
นักรัฐศาสตร์ที่ศึกษาระบบการเมืองในเชิงสังคม
วิทยาการเมือง (political sociology) หรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีสังคมและการเมือง ถึงแม้ว่า
จะได้รับการกล่าวถึงน้อยกว่าแนวคิดระบบการเมือง
ของอิสตันก็ตาม 
 
 
 

ตัวแบบการวิเคราะห์ระบบการเมือง 
ของอิสตัน 
 อิสตันน า เสนอตั วแบบระบบการ เมือ ง           
ซึ่งมีนักรัฐศาสตร์จ านวนมากน ามาใช้ในการศึกษา
ระบบการเมือง อิสตันเห็นว่าองค์ประกอบของการ
วิเคราะห์การเมืองควรเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 5 
องค์ประกอบ กล่าวคือ  
 องค์ประกอบแรก สภาพแวดล้อม อิสตันเห็น
ว่าสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับระบบการเมืองมีอยู่
มากมายที่มี อิทธิพลต่อการเมือง การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการให้
มีสารสนเทศเพียงพอต่อการวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเมือง สภาพแวดล้อม
ในที่นี้อาจจะเป็นสถาบัน ทางการเมือง สภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองก็ได้ สภาพแวดล้อม
โดยทั่วไปเป็นสิ่งที่ ไม่สามารถควบคุมได้ในทาง
ปฏิบัติของการวิเคราะห์ระบบการเมือง ส าหรับการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของแต่ละสังคมย่อมมี
แตกต่างกัน รวมถึงเมื่อวิเคราะห์ระบบการเมืองที่มี
ร ะบอบ  การปกครอ งแตกต่ า งกั นย่ อมจะมี
สภาพแวดล้อม ที่ไม่สามารถควบคุมได้แตกต่างกัน
ด้วย ในสังคมที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย                       
ย่ อ มมี ส ภ าพแวดล้ อม เ อ้ื อต่ อ ก า รท า หน้ า ที่                     
ขององค์ ป ระกอบ ได้ ดี ก ว่ า สั ง คมที่ ปกครอ ง              
ในระบอบเผด็จการ เนื่องจากสังคมประชาธิปไตยมี
ระบบสังคมมีการเปิดมากกว่าสังคมเผด็จการ 
สภาพแวดล้อมภายนอกระบบการเมืองก็มีอิทธิพล
มากกว่าสังคมเผด็จการที่มักจะพยายามควบคุม
สภาพแวดล้อมภายนอกโดยการปิดประเทศ 
 องค์ประกอบที่สอง ปัจจัยน าเข้า อิสตัน           
เ ห็ น ว่ า ปั จ จั ย น า เ ข้ า เ ป็ น ตั ว ป้ อ นที่ น า เ ข้ า สู่
กระบวนการแปลงรูปหรือระบบการเมือง ปัจจัย
น าเข้าเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะส่งเข้าสู่กระบวนการแปลง
รูปหรือระบบการเมือง ในทัศนะของอิสตันประกอบ
ไป ด้ ว ย  ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล ะก า ร ส นั บ ส นุ น            
โดยความต้องการเป็นความต้องการของผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสียในระบบการเมือง ส่วนการสนับสนุน             
เป็นการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ
การเมืองเช่นกัน สิ่งเหล่านี้ เป็นเสมือนวัตถุดิบ         
ที่ ส่ ง ผล เข้ า สู่ ร ะบบการ เมื อ ง  ในทา งปฏิ บั ติ              
ขอ งกา ร วิ เ ค ร า ะห์ ร ะบบกา ร เ มื อ ง  ส า ห รั บ                    
การวิ เคราะห์ปัจจัยน าเข้ามีความแตกต่างกัน          
ในระบอบการปกครองต่างกัน สังคมที่ปกครองด้วย
ระบอบประชา ธิ ป ไตยย่ อมมี ค ว ามต้ อ งกา ร                 
ของประชาชนและการสนับสนุนอย่างหลากหลาย
ประเด็น เนื่องจากสังคมเปิดกว้างในการแสดง 
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ แ ส ด ง ก า ร ส นั บ ส นุ น                        
ทางการเมือง รวมถึงมีช่องทางในการแสดงออกถึง
ความต้องการและการสนับสนุนได้มากกว่าสังคมที่
ปกครองในระบอบเผด็จการ ซึ่งมักจะมีการจ ากัด
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการแสดงความ
ต้องการและการสนับสนุน ผู้ปกครองผูกขาด               
ในการเสนอความต้องการต่างๆ โดยตัดสินใจ แทน
ป ร ะ ช า ช น ว่ า สิ่ ง ใ ด ค ว ร เ ป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ ง ก า ร                  
ส่วนประชาชนมีหน้าที่สนับสนุนเท่านั้นโดยใช้กลไก
รัฐเป็นเครื่องมือบีบบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส า ม  ก ร ะ บ ว น ก า ร               
ทางการ เมื อง  อิสตัน เห็นว่ า ในกระบวนการ           
ที่เรียกว่า “กระบวนการแปลงรูป” (conversion 
process) เป็นกระบวนการที่น าปัจจัยน าเข้ามาสู่
กระบวนการแปรเปลี่ยนสภาพหรือกระบวนการ
แปลงรูปร่าง ปัจจัยน าเข้าที่น าเข้าสู่กระบวนการนี้
เป็นสิ่ งส าคัญอย่างยิ่ งเนื่องจากผลผลิตจะเป็น
อย่างไรขึ้นอยู่กับปัจจัยน าเข้านี้ เป็นส าคัญด้วย 
กระบวนการนี้เป็นกระบวนการเปลี่ยนสภาพของ
ความต้องการและข้อเรียกร้องให้เปลี่ยนเป็นผลผลิต
ในระบบการเมือง ในทางปฏิบัติของการวิเคราะห์
ระบบการเมือง ส าหรับการวิเคราะห์กระบวนการ
ทางการเมืองนั้น มักจะเกี่ยวพันกับการท าหน้าที่
ขององค์กรทางสังคมและการเมืองเป็นหลัก การท า
หน้าที่ของกลไกทางสังคม รวมถึงกระบวนการ
เคลื่อนไหวทางการเมือง กระบวนการกลุ่มทางสังคม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองในกระบวนการทางการเมืองหรือไม่ 
มักจะขึ้นอยู่กับระบอบการปกครองของสังคมนั้น
เ ป็ น ห ลั ก  ห า ก สั ง ค ม ป ก ค ร อ ง ด้ ว ย ร ะบ อ บ
ประชาธิปไตยมักจะมีกลไก ที่เอ้ืออ านวยต่อทุกฝ่าย
ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการร่วมกันแปลงรูปของปัจจัยน าเข้าให้
ได้ผลผลิตที่ต้องการ แต่หากสังคมปกครองใน
ระบอบเผด็จการมักจะมีการด าเนินการในทาง
ตรงกันข้าม กระบวนการ ทางการเมืองมักจะถูก
ผูกขาดจากผู้ปกครองเป็นหลัก ผลผลิตจึงไม่สะท้อน
ถึงความต้องการและการสนับสนุนจากประชาชน 
แต่มักจะเป็นความต้องการของผู้ปกครองและให้
ประชาชนสนับสนุน 
 องค์ประกอบที่สี่  ผลผลิต อิสตันเห็นว่า          
เป็นสิ่งที่ได้จากกระบวนการแปลงรูปหรือขั้นตอนใน
กระบวนการในระบบการเมือง โดยสิ่งที่ ได้จาก
กระบวนการดังกล่าว ประกอบด้วย การตัดสินใจ
และการด าเนินการเป็นการตัดสินใจทางการเมือง
และการด าเนินการ ซึ่งการตัดสินใจเป็นการตัดสินใจ
ที่จะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ การตัดสินใจ
ไม่ด า เนินการอย่างใดอย่างหนึ่ ง  ผลผลิตของ
กระบวนการยังอาจหมายความรวมถึงนโยบาย
สาธารณะที่ได้จากกระบวนการแปลงรูปทางการ
เมือง เนื่องจากนโยบายสาธารณะ เป็นแนวทาง
อย่างกว้างของผู้มีหน้าที่ตัดสินใจทางการเมืองว่าจะ
ตัดสินใจที่จะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ตัดสินใจว่าจะไม่ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ ง 
ในทางปฏิบัติของการวิเคราะห์ระบบการเมือง 
ส าหรับการวิเคราะห์ผลผลิตตามแนวคิดของอิสตัน 
ทั้ ง ผลผลิ ตส่ วนที่ เ ป็ นการตั ดสิ น ใจและการ
ด า เนินการ  โดยการตัดสิน ใจ เป็นการตัดสิน           
ในภาพกว้างหรือแนวทางการปฏิบัติการทางสังคม
และการ เมื อ ง  รวมถึ งสิ่ งที่ เ ป็นการตัดสิน ใจ                  
ไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วย ผลผลิตจึงอาจอยู่ในรูป
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ หรือค าสั่งต่างๆ  
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ก็ได้ ผลผลิตทั้งสองส่วนจะสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นปัจจัย
น าเข้าเสมอ การท าความเข้าใจผลผลิตจึงต้อง
พิจารณาในมิติที่กล่าวมาจึงจะท าให้เข้าใจผลผลิต
ของกระบวนการทางการเมือง  
 องค์ประกอบสุดท้าย ข้อมูลย้อนกลับ อิสตัน
เห็นว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากกระบวนการแปลง
รู ป ใ น ร ะ บ บ ก า ร เ มื อ ง  เ มื่ อ ไ ด้ ผ ล ผ ลิ ต จ า ก
กระบวนการแล้วก็จะได้ข้อมูลสารสนเทศน ากลับ
ไปสู่กระบวนการตั้งต้นใหม่ นั่นคือ ย้อนกลับไปยัง
ปัจจัยน าเข้าของกระบวนการ เมื่อปัจจัยน าเข้าได้รับ
สารสน เทศดั งกล่ า วก็ จะมีการปรั บปรุ งห รื อ
เปลี่ ยนแปลงปัจจั ยน า เข้ าก่ อนที่ จ ะน า เข้ าสู่
กระบวนการแปลงรูปอีกครั้งหนึ่ง ในที่นี้ปัจจัย
น าเข้าทั้งความต้องการและการสนับสนุนก็มีการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโดยมี พ้ืนฐานข้อมูล
สารสนเทศจากข้อมูลย้อนกลับ ในทางปฏิบัติ             
ขอ งก า รวิ เ ค ร า ะห์ ร ะบบกา ร เมื อ งดั ง กล่ า ว                 
การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับเป็นสิ่งส าคัญในระบบ
การเมือง ข้อมูลย้อนกลับนอกจากจะเป็นสิ่งที่ได้จาก
กระบวนการทางการเมืองในรูปของผลผลิต ใน
เบื้องต้นแล้ว ข้อมูลย้อนกลับนี้ก็ได้รับอิทธิพลจาก
สภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลย้อนกลับจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนปัจจัย
น าเข้าก่อนที่จะน าเข้าสู่กระบวนการทางการเมือง
อีกครั้ง  
 
ตัวแบบการวิเคราะห์ระบบการเมือง             
ของพาร์สันส์ 
 ตัวแบบของพาร์สันส์ได้รับความนิยมน ามา
ศึกษาโครงสร้างและระบบสังคม รวมถึงระบบ
การเมืองด้วย แนวคิดพ้ืนฐานของพาร์สันส์เห็นว่า
สังคมที่ดีจะต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย           
โดยก าหนดค่านิยมของคนในสังคมขึ้นมา บุคคลซึ่ง
เป็ นสมาชิ กของสั งคมจะยอมรั บค่ านิ ยมนั้ น 
เนื่ องจากสั งคมมีมาตรการในการควบคุมคน              
ในสังคมให้ปฏิบัติตาม สมาชิกของสังคมก็มีความ

ต้องการการยอมรับเข้ากลุ่ม ในเบื้องต้นกลุ่มอาจจะ
มีมาตรการหากบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มไม่ได้
ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของกลุ่ม อาจแสดงถึง           
การไม่ยอมรับเข้ากลุ่ม ขับออกจากความเป็นสมาชิก
กลุ่ม 
 พาร์สันส์เห็นว่าการท่ีสังคมมีระเบียบจะท าให้
คนไม่เห็นแก่ตัว และท าตัวเป็นประโยชน์กับกลุ่ม
ของตนหรือสังคม นั่นเอง ส่วนมาตรการขั้นสูงขึ้นมา
ในระดับสังคม เป็นมาตรการทางกฎหมายจัดการ
บุคคลที่ละเมิดค่านิยมของสังคม เมื่อสังคมมีทั้ง
มาตรการของกลุ่มและกฎหมายเป็นเครื่องมือ โดย
ท าให้คนมีค่านิยม ที่สอดคล้องกัน ก็จะท าให้เกิด 
“ความเป็นระเบียบ” ขึ้น ระเบียบกฎเกณฑ์ของ
สังคมจึงเป็นสิ่งส าคัญเป็นแนวปฏิบัติของคนใน
สั งคมหรือ เป็นวิ ถีปฏิบั ติภายใต้ชุ ดความเชื่ อ
บางอย่างร่วมกันของคนที่เป็นสมาชิกสังคม แนวคิด
การปรากฏตัวถือเป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่พาร์สันส์
น ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างทฤษฎีหรือตัวแบบที่
เรียกว่า “ระบบสังคม”โดยพาร์สันส์เห็นว่าสังคมมี
โครงสร้างมีองค์ประกอบย่อยต่างๆ มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกัน หากเข้าใจชุดความคิดเหล่านี้ก็จะเกิด
ประโยชน์ ในการสร้างหรือออกแบบสังคมที่ดี 
เนื่องจากสังคมมีความสลับซับซ้อนมากมายนัก 
 สังคมในความคิดของพาร์สันส์ เป็นการ
รวมกันของระบบต่างๆ มากมาย หลายระบบ          
เขาพยายามศึกษาและแยกองค์ประกอบออกมาว่า
สังคมมีองค์ประกอบใดบ้าง มีระบบใดบ้าง โดยเขา
พบว่าระบบสังคมทุกระบบจะต้องมีมาตรการหรือ
กลไกที่มาตอบสนองหรือต้องได้รับการตอบสนอง 
หากระบบสังคมใดไม่ได้รับการตอบสนองระบบนั้นก็
จะไม่สามารถด ารงอยู่ ได้  ดั งนั้น เ พ่ือให้ระบบ   
สั ง คมสามา รถด า ร งอยู่ ไ ด้ จ า เ ป็ นต้ อ ง ได้ รั บ                    
การตอบสนองอย่างเหมาะสม หากระบบสังคมได้รับ
การตอบสนองระบบนั้นสามารถด ารงอยู่ได้ ระบบ
นั้นก็จะท าหน้าที่ที่คาดหวังที่มีต่อระบบนั้นได้อย่าง
ราบรื่ น  และต่ อ เนื่ อ ง เ รื่ อย ไป กระบวนการ          
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ท าหน้าที่ของระบบสังคมที่ ใช้ได้ต้องด าเนินไป              
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับการท าความเข้ า ใจระบบสั งคม             
ใ น ค ว า ม คิ ด ข อ ง พ า ร์ สั น ส์ จึ ง มี ค ว า ม ส า คั ญ           
โดยพิจารณาว่าระบบสังคมได้รับการตอบสนอง
ห รื อ ไ ม่  เ นื่ อ ง จ า ก ร ะ บ บ สั ง ค ม ต้ อ ง ก า ร                
การตอบสนอง ระบบนั้นจึงจะด ารงอยู่ได้และพร้อม
จะท าหน้าที่ของระบบต่อไปอย่างต่อเนื่องเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ในสังคมมีสถาบันหลักหลาย
สถาบัน โดยสถาบันหลักเหล่านั้นจะท าหน้าที่ของ
ตนเพ่ือรับใช้หรือรองรับตอบสนองความต้องการ 
หากกระบวนการนี้ราบรื่นก็จะท าให้สังคมสามารถ
ด ารงอยู่ในภาพรวม พาร์สันส์กล่าวถึงการปรับตัวใน
การผลิตสินค้า การสร้างความมั่งคั่งในทางเศรษฐกิจ 
โดยใช้ประโยชน์จากสภาวะแวดล้อม ใช้เงินเป็นตัว
ขับเคลื่อน การท างานตามหน้าที่ นอกจากนี้การใช้
ป ระ โ ยชน์ จ ากการ เมื อ ง ให้ บ ร รลุ เ ป้ าหมาย 
ความชอบธรรมในการใช้อ านาจเป็นสิ่งส าคัญมาก 
โดยเฉพาะการใช้อ านาจทางการเมือง 
 ส่วนหน้าที่ พ้ืนฐานของสั งคม พาร์สันส์           
เชื่อว่าหน้าที่พื้นฐานของสังคม 4 ประการ กล่าวคือ 
 1. การปรับตัวเป็นหน้าที่ส าคัญมากที่จะต้อง
มีการด าเนินการ โดยยึดระบบเป็นหลัก ซึ่งต้องมี
การส ารวจตรวจสอบว่าสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
หรือเกิดขึ้นปรากฏอยู่ในสังคมนั้น มีความเหมาะสม 
สอดคล้องหรือตรงกับความต้องการ ของระบบ
หรือไม่ หากเหมาะสมสอดคล้องก็ไม่จ าเป็นต้อง
ปรับตัว แต่หากพบว่ามีช่องว่างของความเหมาะสม
หรือไม่มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องก็มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสม
สอดคล้องต่อไป โดยไม่มีสิ่ งใดที่ไม่ต้องปรับตัว 
เนื่องจากความต้องการของระบบมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม 
 2.การก าหนดเป้ าหมายของสั งคมเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างมากที่ต้องด าเนินการให้ชัดเจนเป็น
รูปธรรม และต้องมีกระบวนการอบรมบ่มนิสัย          

ทางสังคมโดยเป็นหน้าที่ของระบบต่างๆ และ
สถาบันทา งสั ง คม เหล่ านั้ นจะต้ องท าหน้ าที่           
ของตนเองเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ ให้ ได้  หากย้อนกลับมาพิจารณาสั งคมไทย 
ความคิดกระแสหลักต้องการให้สังคมมีระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตยแบบไทย โดยมีการน าเกณฑ์
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ แ บ บ ธ ร ร ม า ธิ ป ไ ต ย ห รื อ               
การสร้างประชาธิปไตยที่มีธรรมหรือศีลธรรม                 
เ ร าก็ ต้ อ งมี ร ะบบสั งคม  มี สถาบันของสั งคม               
มาท าหน้าที่ เ พ่ือให้สามารถบรรลุ เป้าหมายนั้น              
ให้ได้ โดยอาจใช้เรื่องอ านาจหรืออ านาจรัฐในทาง
การเมืองมาช่วยให้ เกิดการประสานให้บรรลุ
เป้าหมาย หรือหากต้องการระบอบประชาธิปไตย
แบบตะวันตก สั งคมต้องร่ วมกันก าหนดเป็น
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุก็จ าเป็นต้องอาศัยระบบ
ต่างๆ มาท าหน้าที่เช่นกัน  
 3.การบูรณาการเป็นอีกหน้าที่ที่มีความส าคัญ
อย่างมาก โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การท าให้ทุกหน่วยใน
ระบบสังคมสามารถสอดประสานกันร่วมมือกัน
อย่างลงตัว สังคมต้องมีการบูรณาการไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน หากไม่สามารถท า
ให้เกิดการ บูรณาการประสานกันก็จะท าให้ไม่
สามารถที่จะบูรณาการประสานกันได้ก็จะท าให้
สังคมเกิดปัญหา พาร์สันส์เห็นว่าสังคมเป็นระบบ
ใหญ่ที่มีระบบย่อยมากมายหลากหลาย มีความ
แตกต่างกันอย่างยิ่ง แต่ระบบสังคมใหญ่ต้องมีกลไก
ประสานกันให้แต่ละระบบย่อยท าหน้าที่ของตนเอง
ให้สมบูรณ์อย่างบูรณาการร่วมกัน ภายใต้ความ
แตกต่างหลากหลายของระบบย่อยในภาพรวมของ
การบูรณาการ การท าหน้าที่ของระบบย่อยในสังคม
ต้องมีความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว ประสานกัน
อย่างบูรณาการ เป็นข้อเสนอของพาร์สันส์ที่ต้องการ
ให้สังคมด าเนินไปสู่ เป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน 
ภายใต้การท าหน้าที่ของระบบย่อยในสังคม โดยเป็น
การเสนอให้มีการตรวจสอบว่าแบบแผนของสังคมที่
มีนั้นถือเป็นสิ่งที่ปัจเจกบุคคลหรือคนในสังคมต้อง
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ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หากปรากฏว่าปัจเจก
บุคคลไม่สามารถท าหน้าที่ตามที่คาดหวังได้หรือขาด
แรงจูงใจที่จะก้าวไปกับสังคมสู่เป้าหมายสังคม เป็น
หน้าที่ของสถาบันทางสังคมที่จะต้องฟ้ืนฟูสภาพ
จิตใจให้ปัจเจกบุคคลเหล่านั้นสามารถเข้าใจและ
ร่วมเดนิทางไปด้วยกันสู่เป้าหมายของสังคม 
 4. การฟ้ืนฟูปัจเจกบุคคลให้มีจุดร่วมของ
เป้าหมายเดียวกันเพ่ือรักษาไว้ซึ่งแบบแผนของสังคม 
ทุกส่วนต้องใช้ความพยายามในการรักษาแบบแผน
ของสังคมไว้ การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นได้ เป็นสิ่ง
ที่พาร์สันส์เรียกว่า “การปรับตัว” แต่การปรับตัว
ต้องกระท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยต้องใช้เวลาใน
การปรับเปลี่ยนทางการเมือง พาร์สันส์ไม่เห็นด้วย
กับการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็ว รุนแรงหรือการ
เปลี่ยนแปลงระบบแบบถอนรากถอนโคน หรือไม่
เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในแนวทาง “ปฏิวัติ” 
โค่นล้มอย่างรุนแรงและยิ่งไม่เห็นด้วยกับการใช้
ความรุนแรงทางสั งคมและการ เมือ ง ในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมและการเมือง  
 การท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและ
สภาพแวดล้อมทางสังคม เป็นสิ่งจ าเป็นยิ่งต่อการท า
หน้าที่ปรับตัวของสังคม โดยเป็นพ้ืนฐานที่สังคมต้อง
ตระหนักถึงความส าคัญ ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์
โครงสร้างระบบและสภาพแวดล้อม ทางสังคมเพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการปรับตัวของสังคม นั่นเอง 
 การท าหน้าที่ปรับตัวของปัจเจกบุคคลเป็น
ความพยายามที่ จะ ให้สั งคมบรรลุ เป้ าหมาย              
ของสั งคม พาร์ สั นส์ จึ ง ให้ความส าคัญกับคน                
ที่ อยู่ ในสั งคมในฐานะสมาชิกสั งคม โดยเน้น                
ที่บุคลิกภาพของบุคคล โดยบุคลิกภาพของคน                
ในสังคมจะต้องสอดคล้องและไม่เป็นอุปสรรค
ขัดขวางการไปสู่ เป้าหมายการบรรลุเป้าหมาย           
ของสังคม หากพิจารณาแล้วพบว่าคนในสังคม           
มีบุคลิกภาพที่ไม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือ
ท า ใ ห้ สั ง ค ม ไม่ บ ร ร ลุ เ ป้ า หม าย  เ ป็ นห น้ า ที่                

ของระบบย่อยในสังคมที่ต้องปรับบุคลิกภาพ            
ของบุคคลเหล่านั้นภายใต้ชุดอุดมการณ์เดียวกัน 
 ส่วนกระบวนการในการปรับบุคลิกภาพนั้น 
สถาบันทางสังคมจะใช้กระบวนการอบรมบ่มนิสัย
ทางสังคมเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับบุคลิกภาพ
ของคนในสังคม ภายใต้การมีอุดมการณ์เดียวกันของ
คนในสังคม โดยเป้าหมายของระบบบุคลิกภาพ
สุดท้ายคือ การบรรลุเป้าหมายของสังคม พาร์สันส์
ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญ ของระบบสังคมว่าสังคมมี
ระบบย่อยมากมายจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เรา
ต้องเกิดความเข้าใจระบบสังคมแต่ละระบบ ซึ่งแต่
ละระบบมีความแตกต่างกัน แต่เป้าหมายที่แต่ละ
ระบบต้องมีร่วมกันคือ เป้าหมายสังคม ส่วนใน
กระบวนการท าหน้าที่ของระบบย่อยต่างๆ ต้อง
ประสานร่วมมือกันเป็นสิ่งที่พาร์สันส์เห็นว่าเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างมาก ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายที่ส าคัญของ
ระบบสังคม คือ การบูรณาการระบบสังคม พาร์
สันส์ชี้ให้เห็นว่าระบบสังคมจะท าหน้าที่ได้ดีเพียงใด 
โดยมีการปรับตัว รวมถึงมีการบูรณาการเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของสังคม มีระบบวัฒนธรรมเป็น
เครื่องมือในการรักษาไว้ซึ่งแบบแผนของสังคม โดย
สิ่งนี้เป็นเป้าหมายของสังคม พาร์สันส์เชื่อว่าระบบ
วัฒนธรรมจะเป็นสิ่งเชื่อมโยงฟ้ืนฟูจิตใจและจูงใจ
ผู้คนในสั งคมโดยเป้าหมายสุดท้ายของระบบ
วัฒนธรรม คือ การรักษาแบบแผนของสังคมไว้  
 ส่ วน ระบบย่ อ ยขอ งสั ง คม ในคว ามคิ ด               
ของพาร์ สั นส์  ระบบเศรษฐกิจ เป็นระบบที่ มี
ค ว า ม ส า คั ญ ใ น ล า ดั บ แ ร ก ที่ ต้ อ ง พิ จ า ร ณ า                
ซึ่ ง เ กี่ ย วข้อ งกับการท า หน้ าที่ ใ นการปรั บตั ว              
ส่วนระบบเศรษฐกิจที่พาร์สันส์เห็นว่าเป็นระบบ           
ที่เหมาะสมคือ “ระบบทุนนิยม” หากสามารถระบุ
ระบบเศรษฐกิจและสิ่งที่เกี่ยวกับมนุษย์เพ่ือที่จะ         
ท า ใ ห้ ส าม า ร ถ ใ ช้ ป ร ะ โ ยช น์ จ า กทรั พ ย าก ร                     
ของสั งคมถื อ เป็ นสิ่ งที่ เ หมาะสมในความคิด                 
ของพาร์สันส์ เมื่อมีระบบเศรษฐกิจแล้วจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับตัว ระบบที่สองเป็นระบบ
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การเมืองเพ่ือน าพาสังคมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
โ ดยกา รประส านคว ามร่ ว มมื อของทุ กฝ่ า ย                      
ที่เกี่ยวข้อง พาร์สันส์เน้นการมีเป้าหมายร่วมกัน 
เป็นสิ่งส าคัญเพ่ือที่จะก้าวเดินไปร่วมกัน 
 ระบบของสังคมหรือชุมชน มีเป้าหมายของ
การท าหน้าที่บูรณาการ พาร์สันส์เน้นว่าสังคม
จ าเป็นต้องมีการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เกิดขึ้นจะถือว่าเป็นระบบของสังคมหรือชุมชน และ
จุ ด เน้ น อีกประการหนึ่ งคื อ  การมี เป้ าหมาย              
ของการอยู่ร่วมกัน อย่างน้อยสังคมต้องมีการผลิต
และการมีเป้าหมายร่วมกัน ระบบของความไว้วางใจ
เป็นระบบย่อยที่จะมาท าหน้าที่คุ้มครองและธ ารง
วัฒนธรรม พาร์สันส์เห็นความส าคัญกับการธ ารง
รักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบทอดโดยสร้างระบบของ
ความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นสิ่งที่ต้องรักษา
ไว้เป็นแบบแผนของสังคม 
 ส่วนการน าตัวแบบของพาร์สันส์มาใช้ในการ
วิเคราะห์ระบบการเมืองนั้นเป็นความพยายามใน
การวิเคราะห์บนฐานความคิดหรือความเชื่อว่าสังคม
มีลักษณะเป็นโครงสร้าง มีระบบทางสังคม ที่เป็น
รูปธรรม ผู้ศึกษาต้องค้นหาให้ทราบถึงโครงสร้าง
เหล่านั้นในฐานะท่ีเป็นตัวแบบส าคัญต่อการท าความ
เข้าใจระบบนั้น การวิเคราะห์ระบบการเมืองก็
เช่นกัน หากสามารถที่จะวิ เคราะห์ให้ทราบถึง
โครงสร้างทางการเมืองระบุองค์ประกอบของ
การเมือง สถาบันทางการเมือง การท าความเข้าใจ
หน้าที่และการท าหน้าที่ของระบบต่างๆ ทาง
การเมืองก็จะท าให้เกิดความเข้าใจระบบการเมือง 
หากสภาพแวดล้อมของสังคมในขณะหนึ่งประชาชน
ต้องการบริการด้านสุขภาพจากรัฐอย่างมาก เมื่อ
น าเข้าสู่ระบบกลุ่มเรียกร้องหรือกลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ ก็จะพยายามที่จะกดดันสนับสนุนให้เกิด               
ก า ร ต่ อ ร อ ง ร ะหว่ า ง กั น กล ไก ใน โ ค ร งส ร้ า ง              
ทางการ เมื อ งคว รอย่ า งยิ่ งที่ จ ะก าห นดหรื อ  
ออกแบบไว้ให้มีความเหมาะสม เพ่ือความยุติธรรม          

ทางสังคมในการให้บริการสุขภาพให้กับประชาชน 
(Ruger, 2012)  
 อย่างไรก็ตาม หากระบบการเมืองได้ท าหน้าที่
ของตนเองตามท่ีคาดหวังก็จะเกิดความยุติธรรมทาง
สังคมในการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรอย่างเสมอ
ภาคกัน ประเด็นการวิเคราะห์การเมืองมักจะ
วิ เคราะห์หลายประเด็น  เช่น  การวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ของระบบการเมืองกับเศรษฐกิจ
การเมือง เป็นต้น (List, 2012)  
 การวิเคราะห์การเมืองโดยมุ่งวิ เคราะห์ที่
ระบบการเมืองยังเป็นประโยชน์ต่อการท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมือง เช่น การวิเคราะห์           
ก า ร ป ฏิ วั ติ ใ น ส ะ วั น น า ใ น ร ะ บ บ ก า ร เ มื อ ง                
ของแอฟริกาตะวันตก (Dueppen, 2012) หรือ               
การวิเคราะห์ระบบการรัฐประหารในประเทศไทย 
ซ่ึงแต่ละระบบการเมืองก็มีปัจจัยน าเข้า สิ่งแวดล้อม 
โครงสร้าง และกลุ่มผลประโยชน์จ านวนมากที่
แตกต่างกัน ผลจากการวิเคราะห์จะท าให้ทราบถึง
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ 
 
ข้อถกเถียงบางประการ 
 การวิเคราะห์ระบบการเมืองที่น าแนวคิดของ
อิสตันและพาร์สันส์มาใช้ในการวิเคราะห์ระบบ
การเมืองนั้นเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณา
พ้ืนฐานความคิดหรือปรัชญาการแสวงหาความรู้ของ
นักคิดทั้งสองท่าน ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา นักคิดทั้งสอง
ท่านนี้ต่างได้รับการยอมรับอย่างยิ่งโดยเมื่อกล่าวถึง
การวิเคราะห์ระบบการเมืองจ าเป็นที่ผู้ศึกษาหรือผู้
วิเคราะห์จะต้องทราบถึงหรือกล่าวอ้างอิงถึงนักคิด
ทั้งสองท่าน 
 นักรัฐศาสตร์ในประเทศไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบการเมืองมักจะต้องกล่าวอ้างถึงอย่างน้อยที่สุด 
ต้องกล่าวอ้างถึงอิสตัน ไม่เช่นนั้นก็ไม่ถือว่า มีความรู้
เรื่องการวิเคราะห์ระบบการเมือง นักศึกษาทาง
รัฐศาสตร์ต้องศึกษาตัวแบบของอิสตัน อาจารย์
ผู้สอนก็เน้นความส าคัญโดยมักจะออกเป็นข้อสอบ
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ให้นักศึกษารัฐศาสตร์ประยุกต์ตัวแบบของอิสตันมา
ใช้ ในการวิ เ คราะห์ ร ะบบการ เมื อ งอยู่ เ สมอ                
โดยในการสอบนั้นๆ ผู้สอนอาจจะยกตัวอย่าง
ปรากฏการณ์ทางการเมืองให้นักศึกษาประยุกต์
แนวคิดของอิสตันมาใช้ หากจะกล่าวว่านักศึกษา
รัฐศาสตร์ที่เรียนเรื่องการวิเคราะห์ระบบการเมือง
ต้องรู้ จั กตัวแบบของ อิสตัน  ไม่ เช่นนั้ นผู้ สอน              
ก็ไม่ถือว่าผ่านการศึกษาระบบการเมือง หากท่านไม่
เชื่อก็ลองทดสอบถามนักศึกษารัฐศาสตร์หรือ
นักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ทั่วไปดูก็ย่อมได้ข้อมูล
ตรงกับผู้เขียน เพียงแต่หากสอบถามนักศึกษาสาขา
สังคมศาสตร์ อ่ืนๆ ที่ศึกษาเน้นทางทฤษฎีสังคม            
ก็อาจจะทราบว่ามีตัวแบบของพาร์สันส์เพ่ิมขึ้นมา 
ใช้ในการวิเคราะห์ระบบการเมือง อย่างไรก็ตาม 
ทฤษฏีการเมืองที่มีการศึกษาในปัจจุบันมีมากมาย
หลากหลาย มีนักรัฐศาสตร์  นักปรัชญา และ            
สังคมศาสตร์ที่สนใจศึกษาทฤษฏีการเมือง น าเสนอ
ไว้ชัดเจนอย่างกว้างขวาง เช่น ทฤษฎีประชาธิปไตย
เสรีนิยม ทฤษฎีการพัฒนาการเมือง ทฤษฎีสังคม
นิยม ทฤษฎีว่าด้วยความแปลกแยก ทฤษฎีวิภาษวิธี 
ทฤษฎีการปฏิวัติทางสังคม ทฤษฎีสตรีนิยม ทฤษฎี
ความยุติธรรมทางสังคม และทฤษฎีการไม่ใช้ความ
รุนแรงทางสังคมและการเมือง เป็นต้น 
 ส าหรับประเทศไทยทุกครั้งเมื่อเกิดวิกฤติทาง
การเมือง ผู้คนส่วนใหญ่หันหน้าไปหานักรัฐศาสตร์
อย่างพร้อมเพรียงกัน แล้วถามว่า“นักนิติศาสตร์
ท่านใดจะให้ค าตอบเรื่องนี้ได้?” หรือหากไม่เป็นดัง
ข้างต้น ผู้คนก็ให้เกียรติ นักรัฐศาสตร์ รับฟังอย่าง
ตั้งใจตามมารยาท วัฒนธรรม และประเพณีอันดี
ของไทย แล้วไปถาม นักนิติศาสตร์ว่า “ข้อเสนอของ
นักรัฐศาสตร์รับฟังได้ไหม?” จึงไม่แปลกหากจะเห็น
นักนิติศาสตร์ผลัดกันน าเสนอข้อเสนอต่างๆ ของตน                
ทางสื่ อสารมวลชนทุกแขนงอย่างกว้ างขวาง           
สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นมิติความเสื่อมศรัทธา  ของ
ผู้คนในสังคมที่มีต่อนักรัฐศาสตร์ไทย นักรัฐศาสตร์
ควรมีการทบทวนต าแหน่งแห่งที่ ของสาขาวิชา

ตนเอง รวมถึงระเบียบวิธีการแสวงหาความรู้ และ
หันมาตั้งค าถามพ้ืนฐานให้มากขึ้น 
 ตัวแบบการวิเคราะห์การเมืองของอิสตัน 
และตัวแบบของพาร์สันส์มีปรัชญาการแสวงหา
ความรู้ที่แตกต่างกัน โดยอิสตันได้ประยุกต์ทฤษฎี
ระบบมาใช้ ในการวิ เ คราะห์ ระบบการ เมื อ ง                 
เขาเห็นว่าระบบการเมืองมีลักษณะความสัมพันธ์                  
ขององค์ประกอบต่างๆ เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่มี
องค์ประกอบของระบบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ 
ระบบหรือองค์ประกอบเหล่านั้นมีหน้าที่ของตน โดย
ท าหน้าที่ประสานกันอย่างชัดเจน ระบบหรือ
องค์ประกอบเหล่านั้นมีการด ารงอยู่แล้วชัดเจนอย่าง
เป็นรูปธรรม มนุษย์ต้องท าความเข้าใจระบบนั้นก็จะ
ท าให้เกิดความเข้าใจในภาพกว้างต่อไป โดยสามารถ
สรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ต่อไป 
 ส่วนตัวแบบของพาร์สันก็มีความคิดหรือ
ความเชื่อไม่แตกต่างจากอิสตันมากนัก โดยอิสตัน
เชื่อว่าสังคมและการเมืองมีโครงสร้างของมันเอง           
มีองค์ประกอบที่ประกอบกันเป็นระบบ มีการจัดวาง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน เขาได้รับอิทธิพลจากกลุ่ม
นักคิดโครงสร้างหน้าที่นิยม การท าความเข้าใจ
สังคมหรือการเมืองต้องเข้าใจระบบโครงสร้างและ
หน้ าที่ ของระบบหรื อองค์ประกอบเหล่ านั้ น 
เนื่องจากเป็นตัวแบบที่ท าให้ เข้าใจสังคมและ
การ เมือง ได้ ง่ ายขึ้ นกว่ า เดิม  เนื่ องจากสั งคม             
มีความสลับซับซ้อนอย่างยิ่ง หากไม่สามารถเข้าใจ
โครงสร้างและการกระท าทางสังคม หรือการท า
หน้าที่ของระบบของสังคมก็ยากที่จะเข้าใจระบบนั้น 
การวิเคราะห์เก่ียวกับระบบการเมืองก็เช่นกัน  
 ผู้ เ ขี ยน เห็ น ว่ าตั วแบบระบบการ เมื อ ง              
ของอิสตัน และตัวแบบของพาร์สันส์ นั้นวางอยู่บน
พ้ืนฐานของปรัชญาการแสวงหาความรู้ที่ เชื่อว่า            
มีความจริงด ารงอยู่ก่อนแล้ว มนุษย์ที่ต้องการทราบ
ถึ งความจริ งหรื อความรู้ เหล่ านั้ นต้อ งศึ กษา                 
ให้ทราบถึงโครงสร้างและการกระท าหรือรหัส
บางอย่างของสังคม อันเป็นการท าความเข้าใจ
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เพ่ือให้ได้ตัวแบบหรือ model ซึ่งตัวแบบดังกล่าวนี้
เป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจสังคมและ
การเมือง เป็นแนวคิดหลักของนักคิดในกลุ่ ม
โครงสร้างหน้าที่นิยม แนวคิดนี้ได้รับการโจมตีจาก
นักคิดหลังสมัยใหม่ (post modernism) ว่าความรู้
ความจริงไม่มีอยู่จริงและไม่ได้เป็นอย่างที่นักคิดใน
อดีตเสนอไว้ การสร้างตัวแบบหรือทฤษฎีทางสังคม
และการเมืองจึงไม่สามารถท าได้ เนื่องจากไม่ มี
ทฤษฎีใดที่สามารถสรุปอ้างอิงไป ทุกปรากฏการณ์
อย่างที่นักคิดกลุ่มโครงสร้างหน้าที่น าเสนอไว้ 
 ส า ห รั บ ค ว า ม รู้ ค ว าม จ ริ ง ใ น ค ว า ม คิ ด               
ของนักคิดหลังสมัยใหม่นั้นไม่เชื่อในความรู้และ
ความจริงว่าด ารงอยู่แล้ว หากแต่เชื่อว่าความรู้   
ความจริง เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง หากจะมีก็มีเฉพาะสิ่ง
ที่ก าลังจะเป็นหรือสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้น การที่จะ
แสวงหาความรู้ความจริงจึงไม่สามารถท าได้ ทฤษฎี
จึงไม่มีอยู่จริงและไม่สามารถที่จะน าไปใช้อธิบาย
หรือท านายปรากฏการณ์ใดๆ ได้ สิ่งที่ค้นพบเป็นได้
เพียงสิ่งที่อธิบายได้เฉพาะกรณีเมื่อต้องการอธิบาย
กรณี อ่ืนก็ต้องแสวงหาค าอธิบายใหม่ไปเรื่อยๆ   
เป็นต้น 
 การวิ เคราะห์ทางการ เมือง เ พ่ือให้ เกิด             
ความเข้าใจถึงปรากฏการณ์นั้นอย่างชัดเจน ไม่ควร
อย่างยิ่ งที่จะยึดถือตัวแบบที่น าเสนอข้างต้นนี้              
เป็นแบบอย่างอย่ างมั่นคง ไม่มีความยึดหยุ่น 
เนื่องจากสังคมและการเมืองมีความสลับซับซ้อน
และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องที่มี อิทธิพลต่อสิ่ งที่ศึกษาจ านวนมาก          
อันเป็นปัจจัยที่สามารถสังเกตได้และไม่สามารถ
สัง เกตได้  อย่ างไรก็ตาม การวิ เคราะห์ระบบ
การ เมื อ งที่ เ ริ่ ม จากการประยุ กต์ ใ ช้ ตั ว แบ บ               
ของอิสตันและพาร์สันส์มาใช้ในการวิเคราะห์ระบบ
การเมืองก็ยังเป็นสิ่งส าคัญ อันจะท าให้เกิดความ
เข้าใจระบบการเมืองได้ หากแต่ผู้วิเคราะห์ต้องใช้
ความรอบคอบ ความระมัดระวังในการวิเคราะห์ 
ค านึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย รวมถึง

บูรณาการใช้วิธีการวิเคราะห์ให้หลากหลายที่จะ
เอ้ืออ านวยต่อการท าความเข้าใจระบบการเมือง
ต่อไป การมุ่งที่จะสร้างทฤษฎีหลักทั่วไป จึงไม่เป็น
สิ่งที่ควรท า เนื่องจากไม่สามารถท าได้  ผู้ศึกษา
สามารถท าได้แต่เพียงการสร้างสมมุติฐานชั่วคราว
หรือทฤษฎีชั่วคราวเท่านั้น ส่วนในการวิเคราะห์
ระบบการเมือง นักรัฐศาสตร์มีความเห็นเกี่ยวกับ
สถานะของทฤษฎีการเมืองหรือต าแหน่งแห่งที่ของ
รัฐศาสตร์  เมื่ อพิจารณาในมิติของทฤษฎีทาง
การเมืองในปัจจุบันไม่สอดคล้องกัน โดยมีความ
แตกต่างหลากหลายของความคิด แต่ละแนวทางก็มี
ความน่าสนใจในแบบของตน ท าให้นักรัฐศาสตร์รุ่น
ใหม่ต้องไตร่ตรองใคร่ครวญให้ดีเกี่ยวกับสิ่งที่ถือว่า
เป็นความรู้ความจริงที่ได้ถูกน าเสนอมาแล้วว่ามี
อะไรเหมาะสมหรือไม่อย่างไร หากไม่เหมาะสมควร
ป รั บ เ ป ลี่ ย น ห รื อ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป อ ย่ า ง ไ ร 
กระบวนการเหล่านี้เชื่อว่าจะท าให้พัฒนาการของ
การวิเคราะห์ระบบการเมืองมีความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
การเมืองต่อไป 
 
สรุปและเสนอแนะ 
 ร ะ บ บ ก า ร เ มื อ ง เ ป็ น ค ว า ม สั ม พั น ธ์                     
ขององค์ประกอบทางการเมืองทั้ งภายในและ
ภายนอก โดยมีปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลต่อกัน              
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดล้อม
เป็นแรงผลักดันส าคัญในระบบมีปัจจัยน าเข้าสู่
กระบวนการแปลงรูปเพ่ือให้ได้ ผลผลิตของระบบ 
ผลผลิตก็จะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมย้อนกลับ
ไปในฐานะสารสนเทศที่จะปรับไปเป็นปัจจัยน าเข้า
อีกครั้งและน าเข้าสู่ระบบอีกครั้งต่อไปเรื่อยๆ การ
วิเคราะห์การเมืองเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการท า
ความเข้าใจระบบการเมืองของประเทศต่างๆ แต่ละ
ประเทศมีระบบการเมืองที่แตกต่างกัน การท าความ
เข้าใจระบบการเมืองของประเทศใดควรศึกษาระบบ
สภาพแวดล้อม ระบบโครงสร้างของสังคมและ
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การเมืองนั้นให้เข้าใจเพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อการท า
ความเข้าใจระบบการเมือง ปัจจุบันนักรัฐศาสตร์
ได้รับอิทธิพลทางความคิดในการวิเคราะห์การเมือง
มาจากนักคิดสองท่าน คือ อิสตัน และพาร์สันส์ มา
ใช้ในการวิเคราะห์ระบบการเมือง ซึ่งเป็นแนวการ
วิเคราะห์ในเชิงโครงสร้างทางสังคมที่มีมุมมองต่อ
ความรู้ความจริงและการด ารงอยู่ของความรู้ความ
จริงที่มนุษย์สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้  การ
วิเคราะห์การเมืองควรมีการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์หลากหลายแนวความคิดทฤษฎี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแนวความคิดทฤษฎีมานุษยวิทยา จิตวิทยา 

สังคมวิทยา แล้วโยงไปสัมพันธ์ในระบบของศาสตร์
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ จิตศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ที่เน้นไปถึงคุณลักษณะและภาวะผู้น า 
วัฒนธรรม จริยธรรม คุณธรรมและมโนธรรมของ
สั ง ค ม  แ ล ะ ใ น ปั จ จุ บั น ค ว ร น า แ น ว ท า ง                  
ก า ร วิ เ ค ร าะห์ ร ะบบการ เมื อ งตามแนวทา ง                  
ขอ งนั ก คิ ด หลั ง ส มั ย ใ หม่ นิ ย มห รื อ แนวทา ง               
หลังโครงสร้างนิยม มาใช้ในการวิเคราะห์ระบบ
การเมืองด้วย เพ่ือให้ได้ความรู้ความจริงที่ลุ่มลึก
หลากหลายและท าให้เห็นถึงความซับซ้อนของ
ความรู้ความจริงเหล่านั้น 
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สมศักดิ์ แก้วนชุ1 

 
บทคัดย่อ 
  
 เนื่องจากภาษาเป็นจุดเริ่มต้นของความหมาย ผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศจ าเป็นต้อง
มีตัวภาษาเพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการเขียน ด้วยเหตุนี้การสอนการเขียนภาษาอังก ฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศซึ่งยึดแนวการสอนแบบก่ึงเก่าใหม่ (current-traditional pedagogy) จึงเน้นไวยากรณ์และ
รูปแบบการเขียนมากกว่าสถานการณ์การเขียน แนวทางการสอนแบบนี้ท าให้เกิดงานเขียนที่มีลักษณะเป็น
เพียงการให้ข้อมูล ราบเรียบ และไม่น่าสนใจ ส าหรับแนวการสอนการเขียนแบบกระบวนการ (process 
pedagogy) ได้ช่วยให้ผู้เรียนเรียนการเขียนแบบมีการพัฒนาต้นฉบับขึ้นหลายๆ ครั้งให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์การเขียนนั้นๆ การสอนงานเขียนเชิงโต้แย้งอาจถูกมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการเขียนแบบ
กระบวนการเพราะการเขียนเป็นศิลปของการใช้โวหารโน้มน้าวผู้อ่านให้คล้อยตาม อย่างไรก็ดีมีเทคนิคหรือกล
ยุทธ์ของการโต้แย้งที่ผู้เรียนต้องฝึกหัดโดยเฉพาะ บทความนี้อธิบายองค์ประกอบและแนะน าเทคนิคหรือกล
ยุทธ์ของการโต้แย้งที่จ าเป็นต่อการเขียนเชิงโต้แย้ง 

 
ค ำส ำคัญ: ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ, แนวการสอนแบบกึ่งเก่าใหม่, การเขียนแบบกระบวนการ, 
การเขียนแบบการโต้แย้ง  
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Teaching Argumentative Writing to Thai Students 

 
Somsak Kaewnuch1 

 
Abstract 
  
 As language is the primary source of meaning, learners of English as a foreign language 
(EFL) need the language as the main tool for writing. As a result, the teaching of EFL writing, 
which adopts current-traditional pedagogy, focuses more on grammar and form than on the 
rhetorical situation of the writing.  This results in writings that are mostly informative, plain 
and uninteresting.  Process pedagogy has introduced the development of drafts to teach 
students to adjust to rhetorical situations.  Teaching argumentative writing could be seen as 
subsumed under process pedagogy, for it also teaches students that writing is rhetorical.  
However, there are techniques and strategies or argument that students need to practice.  
The present paper discusses the elements of argument and introduces techniques and 
strategies useful for writing argumentative essays. 

 
Keywords: English as a Foreign Language (EFL), Current – traditional pedagogy, Process pedagogy,  
 Argumentative writing  
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Introduction 
 

The real teaching of English as a 
foreign language (EFL) writing in Thailand 
mostly takes place at university, and in the 
author’s experience, Thai students’ writing 
of this level demonstrates more how they 
can write than how they can think.  In the 
EFL setting, the struggle to acquire the 
source of meaning, language, is primary, 
while the learning of the nature of writing is 
secondary.  Without language, or for Thai 
students, without grammar, one cannot 
express him/herself.  Most teaching, as a 
result, is geared toward helping students to 
acquire the language.  Still, in the teaching 
and studying of EFL writing, the obsession 
with language is coupled with the difficulty 
of writing itself; writing is naturally 
recursive, discursive, and contingent.  The 
best way to help students to cope with 
such difficulty and to write effectively, it 
seems, is to have them imitate patterns or 
genres of writing.    

 
   There are different forms and levels 
of organizations.  For example, for writing 
an expository paragraph, the teacher may 
require the students to always start with a 
topic sentence with a controlling idea.  The 
teacher may even ask the students to do 
more than that—to have clear major and 
minor details inside the paragraph.  Other 
forms or genres of writing include, for 
instance, cause-effect paragraphs, spatial-

order paragraphs, narrative paragraphs, five-
paragraph essays, and so on.  Students are 
usually taught how to construct each of 
these types of writing before they imitate it. 
 
 When we consider theories or 
approaches in the field of composition, we 
are assured that much of the teaching of 
English writing in Thailand, as a matter of 
fact, adopts current-traditional pedagogy.  
Crowley (1998) points out that this 
pedagogy pays attention to form only; it 
“forces students to repeatedly display their 
use of institutionally sanctioned forms” (p. 
95).  Textbooks of this pedagogy focus on 
usage and grammar and nearly always 
begin with consideration of the smallest 
units of discourse: words and sentences.   
Although grammar is an important tool of 
writing and genres could help reduce EFL 
students’ anxiety, making them less 
stressed, the formalism of current-
traditional rhetoric, according to Crowley, 
deprives students of thinking about the 
argument and rhetorical situation of the 
writing.  
 
 This present paper is not a rebuttal of 
current-traditional pedagogy.  In fact, after 
many years of teaching English writing to 
EFL students, the author strongly supports 
the principle that we teach grammar and 
form.  It’s agonizing to see that students 
still produce numerous errors, such as      
“I can’t to do,” “We went to bought,” and 
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“I am go”--simple errors, all of which 
should have been polished a long time 
ago, not at university.  However, when 
Selinker (1984)’s argument that very few 
second learners can master the target 
language is coupled with that fact that EFL 
students still produce abundant errors 
despite the long time spent studying it, the 
author believes that the instruction of 
grammar, and form as well, is crucial in the 
EFL context and should be viewed as a life-
long process.  Teachers should teach 
grammar continuously, perhaps one or two 
rules per class.   
          

This present paper aims to explore 
and discuss strategies or techniques of 
argument, and also to look into how we, 
university EFL writing teachers, might teach 
argument in a way suitable for EFL 
students. The scenario above about 
grammar and form may be considered out 
of place, unrelated, but it indeed affects 
students writing an argument; when 
students are preoccupied with grammar 
and form, they do not normally think of 
how their writing affects their readers.  
Teachers of EFL writing should be aware of 
this condition before they try a new way of 
teaching.  Even helping students choose a 
topic requires an understanding of this 
situation.  For example, writing about a 
father’s kindness may not be interesting.  It 
is easy to think of discrete points to 
support how one’s father is kind, but the 

explanation of such a topic will be mostly 
informative. In addition, the aim of 
argument is not just to interest readers but 
also to move them, or to change their 
attitude toward something.  Topics such as 
the disadvantages of technology and social 
inequality invoke more critical thinking on 
the part of the writer and urge readers to 
judge whether to agree or disagree with the 
writers.  Thai students, because of their 
limited knowledge of English and 
inexperience in writing, usually choose 
topics they are familiar with, not ones that 
their readers can share.  This is where the 
teacher can come in.  Being aware of the 
current circumstance and factors involved 
with the Thai EFL writing classroom, 
therefore, is important; teachers will know 
how to bridge the old teaching method 
with the new one.   

 
As for teaching argumentative 

writing, however, helping students choose 
workable topics is just one of many 
techniques.  To teach argumentative writing   
successfully, teachers not only need to be 
knowledgeable about techniques of 
argument but also must know how 
argument works and what it comprises.  In 
addition, as argument is a more advanced 
kind of writing than the other kinds or 
genres taught in the writing classroom, 
teachers must know how to move their 
students to this level.  For EFL teachers 
especially, the shift from the classroom 
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orientated towards building language 
competence to one that emphasizes 
critical and analytical skills is important but 
hard to achieve.  Teaching argumentative 
writing is one way, in fact the best way, to 
accomplish this mission.  The sections 
below, thus, summarize the author’s 
proposed project of teaching argument.  
The first section explains argument.  
Teachers and students need to know the 
elements of argument before they teach 
and learn it.  The second section discusses 
some strategies of argument.  The author 
picks only the strategies the author thinks 
are necessary for Thai students learning to 
argue in their writing.  The third section 
discusses and concludes how we might 
teach argumentative writing to Thai 
students.  

 
Understanding Argument 
 
 All kinds of writing are to some 
degree persuasive. Readers are usually 
sympathetic with the writer of a narrative if, 
for example, he/she faces difficulties or 
does good deeds but is still not successful.  
Descriptive writing can move readers if the 
details, such as storms and snow, make 
them recall their past happiness or 
sadness.  While reading, readers cast their 
minds to the places or events they used to 
go to or experience, so the writing can 
calm down, agitate, or excite their minds.  
Finally, expository writing explains a point, 

a topic sentence, or a thesis, using reasons, 
examples, or specific evidence to prove 
that what the writer is saying is true. 
 
 Argumentative writing is in a way 
more advanced than narrative, descriptive, 
and expository writing.  In fact, these three 
kinds of writing may be thought of as 
subsumed within argumentative writing; 
they can be good tools in arguments.  
Argumentative writing is different than 
those three types of writing in that its 
engagement with audience is more 
obvious; it is more intentionally directed to 
an audience.  The goal of argumentative 
writing is to get the reader to side or 
identify with us on a particular topic for the 
reasons that we present (Dobbins, 2003).  
Argument usually blends with persuasion 
(Hirschberg, 1990).  Using evidence such as 
reasons, examples, and details, the writer 
can appeal to the reader’s mind, emotion, 
and character to get the reader to respond 
as the writer wishes (Memering & Palmer, 
2006).  However, although the writer aims 
to share opinions and emotions with 
readers, the support used to prove the 
writer’s claim or thesis is not assertions 
based on likes, dislikes, or personal taste.  
Instead, it objectively proves or disproves 
the thesis with facts, examples, experts’ 
testimonies, or statistics (Hirschberg, 1990). 
 

Thus, an argument is a rhetorical 
act.  “Rhetoric” originally meant “the art of 
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persuasive speaking,” which at present has 
been applied in writing. The art of 
persuasive speaking, and also in persuasive 
writing, must include principles for 
organizing arguments, anticipating the 
needs of the audience, using logical 
evidence, and polishing style and language 
(Crusius & Channell, 1995). Here, argument 
is depicted as a process of clarification 
involving exploring points in order to come 
up with conclusions that can convince, 
please, and negotiate with the audience 
(Smith, 1998).  Aristotle identified three 
basic types of appeals which may be used 
to attain those and which still remain 
useful: “logos,” “pathos,” and “ethos.”  
Logos is the appeal to the audience’s 
reason.  Pathos refers to the appeal to the 
audience’s emotion.  Ethos is the degree of 
confidence that the speaker or writer could 
inspire in the audience (Barnet & Bedau, 
1999; Hirschberg, 1990).  Another element 
that may be considered along with 
Aristotle’s is “kairos.”Kairos is “the 
opportune moment,” or the perfect 
moment for speaking on a particular topic 
(Cuti & Smith, 2004).  From this explanation 
about a rhetorical act, we can see that the 
writer of an argument must perform 
multifarious tasks, such as setting a 
purpose, anticipating the audience’s needs, 
choosing an organization, and fusing logos, 
pathos, ethos, and kairos together, in such 
a way that the writer might be able to 
reach the writing goal.  This is why the 

author thinks argument is a higher level of 
writing than description, exposition, and 
narration.     

       
Strategies of Argument 
 
 The strategies or techniques for 
producing a strong argument may be 
classified into two levels: technical and 
discourse.  At the technical level, we 
consider the organization, that is, the 
external, superficial, or easily visible 
features of the argument.  At the discourse 
level, we look into the internal features, or 
the language or content used to connect 
with the audience.  
 
 At the technical level, we may start 
by choosing a topic, setting a purpose, and 
choosing an appropriate claim. Unlike 
people writing in the real world, EFL 
students need to be well-informed of why 
they are writing.  In fact, they must be 
given texts to formulate claims.  After 
reading some texts related to each other, 
they should be able to offer some claims.  
This approach of teaching adopts both 
product and process methodologies.  It is 
product in that students have to foresee 
the direction of their writing, and usually 
the details or main points to be included 
as support.  An imaginary outline is created 
in their minds.  It is process because 
students will learn that texts are 
rhetorically and socially constructed.  They 
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will learn that different details and opinions 
found in texts not only vary meanings but 
also construct knowledge.  It is also process 
because after they set a purpose and 
claim, they will anticipate the specific 
details or even sources (journals, articles, 
books, etc) they will use as support of their 
claim.  They will also adapt their writing to 
meet the purpose and audience from the 
beginning.   
 
 The purpose of an argument should 
be specific or narrow.  For example, it 
could be as specific as to convince the 
owner of a company to refund a defective 
product, or to convince an employer that 
an applicant is the right person.  Crusius 
and Channell (1995) identify four main aims 
of argument: inquiry, convincing, 
negotiation, and persuasion.  We may write 
to form opinions, to question opinions, to 
gain assent of an audience, to move 
readers to do something, or to reduce or 
eliminate a conflict. Argument papers could 
be directed to specific groups such as 
teachers, parents, teenagers, and company 
guards.  The purpose and audience of an 
argument should be well-related.  The 
writer should analyze the audience by 
considering their values, beliefs, hopes, 
dreams, expectations, marital statuses, 
incomes, ages, education levels, 
geographical locations, and so on (Smith & 
Seible, 2005).  After considering these, the 
writer will have a better understanding 

about what information, details, or words 
to use in order to achieve the purpose, for 
example, details that are not against the 
audience’s value, or that do not insult their 
education level.  Considerations about the 
audience, in other words, are made 
simultaneously with considerations about 
the four persuasive elements (logos, 
pathos, ethos, and kairos).  These, woven 
together, help to produce a strong 
argument. 
 
 Like the purpose, the claim of an 
argument should be specific.  The benefit 
of the claim for novice writers is that it 
helps control the writing.  Most college 
writing courses teach the five-paragraph 
theme that starts with an introductory 
paragraph with a thesis or a controlling idea 
that is usually a three-point structure.  Each 
of the points is to be explained in one 
body paragraph.  Thus, including the 
concluding paragraph, the essay consists of 
five paragraphs.  The five-paragraph theme 
is usually used for an analysis of a subject.  
The claim of an argument is similar to the 
thesis or controlling idea of a five-paragraph 
essay, but it extends beyond understanding 
the subject.  The writer takes a stand in 
relation to the subject and tries to 
convince the audience that his/her claim is 
true (Devitt, Reiff, & Bawarshi, 2004).  By 
focusing on a subject and taking a stand 
about it, the writer can make specific 
claims such as that small businesses 
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should invest in advertising, or that column 
X in a newspaper should be removed.  
Having a specific claim helps the writer 
foresee what specific evidence is useful for 
supporting the claim, thus producing a 
strong argument.  
 
 At the technical level, it is also useful 
to consider the type of claim of writing to 
be used in the argument.  The type of 
claim chosen can guide the writing.  
Hirschberg (1990) identifies four kinds of 
claims: factual, causal, value, and policy.  
Similarly, Ramage and Bean (1997) identify 
claims related to definitional issues, causal 
issues, evaluation issues, and policy issues.  
Factual claims “seek to answer the 
question, what is the nature of 
[something]?” Causal claims “try to answer 
the questions, what caused [something] to 
be the way it is? Or what will happen as a 
result of something?” Value claims “seek 
to answer the question, is [something] good 
or bad, right or wrong, moral or immoral, 
practical or impractical?” (Hirschberg, 1990, 
pp. 35-36).  Devitt, Reiff, and Bawarshi 
(2004) mentioned several genres of 
argument papers such as problem-solution 
papers, proposals, letters to authorities, 
editorials, complaint letters, letters to the 
editor, letters of application, and resumes.  
After we know what type of claim or what 
genre to use, the purpose and audience 
become clear.  For example, if the 
argument is a complaint about something, 

the writer makes a value claim.  The 
purpose is to explain that something is 
wrong, and the audience is a person or 
persons that the writer knows.  The writer 
then searches for the bad points of that 
thing and must soften down the tone of 
the writing so that he/she will not be 
immediately rejected by the audience.  To 
sum up, knowing the type of claim and 
genre of writing is useful.      
 
 The last stage of the technical level, 
the author believes, is the structure of the 
argument.In fact, the five-paragraph theme 
- consisting one introductory paragraph, 
three body paragraphs, and one concluding 
paragraph—can be a structure of an 
argument, if the argument is not intricate.  
In five paragraphs, we can convince, for 
example, residents of a community that 
they must spare a community forest.  The 
five-paragraph theme is widely used in 
exams by test-takers due to time limit.  The 
writing at college, however, often requires a 
level of analysis and complexity that five 
paragraphs is insufficient.  The general 
organization of argument papers includes 
seven parts: introduction, statement of the 
case, proposition statement, refutation, 
conformation, digression, and conclusion 
(Dobbins, 2003).   
 

The introduction begins with a 
general reference to the topic and narrows 
down to the claim within four to six 
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sentences.  The statement of the case 
presents all the support of the argument; in 
this section at least one paragraph is 
dedicated to one point or one element of 
the argument.  The proposition statement 
is much like the thesis statement.  The 
statement “should clearly define and 
detail the scope of the argument but it 
should also be a debatable statement” 
(Dobbins, Section “General Organization” 
para 3).  For example, telecommunication 
in the present age weakens the relationship 
of family members because it takes away 
values of relationship, interdependence, 
and collaboration.  In the refutation, we try 
to argue against any claims made against 
our argument.  We make our claim stronger 
by showing that opposing ideas have been 
considered and disproved; we used 
researched data to refute opposing claims.  
In the conformation, we reinforce the 
elements of our argument (ibid.).  All three 
areas, the proposition statement, the 
refutation section, and the conformation, 
should be parallel.  The digression is 
optional.  We may use an anecdote, a case 
study, or a personal story, factual and well-
documented, to support our argument.  
The conclusion sums up the points and 
restates our claim.      

  
At the discourse level, we 

specifically consider how the use of words 
and details affects the rhetorical situation 
of the argument.  We consider whether we 

use words that cause anger or ones that 
create a warm relationship with the 
audience.  People share much of the same 
culture, and the use of particular words in 
that culture can cause anger, pleasure, 
pride, inferiority, and so on.  Such emotions 
are derived through the use of linguistic 
tools such as metaphors, similes, allegories, 
and denotations (See Lakoff & Johnson, 
1980).  These can create strong, soft, harsh, 
polite, or impolite language that can 
directly affects the audience.  It depends 
on the writer what effect of the language 
the writer wants to have on the readers.  
Words such as “contamination of our 
people,” “black parasites,” and “blood 
poisoning” can trigger hatred (Bosmajian, 
1983).  Expressions such as “Life has 
cheated me” and “Inflation is eating up our 
profits” (Lakoff & Johnson, 1980) can turn 
abstract nouns into concrete ones.  The 
use of metaphor allows the writer to give 
more supporting details, ones that create 
pictures, ones that are strong in meaning.  
In fact, the use of metaphorical words and 
expressions influences the audience more 
than grammar.  For example, Wilson (2006) 
finds that writings expressing feelings 
impress her better than ones that satisfy 
organizational expectations.  One African 
student’s writing that portrays her 
childhood hard times especially arouse 
Wilson’s sympathy for her. 
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Adjustments made at the discourse 
level revolve around the three elements 
suggested by Aristotle: logos, pathos, and 
ethos.  Through the use of linguistic tools 
to create emotions and considerations of 
these elements, we can produce a strong 
argument.  All these can coexist even in a 
short paragraph.  Study the following three 
pieces of writing: 

  
… It reminds me of a thunder storm 
Because of the colors gray and 

darkness 
Because of the noises are loud and 

hectic 
The rain is like some one crying for an 

answer 
It reminds me of everything bad or 

sad that has happened to me 
I am thankful for everything because 

in away when any one makes me feel 
missed place 

Or unwanted I don’t let it get the 
beast of me because I feel like that has 
happened to me a lot when I was a kid and 
know times have to change for me and I 
need to stay strong  (Wilson, 2006). 

 
The old bridge out of town is weak 

and may soon collapse.  It should be 
repaired or replaced.  We need taxes to 
pay for this work.  (Memering & Palmer, 
2006). 

 

The old bridge is not safe. The school 
bus must cross it twice daily. Think of it—a 
busload of our children crossing over the 
steep ravine under that shaky bridge. The 
bridge is old and rusting. It creaks and 
groans—it moves. One day soon it will give 
way. Our kids may crash through and fall 
screaming to their death. A small increase 
in taxes can prevent an enormous tragedy.  
If we don’t act now, we will be responsible 
for what is sure to happen. (Memering & 
Palmer, 2006). 

 
In the first excerpt, the writer’s ethos 

is clearly expressed; the writer is seen as a 
strong-willed person deserving sympathy as 
well as admiration from the reader. In order 
to be able to move the reader, the writer 
must portray him/herself as polite, 
educated, simplistic, determined, or down-
to-the-earth—good characters—and these 
are the writer’s ethos. According to 
Aristotle, ethos is the moral quality of a 
person.  In the first excerpt, the writer gains 
respect for being strong-willed from the 
metaphorical use of rain, darkness, 
thunders, and storms as hard times in her 
life.  Sympathy and admiration are kinds of 
emotion.The first piece of writing, therefore, 
consists of both ethos, and pathos as the 
result of ethos. 

 
Two terms closely related to ethos 

and pathos are tone and voice.  A tone is 
“a quality of voice expressing a particular 
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emotion, attitude, etc” (Crowther, 
Kavanagh, & Ashby, 1995).  Voice is “the 
sound of a writer’s personality on the 
page” (Memering & Palmer, 2006).  The 
writer may be heard by the reader as a 
polite, impolite, aggressive, selfish, 
philanthropic, patient, or impatient.  The 
writer, consequently, must be careful in 
portraying him/herself.  To maintain ethos, 
the writer must try to sound good.      

         
The second piece of writing is a short 

paragraph with no pathos and ethos.  It 
may be thought of containing logos 
because the first sentence may be viewed 
as the reason for the second sentence.  But 
just one reason is not enough to empower 
writing.  The third piece of writing adds 
more logos.  The second, third, and fourth 
sentences are the reasons why the bridge 
should be repaired.  The third paragraph, 
however, also appeals to the reader with 
pathos.  It tries the reader’s sympathy for 
the children, though not for the writer 
him/herself.  The writer’s ethos, as a 
person caring about others’ safety, is not 
clear, but if this paragraph is part of a 
longer piece of writing, it should be clearer. 

 
The three pieces of writing above 

demonstrate that pathos, logos, and ethos 
normally coexist to produce a strong 
argument.  However, argument is more 
about using reasons (logos) to move 
readers than about trying to engage readers 

emotionally (pathos and ethos).  In 
addition, at university, especially at the 
advanced level, students are more taught 
to write academically.  The support of a 
claim in academic writing tends to be 
secondary sources, e.g. books, journal 
articles, interviews, testimonies, quotations, 
statistics, graphs, and so forth.  Gage (1991) 
identifies three kinds of appeal: the appeal 
to authority, the appeal to emotion, and 
the appeal to the logic of the case.  The 
first kind ranges from the writer’s expertise, 
experience, or observation to citations from 
known persons who are believable on the 
subject. The second kind is the 
manipulation of the reader’s feelings, or 
the construction of reasons out of shared 
moral principles.  The first and second 
kinds of appeal are, in fact, the application 
of pathos and ethos.  The third kind ranges 
from “the use of proven experimental data 
to the suggestion that one idea follows 
directly from the acceptance of another 
one” (p. 107).  This last kind of appeal is 
the construction of logos.  Gage points out 
that the third kind of appeal is the best for 
creating credibility and reliability.  
Flachmann and Flachmann (2008) 
characterizes this last kind of appeal as 
“someone else’s thoughts and 
observations” (p. 551) that must be cited in 
order not commit plagiarism.  This third 
kind of appeal commonly appears in 
research papers.  It must be searched for 
because we cannot create it ourselves.  For 
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example, we cannot say, “Half of all 
marriages end in divorce” without citing a 
source.  This claim must be backed up with 
evidence.  Secondary sources, the third 
kind of appeal, are widely used in research 
papers and they must be documented 
according to the requirement of the 
teacher, or the forum where the paper will 
appear.  

 
One important skill especially useful 

for EFL writers when writing an argument 
paper is using specific evidence.  One big 
problem of novice writers is a lack of words 
or details to support a point.  Specific 
details should occur in the minds of writers 
fast and naturally.  For example, if the 
author aimed at persuading his folks living 
in the same community with him from the 
past, some thirty years ago, to help 
preserve the diminishing community forest, 
the author would cast his mind to the past, 
to the things he and his friends were happy 
with together.  The disappearance of 
“Tubkah” birds, “Yagad” grass, clear 
flowing water in the stream, sounds of 
grasshoppers, and wild rabbits would be 
specific evidence to support the author’s 
claim that the community forest, the 
habitat of valued animals and things, 
should be preserved. Memering and Palmer 
(2006) point out that apart from valid 
opinions specific evidence such as the 
sizzling of red peppers in a pan and the 
sound of boiling pasta can appeal to the 

reader’s senses of sight, smell, sound, 
touch, and taste and thus create clear 
communication and persuasion.    

         
 Crafting a strong argument, from the 
above explanations, is, therefore, a 
complicated task; writing is like cooking, to 
borrow James Berlin’s words, which 
involves mixing ingredients together to get 
delicious food.   Just as there are many 
creative ways to cook, so there are many 
other ways or techniques than those 
mentioned above to write an argument.  
There are techniques or suggestions to find 
a topic, to generate ideas, to write a thesis, 
to think about an audience, to connect 
with an audience, to find support, and to 
conclude an essay.  We can do free-writing, 
listing, diagramming, rewriting, revising, and 
editing.  We can use both deductive and 
inductive reasoning to improve the logic of 
the argument.  In the use of language, we 
can use satires, ironies, parodies, and 
caricatures to create a particular tone 
(Hirschberg, 1990).  All these are useful for 
argument, but they take time to practice.  
Argumentative writing is, in short, an 
interrelated task requiring many skills.   
           
Teaching Implications and Conclusion 
 
    Now, it is time to think about how we 
should teach argument.  The author wants 
to offer one way.  Firstly, think once again 
about the two approaches to teaching 
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writing––current-traditional and process.  
They both conflict and identify with each 
other.  While current-traditional pedagogy 
and process pedagogy share one tenet––
that individuals are born with 
transcendental skills which allow them to 
make judgments about their use of 
language in terms of its correctness, 
politeness, logic, connection with audience, 
etc., the former focuses on correctness and 
form but the latter values writers’ freedom.  
Because of that, the former may be viewed 
as suppressing students, while the latter as 
liberating them.   
 

Both pedagogies, however, are 
useful for EFL students, and thus should be 
combined.  As said above, current-
traditional pedagogy emphasizes grammar 
and form.  The teaching of grammar must, 
as noted above, be taken as a gradual 
continuous process in the EFL context, due 
to insufficient availability of the language.  
It is the teaching of organization that 
greatly benefits EFL students.  Students’ 
writings are always judged on whether they 
are well-organized.  Having students adopt 
a writing pattern may force them to leave 
out some information they want to say.  
On the contrary, for EFL students, mostly 
novice writers who are not competent and 
confident about their language ability, 
patterns of writing can reduce their 
nervousness about their writing ability and 

diminish the difficulties due to the 
contingent nature of writing.     

 
Process pedagogy is useful too.  

This pedagogy recommends that students 
be given absolute freedom to choose their 
own topics and formats of writing, a 
teaching philosophy also held by theorists 
of student-centeredness.  We often hear 
that students will not produce anything 
interesting if they are not interested in it, 
not emotionally engaged with it. The 
excerpt given by Wilson (2006) above 
shows that the student, being deeply 
involved with the writing, could use words 
that effectively draw readers. Process 
pedagogy is also useful in that it 
encourages students to develop several 
drafts to fit the rhetorical situation of the 
writing.  This pedagogy, thus, fulfills the real 
purpose of teaching writing; we teach 
writing for communication, and 
communication involves audience, 
purpose, and occasion.  

 
 One concept that we should 
incorporate in the project of teaching 
argument is that writing generates 
knowledge and true understanding of 
phenomena.  Emig (2003) in “Writing as a 
Mode of Learning”  states that “writing 
through its inherent reinforcing cycle 
involving hand, eye, and brain marks a 
uniquely powerful multi-representational 
mode of learning” (p.10).  Therefore, writing 
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should be practiced, through development 
of drafts, in order for the learner to truly 
understand the topic.  True knowledge, 
however, is best created through 
collaboration.  Bruffee (2003) states that it 
is exactly the blind leading the blind to 
adopt the Cartesian model of knowledge, 
in which one person is supposed to be 
knowledgeable and to have the duty to 
give it to others.  On the other hand, 
knowledge constructed within a community 
is authorized by the community itself, more 
reliable than knowledge given by 
individuals. Many pedagogies, thus, support 
collaborative learning. Progressive pedagogy 
(Dewey, 1938), collaborative learning, 
(Bruffee, 1993), critical pedagogy (Giroux, 
1992), and pedagogy of the oppressed 
(Freire, 2005) all support that learning 
together creates knowledge.   
  

From the above discussion, the best 
way of incorporating argument into EFL 
writing classrooms, the author’s believes, is 
a triple task.  First, the teacher must be 
open-minded by accepting that building 
language competence is a gradual process 
and that students do not learn to polish all 
their errors in just a few pieces of writing.  
The teacher should not expect that his/her 
students will not produce the errors or 
types of errors he/she has already taught or 
corrected for them again. The sustainability 
of knowledge requires both repetition and 
sufficient practice. In addition, as the 

excerpt by Wilson shows, writing laden with 
errors, still works rhetorically.   

 
Second, the teacher must adopt 

process pedagogy.  In this pedagogy, Murray 
(1997) states that students are greatly 
respected; they find their own subjects, use 
their own language, and attempt any form 
of writing.  Furthermore, there are no rules 
as well as forms imposed on them at the 
beginning, until they finally choose the one 
they like best.  One advantage of this 
pedagogy is that students learn about 
rhetorical situations as they develop drafts, 
as they tailor their writing to fit the 
purpose, audience, and occasion of the 
writing.  Students thus learn that writing is a 
social activity, before they finally shape 
and polish the last draft.  Another 
advantage is that the teacher can add in 
peer review activities, thus supporting the 
idea that knowledge is socially constructed.  
Process teaching also allows more time for 
students to find support for their writing 
from various sources, both primary and 
secondary.  This way of teaching, as a 
result, facilitates students to incorporate all 
kinds of appeals necessary for argument.   

   
Third, the teacher must teach 

strategies or techniques of argumentation.  
Argumentative writing is a step higher than 
informative writing. When students describe 
a scene or narrate a story, they mostly 
make use of facts existing in the 
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phenomenal world.  On the contrary, in 
argumentative writing, the writer thinks 
critically and analytically and uses his/her 
imagination, drawing on metaphorical 
concepts and thus making his/her writing 
powerful.  While some tactics of argument, 
such as using metaphors and transitional 

words or using specific evidence, are 
applied naturally by many great speakers 
and writers, Thai students, with their 
insufficient writing experience and their 
limited English knowledge, should learn 
them explicitly. 
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ณัฐพล ขันธไชย1 

 

I 

นักวิชาการด้านการพัฒนาประเทศส่วน
ใ ห ญ่ พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ว่ า  ถ้ า ก า ร จ้ า ง ง า น 
(employment) ในประเทศก าลังพัฒนายังไม่
เพ่ิมขึ้น ก็จะไม่ถือว่าประเทศมีการพัฒนา (Seers, 
1972 :21) ทั้งนี้เพราะการจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น เกิด
จากมีการสร้างงาน (Jobs)เพ่ิมขึ้นและท าให้คนมี
งานท าเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจน ท าให้
มีรายได้ และสามารถน ารายได้ไปเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว ความยากจนจึงบรรเทาลง หรือขจัดให้
หมดสิ้นไปได้ในท้ายที่สุด เมื่อการจ้างงานมีเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลายาวนานพอควร 

ในทัศนะดังกล่าว การแก้ปัญหาความ
ยากจน หรือความยากจนดักดาน (persistent 
poverty) ในกรณีที่ตกอยู่ในภาวะของความ
ยากจน ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน หรือ 
หลายช่วงอายุคน จึงสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิ ผล  เมื่ อมีการสร้ า งงาน ท า ให้ เกิด
ภาวการณ์มีงานท า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส าหรับคน
ยากจน และเป็นการท าให้วงจรอุบาทว์ ของความ
ยากจน (vicious circle of poverty) แตกสลาย
ไปด้วย 

ปั จ จุ บั น ถึ ง แม้ จ ะ ไ ด้ มี ก า รพย าย าม
แก้ปัญหาความยากจนโดยการน ายุทธศาสตร์ 
(strategy) การสร้างงานมาใช้ในประเทศก าลัง
พัฒนาต่างๆ  แล้วก็ตาม แต่ผลการวิจัยจากข้อมูล
ในเชิงประจักษ์ยังแสดงให้เห็นว่ า การก าหนด
ยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาความยากจน โดยการ
จ้างงานดังกล่าว กับการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ

(implementation) ยังมีช่องว่าง (gap) ดังนั้น 
ความยากจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลัง
พัฒนา จึงยังมิได้บรรเทาลงอย่างน่าพึงพอใจ แม้ว่า
จะได้มีการก าหนดเป้าหมายการขจัดความหิวโหย 
(hunger) และความยากจนที่รุนแรง (extreme 
poverty) ให้หมดไปภายใน ค.ศ.2015 โดยระบุให้
เป็นเป้าหมายประการหนึ่ งของเป้าหมายการ
พัฒนาประ เทศ ในสหั สวรรษ  ขององค์ กา ร
สหประชาชาติ (The United Nations 
Millennium Development Goals)ก็ตาม 

 
II 

รายงานประจ าปี 2013 เกี่ยวกับการ
พั ฒ น า ข อ ง โ ล ก โ ด ย  ธ น า ค า ร โ ล ก  (World 
Development Report 2013) เป็นเรื่องที่เน้น
การจ้างงาน (Jobs) เป็นกรณีเฉพาะโดยในค าเกริ่น
น า (Foreword) ระบุว่า ปัจจุบันงานเป็นเรื่องอยู่
ในความวิตกกังวลยิ่งยวดของ ทุกภูมิภาคของโลก 
ส าหรับผู้ ก าหนดนโยบาย และ ชุมชนธุรกิจ 
เนื่องจากประมาณ 200 ล้านคนของพลเมืองโลก
อยู่ในภาวะไร้งานท า โดยในจ านวนดังกล่าวนี้ 
ประมาณ 75 ล้านคนมีอายุต่ ากว่า 25 ปี และ
จ านวนหลานล้านคนเป็นเพศหญิง ซึ่งถูกปิดกั้น
โอกาสการจ้างงานโดยสิ้นเชิง ในเวลาอีก 15 ปี ใน
อนาคต โลกมีความต้องการให้มีการสร้างงานใหม่
จ านวนประมาณ 600  ล้านงาน เ พ่ือรองรับ 
ประชากรโลกที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่
ในทวีปเอเชีย และอัฟริกา (Sub – Saharan 
Africa) 

บทวิจารณห์นังสือ  (Book Review) 
World Bank (2012) World Development Report 2013 : Jobs. Washington, 
DC : World Bank. (pp.382) 
 

1รองศาสตราจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 

 



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 

หนังสือ World Development Report 
(WDR) หยิบยกเอาประเด็นงาน เป็นศูนย์กลางใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ การน าเสนออยู่ใน
แนววิเคราะห์ข้ามภาคส่วน (cross – sectoral) 
และพหุวิทยาการ (multidisciplinary) โดยมุ่ง
ตอบค าถามหลักว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ควรมุ่ ง เน้นที่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(economic growth) หรือ การสร้างงาน (jobs) 
ควรให้ความส าคัญกับการคุ้มครองงาน (job 
protection) หรื อคุ้ มครองผู้ ท า ง าน  (worker 
protection) และอะไรควรมาก่อนในการก าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ระหว่างการสร้าง
งาน (creating jobs) กับการพัฒนาทักษะ 
(building skills) โดยการพิจารณาเห็นว่า
ภาคเอกชน เป็นจักรกลส าคัญในการสร้างงาน
ประมาณร้อยละ 90 ของงาน แต่รัฐบาลก็มี
บ ท บ า ท ส า คั ญ ยิ่ ง ใ น ก า ร อ า น ว ย ใ ห้ เ กิ ด
สภาพแวดล้อมที่ ช่วยให้ภาคเอกชน มีความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ใ น ก า ร มี บ ท บ า ท เ ป็ น ผู้ น า ใ น ก า ร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อภาคเอกชนในการสร้าง
งานเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
การสร้างงานในกระบวนการพัฒนาประเทศ WDR 
2013 เสนอวิธีด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1.ขั้น
นโยบายพ้ืนฐาน (policy fundamentals) 2. ขั้น
ก าหนดนโยบายแรงงานที่ เหมาะสม (well-
designed labour policy)และ 3. ขั้นยุทธศาสตร์
การก าหนดงานที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศมาก
ที่สุด ภายใต้บริบทของแต่ละประเทศ 

 
III 

WDR 2013 น าเสนอรายงานเป็น 3 ภาค 
ซึ่งประกอบด้วย 9 บท โดยเริ่มจากทัศนทั่วไป 
(Overview) ดังนี้ 
 บทที่ 1 ความท้าทายของงาน (The Job 
challenge)  

ภาคที่ 1 งาน เป็นสิ่งที่ช่วยในการเปลี่ยนผ่าน 
(Jobs are transformational) 
 บทที่ 2 งานกับมาตรฐาน ความเป็นอยู่ 
(Jobs and living standards) 
 บทที่ 3 งานกับผลิตภาพ (Jobs and 
productivity) 
 บทที่  4 งานกับความผูกพันทางสังคม 
(Jobs and social cohesion) 
ภาคที่ 2 งานอะไรที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
(What are good jobs for development?) 
 บทที่ 5 การตีราคางาน (Valuing jobs) 
 บทที่ 6 งานประเภทต่างๆ (Diverse jobs 
agendas) 
 บ ท ที่  7  ค ว า ม เ กี่ ย ว พั น ข อ ง ง า น 
(Connected jobs agendas) 
ภาคที่ 3 นโยบายเกี่ยวกับการจ้างงาน (Policies 
through the jobs lens) 
 บ ท ที่  8  น โ ย บ า ย แ ร ง ง า น  (Labour 
policies revisited)  

บทที่ 9 สิ่งที่นอกเหนือจากนโยบายแรงงาน 
(Beyond labour policies) 

 
IV 

ในเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน โลกของการ
ท างานมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งขึ้น 
ปัจจัยส าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ประชากร ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และ
ผลจากวิกฤตทางการเงินที่ยังคงมีอยู่ในโลก ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการจ้างงานใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก เอกสารรายงานประจ าปี 
WDR 2013 น าเสนอ ทฤษฎี แนวความคิด และ
ข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับสภาพและบริบทของ
การจ้างงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลกในทัศนะต่างๆ 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ 
 
 



  

 

 

ก าลังพัฒนา และเผชิญกับปัญหาความยากจน 
หรือก าลังพยายามแหวกวงล้อมกับดักความยากจน
เพ่ือให้ความยากจนทุเลาเบาบางลง จนกระทั่งถูก
ขจัดไปหมดสิ้นในท้ายที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความยากจนระดับรุนแรง (extreme poverty) 
ตามเป้าหมายประการหนึ่งของเป้ าหมายการ
พัฒนาประเทศในสหัสวรรษนี้ 
 รายงานการพัฒนาของโลก WDR 2013เป็น
เอกสารที่เหมาะส าหรับ นักศึกษา อาจารย์และ 

ผู้ปฏิบัติงานทางด้านแรงงาน และการพัฒนา
ประเทศ ใช้ เป็นแนวทาง ในการก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ประเด็นหนึ่งที่มุ่งไปสู่การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ในแนวทางของการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(sustainable development) ต่อไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาการศึกษา การฝึกอาชีพ พัฒนา
ฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการจ้างงานที่มีการสร้างขึ้น 
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(ตัวอย�าง  1) 
การนําเสนอบทความจากงานวิจัย (Research Article) 

 
บทคัดย�อ 

 
 .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
คําสําคัญ : ......................................................................................... 
 
Abstract 

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

 
Keywords: ......................................................................................... 

 
 
บทนํา   (ส�วนท่ี1ของบทความ) ระบุประเด็นปgญหาของการวิจัยให�ชัดเจนและปรากฏการณ�โดยสังเขป 
ในส�วนท�ายของบทนําให�ระบุวัตถุประสงค�ของการวิจัย(เฉพาะการนําเสนอเปRนบทความวิจัยมิใช�ใน
วิทยานิพนธ�/ดุษฎีนิพนธ�) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กะทัดรัด  (Concise) 
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.............................................................................................................................................................. 
 
ภาคผนวก  (ถ$ามี) ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

(ตัวอย�าง  2) 
การนําเสนอบทความทางวิชาการ (Academic Article) /บทความปริทรรศน� (Article Review) 
 
บทนํา (ระบุประเด็นสําคัญ  ความเปRนมา และวัตถุประสงค�ของการนําเสนอ) 
 .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
เนื้อหา  (สรุปสาระสําคัญแต�ละบท/ตอน โดยนําเสนอเปRนย�อหน�าได�มากกว�า 1 ย�อหน�า) 
 .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
สรุปและเสนอแนะ (ถ�ามี) 
 .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
เอกสารอ$างอิง  (กรณีเปRนบทความปริทรรศน� ควรมีเอกสารอ�างอิงตามสมควร) 
ภาษาไทย............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
ภาษาไทยอังกฤษ.................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 
ภาคผนวก  (ถ$ามี) ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



  

(ตัวอย�าง  3) 
การเขียนบรรณานุกรม 

 
1. จิรธี  กําไร.(2547).  ก$าวแรกสู� e-Commerce. กรุงเทพฯ: เอส ซี พี บุoกส� 
2. ทวีศักด์ิ อินทรรักขา. (2549). การยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�เพ่ือการปฏิบัติงานของ

บุคลากรบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน). วิทยานิพนธ� ศิลปะศาสตร�มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

3. ลักขณา  สริวัฒน�. (2544). จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร� 
4. สํานักงานพัฒนาการท�องเท่ียว. (2551). สถิตินักท�องเท่ียว 2008 จาก : 

http:www.tourism.go.th/2009/th/statixtic/tourism.phb?cid=12.10 มีนาคม 2551 
5. Beek,Thorsten and Demirguc-Kurt,Asli. (2549).  “Small and Medium Enterprises: 

Access to Finance as a Grouth Constraint.”Journal of Banking and Finace. 
Volume 30,2931-2943. 

6. Hughes, Allen. (2540). “Finance for SMEs: A U.K. Perspective.” Small Business 
Economics.Volume  9, 151-166. 

  
การเขียนอ$างอิงภายในสาระบทความ 

วารสารเกษมบัณฑิตใช�ระบบ นาม-ป� และระบุหน�า (เม่ือเปRนการอ�างอิงเฉพาะประเด็น) ไม�ใช�
ระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถะดังนี้   
1............(จิรธี   กําไร, 2547: 4-5) ……………………….. 
2............(ทวีศักด์ิ อินทรรักขา,2549) ……………………. 
3............(สํานักงานพัฒนาการท�องเท่ียว,2551) ……………………….. 
4............( Beek,Thorsten and Demirguc-Kurt,2549) ……………………. 
5............( Hughes,2540:161-162)  



  

3. การเขียนบทวิจารณ�หนังสือ (Book Review) 
 3.1 ต�องระบุข�อมูลเก่ียวกับหนังสือท่ีวิจารณ� ดังนี้ 

• ชื่อหนังสือ 
• ชื่อผู�เขียน/ผู�แต�ง 
• ป�ท่ีพิมพ� 
• สํานักพิมพ�/โรงพิมพ� 
• จํานวนหน�า 

3.2 การนําเสนอบทวิจารณ�หนังสือควรมีส�วนนํา ส�วนเนื้อหา และส�วนสรุป ในทํานอง
เดียวกับการนําเสนอบทความ (โปรดพิจารณาตัวอย�างท่ี  2) 

3.3 การนําเสนอสาระสําคัญในแต�ละบทโดยสรุปและวิจารณ�แยกแต�ละบทหรือแต�ละ
บทความ (กรณีเปRนหนังสือท่ีรวบรวมบทความ) 

3.4 ความเห็นโดยสรุป (Concluding remarks) 
 

4. การนําเสนอตารางและภาพประกอบ 
 ในกรณีท่ีมีตารางและภาพประกอบในบทความ ให�นําเสนอดังนี้ 
1. การนําเสนอตาราง 

(ตัวอย�าง) 
 
ตารางท่ี.......  :  ………………………………(ชื่อตาราง)................................................ 
 
  
  
  
 
ท่ีมา : ………….  (แหล�งท่ีมา และป�)......................... 
 
2. การนําเสนอภาพประกอบ 
 ภาพกราฟ หรือแผนภูมิต�าง ๆ ท่ีไม�ใช�ตาราง ให�เรียกว�า ภาพประกอบ โดยเขียนกํากับใต�
ภาพประกอบ  ดังนี้ 
 

(ตัวอย�าง) 
รูปภาพ 

 
 

ภาพประกอบท่ี........ : ………………….(ชื่อภาพประกอบ).................................... 
ท่ีมา : ………………(แหล�งท่ีมา และป�)............(ถ�ามี) 



  

การพิจารณาคัดเลือกบทความ/บทวิจารณ�หนังสือเพ่ือพิมพ�เผยแพร� 
 ในวารสารเกษมบัณฑิต  
 

1. บรรณาธิการจะมีหนังสือแจ�งให�ทราบว�าได�รับบทความเพ่ือพิจารณาลงตีพิมพ� 
2. บรรณาธิการจะพิจารณากลั่นกรองบทความ/บทวิจารณ�หนังสือว�ามีรูปแบบการนําเสนอ

เปRนไปตามรูปแบบ  แบบ JKBU-3  หรือไม� และสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม�พิจารณาบทความ/บท
วิจารณ�หนังสือ ท่ีการนําเสนอไม�เปRนไปตามรูปแบบ   JKBU-3  (โดยไม�ส�งคืนต�นฉบับให�แก�
ผู�เขียน) 

3. บรรณาธิการจะนําบทความ/บทวิจารณ�หนังสือท่ีผู�เขียนส�งมาเสนอต�อผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของบทความ/บทวิจารณ�หนังสือ โดยใช�เวลาประมาณ 
20-30 วัน 

4. บทความ/บทวิจารณ�หนังสือท่ีจะได�พิมพ�เผยแพร�ในวารสารเกษมบัณฑิต จะต�องได�รับการ
ประเมินให�พิมพ�เผยแพร�ได�จากกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิจํานวนไม�น�อยกว�า 2 ใน 3 ของ
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในแต�ละสาขาวิชา 

5. ในกรณีท่ีผลการประเมินระบุให�ต�องปรับปรุงหรือแก�ไขก�อนพิมพ�เผยแพร� ผู�เขียนจะต�อง
ดําเนินการให�แล�วเสร็จ และส�งบทความ/บทวิจารณ�หนังสือท่ีได�ปรับปรุงแก�ไขแล�วไปยัง
บรรณาธิการวารสารฯ ภายใน 15 วัน (หรือตามท่ีบรรณาธิการกําหนด)  นับจากวันท่ีได�
รับทราบผลการประเมิน ในกรณีท�านส�งบทความ/บทวิจารณ�หนังสือฉบับแก�ไขช�ากว�ากําหนด 
บรรณาธิการจะนําไปพิมพ�เผยแพร�ในวารสารฉบับต�อไป (โดยผู� เขียนจะต�องแจ�งให�
บรรณาธิการทราบว�าประสงค�จะส�งช�า) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

การส�งบทความ/บทวิจารณ�หนังสือเพ่ือพิมพ�เผยแพร�ในวารสารเกษมบัณฑิต 
 

1. กรอกข�อมูลในแบบฟอร�มนําส�งบทความ/บทวิจารณ�หนังสือฯ (แบบ JKBU-1 ) 
2. กรณีมีผู�เขียนมากกว�า 1 คน ให�ระบุข�อมูลของผู�ร�วมเขียนทุกคนเพ่ิมเติมในแบบ JKBU-2 
3. การส�งบทความ/บทวิจารณ�หนังสือ  กระทําได�  2  วิธีดังนี้ 

• วิธีท่ี  1 :  ส�งผ�าน E-mail   journal@kbu.ac.th 
• วิธีท่ี  2 :  ส�งทางไปรษณีย�ไปยังอยู�ข�างล�างนี้ 
 

บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต 
สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

เลขท่ี  1761  ถนนพัฒนาการ  แขวง/เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  
10250 

  
 กรณีส�งทางไปรษณีย�ให�ส�งบทความ/บทวิจารณ�หนังสือ  จํานวน  1  ฉบับ  พร�อมบันทึก
ข�อมูลลงแผ�น  CD จํานวน 1 แผ�น โดยนําส�งพร�อมแบบ JKBU-1 และแบบ JKBU-2 (ถ�ามี) 

4. เ ม่ือส�งบทความ/บทวิจารณ�หนังสือด�วยวิธี ท่ี  1 หรือวิธี ท่ี  2 กรุณาโทรศัพท�แจ�งให�
บรรณาธิการทราบด�วยวาจา  โดยโทรศัพท�ไปท่ี  02-3202777 ต�อ 1129  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


