คำนำ
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
กำหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่ างสม่ ำเสมอ วิทยาลั ย นวัตกรรมการจัด การตระหนักและเห็ นความสำคั ญ ของบุ คลากรโดยเฉพาะ
การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรเก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทั กษะในการปฏิบัติงานด้านการ
เรี ย นการสอน เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารทำงานให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้งที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อยู่เป็น
จำนวนมากจึ ง ต้ อ งมี ก ารจั ด การความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาคน พั ฒ นางาน และพั ฒ นาองค์ ก รไปสู่ อ งค์ ก ร
แห่งการเรียนรู้ รวมถึงมีการเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการทำวิจัย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง A 310 ชั้น
3 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึง
แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของบุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการเขียนวิจัย และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
หัวข้อการจัดการความรู้
วันเดือนปีที่ดำเนินการ

: ด้านการวิจัย
: ประเด็นการวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
: 11 พฤศจิกายน 2564

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 081-4979010
E-mail Address
: pensri.chi@rmutr.ac.th
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
แนวโน้มโลกที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัยด้านนวัตกรรม
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A
การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การพัฒ นาสังคม และการรักษา
สิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศ สามารถนำพาประเทศหลุ ด พ้ น จากกั บ ดั ก ประเทศรายได้ ป านกลาง กั บ ดั ก
ความเหลื่ อ มล้ ำ และกั บ ดั ก ความไม่ ส มดุ ล ของการพั ฒ นา รวมทั้ งทำให้ ป ระเทศสามารถปรับ ตั ว รองรั บ
ผลกระทบที่ จะเกิดขึ้น จากกระแสการเปลี่ ยนแปลงของโลก และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้
ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐
– ๒๕๗๙) และเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐
แนวโน้มหลักในสังคมโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกคนและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ทั้งด้าน
สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง การวิเคราะห์ ถึงผลกระทบของแนวโน้มใหญ่จะทำให้
เกิดการเตรียมพร้อมเพื่ อรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ แนวโน้มใหญ่ที่ส ำคัญสำหรับโลกอนาคตในปี
๒๕๗๓ สรุปได้ดังนี้ (Roland Beger Strategy Consultants, 2017, https://www.yumpu.com)
๑. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
สัดส่วนของประชากรโลกที่มีอ ายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๒.๓ ในปี ๒๕๕๘ เป็น
ร้อยละ ๑๖.๕ ในปี ๒๕๗๓ หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๔ ซึ่งเร็วกว่าช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๘ ที่เพิ่มขึ้น เพียงร้อยละ
๒.๓ ทำให้สัดส่วนประชากรในวัยแรงงานลดลง ส่งผลถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลง ประเทศไทยมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปในทิศทางเดียวกัน อัตราการเกิดใหม่ของประชากร ลดลงจาก
การตั ด สิ น ใจชะลอการมี บุ ต รของแต่ ล ะครอบครั ว ประชากรมี อ ายุ ขั ย เฉลี่ ย สู ง ขึ้ น ด้ ว ยการพั ฒ นาด้ า น
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เกิดปรากฏการณ์ สั งคมสู งวัยซึ่งผู้ สูงอายุมีโอกาสเป็นผู้ พึ่ งพิงมากขึ้น เกิดการ
โยกย้ าย ถิ่น ฐานทั้ งภายในประเทศและจากต่ างประเทศ การเข้าสู่ สั งคมเมือง แรงงานยังคงมี ปัญ หาด้าน
คุณภาพและการ ถูกทดแทนด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และประชากรจะมีอัตราสำเร็จการศึกษาขั้น
พื้นฐานสูงขึ้นแต่ยังคง มีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทำให้เกิดความท้าทายใหม่ใน
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ประเทศไทย ได้แก่ การรักษาการเติบโตและสัดส่วนของประชากร การจัดการด้านสาธารณสุขและการศึกษา
แต่การพลิกโฉมด้านสังคมอาจก่อให้เกิดโอกาสใหม่แก่ประเทศไทย เช่น การขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกิดตลาดใหม่ด้านการบริการสำหรับผู้อุปโภคบริโภคเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น
๒. โลกาภิวัตน์และตลาดในอนาคต
กระแสโลกาภิวัตน์ได้น ำมาซึ่งการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ เงินทุน บุคคล สารสนเทศ
องค์ความรู้และเทคโนโลยี การค้าเสรีได้น ำมาซึ่งการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้น ประเทศต่าง ๆ พยายาม
รวมกลุ่ม เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยสร้างตลาดร่วมเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน และใช้ประโยชน์
จากการไหลของกระแสความรู้และการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะสูง หรือแรงงานที่มีความสามารถพิเศษเพื่อ
สร้างนวัตกรรม ความท้าทายของประเทศไทยคือการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิต
และผู้ให้บริการจากต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจในเขตเศรษฐกิจที่มีข้อตกลงการค้า
เสรีร่วมกัน นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) และเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของ
เศรษฐกิจไทยให้อยู่รอดได้ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นในยุคการค้าเสรีและโลกาภิวัตน์ นอกจากผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจแล้ว ผลกระทบด้านความมั่นคงอันเนื่องมาจากการเผยแพร่ลัทธิสุดโต่ง (Extremism) ลัทธินิยม
ความรุน แรง และอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ใช้ป ระโยชน์ จากการเชื่อมโยงที่ดีขึ้น เป็ นสิ่ งที่ ประเทศไทยต้อ ง
เตรียมการรับมือเช่นกัน
๓. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากรโลกโดยเฉพาะชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น จึงต้อง
คำนึง ถึงความมั่นคงด้านน้ำ ด้านอาหาร และด้านพลังงานซึ่งมีความเกี่ยวพันกัน (Nexus) ภาวะขาดแคลน
ทรัพยากรน้ำ จะส่งผลให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ และการอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงด้านอาหาร เช่นเดียวกับความมั่นคงด้านพลังงาน
ซึ่งต้องการการวิจยั และพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
๔. ความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุหลักที่ท ำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากการดำเนิน
กิจกรรมของมนุ ษย์โดยตรง ในปี ๒๕๗๓ คาดว่าโลกจะมีอุณ หภูมิ เฉลี่ ยเพิ่มขึ้ นประมาณ ๑ องศาเซลเซียส
ซึ่งอาจ ส่งผลให้อัตราการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และระดับน้ำทะเลสูงขึ้นซึ่งเป็นผล
มาจากการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกและการขยายตัวของน้ำในมหาสมุทร สำหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก และภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศและส่งผลต่ออัตราการเติบโตด้านการเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ความท้าทายที่สำคัญคือการ
เตรี ย มการเพื่ อรั บ มื อ กับ ปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ ทุ ก เมื่ อในอนาคต และส่ งเสริม ให้ เกิ ด ความตระหนั ก ด้ าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปั ญ หามลภาวะและลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไก หรือมาตรการต่าง ๆ เช่น
นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดทำบัญชีก๊าซเรือน
กระจกในภาคพลังงาน ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง การจัดการพื้นที่สีเขีย วในเขตเมือง เป็นต้น อย่างไรก็
ตาม วิกฤตและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ ก่อให้เกิดโอกาสในการลงทุนด้านการพัฒนา
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เพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น แบบจำลองเพื่อคาดการณ์การเกิดภัยพิบัติ และเทคโนโลยี พลังงานทดแทน หรือพลังงาน
สะอาด เป็นต้น
๕. กระแสสังคมฐานความรู้
การแบ่งปัน ความรู้ในอนาคตจะมีป ระสิทธิภ าพสูงมาก โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นกลไกใน
การเชื่อมโยง ทำให้ มีการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ และแนวปฏิ บัติที่ ดีในการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน เพื่ อสั งคมที่มี
เสถียรภาพและโลกที่น่าอยู่ของคนรุ่นหลัง สำหรับประเทศไทยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีเงื่อนไข
ความรู้คู่คุณธรรมทำให้มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ
ทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งในระดับปัจเจกชน ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้การวิจัยและนวั ตกรรมเป็น
ปั จ จัย สำคัญ ของสั งคมฐานความรู้ โดยต้องมีการจัดการความรู้ที่ดี ทั้ งการสร้างและการกระจายความรู้สู่
ประชาชน และคนในสังคมต้องเข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึง นอกจากมิติด้านความรู้แล้ว มิติด้านคุณธรรมก็เป็น
เงื่อนไขที่สำคัญของสังคมที่เจริญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมเป็นสิ่งที่ช่วยลดการใช้ความ
รุน แรง การทุจริต และการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของ
ประชาชนและเสถียรภาพทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
๖. การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบระดับประเทศ
โลกในอนาคตจะมีความร่ วมมือที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การร่วมกันพัฒนาเพื่อแก้ปัญหามลภาวะซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อทุกประเทศ การมีส่วนร่วมในนโยบายระดับประเทศโดยการลงนามในข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ประเทศไทยมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบระดับประเทศด้วยการให้การรับรองวาระการ
พั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ค.ศ. ๒๐๓๐ (The Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ และให้
สัตยาบันต่อความตกลงปารีส (Paris agreement) ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลกเป็นโอกาสของ
ประเทศไทยที่จะปรับทิศทางการพัฒนาให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำและมี
การวิจัยและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุน อีกทั้งเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ในการถ่ายทอด
แนวปฏิบัติที่ดตี ามศาสตร์พระราชาสู่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ
๗. บูรพาภิวัตน์และภูมิรัฐศาสตร์ใหม่
ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งดุลอำนาจได้เคลื่อนย้ายมาทางเอเชียมากขึ้น จากความสำเร็จใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย มีผลต่อการกำหนด
นโยบายการต่างประเทศและนโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทย องค์ความรู้จากการวิจัยจะช่วยสนับสนุน
การกำหนดท่าทีที่ถูกต้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศในเวทีความร่วมมือต่าง ๆ เช่น ประชาคมอาเซียน
เวทีอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเวทีความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt, One Road) เป็นต้น เวที
ความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางริเริ่มโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงภูมิภาค
อาเซียน เอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปเข้าด้วยกัน หากคำนึงถึงศักยภาพของประเทศ
ไทยในด้ านทำเลที่ ตั้งและด้านอื่น ๆ ประเทศไทยอาจมีโอกาสในการขยายตลาดไปสู่ ห ลายประเทศทั่ว โลก
ผ่านเวทีความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และในขณะเดียวกันจะเป็นประตูสู่ อาเซียนและอนุภูมิภ าคลุ่ ม
แม่นำ้ โขงได้
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๘. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Manyika Chui, Bughin, Dobbs, Bisson, and Marrs (2013) กล่ าวถึงการเร่งพัฒ นาเทคโนโลยี
โดยการควบรวมองค์ ค วามรู้ จ ากหลากหลายศาสตร์ เข้ า ด้ ว ยกั น เกิ ด เป็ น เทคโนโลยี พ ลิ ก โฉมฉั บ พลั น
(Disruptive technology) ที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างกว้างขวาง ทำให้คุณภาพชีวิตสูงขึ้น
เกิดรูป แบบการผลิ ตและบริการใหม่ ๆ สร้างอาชีพ และการจ้างงานรูปแบบใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็อ าจ
ทดแทนแรงงานคนรูปแบบเดิมและอาจทำให้การผลิ ตและบริการรูปแบบเดิมต้องยุติล ง เช่ น อินเทอร์เน็ต
เคลื่ อ นที่ (Mobile internet) การวางระบบอั ต โนมั ติ ท ดแทนแรงงานคน รวมถึ ง แรงงานที่ มี ค วามรู้
(Automation of knowledge work) การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things) การประมวลผลแบบ
ค ล า ว ด์ (Cloud computing) หุ่ น ย น ต์ ขั้ น สู ง (Advanced robotics) ก า ร ถ อ ด ร หั ส พั น ธุ ก ร ร ม
(Next-generation genomics) ยานยนต์อัตโนมัติ (Autonomous vehicles) หน่วยเก็บพลั งงาน (Energy
storage) การพิ ม พ์ ๓ มิ ติ (3D printing) วั ส ดุ ขั้ น สู ง (Advanced materials) และพลั ง งานหมุ น เวี ย น
(Renewable energy) เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลันที่เกิดขึ้ นจะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของประเทศไทย
ทั้งเป็นการยกระดับการดำเนินงานและกระตุ้นให้เกิดการเตรียมพร้อมรับมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ
๑) เพิ่มประสิ ท ธิภ าพ และเพิ่ ม ความโปร่งใสในการทำธุรกรรมและการให้ บริการของภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ๒) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ผ่านการปรับโครงสร้างการ
ผลิต โครงสร้างการแข่งขัน เพิ่มผลิตภาพในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการเปลี่ยนรูปแบบวัตถุดิบ
และปัจจัยการผลิต ลดต้นทุน ลดทรัพยากร ลดตัวกลางการทำธุรกรรม และเพิ่มโอกาสให้แก่วิสาหกิจเริ่มต้น
(Startup)
๓) เปลี่ยนโครงสร้างการจ้างงาน พัฒนาคนให้มีทักษะใหม่ตลอดเวลา และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
๔) เพิ่ ม ความปลอดภั ย และแก้ ปั ญ หาการจราจร โดยภาครั ฐ ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นกฎระเบี ย บและ
การจัดการเพื่อรองรับ
๕) ยกระดับด้านสุขภาพและการแพทย์ เพิ่มอายุ ขัยของประชากร ปรับเปลี่ยนระบบประกันสุ ขภาพ
ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ที่ตอบโจทย์เฉพาะซึ่งประเทศไทย ต้องเตรียมข้อกำหนดทางจริยธรรมและกฎหมาย
รองรับ ๖) เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างการผลิ ต และการใช้ พ ลั งงานหมุ น เวีย นของโลก ลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต
พลังงาน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลัน (Global disruptive change) อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ในด้ านโอกาสของประเทศและความท้ าทายข้ างหน้ า ประเทศไทยจำเป็ น ต้อ งมี ยุ ท ธศาสตร์การวิจัย และ
นวั ต กรรมที่ จ ะทำให้ ป ระเทศสามารถสร้ า งและเก็ บ เกี่ ย วคุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า ต่ า ง ๆ รวมทั้ ง การสร้ า งขี ด
ความสามารถ ให้ กับ สั งคมและประชาชนในประเทศได้ในระยะยาว โดยมีเป้าหมายสู งสุ ดให้ การวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การวิจัยเกี่ยวกับ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน
รายละเอียด/วิธีการทีไ่ ด้ดำเนินการ : ACTION/A
1.การแสวงหาความรู้ ( Knowledge acquisition) โดยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และสารสนเทศ
เกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ ประเด็นการวิจัย ด้านนวัตกรรมการจัดการที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน โดยเน้นที่รูปแบบ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนทัง้ จากเอกสารทางวิชาการ สื่อต่าง ๆ
เช่นวารสาร รายงานการวิจัย เอกสาร บทความวิชาการที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต
2.การสร้างความรู้ (Knowledge creation) ประเด็นการวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการที่ตอบรับการ
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งฉั บ พลั น ในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ รู ป แบบ Circular Economy หรื อ เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นที่
สอดคล้องกับทิศทางในการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
3.จัดเก็บความรู้ (Knowledge storage) ทั้งในรูปแบบเอกสาร และ Soft file
4.การวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูล (Knowledge analysis and data meaning) ที่ถูกต้อง
5.ถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ (Knowledge transfer and dissemination) โดยการจัดกิจกรรม
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การจัดการประชุม บรรยาย และสัมมนา การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจาการวิจัย
6.การประยุ ก ตใช้ และและปรั บ ความรู่ให้ ทั น สมัย อยู่ ตลอดเวลา (Knowledge application and
validation)
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R
1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการสร้างความรู้ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์การ
2.อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีความรู้ ความสามารถและมีส่วนร่วม
ในการจัดการความรู้
3.อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการ
ความรู้ของวิทยาลัย
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
หัวข้อการจัดการความรู้
วันเดือนปีที่ดำเนินการ

: ด้านการวิจัย
: ประเด็นการวิจยั ด้านนวัตกรรมการจัดการที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
: 11 พฤศจิกายน 2564

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.ดร.ฐิติมา โห้ลำยอง
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 084-5284445
E-mail Address
: thitimah@gmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การสำรวจข้อมูลเพื่อหาประเด็นวิจัย
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A
ทำการสำรวจข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งและทำการทบทวนและจัด หมวดหมู่ข้ อ มู ล ทั้ งหมด และทบทวน
งานวิจัยใน filed ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อสำรวจว่ามีประเด็นใดที่ยังไม่ได้รับการทำวิจัย ดังนี้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวคิด
หลั กการและทฤษฏี ที่น ำมาใช้ในการแก้ปั ญ หา และการศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องว่าปั ญ หาการวิจัย ใน
ลั ก ษณะเดี ย วกั น นี้ ไ ด้ มี ก ารวิ จั ย แล้ ว โดยใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี อ ะไร มี ร ายละเอี ย ดอะไร ในลั ก ษณะใด
และผลการวิจัยเป็นอย่างไร เพื่อนำมากำหนดจุดมุ่งหมายและ สมมุติฐานที่ชัดเจน หรือศึกษาแนวทางการวิจัย
เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน หรือนำผลวิจัยไปอ้างอิง ความสอดคล้องหรือขัดแย้ง ดัง นั้นผู้วิจัยจำเป็นจะต้องมี
ความสามารถในการศึกษาค้น คว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ คัดเลือกเอกสาร
อ่านและการจดบันทึก รวมทั้งสรุปประเด็นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการสังเคราะห์
ประเด็นที่นำมา ใช้อ้างอิงเพื่อนำเสนอให้ผู้ที่ศึกษามีแนวคิดในภาพรวม
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R
ได้ประเด็นในการวิจัย
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
หัวข้อการจัดการความรู้
วันเดือนปีที่ดำเนินการ

: ด้านการวิจัย
: ประเด็นการวิจยั ด้านนวัตกรรมการจัดการที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
: 11 พฤศจิกายน 2564

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.ดร.วรรณรี ปานศิริ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 089- 9195709
E-mail Address
: wannaree.pan@rmutr.ac.th
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/
แนวทางการวิจั ย เกี่ย วกั บ นวัต กรรมทางการศึกษาเพื่ อ พัฒ นากลยุ ท ธ์การบริห ารสถานศึกษาเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของกำลังคนของสถานประกอบการ
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A
การดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
กำลังคนของสถานประกอบการแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 กำหนดกรอบแนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ในการวิ จัย โดยการสั งเคราะห์ เอกสารทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีหลั กการ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นากลยุทธ์การ
บริหารสถานศึกษา
ขั้น ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารการผลิตกำลังคนของสถานศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ และศึ กษาสภาพความต้องการคุณภาพกำลังคนของ
สถานประกอบการ
ขัน้ ตอนที่ 3 การร่างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของ
สถานประกอบการ
ขั้ น ตอนที่ 4 การตรวจสอบและประเมิ น กลยุ ท ธ์ ด้ า นความถู ก ต้ อ ง ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงและนำเสนอกลยุทธ์การบริหารสถานศึก ษาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กำหนดกลุ่มประชากร (ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ)
กลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูล (ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามผู้บริห ารสถานศึกษาเรื่องสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ใน
การบริหารการผลิตกำลังคน
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ฉบั บที่ 2 แบบสอบถามความพึ งพอใจของผู้บริหารสถานประกอบการเรื่องสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ในคุณภาพกำลังคนในสถานประกอบการ
ฉบับที่ 3 แบบตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์ เป็น แบบสอบถามที่จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาความเหมาะสมความเป็นไปได้และประโยชน์ของร่างกลยุทธ์
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการ นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน พร้อมหาดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ (IOC)
2. ค่ าความเชื่อ มั่ น (Reliability) โดยการทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่า 30 คน หลั งจากนั้ น
นำไปใช้ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์เพื่อหากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาต่อไป
การวิเคราะห์เพือ่ หากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
โดยวิเคราะห์ จ ากปริ ม าณการผลิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ ส ำเร็จการศึ ก ษาจากสถานศึก ษาและการ
ตอบสนองความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R
1) ทราบสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารการผลิตกำลังคนของสถานศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ
2) ได้กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของกำลังคนของสถานประกอบการ
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
หัวข้อการจัดการความรู้
วันเดือนปีที่ดำเนินการ

: ด้านการวิจัย
: ประเด็นการวิจยั ด้านนวัตกรรมการจัดการที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
: 11 พฤศจิกายน 2564

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 094-9615665
E-mail Address
: phumphakhawat.ps@gmail.com
หัวข้อ/เรื่องทีจ่ ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
Digital Education Transformation สู่การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษาในยุคดิจทิ ัล
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A
เทคโนโลยีนั้นได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม และวงการการศึกษาเองก็
ย่อมเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการนำอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ เข้ามาใช้ใน
โรงเรียน, บทบาทของ E-Learning ที่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้คนสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเทคโนโลยีอื่น ๆ
อีกมากมายที่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการการศึกษา ในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึกกันถึงความเป็นไปได้ 3
ประการที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เปลี่ย นแปลงการศึกษาในระดับชั้นต่าง ๆ การศึกษานั้นถือเป็นหนึ่งใน
ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ ส ำคัญ ที่ สุ ดของประเทศไทยในการก้ าวตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ให้ ส ำเร็จ การดูแ ล
เยาวชนและให้การศึกษาที่ทันสมัยรวมไปถึงการเสริมสร้างทักษะทางด้านการใช้งานเทคโนโลยีที่เหมาะสมนั้น
ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเตรียมตัวสู่โลกยุคดิจิทัล ในขณะที่เหล่าผู้ใหญ่วัยทำงานเองก็ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีและ
สร้างทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่าในอนาคตนั้น การศึกษาจะเป็นเรื่องของทุกคนในทุกช่วงวั ย ไม่ใช่
เพียงแค่เด็กเท่านั้นที่จะต้องเรียนอีกต่อไป
นอกจากนี้ การศึ ก ษาจะกลายเป็ น สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ ในทุ ก ๆ สถานที่ ไม่ ได้ ถู ก จำกั ด แต่ เพี ย งใน
สถาบันการศึกษาเท่านั้น และการเรียนการสอนภายในสถาบันการศึกษาเองก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การ
เรียนการสอนมีคุณค่ามากยิ่ งขึ้นและเกิดการโต้ตอบมากยิ่งขึ้น ส่วนการเรียนรู้นอกสถาบันการศึกษานั้นก็จะ
มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย นรู้ แ ละการปรั บ ปรุ ง ให้ ก ารศึ ก ษานั้ น เหมาะส มกั บ ทั ก ษะ
ความสามารถ และความสนใจของผู้ เรี ย นแต่ ล ะคนให้ ม ากยิ่ งขึ้ น ด้ ว ยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ ามาใช้
เป้าหมายเหล่านี้ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้จริง แต่การวางแผนในระยะยาวที่ดีนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการสร้างสิ่ง
เหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงได้ในประเทศไทย
ในการตอบรับต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 ให้สำเร็จนี้ การศึกษา 4.0 ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้
คนไทยในอนาคตมีทักษะในการใช้ งานเทคโนโลยีเพื่อแข่ งขันกับประเทศอื่น ๆ ให้ ได้ ซึ่งนั่ นก็ส่ งผลให้ การ
ปรับปรุงให้การศึกษามีประสิทธิผลที่สูงยิ่งขึ้น และการออกแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ให้ เหมาะสมกับ
อนาคตมากยิ่งขึ้นไปด้วย
10

อีกประเด็นหนึ่งซึ่งสำคัญต่อด้านการศึกษา 4.0 ของไทยนั้นก็คือการทำให้การศึกษาสามารถถูกเข้าถึง
ได้อย่างกว้างขวางยิ่งกว่าเดิม เพื่อให้เยาวชนไทยทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนแค่ไหนก็ยังสามารถเข้าถึงการศึกษา
ในระดับของคุณภาพที่ใกล้เคียงกันได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้สอนหรือเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนก็ตามแต่ ปริมาณ
ของครู แ ละเทคโนโลยี ที่ จ ะช่ ว ยให้ ค รู ส ามารถเข้ า ถึ งนั ก เรี ย นได้ ม ากขึ้ น นั้ น จึ ง กลายเป็ น อี ก สิ่ ง ที่ ต้ อ งให้
ความสำคัญ
ส่วนเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนเองนั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ด้ วยการศึกษาตาม
หลักสูตร STEM นั้น คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์จะต้องถูกยกขึ้นมาเป็นวิชาหลัก ไม่ใช่วิชารองเหมื อนอย่าง
แต่ก่อน ในขณะที่การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ซึ่ งจะลดการสอนแยกรายวิชาลงไป และเปลี่ยนการสอนเป็น
แบบบู รณาการที่น ำเนื้อหาจากหลากหลายวิชามาสาธิตถึงสิ่งที่ เกิดขึ้นในโลกจริงในหลากหลายแง่มุม ก็จะ
กลายเป็นอีกแนวทางการสอนแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการศึกษาเหล่านี้
ทั้งหมดนี้ถือเป็นก้าวใหญ่ที่คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ชั่วข้ามคืนภายในประเทศไทย ในขณะที่เทคโนโลยีก็
จะเป็ น ปั จ จั ย สำคัญ ที่ เร่งให้ ภ าพเหล่ านี้ เกิ ดขึ้ น จริงได้ อย่ างรวดเร็ว ยิ่ งขึ้น และมี บ ทบาทสำคัญ ในการเพิ่ ม
ความสามารถในการสอนของครู และความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้นไปได้
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R
สร้างสถาบันการศึกษาแห่งอนาคตด้วยแนวคิด Connected Campus
จากการที่เนื้อหาการเรี ยนการสอนต้องเปลี่ยนแปลงไปจากการใช้กระดาษไปสู่รูปแบบที่เป็นดิจิทัล
สถาบันการศึกษาเองก็ต้องมองหาหนทางใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการนำสื่อเหล่านี้
มาใช้สอนผู้เรียนให้ได้ ดังเช่น
หนั งสือและสื่ อการเรียนแบบดิจิ ทัล : การแจกเอกสารการเรียนการสอนในรูป แบบของไฟล์ PDF,
DOCX, PPTX, วิดีโอ และทำการส่งต่อผ่านบริการ Cloud ก็ได้เริ่มกลายเป็นแนวทางพื้นฐานที่ถูกใช้กันใน
ปั จ จุ บั น ซึ่ งในอนาคตเอกสารการเรี ย นการสอนเหล่ านี้ ก็ จ ะถู ก เปลี่ ย นรูป แบบไปสู่ ก ารเป็ น Immersive
Textbook ที่สามารถถูกใช้เรียนรู้ได้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงเปิดให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถสื่อสารกัน
ได้โดยตรง
การสร้างและใช้สื่อการเรียนแบบดิจิทัล: อุปกรณ์ บันทึกภาพและเสียงจะถูกนำมาใช้บันทึกการเรียนน
การสอนที่เกิด ขึ้น มากขึ้น เรื่อ ย ๆ ในขณะที่ เทคโนโลยีอย่าง Smart Whiteboard เองก็จะช่วยให้ ส ามารถ
บันทึกเนื้อหาการสอนทั้งการเขียนกระดาน, การเปิดไฟล์นำเสนอ หรือการเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูนั้นง่ายขึ้น
การนำ Augmented Reality/Virtual Reality มาใช้สอน: สื่อการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ เรียนได้นั้น
จะเริ่ มถูกนำเสนอผ่ าน Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) กันมากขึ้น และแม้แต่วิดีโอ
แบบ 360 องศาเองก็จะถูกนำมาใช้ในการสอนด้วยเช่นกัน
สื่อสารภายในชั้นเรียนด้วยแนวคิด Connected Classroom: ครูและนักเรียนจะต้องมีแนวทางการ
สื่ อ สารระหว่างกั น ในรู ป แบบใหม่ ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารสื่ อ สารสอบถามประเด็ น ต่าง ๆ
สามารถเกิดขึ้น ได้ทั้งในและนอกห้องเรียน สำหรับโรงเรียนชั้นประถมหรืออ่อนกว่านั้น ช่องทาการสื่อส าร
เหล่านี้อาจต้องครอบคลุมถึงการสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองด้วย เพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงการเรี ยน
การสอนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคนได้อย่างแท้จริง
การเรี ยนรู้ ตลอด 24×7: การเรี ยนการสอนนนั้ นจะเกิ ดขึ้ นทั้ งที่ บ้ านและภายในสถาบั นการศึ กษา
และเปลี่ยนจากการเรียนเพียงแค่ 8 ชั่วโมงภายในห้องเรียนไปสู่การเรียนแบบ 24×7 ที่เกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลาแทน
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การปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล: ด้วยการประยุกต์นำ AI มาใช้ เด็กนักเรียนแต่ละคนก็
จะได้รับแผนการเรียนและเนื้อหาการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปตามทักษะของตนเอง
การเรียนรู้ผ่านเกม: เพื่อให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น การเรียนรู้ผ่านเกมนั้นก็จะ
กลายมาเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยดึงความสนใจจากนักเรียนได้
การทำแบบทดสอบออนไลน์: การทดสอบเพื่อชี้วัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ทุก
ที่ทุกเวลาผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการโกงการสอบแบบออนไลน์นั้นก็จะถูกนำมาใช้
งานด้วย
โครงการวิจัย ที่มีเทคโนโลยี เป็ น ส่ วนเสริม: การนำเทคโนโลยีต่า ง ๆ เข้าไปเสริมให้ กับสาขาต่ าง ๆ
อย่างเช่น การแพทย์, กสิกรรม และวิศวกรรมนั้นจะช่วยให้การศึกษาในระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก
นั้นมีการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น และยังสามารถสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางด้านงานวิจัยที่ผสานเทคโนโลยีเข้าไปได้อีก
ด้วย
แนวโน้มใหม่ ๆ เหล่านี้จะช่วยนำวงการการศึกษาไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น อุปกรณ์อย่าง Tablet,
Smartphone และคอมพิวเตอร์นั้นจะกลายเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการเรียน และการเชื่อมต่อ Internet นั้น
จะกลายเป็นส่วนสำคัญในการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนที่ครูและนักเรียนจะไม่สามารถขาดได้อีกต่อไป
ในประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็มีบางโรงเรียนที่เริ่มนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้สอนนักเรียนแล้ว สื่อการ
เรียนการสอนรูปแบบใหม่ได้ถูกใช้เพื่อดึงความสนใจในห้องเรียนในแต่ละวิชาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
นักเรียน ในขณะที่คอร์สเรียนแบบออนไลน์เองก็มีบทบาทสำคัญในการที่ทำให้นักเรียนนสามารถเลือกเรียนสิ่ง
ที่ตนเองสนใจได้ ในขณะที่หลาย ๆ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเองก็ได้เริ่มปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้าน IT เพื่อให้รองรับต่อการทำงานวิจัยใหม่ ๆ ที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนแล้ว
สร้างสถาบันการศึกษาที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ในขณะที่วิธีการในการเรียนรู้นั้ นเปลี่ยนแปลงไป อีกหน้าที่สำคัญของสถาบันการศึกษานั้นก็คือการ
สร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ปลอดภัยให้กับเหล่าผู้เรียน ซึ่งการรักษาความปลอดภัยในสถาบันการศึกษานั้นจะต้อง
ขยายจากเพียงแค่ความปลอดภัยในเชิงกายภาพไปสู่การปกป้องเชิงดิจิทัลด้วย ดังนี้
ระบบกล้องวงจรปิ ดอัจฉริยะและเทคโนโลยีรู้จำใบหน้าซึ่งเชื่อมต่อกับระบบล็อคประตู: การผสาน
เทคโนโลยีเหล่านี้เข้าด้วยกันจะช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับอาจารย์ , นักเรียน และเจ้าหน้าที่ได้ด้วยระบบ
Authorized-based Access Control สำหรับสถาบันการศึกษา
ระบบ ID นักเรียนอัจฉริยะ, ระบบติดตามตำแหน่ง, ระบบติดตามรถบัสรับส่งนักเรียน: เพื่อติดตามว่า
นักเรียนอยู่ที่ไหน ทำให้อาจารย์และผู้ปกครองสามารถติดตามดูแลนักเรียนแต่ละคนได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
ระบบประกาศเสียงตามสายแบบ IP-based: เพื่อสื่อสารกับอาจารย์, นักเรียน และเจ้าหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และรองรับการตั้งค่าประกาศต่าง ๆ ล่วงหน้าได้
ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย เครื อ ข่ า ยและความเป็ น ส่ ว นตั ว ของข้ อ มู ล : เพื่ อ ปกป้ อ งทุ ก คนใน
สถาบันการศึกษาจากภภัยคุกคามบนโลกออนไลน์ และลดความเสี่ยงในการเกิดกรณีข้อมูลรั่วไหล ด้วยจำนวน
ของอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นและความหลากหลายที่สูงขึ้น ในขณะที่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่ละคนก็มีมูลค่ามาก
ยิ่ ง ขึ้ น ในแต่ ล ะวั น ระบบรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ก็ ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในประเด็ น ที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด สำหรั บ
สถาบันการศึกษาแห่งอนาคต
ประเด็นนี้อาจไม่ใช่เรื่องยากสำหรับวงการการศึกษาในเมืองไทยมากนัก เพราะเทคโนโลยีระบบกล้อง
วงจรปิ ด นั้ น ก็ เป็ น เทคโนโลยี ที่ ได้ รั บ ความนิ ย มแพร่ ห ลายสำหรั บ สถาบั น การศึ ก ษาในประเทศไทย ซึ่ ง
สถาบั น การศึ ก ษาในไทยบางแห่ งก็ เริ่ ม ทดสอบการต่ อ ยอดไปสู่ ก ารนำ AI มาใช้ ระบุ ตั ว ตนกั น แล้ ว สิ่ งที่
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สถาบันการศึกษาในไทยยังขาดสำหรับการต่อยอดนี้ก็มักจะเป็นการขาดระบบ Data Center Infrastructure
ที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงทั้งระบบ Server และ Storage สำหรับประมวลผลไฟล์วิดีโอจากระบบกล้องวงจร
ปิดนั่นเอง
สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน IT ใหม่เพื่อรองรับสถาบันการศึกษาแห่งอนาคต
ด้วยความหลากหลายของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ อกับระบบเครือข่ายภายในสถาบันการศึกษาแห่ งอนาคต
ระบบ IT Infrastructure นั้นก็จะต้องถูกอัปเกรดครั้งใหญ่เพื่อรองรับความต้องการใหม่ ๆ เหล่านี้ แบนด์วิดธ์
ขอ งระบ บ Wi-Fi นั้ น ก็ จะต้ อ งสู งพ อ ที่ จ ะรอ งรั บ ก ารใช้ งาน Application ให ม่ ๆ เช่ น AR, VR,
วิดีโอ 360 องศา ได้ และนั กเรียนหรืออาจารย์จำนวน 40-50 คนก็จจะต้องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย
พร้ อ ม ๆ กั น เพื่ อ เข้ า ถึ ง เนื้ อ หาเหล่ า นี้ ภ ายในห้ อ งเรี ย นได้ ในขณธเดี ย วกั น อุ ป กรณ์ อ ย่ า งเช่ น Smart
Whiteboard ก็จะกลายเป็ นอุป กรณ์ ประจำห้ องเรียนทุกห้ องในอนาคต และการบันทึกเนื้อหาต่าง ๆ จาก
Smart Whiteboard และกล้องบันทึกวิดีโอเองนั้นก็จะต้องใช้ระบบเครือข่ายความเร็วสูงเพื่อส่งเนื้อหาเหล่านี้
ไปบันทึกที่ระบบกลางให้ได้
ทางด้าน Internet of Things (IoT) ภายในสถาบันการศึกษาสำหรับเสริมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกคนในสถาบันการศึกษานั้น จำนวนของอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยตัวเองโดยไม่
มีผู้ใช้งานนั้นก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างมหาศาลในเวลาอันสั้น ระบบเครือข่ายจะต้องครอบคลุมการเชื่อมต่อ
ทั้งแบบมีสายและไร้สาย รองรับการยืนยันตัวตนและกำหนดสิทธิ์ด้วยวิธีการอันหลากหลาย และมีการควบคุม
การเข้าถึงเครือข่ายได้สำหรับอุปกรณ์แต่ละชนิดอย่างเฉพาะเจาะจง โดยความสามารถในการบริหารจัดการ
เครือข่ายได้จากศูนย์กลาง, การตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง และการเชื่อมระบบเข้ากับระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย และระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยนั้นจะกลายเป็นความสามารถ
พื้นฐานที่จำเป็นต่ออนาคต อีกทั้ งกระบวนการในการบริหารจัดการและการดูแลรักษาระบบเครือข่ายนั้นก็
จะต้องเป็นไปแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ ๆ เข้ามาใช้งาน ไปจนถึงการกำหนด VLAN,
ACL, QoS และการตั้งค่าอื่น ๆ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล Log เพื่อตรวจสอบในภายหลังด้วย
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทยเองก็ได้มีการจับมือกับเหล่าผู้ให้บริการโครงข่าย 4G เพื่อ
ให้บริการระบบเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์ IoT เพื่อทดสอบโครงการใหม่ ๆ และงานวิจัยใหม่ ๆ กันบ้างแล้ว
ในขณะที่ระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบอัตโนมั ติและระบบ Wi-Fi อัจฉริยะเองก็เริ่มถูก นำมาใช้งานเพื่อ
ตอบรั บ ต่ อความต้ อ งการของเหล่ านั ก เรี ย นและอาจารย์ กั น มากขึ้น และตอบโจทย์ ด้ านข้ อ กฎหมายของ
เมืองไทยในแง่มุมของ Security ไปด้วย
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
หัวข้อการจัดการความรู้
วันเดือนปีที่ดำเนินการ

: ด้านการวิจัย
: ประเด็นการวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
: 11 พฤศจิกายน 2564

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 081-8420904
E-mail Address
: siriwat.ple@rmutr.ac.th
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
ขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A
ขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย
1. การกำหนดปัญหาในการวิจัย ปัญหาการวิจัยเชิงคุณภาพมี 2 ประเภท คือ การวิจัยลักษณะทั่วไป
และการวิจัยลักษณะเฉพาะเจาะจง เช่น การวิจัยเพื่อหาสาเหตุ การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการและผลกระทบ
ทั้งนี้ การศึกษาปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นการศึกษาที่มองรอบด้านโดยคำนึงถึงบริบทของปรากฏการณ์นั้น ๆ
2. การสํารวจวรรณกรรม ผู้วิจัยต้องสืบค้นวรรณกรรมเพื่อทบทวนว่ามีผู้ใดทำวิจัยในหัวข้อที่ศึกษา
หรือไม่ เพื่อนํ ามาประยุกต์เป็นเครื่องมือในการกำหนดกรอบแนวคิด และสรุปแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ย วข้องกับ
การวิจัย
3. การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ผู้ วิจั ย มี บ ทบาทสำคั ญ ในการเก็บ ข้อ มูล ที่ ได้จากการสั งเกตุ จดบั น ทึ ก
สัมภาษณ์ และข้อมูลเอกสาร เพื่อหาข้อสรุปจากข้อเท็จจริงที่พบจากการวิจัย ดังนั้น ผู้วิจัยต้องกำหนดตัวอย่าง
และพื้นที่ของการวิจัยให้ชัดเจน รวมทั้ งรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมบริบทของการวิจัยทั้งหมด เนื่องจากผู้วิจัย
จะต้องเก็บ รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ และใช้เทคนิคการสังเกตการณ์
การสมภาษณ์ เพื่ อ ให้ ได้ ข้อ มู ล ที่ มี ค วามละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ปรากฎการณ์ ความรู้สึ ก ค่ า นิ ย ม ประวั ติ และ
คุณลักษณะต่าง ๆ
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล และเสนอรายงาน การวิเคราะห์ ข้อมูล ในการวิจัยเชิงคุณ ภาพจะใช้วิธีการ
จำแนกและจัดระบบข้อมูลเพื่อตอบคำถามว่าคืออะไร อย่างไร และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยการแยกแยะ
ประเด็น เพื่อให้ทราบสาเหตุ ความสัมพันธ์ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
5. การเขียนรายงานผลการวิจัยและจัดพิมพ์เผยแพร่ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัย ผู้วิจัยจะต้อง
เขียนรายงาน เพื่อให้ผู้อื่นทราบถึง กระบวนการการวิจัย และสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะต้องเขียน
รายงานตามรูปแบบของการเขียนรายงานการวิจัย และเขียนตามความจริงในสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย
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ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
เอกสารอ้างอิง
บุญธรรม จิตต์อนันต์. (2546). การวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปาริชาต สถาปิตานนท์. (2557). ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ:
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แววดาว พรมเสน. (2554). การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ. วารสาร มทร.อีสาน, 4(1),
95-102.
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
หัวข้อการจัดการความรู้
วันเดือนปีที่ดำเนินการ

: ด้านการวิจัย
: ประเด็นการวิจยั ด้านนวัตกรรมการจัดการทีต่ อบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
: 11 พฤศจิกายน 2564

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ดร.นำพล ม่วงอวยพร
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 096-0639512
E-mail Address
: Phantom898@hotmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยที่เป็นสากล
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A
แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นด้าน : กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)
กรอบแนวคิดการวิจัย มีความสำคัญมาก เป็นเสมือน "Roadmap" หรือ "แผนงานวิจัย" เป็นการสรุป
จากแนวคิด ทฤษฎี ข้อค้นพบจากงานวิจัยต่างๆ จนได้ตัวแปรและกรอบแนวคิดที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาของ
การวิจัยกรอบแนวคิดที่ดีจะแฝงไปด้วย วัตถุประสงค์ ประชากร แนวคิดทฤษฎี สมติฐานของการวิจัยในการ
สร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูลตามหลักประชากรศาสตร์นักวิจัยควรจะต้องเก็บอยู่แล้ว แต่จะนำมาใช้หรือนำมา
ใส่ในกรอบแนวคิดหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย "ผู้ให้ข้อมูล" และ "หน่วยวิเคราะห์
ข้อมูล (Unit of Analysis)" 2 สิ่งนี้แตกต่างกัน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลอาจไม่ได้เป็นหน่วยวิเคราะห์ เสมือนไปในการวิจัย
นักวิจัยจะต้องระบุว่า หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล เป็นหน่วยใด เช่น หน่วยเป็นคน หรือเป็นองค์กรในการสร้างกรอบ
แนวคิดการวิจัย ควรจะสร้าง "กลุ่มตัวแปร" ให้เป็นกลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการรันสถิติ
การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยหนึ่งในวิธีที่ถูกนำมาใช้ คือ การยกกรอบแนวคิดทฤษฎีมาเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัย โดยอาจเพิ่มเติมความใหม่จากข้อค้นพบในการทบทวนวรรณกรรมเพื่อเสริมเข้าไปในกรอบ
แนวคิ ด ที่ เป็ น ทฤษฎี เพื่ อ ให้ เกิ ด ความใหมในงานวิ จั ย กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย ที่ ดี ค วรสะท้ อ น เชื่ อ เรื่ อ ง
วัตถุประสงค์ สมมติฐานตัวแปรสถิติที่ใช้
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R
ได้ความรู้ทางด้านการออกแบบกรอบแนวความคิดวิจัยเพื่อเป็นแผนการวิจัยที่จะนำไปสู่แนวคิดหรือ
วิธีการค้นพบ สัมพันธ์กับปัญหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการเก็บแบบสอบถามหรือสร้างเครื่องมือเพื่อให้
นักวิจัยสามารถให้ข้อมูลและวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้อง
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
หัวข้อการจัดการความรู้
วันเดือนปีที่ดำเนินการ

: ด้านการวิจัย
: ประเด็นการวิจยั ด้านนวัตกรรมการจัดการทีต่ อบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
: 11 พฤศจิกายน 2564

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 089-5449435
E-mail Address
: pkc_d@hotmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การระบาดของโควิ ด -19 ที่ ส่ งผลต่ อ การพั ฒ นาประเทศด้ า นนวั ต กรรมการบริ ห ารการศึ ก ษา :
กรณีวิจัยในชั้นเรียน
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A
1. เป็ น ที่ทราบกัน ทั่ วโลกว่าการระบาดของโควิด -19 ส่ งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ การเมื อง
สาธารณสุข รวมทั้งการบริหารจัดการศึกษา
2. ประเทศไทยมี ก ารบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาภายใต้ ส ถานการณ์ โ ควิ ด -19 ใน 5 ลั ก ษณะ ได้ แ ก่
1) On Site 2) On Hand 3) On Demand 4) On Air 5) Online
3. ผลการวิ จั ย ใน ชั้ น เรี ย น โดยการแลกเป ลี่ ย น เรี ย น รู้ กั บ นั ก ศึ ก ษ าระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษ า
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา พบว่าช่วงแรกของการระบาดของโควิด-19 ทุกโรงเรียนมีการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด การบริหารจัดการรูปแบบออนไลน์นี้พบว่าผู้เรียนยังขาดแคลนเครื่องมือ
ในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ค รวมทั้งระบบสัญญาณที่ขัดข้องและไม่ทั่วถึง เป็นต้น
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R
พบว่าการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนจะต้องศึกษาวิจัยรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
หัวข้อการจัดการความรู้
วันเดือนปีที่ดำเนินการ

: ด้านการวิจัย
: ประเด็นการวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
: 11 พฤศจิกายน 2564

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 061-9516594
E-mail Address
: chompoonuch7229@gmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
เทคนิคการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในการวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการที่ตอบ
รับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A
ความเป็ น มาและความสำคั ญ ของปั ญ หา (Significance of the Study) หรื อ หลั ก การและ
เหตุผล (Rationale) มีเทคนิคในการเขียน ดังนี้
๑. มีการไล่เรียงวิวัฒนาการ ความเป็นมา การลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญ น่าสนใจ
๒. มีการชี้ให้เห็นถึงปัญหาอย่างชัดเจน เช่น ความรุนแรงของปัญหา การกระจายตัวของปัญหา และที่
สำคัญ คือ ผู้วิจัยต้องศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ให้มาก จนเรียกได้ว่า “เป็นผู้เข้าใจปัญหาที่กำลังศึกษาอย่าง
แท้จริง และลึกซึ้ง”
๓. มีตัวอย่างข้อสนับสนุนที่มาที่ไปที่เชื่อถือได้
๔. มีตัวเลข สถิติ หรือเอกสาร ผลการศึกษาวิจัยมาอ้างอิง
๕. มีการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกีย่ วข้อง
๖. แสวงหาเหตุผลที่น่าเป็นไปได้จากทฤษฎี แนวคิด และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยสรุป แล้ว โครงสร้างการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา มีองค์ประกอบ 3 ส่วน
สำคัญ คือ
1. ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย เช่น ความหมาย ความเป็นมา
2. สถานการณ์ปัจจุบันที่เกีย่ วกับหัวข้อวิจัย เช่น ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ (ควรมีหลักฐานยืนยัน)
3. กล่าวสรุปโดยเชื่อมโยงปัญหาที่กล่าวไว้ข้างต้น ไปสู่ความจำเป็น และความสำคัญของการวิจัย
ดังนั้น การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหามีเทคนิค ดังนี้
1. ส่วนนำจะเป็นส่วนที่ผู้เขียนจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้นๆ
2. ใช้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ตามแต่ผู้เขียนจะเห็นสมควร เช่น ใช้ภาษาที่กระตุ้น จูงใจ
ผู้เขียนอาจยกปัญหาที่กำลังเป็นที่สนใจขณะนั้นขึ้นมาอภิปราย ยกวิวัฒนาการ ความเป็นมาที่น่าสนใจ
18

ยกตัวอย่างในเชิงเปรียบเทียบ ชี้ให้เห็นถึง ประเด็น หรือขอบเขตที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในงานชิ้นนี้
3. ต้องมีห ลั กการและเหตุผ ล (rationale) แสดงถึงความเป็ นมาหรื อภูมิห ลั ง (Background) หรือ
ความสำคัญของเรื่องที่เขียน (justification) โดยมีการอ้างอิง ไม่ใช่ผู้วิจัยเชื่อว่า... หรือกล่าวลอยๆ...
4. การเรียบเรียงลำดับ เหตุการณ์ หรือประเด็นที่ดี มีเนื้อความที่ดี แหล่งอ้างอิงที่ดี จะทำให้งานมี
น้ำหนัก และเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า เรื่องนี้มีความสำคัญ หรือน่าสนใจพอที่จะศึกษาวิจัยต่อไปหรือไม่
ยกตัวอย่าง
วิจัยเรื่อง การบริการสาธารณะสำหรับพลเมืองผูส้ ูงอายุในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีจำนวนมากและนับวันจะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยข้อมูลจากต่างประเทศ
พบว่า กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ข้ อมูลจากรายงานของ United
Nations (2013) ให้ข้อมูลว่าใน ค.ศ. 2013 กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีสัดส่วนของผู้สูงอายุในสังคมสูงถึงร้อย
ละ 23 ของประชากรทั้งหมด และคาดการณ์ว่าภายใน ค.ศ. 2050 สัดส่วนของประชากรสูงอายุในประเทศ
พัฒนาแล้วจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32 เรียกได้ว่า กลุ่มประเทศพัฒ นาแล้วก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุใน
ระดั บ สุ ด ยอด เนื่ อ งจากมี ป ระชากรอายุ ตั้ งแต่ 60 ปี ขึ้ น ไป มากกว่ าร้อ ยละ 30 ของประชากรทั้ งหมด
ส่วนกลุ่มประเทศกำลังพัฒ นามีป ระชากรผู้สูงอายุไม่ถึงร้อยละ 10 จึงยังไม่ได้ก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาก็กำลังเผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน เพราะแนวโน้ม
ผู้สูงอายุในประเทศเหล่านั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็ว โดย UN คาดการณ์ว่าใน ค.ศ. 2050 จะมีผู้สูงอายุ
ในประเทศกำลังพัฒนาสูงถึงร้อยละ 19 และใน ค.ศ. 2100 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27 ในขณะเดียวสถานการณ์
ผู้สูงอายุของกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสถิติดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ในค.ศ. 2100
ทั่วทั้งโลกจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (United Nations, 2013, pp. xi-xiii)
ปรากฏการณ์ ดังกล่ าวเป็ นไปตามที่ UN วิเคราะห์ไว้ชัดเจนขึ้นทุกปี ๆ โดยจากรายงานฉบับล่ าสุ ด
United Nations (2019) สะท้อนให้เห็นถึงข้อค้นพบที่น่าสนใจหลายประการ ได้แก่ ประการแรก แม้ว่าอัตรา
การเติ บ โตของประชากร (Population Growth) จะค่ อ ย ๆ ลดลงก็ ต าม แต่ สิ่ งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอี ก 20 ปี
ข้ างหน้ า คื อ ประชากรทั่ ว โลกจะถึ งหมื่ น ล้ านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีป แอฟริก าในแถบซับ ซาฮาร่า
(Sub-Sahara) จะมีประชากรเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ในมุมกลับกันประเทศญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จะมีจำนวนประชากรถดถอยอย่างรุนแรง ส่ว นแถบละตินอเมริกามีจำนวนประชากรเพิ่มค่อนข้างสูง ในขณะที่
ทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือจำนวนประชากรจะคงที่แทบไม่เพิ่มขึ้น แต่ประชากรผู้สูงอายุ มากขึ้น หรือเรียกได้
ว่า มีจำนวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ประการที่สอง ขั้นตอนของการพัฒนาเศรษฐกิจ (Stage of
Economic Development) แปรผกผันกับการเพิ่มขึ้นของประชากร กล่าวคือ ประเทศที่ พัฒนาแล้วจำนวน
ประชากรมีแนวโน้ มถดถอยหรือเพิ่มขึ้น น้ อยมาก แต่ป ระเทศด้อยพัฒ นากลั บมี ประชากรสู งขึ้น อย่างก้าว
กระโดด ประการที่สาม ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ อิน เดีย ไนจีเรีย
ปากีสถาน คองโก เอธิโอเปีย แทนซาเนีย อินโดนีเชีย และอียิ ปต์ จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีจำนวนประชากร
เพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วง 30 ปีข้างหน้า เนื่องจากประเทศเหล่านี้ไม่มีการคุมกำเนิด เพื่อไม่ให้ขัดกับหลักความ
เชื่อของศาสนา นอกจากนั้น มีประเทศในกลุ่มอื่น ที่มีจำนวนประชากรสูงลำดับต้น ๆ เช่นเดียวกัน เช่น จีน
สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย (United Nations, 2019, pp. 1-2)
ส่วนสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น
“สังคมสูงวัย” (Aged Society) นับตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ
10 ต่อมาในพ.ศ. 2550 มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 12.2 จากนั้นในพ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
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14.9 และในพ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.7 รวมถึงในพ.ศ. 2560 ประชากรไทยมีจำนวน 67.6
ล้านคน แบ่งเป็นเพศชาย 33 ล้านคน และเพศหญิง 34.6 ล้านคน เป็นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11.3
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด โดยแบ่งเป็นเพศชาย 5.08 ล้านคน หรือร้อยละ 15.4
และเพศหญิ ง 6.23 ล้ านคน หรื อ ร้ อ ยละ 18.0 โดยผู้ สู งอายุ อ ยู่ ในกลุ่ ม 3 ช่ ว งวั ย คื อ ผู้ สู งอายุ วั ย ต้ น
(อายุ 60-69 ปี) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) และผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้ช่วงวัยที่มี
จำนวนมากที่สุ ด คือ ช่วงวัยต้น ร้อยละ 57.4 ของผู้สูงอายุทั้งหมด และจากการคาดการณ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สั งคมสู งวั ย อย่า ง
สมบูรณ์” (Complete Aged Society) ในพ.ศ. 2564 กล่าวคือ ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และจากนั้นประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged
Society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปี ขึ้น ไปมีสั ดส่ว นสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมดในพ.ศ. 2574
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib14/News/2561/04-61/N1004-61-1.pdf, 24 ตุลาคม 2563)
จากผลจากการสำรวจจำนวนประชากรผู้สูงอายุทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า
กลุ่ มประเทศพั ฒ นาแล้ ว ก้าวเข้าสู่ การเป็ น สั งคมผู้ สู งอายุอย่างสมบูรณ์ แล้ ว ขณะที่ประเทศอื่น ๆ รวมถึง
ประเทศไทยก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์และสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในอนาคตอีกไม่กี่ปี ซึ่งวิกฤต
ดังกล่าวทำให้แต่ละประเทศต้องกลับมาย้อนทบทวนตนเองว่า ผู้สูงอายุในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไร
และรัฐได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ดังกล่าวไว้อย่างไรบ้าง เพื่อไม่ให้ประสบกับปัญหาที่วุ่ นวายและ
สลับซับซ้อนในอนาคต ซึ่งข้อมูจากการสำรวจ พบว่า ในพ.ศ. 2560 ผู้สูงอายุที่ยังคงทำงานหาเลี้ยงตนเองและ
ครอบครั ว มี 3.9 ล้ า นคน หรื อ ร้ อ ยละ 35.1 โดยอาชี พ ที่ ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ ท ำ 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่
1) ผู้ป ฏิบั ติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร 2) ผู้ปฏิบัติงานบริการและจำหน่ายสินค้า 3) ผู้ประกอบอาชีพขั้น
พื้นฐาน 4) ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ 5) ผู้ปฏิบัติงานด้า นเครื่องจักรและด้ านการประกอบ
ในอีกด้านหนึ่ง พบว่า แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มาจากบุตร ถึงร้อยละ 34.7 รองลงมา คือ จาก
การทำงานของผู้สูงอายุเอง ร้อยละ 31 และได้รับจากเบี้ยยังชีพของทางราชการ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ ร้อยละ 20 โดยผู้สูงอายุเกินกว่าครึ่งหนึ่ง ประมาณร้อยละ 50.3 รู้สึกว่าตนเองมีรายได้เพียงพอ
ส่วนผู้สูงอายุ ร้อยละ 18.5 รู้สึกว่าตนเองมีรายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีพ ส่วนสุขภาพของผู้สูงอายุอยู่ใน
ระดับปานกลางหรือเป็นปกติ ร้อยละ 43.2 และมีสุขภาพดีเกือบร้อยละ 40 โดยรวมแล้วผู้สู งอายุไทยยังคง
ได้รับสิทธิในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 99.2 ซึ่งสิทธิในสวัสดิการรักษาพยาบาลหลักที่ได้รับส่วนใหญ่
เป็นสิทธิมาจากบัตรประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า สิทธิข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ และสิทธิประกันสังคม
หรือกองทุนเงินทดแทน มีเพียงร้อยละ 0.8 ของผู้สูงอายุเท่านั้นที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลัก ขณะที่
ผู้สูงอายุไทยที่อยู่ลำพังคนเดียว หรื ออยู่กับคู่สมรสเท่านั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยผู้สูงอายุ ที่อยู่คนเดียวเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 6.3 ในพ.ศ. 2545 เป็นร้อยละ 10.8 ในพ.ศ. 2560 ในขณะที่ผู้สูงอายุที่ อยู่ตามลำพังกับคู่
สมรสเพิ่มขึน้ จากร้อยละ 17 ในพ.ศ. 2545 เป็นร้อยละ 23.3 ในพ.ศ. 2560 ซึ่งหากผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง
คนเดี ย วหรื อ อยู่ กั บ คู่ ส มรสเท่ า นั้ น มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ไปอี ก ก็ จ ะมี ผ ลต่ อ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นระยะยาว
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib14/News/2561/04-61/N1004-61-1.pdf, 24 ตุลาคม 2563)
ส่วนนโยบายและมาตรการของภาครัฐที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาผู้สูงอายุใน
แง่มุมต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบริการสาธารณะที่แก้ปัญหาและตอบสนองความต้ องการ
ของผู้สูงอายุ ดังนี้ (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2558, หน้า 154-157)
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เริ่มมีนโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุที่เป็นรูปธรรมหลังจากการประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ณ
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในพ.ศ. 2525 รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติขึ้น เพื่อทํ า
หน้าที่ร่างแผนระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 1 แต่แผนดังกล่าวไม่มีแผนดําเนิ นการที่ชัดเจน ต่อมา
พ.ศ. 2530 เริ่มมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ชัดเจนมากขึ้นทั้ง การบริการด้านสังคมสงเคราะห์และบริการ
สุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เช่น นโยบายการให้การรักษาพยาบาลฟรีแก่ ผู้สูงอายุ การจั ดให้มีเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
การนํ าร่ อ งศูน ย์ บ ริ การผู้ สู งอายุ ในชุม ชนโดยชุ มชน การจัด ตั้ งคลิ นิ ก ผู้ สู งอายุในโรงพยาบาลรัฐ และการ
สนับสนุนให้มีชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น
ต่อมาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539) มีการตั้ง
หน่วยงานเพื่อรองรับงานด้านผู้สูงอายุ เช่น กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากนั้นในพ.ศ. 2540 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งมีมาตราสําคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้สูงอายุ 2 มาตรา คือ มาตรา 54 กําหนดว่า
“บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีร ายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และมาตรา 80 “รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้” ถัดมาในช่วงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 มีการประกาศปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ และการจัดทําแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบับที่ 2
หลังจากนั้ น ในพ.ศ. 2545 ได้มีการตั้งกระทรวงพัฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์ขึ้ น และ
กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยตรง 3 หน่วยงาน คือ 1) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทำ
หน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์คนชรา และศูนย์ บริการผู้สูงอายุ 2) สํานัก ส่งเสริมและพิทักษ์
ผู้สูงอายุในสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิ ทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)
รับผิดชอบงานด้านนโยบายและมาตรการการส่งเสริม การคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิการส่งเสริมศักยภาพ และ
กฎหมายผู้สูงอายุ และ 3) สํานักงานปลัดกระทรวง ทำหน้าที่กํากับดูแลงานของสํานักงานพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการจังหวัด โดยเน้นดูแล ส่งเสริม และจัดสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุในระดับจังหวัด ต่อมาในพ.ศ. 2546
รัฐสภาได้รับรองพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครองในด้านต่าง ๆ
และหน่ ว ยงานภาครัฐ ทั้ งหลายได้อ อกประกาศกระทรวง และระเบี ยบ เพื่ อ รองรั บ สิ ทธิข องผู้ สู งอายุต าม
พระราชบัญญัตินี้ เช่น กระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อ
การยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ยากจนและด้อยโอกาสทั่วประเทศผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญ
กับ การสงเคราะห์ เบี้ ย ยั งชี พ ตามความจํ าเป็ น อย่ างทั่ ว ถึ งและเป็ น ธรรม ตามมาตรา 11 (11) และออก
กฎกระทรวงกําหนดเรื่องการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ตาม
มาตรา 11 (5)
จากนโยบายและมาตรการภาครัฐข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า การบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุมุ่งเน้นความ
รับผิดชอบ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานราชการในส่วนกลางเป็นสำคัญ ส่งผลให้รัฐบาลส่วนกลางเพียงลำพัง
ไม่อาจตอบสนองต่อปั ญ หาและความต้องการของผู้สู งอายุได้อย่างทั่ว ถึงและเท่าเที ยม และหากปล่ อยให้
ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวต่อไป ย่อมส่งผลให้รัฐต้องรับมือกับปัญหาของผู้สูงอายุที่ยุ่งยากและสลั บซับซ้อน
มากขึ้นในอนาคต จึงนำไปสู่การกระจายอำนาจการบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุไปยังองค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นทางออกหนึ่งที่จะนำไปสู่การจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้ องการและปัญหาของผู้สูงอายุ
ได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดและเข้าใจบริบทในพื้นที่ของตนเองเป็น
อย่างดี ประกอบกับการมีสายการบังคับบัญชาที่สั้ นลง มีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
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ในพื้น ที่ ย่อมทำให้ การบริการสาธารณะนั้ น ๆ มีความคล่ องตัว รวดเร็วมากขึ้น นอกจากนั้นประชาชนยัง
สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ปัญหา และได้เรียนรู้ในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง
รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของพื้นที่ได้สูงกว่ารวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 2 รูปแบบ
ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบทั่วไป 3 ประเภท ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนจั งหวัด
2) เทศบาล ประกอบด้วย (1) เทศบาลตำบล ได้แก่ ท้องถิ่น ซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็น
เทศบาลตำบล (2) เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมชนที่มีประชาชน
ตั้งแต่ 10,000 คน ขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอสมควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ และ
มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมื อง โดยเทศบาลเมืองมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
และความสะอาด สร้างและบำรุงถนนและท่าเรือ ดับเพลิงและกู้ภัย จัดการศึกษา ให้บริการสาธารณสุข สังคม
สงเคราะห์ และรักษาวัฒนธรรมอันดีในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังอาจจัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆ
ได้ตามสมควร และ (3) เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมชนที่มีประชาชน ตั้งแต่ 50,000 คน ขึ้นไป ทั้งมีรายได้
พอสมควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ และมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ
เป็นเทศบาลนคร และ 3) องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
รู ป แ บ บ พิ เศ ษ ไ ด้ แ ก่ ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ เมื อ ง พั ท ย า (ส ถ า บั น พ ร ะ ป ก เก ล้ า ,
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title, 24 ตุลาคม 2563)
ในการวิ จั ย การบริ ก ารสาธารณะสำหรั บ พลเมื อ งผู้ สู ง อายุ ในพื้ น ที่ จั งหวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 1
ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
คณะผู้วิจัยเน้นศึกษาในส่วนของเทศบาลเมือง โดยเลือกเทศบาลเมืองหนึ่งแห่งต่อหนึ่งจังหวัดเฉพาะในพื้นที่
เทศบาลเมืองที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุด ได้แก่ 1) เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม 2) เทศบาลเมือง
กาญจนบุ รี จั งหวัดกาญจนบุ รี 3) เทศบาลเมื องราชบุรี จังหวัดราชบุ รี และ 4) เทศบาลเมืองสุ พ รรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากเทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ ง
เป็ น ท้ องถิ่น อัน เป็ น ที่ตั้งศาลากลางจั งหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในแต่ล ะพื้นที่มีความ
หลากหลายของประชากรและบริบทของพื้นที่สูงมาก กล่าวคือ มีความเจริญทางวัตถุ ระบบสาธารณูปโภคที่
ทั่วถึง มีทั้งโรงพยาบาล สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งชุมชนบ้ านจัดสรร ซึ่งมีทั้งคนในพื้นที่ดั้งเดิม
คนที่ย้ายเข้ามาใหม่ และคนต่างด้าว ในอีกฟากฝั่งหนึ่งเป็นชุมชนที่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งสวน
ผลไม้ พืชไร่ ปลูกข้าว และเลี้ยงสัตว์ นอกจากนั้น ยังเป็นจังหวัดที่ต้องเผชิญปัญหากับการเข้าสู่สังคมผู้สูง วัย
จากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ พบว่า สถิติผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในจังหวัดนครปฐม ณ วั นที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562 สูงถึง 152,030 คน แบ่งเป็นเพศชาย 64,617 คน และเพศหญิง 87,413 คน จาก
ประชากรจำนวนทั้งสิ้น 920,030 คน ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้สูงอายุสู งถึง 131,134 คน แบ่งเป็นเพศ
ชาย 59,308 คน และเพศหญิง 71,826 คน ขณะที่จังหวัดราชบุรีมีผู้สูงอายุสูงถึ ง 157,430 คน แบ่งเป็น
เพศชาย 67,592 และเพศหญิ ง 89,838 คน และจังหวัด สุ พ รรณบุ รีมี ผู้ สู งอายุสู งถึ ง 167,136 คน
แบ่ ง เป็ น เพศชาย 72,050 คน และเพศหญิ ง 95,086 คน (กรมกิ จการผู้ สู ง อายุ , http://www.
dop.go.th/th/know/side/1/1/238, 24 ตุลาคม 2563) ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า จำนวนผู้สูงอายุที่มีจํานวน
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ภาครัฐเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลและการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดย
ที่ ผ่ า นมาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ด ำเนิ น การจั ด บริ ก ารสาธารณะในรู ป แบบต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ สร้ า ง
หลักประกันด้านรายได้ ส่งเสริมการออมวัยหลังเกษียณ สร้างหลักประกันด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สร้างองค์กรในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ
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จากการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านมา พบว่า ยังประสบ
ปัญหาหลาย ๆ ประการ เนื่องจากการถ่ายโอนอำนาจจากส่วนกลางนั้น เป็นการถ่ายโอนเพียงบทบาทหน้าที่
แต่ท รั พ ยากรที่ ส ำคัญ และจำเป็ น ในการบริการสาธารณะไม่ได้ถูก ถ่ายโอนมาด้ ว ย นอกจากนั้น กฏหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับบางส่วนที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังเป็นอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ ทำให้การบริการ
สาธารณะเหล่านั้นไม่สามารถแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการ และช่วยสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการบริการสาธารณะสำหรับพลเมืองผู้สูงอายุ
ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อพัฒนาการบริการสาธารณะที่เกิดจากการตื่นตัว ตื่นรู้ และการมีส่วน
ร่วมของพลเมืองผู้สูงอายุเป็นสำคัญ อันจะนำไปสู่การสร้ างการบริการสาธารณะใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงต่อไป
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R
1) ได้ข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญของปัญ หาที่ชัดเจนและเพียงพอที่จะนำไปสู่การตั้งคำถาม
การวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย และองค์ประกอบอื่น ๆ ในการทำวิจัย
2) นำไปสู่การนำเสนอผลการวิ จัยที่สมบูรณ์ และพบข้อค้ นพบในเชิงลึกที่เป็นประโยชน์สำหรับการ
จัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติการ
3) ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI
4) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นำไปเผยแพร่ในห้องสมุดต่าง ๆ และเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจทั่วไป
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