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ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

กำหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ำเสมอ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็นความสำคัญของบุคลากรโดยเฉพาะ                
การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรเก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ
เรียนการสอน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้งที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อยู่เป็น
จำนวนมากจึงต้องมีการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาคน พัฒ นางาน และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กร                       
แห่งการเรียนรู้ รวมถึงมีการเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)  

ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการทำวิจัย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง A 310 ชั้น 
3 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพ่ือให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึง
แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของบุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการเขียนวิจัย และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
คร้ังที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้       : ประเด็นการวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 
วันเดือนปีท่ีดำเนินการ       : 11 พฤศจิกายน 2564 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ชื่อ – นามสกุล : รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉริินัง  
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 081-4979010  
E-mail Address       : pensri.chi@rmutr.ac.th  
 
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 แนวโน้มโลกที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัยด้านนวัตกรรม 

 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A 
 การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการรักษา
สิ่งแวดล้อมของประเทศ สามารถนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดัก                      
ความเหลื่อมล้ำ และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา รวมทั้งทำให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้
ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๗๙) และเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐ 
 แนวโน้มหลักในสังคมโลกซ่ึงส่งผลกระทบต่อทุกคนและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ทั้งด้าน
สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของแนวโน้มใหญ่จะทำให้
เกิดการเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ แนวโน้มใหญ่ที่สำคัญสำหรับโลกอนาคตในปี 
๒๕๗๓ สรุปไดด้ังนี้ (Roland Beger Strategy Consultants, 2017, https://www.yumpu.com) 
 ๑. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  
 สัดส่วนของประชากรโลกที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑๒.๓ ในปี ๒๕๕๘ เป็น
ร้อยละ ๑๖.๕ ในปี ๒๕๗๓ หรือเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ ๔ ซึ่งเร็วกว่าช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๘ ที่เพ่ิมข้ึน เพียงร้อยละ 
๒.๓ ทำให้สัดส่วนประชากรในวัยแรงงานลดลง ส่งผลถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลง  ประเทศไทยมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปในทิศทางเดียวกัน อัตราการเกิดใหม่ของประชากร ลดลงจาก
การตัดสินใจชะลอการมีบุตรของแต่ละครอบครัว ประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นด้วยการพัฒนาด้าน  
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เกิดปรากฏการณ์สังคมสูงวัยซึ่งผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นผู้พ่ึ งพิงมากขึ้น เกิดการ
โยกย้าย ถิ่นฐานทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ การเข้าสู่สังคมเมือง แรงงานยังคงมีปัญหาด้าน
คุณภาพและการ ถูกทดแทนด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และประชากรจะมีอัตราสำเร็จการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสูงขึ้นแต่ยังคง มีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทำให้เกิดความท้าทายใหม่ใน
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ประเทศไทย ได้แก่ การรักษาการเติบโตและสัดส่วนของประชากร การจัดการด้านสาธารณสุขและการศึกษา 
แต่การพลิกโฉมด้านสังคมอาจก่อให้เกิดโอกาสใหม่แก่ประเทศไทย เช่น การขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกิดตลาดใหม่ด้านการบริการสำหรับผู้อุปโภคบริโภคเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น  
 ๒. โลกาภิวัตน์และตลาดในอนาคต  
 กระแสโลกาภิวัตน์ได้นำมาซึ่งการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ เงินทุน บุคคล สารสนเทศ 
องค์ความรู้และเทคโนโลยี การค้าเสรีได้นำมาซึ่งการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้น ประเทศต่าง ๆ พยายาม
รวมกลุ่ม เพ่ือสร้างขดีความสามารถในการแข่งขัน โดยสร้างตลาดร่วมเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน และใช้ประโยชน์
จากการไหลของกระแสความรู้และการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะสูง หรือแรงงานที่มีความสามารถพิเศษเพ่ือ
สร้างนวัตกรรม ความท้าทายของประเทศไทยคือการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพเพ่ือแข่งขันกับผู้ผลิต 
และผู้ใหบ้ริการจากต่างประเทศ อีกท้ังเป็นการเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจในเขตเศรษฐกิจที่มีข้อตกลงการค้า
เสรีร่วมกัน นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) และเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของ
เศรษฐกิจไทยให้อยู่รอดได้ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นในยุคการค้าเสรีและโลกาภิวัตน์  นอกจากผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจแล้ว ผลกระทบด้านความมั่นคงอันเนื่องมาจากการเผยแพร่ลัทธิสุดโต่ง (Extremism) ลัทธินิยม
ความรุนแรง และอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงที่ดีขึ้น เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้อง
เตรียมการรับมือเช่นกัน  
 ๓. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ  
 ประชากรโลกโดยเฉพาะชนชั้นกลางที่เพ่ิมข้ึนทำให้ความต้องการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึน จึงต้อง
คำนึง ถึงความม่ันคงด้านน้ำ ด้านอาหาร และด้านพลังงานซึ่งมคีวามเกี่ยวพันกัน (Nexus) ภาวะขาดแคลน
ทรัพยากรน้ำ จะส่งผลให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ และการอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งจะส่งผลถึงความม่ันคงด้านอาหาร เช่นเดียวกับความม่ันคงด้านพลังงาน
ซ่ึงต้องการการวิจยัและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน  
 ๔. ความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 การเพ่ิมขึ้นของก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากการดำเนิน 
กิจกรรมของมนุษย์โดยตรง ในปี ๒๕๗๓ คาดว่าโลกจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นประมาณ ๑ องศาเซลเซียส                 
ซึ่งอาจ ส่งผลให้อัตราการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญ และระดับน้ำทะเลสูงขึ้นซึ่งเป็นผล
มาจากการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกและการขยายตัวของน้ำในมหาสมุทร สำหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลก และภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศและส่งผลต่ออัตราการเติบโตด้านการเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ความท้าทายที่สำคัญคือการ
เตรียมการเพ่ือรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ อในอนาคต และส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือแก้ปัญหามลภาวะและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไก หรือมาตรการต่าง ๆ เช่น 
นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  การจัดทำบัญชีก๊าซเรือน
กระจกในภาคพลังงาน ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง การจัดการพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง เป็นต้น อย่างไรก็
ตาม วิกฤตและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ก่อให้เกิดโอกาสในการลงทุนด้านการพัฒนา
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เพ่ือสิ่งแวดล้อม เช่น แบบจำลองเพ่ือคาดการณ์การเกิดภัยพิบัติ และเทคโนโลยี พลังงานทดแทน หรือพลังงาน
สะอาด เป็นต้น  
 ๕. กระแสสังคมฐานความรู้  
 การแบ่งปันความรู้ในอนาคตจะมีประสิทธิภาพสูงมาก โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นกลไกใน            
การเชื่อมโยง ทำให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือสังคมที่มี
เสถียรภาพและโลกท่ีน่าอยู่ของคนรุ่นหลัง สำหรับประเทศไทยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีเงื่อนไข 
ความรู้คู่คุณธรรมทำให้มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ 
ทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งในระดับปัจเจกชน ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้การวิจัยและนวัตกรรมเป็น
ปัจจัยสำคัญของสังคมฐานความรู้ โดยต้องมีการจัดการความรู้ที่ดี ทั้ งการสร้างและการกระจายความรู้สู่
ประชาชน และคนในสังคมต้องเข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึง นอกจากมิติด้านความรู้แล้ว มิติด้านคุณธรรมก็เป็น
เงื่อนไขที่สำคัญของสังคมที่เจริญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมเป็นสิ่งที่ช่วยลดการใช้ความ
รุนแรง การทุจริต และการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของ
ประชาชนและเสถียรภาพทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
 ๖. การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบระดับประเทศ  
 โลกในอนาคตจะมีความร่วมมือที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การร่วมกันพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหามลภาวะซึ่งส่ง 
ผลกระทบต่อทุกประเทศ การมีส่วนร่วมในนโยบายระดับประเทศโดยการลงนามในข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ประเทศไทยมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบระดับประเทศด้วยการให้การรับรองวาระการ
พัฒนาที่ยั่ งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (The Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ และให้
สัตยาบันต่อความตกลงปารีส (Paris agreement) ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลกเป็นโอกาสของ
ประเทศไทยที่จะปรับทิศทางการพัฒนาให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำและมี
การวิจัยและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุน อีกทั้งเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ในการถ่ายทอด
แนวปฏิบัติที่ดตีามศาสตร์พระราชาสู่ประเทศกำลังพัฒนาอ่ืน ๆ  
 ๗. บูรพาภิวัตน์และภูมิรัฐศาสตร์ใหม่  
 ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งดุลอำนาจได้เคลื่อนย้ายมาทางเอเชียมากขึ้น จากความสำเร็จใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย มีผลต่อการกำหนด
นโยบายการต่างประเทศและนโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทย องค์ความรู้จากการวิจัยจะช่วยสนับสนุน
การกำหนดท่าทีที่ถูกต้องเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศในเวทีความร่วมมือต่าง ๆ เช่น ประชาคมอาเซียน 
เวทีอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเวทีความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt, One Road) เป็นต้น เวที
ความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางริเริ่มโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงภูมิภาค
อาเซียน เอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปเข้าด้วยกัน หากคำนึงถึงศักยภาพของประเทศ
ไทยในด้านทำเลที่ตั้งและด้านอ่ืน ๆ ประเทศไทยอาจมีโอกาสในการขยายตลาดไปสู่หลายประเทศทั่วโลก            
ผ่านเวทีความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และในขณะเดียวกันจะเป็นประตูสู่อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม 
แม่นำ้โขงได้  
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 ๘. เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 Manyika Chui, Bughin, Dobbs, Bisson, and Marrs (2013) กล่าวถึงการเร่งพัฒนาเทคโนโลยี
โดยการควบรวมองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เกิดเป็นเทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน 
(Disruptive technology) ที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง ทำให้คุณภาพชีวิตสูงขึ้น 
เกิดรูปแบบการผลิตและบริการใหม่ ๆ สร้างอาชีพและการจ้างงานรูปแบบใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจ
ทดแทนแรงงานคนรูปแบบเดิมและอาจทำให้การผลิตและบริการรูปแบบเดิมต้องยุติลง เช่น อินเทอร์เน็ต
เคลื่อนที่  (Mobile internet) การวางระบบอัตโนมัติทดแทนแรงงานคน รวมถึงแรงงานที่มีความรู้  
(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) หน่วยเก็บพลังงาน (Energy 
storage) การพิมพ์  ๓ มิติ  (3D printing) วัสดุขั้นสู ง (Advanced materials) และพลังงานหมุนเวียน 
(Renewable energy) เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลันที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของประเทศไทย 
ทั้งเป็นการยกระดับการดำเนินงานและกระตุ้นให้เกิดการเตรียมพร้อมรับมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ  
 ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพ และเพ่ิมความโปร่งใสในการทำธุรกรรมและการให้บริการของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ๒) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ผ่านการปรับโครงสร้างการ
ผลิต โครงสร้างการแข่งขัน เพ่ิมผลิตภาพในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการเปลี่ยนรูปแบบวัตถุดิบ
และปัจจัยการผลิต ลดต้นทุน ลดทรัพยากร ลดตัวกลางการทำธุรกรรม และเพ่ิมโอกาสให้แก่วิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup)  
 ๓) เปลี่ยนโครงสร้างการจ้างงาน พัฒนาคนให้มีทักษะใหม่ตลอดเวลา และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต  
 ๔) เพ่ิมความปลอดภัย และแก้ปัญหาการจราจร โดยภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและ                 
การจัดการเพ่ือรองรับ  
 ๕) ยกระดับด้านสุขภาพและการแพทย์ เพ่ิมอายุขัยของประชากร ปรับเปลี่ยนระบบประกันสุขภาพ 
ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ที่ตอบโจทย์เฉพาะซึ่งประเทศไทย ต้องเตรียมข้อกำหนดทางจริยธรรมและกฎหมาย
รองรับ   ๖) เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนของโลก ลดต้นทุนในการผลิต
พลังงาน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R 
 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลัน (Global disruptive change) อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ในด้านโอกาสของประเทศและความท้าทายข้างหน้า ประเทศไทยจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมที่จะทำให้ประเทศสามารถสร้างและเก็บเกี่ ยวคุณค่าและมูลค่าต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างขีด
ความสามารถ ให้กับสังคมและประชาชนในประเทศได้ในระยะยาว โดยมีเป้าหมายสูงสุดให้การวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
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หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C  
 การวิจัยเกี่ยวกับ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 
รายละเอยีด/วิธีการทีไ่ด้ดำเนินการ : ACTION/A 
 1.การแสวงหาความรู้ ( Knowledge acquisition) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ 
เกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับประเด็นการวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน โดยเน้นที่รูปแบบ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนทัง้จากเอกสารทางวิชาการ สื่อต่าง ๆ 
เช่นวารสาร รายงานการวิจัย เอกสาร บทความวิชาการท่ีเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต  
 2.การสร้างความรู้ (Knowledge creation) ประเด็นการวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการที่ตอบรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ในเรื่องที่ เกี่ยวกับรูปแบบ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนที่
สอดคล้องกับทิศทางในการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  
 3.จัดเก็บความรู้ (Knowledge storage) ทั้งในรูปแบบเอกสาร และ Soft file 
 4.การวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูล (Knowledge analysis and data meaning) ที่ถูกต้อง 
 5.ถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ (Knowledge transfer and dissemination) โดยการจัดกิจกรรม
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ การจัดการประชุม บรรยาย และสัมมนา การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจาการวิจัย  
 6.การประยุกตใช้และและปรับความรู่ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา (Knowledge application and 
validation) 
 
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R 
 1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีการสร้างความรู้ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์การ 
 2.อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีความรู้ ความสามารถและมีส่วนร่วม
ในการจัดการความรู้ 
 3.อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการ
ความรู้ของวิทยาลัย 
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คร้ังที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้       : ประเด็นการวิจยัด้านนวตักรรมการจดัการที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลนั 
วันเดือนปีท่ีดำเนินการ       : 11 พฤศจิกายน 2564 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ชื่อ – นามสกุล        : ผศ.ดร.ฐิติมา โห้ลำยอง 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 084-5284445 
E-mail Address       : thitimah@gmail.com 
 
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 การสำรวจข้อมลูเพ่ือหาประเด็นวิจัย 
 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A 
 ทำการสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทำการทบทวนและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทั้งหมด และทบทวน
งานวิจัยใน filed ทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือสำรวจว่ามีประเด็นใดที่ยังไมไ่ด้รับการทำวิจัย ดังนี้ 
 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศกึษาแนวคิด 
หลักการและทฤษฏีที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา และการศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องว่าปัญหาการวิจัยใน
ลักษณะเดียวกันนี้ ได้มีการวิจัยแล้ วโดยใช้แนวคิด ทฤษฎีอะไร  มีรายละเอียดอะไร ในลักษณะใด                       
และผลการวิจัยเป็นอย่างไร เพื่อนำมากำหนดจุดมุ่งหมายและ สมมุติฐานที่ชัดเจน หรือศึกษาแนวทางการวิจัย      
เพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน หรือนำผลวิจัยไปอ้างอิง ความสอดคล้องหรือขัดแย้ง ดังนั้นผู้วิจัยจำเป็นจะต้องมี
ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ คัดเลือกเอกสาร   
อ่านและการจดบันทึก รวมทั้งสรุปประเด็นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการสังเคราะห์
ประเด็นที่นำมา ใช้อ้างอิงเพ่ือนำเสนอให้ผู้ที่ศึกษามีแนวคิดในภาพรวม 
 
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R 
 ได้ประเดน็ในการวิจัย 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
คร้ังที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้       : ประเด็นการวิจยัด้านนวตักรรมการจดัการที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลนั 
วันเดือนปีท่ีดำเนินการ       : 11 พฤศจิกายน 2564 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ชื่อ – นามสกุล        : ผศ.ดร.วรรณรี ปานศิริ 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 089- 9195709 
E-mail Address       : wannaree.pan@rmutr.ac.th 
 
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/ 
 แนวทางการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของกำลังคนของสถานประกอบการ 

 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A 

การดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
กำลังคนของสถานประกอบการแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 กำหนดกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัยโดยการสังเคราะห์เอกสารทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีหลักการ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์การ
บริหารสถานศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารการผลิตกำลังคนของสถานศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ และศึกษาสภาพความต้องการคุณภาพกำลังคนของ               
สถานประกอบการ  
    ขัน้ตอนที่ 3 การร่างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการกำลังคนของ             
สถานประกอบการ  

 ขั้นตอนที่  4 การตรวจสอบและประเมินกลยุทธ์ ด้ านความถูกต้อง ความเหมาะสม                           
และความเป็นไปได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

 ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงและนำเสนอกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กำหนดกลุ่มประชากร (ไดแ้ก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ) 
 กลุ่มตัวอย่างที่จะเกบ็ข้อมูล (ไดแ้ก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 ฉบับที่ 1 แบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาเรื่องสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ใน               

การบริหารการผลิตกำลังคน 

mailto:wannaree.pan@rmutr.ac.th
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 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานประกอบการเรื่องสภาพปัจจุบัน 
และสภาพที่พึงประสงค์ในคุณภาพกำลังคนในสถานประกอบการ  

 ฉบับที่ 3 แบบตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์ เป็นแบบสอบถามที่จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาความเหมาะสมความเป็นไปได้และประโยชน์ของร่างกลยุทธ์ 
          การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

 1. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการ นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน พร้อมหาดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ (IOC)  

 2. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่า 30 คน หลังจากนั้น
นำไปใช้ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์เพื่อหากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาต่อไป  
 การวิเคราะห์เพือ่หากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

 โดยวิเคราะห์จากปริมาณการผลิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาและการ
ตอบสนองความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ  

 
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R 

1) ทราบสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารการผลิตกำลังคนของสถานศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ  

2) ไดก้ลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของกำลังคนของสถานประกอบการ 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
คร้ังที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้       : ประเด็นการวิจยัด้านนวตักรรมการจดัการที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลนั 
วันเดือนปีท่ีดำเนินการ       : 11 พฤศจิกายน 2564 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ชื่อ – นามสกุล        : ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร  
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 094-9615665  
E-mail Address       : phumphakhawat.ps@gmail.com  
 
หัวข้อ/เรื่องทีจ่ะแลกเปล่ียนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 Digital Education Transformation สู่การสร้างนวัตกรรมการเรยีนรู้และการศึกษาในยุคดิจทิัล 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A 
 เทคโนโลยีนั้นได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม และวงการการศึกษาเองก็
ย่อมเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการนำอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่  ๆ เข้ามาใช้ใน
โรงเรียน, บทบาทของ E-Learning ที่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้คนสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
อีกมากมายที่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการการศึกษา ในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึกกันถึงความเป็นไปได้ 3 
ประการที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เปลี่ยนแปลงการศึกษาในระดับชั้นต่าง ๆ การศึกษานั้นถือเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยพ้ืนฐานที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยในการก้าวตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ให้สำเร็จ การดูแล
เยาวชนและให้การศึกษาที่ทันสมัยรวมไปถึงการเสริมสร้างทักษะทางด้านการใช้งานเทคโนโลยีที่เหมาะสมนั้น
ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเตรียมตัวสู่โลกยุคดิจิทัล ในขณะที่เหล่าผู้ใหญ่วัยทำงานเองก็ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีและ
สร้างทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่าในอนาคตนั้น การศึกษาจะเป็นเรื่องของทุกคนในทุกช่วงวัย ไม่ใช่
เพียงแค่เดก็เท่านั้นที่จะต้องเรียนอีกต่อไป 

นอกจากนี้  การศึกษาจะกลายเป็นสิ่ งที่ เกิดขึ้นได้ในทุก  ๆ สถานที่  ไม่ได้ถูกจำกัดแต่เพียงใน
สถาบันการศึกษาเท่านั้น และการเรียนการสอนภายในสถาบันการศึกษาเองก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การ
เรียนการสอนมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและเกิดการโต้ตอบมากยิ่งขึ้น ส่วนการเรียนรู้นอกสถาบันการศึกษานั้นก็จะ
มุ่งเน้นไปที่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการปรับปรุงให้การศึกษานั้นเหมาะส มกับทักษะ 
ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่  ๆ เข้ามาใช้ 
เป้าหมายเหล่านี้ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้จริง แต่การวางแผนในระยะยาวที่ดีนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการสร้างสิ่ง
เหล่านี้ให้เกิดข้ึนจริงได้ในประเทศไทย 
 ในการตอบรับต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 ให้สำเร็จนี้ การศึกษา 4.0 ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้
คนไทยในอนาคตมีทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีเพ่ือแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ ให้ได้ ซึ่งนั่นก็ส่งผลให้การ
ปรับปรุงให้การศึกษามีประสิทธิผลที่สูงยิ่งขึ้น และการออกแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ให้ เหมาะสมกับ
อนาคตมากยิ่งขึ้นไปด้วย 
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 อีกประเด็นหนึ่งซึ่งสำคัญต่อด้านการศึกษา 4.0 ของไทยนั้นก็คือการทำให้การศึกษาสามารถถูกเข้าถึง
ได้อย่างกว้างขวางยิ่งกว่าเดิม เพ่ือให้เยาวชนไทยทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนแค่ไหนก็ยังสามารถเข้าถึงการศึกษา
ในระดับของคุณภาพที่ใกล้เคียงกันได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้สอนหรือเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนก็ตามแต่ ปริมาณ
ของครูและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ครูสามารถเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้นนั้นจึงกลายเป็นอีกสิ่ งที่ต้องให้
ความสำคัญ 

ส่วนเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนเองนั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ด้วยการศึกษาตาม
หลักสูตร STEM นั้น คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์จะต้องถูกยกขึ้นมาเป็นวิชาหลัก ไม่ใช่วิชารองเหมือนอย่าง
แต่ก่อน ในขณะที่การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งจะลดการสอนแยกรายวิชาลงไป และเปลี่ยนการสอนเป็น
แบบบูรณาการที่นำเนื้อหาจากหลากหลายวิชามาสาธิตถึงสิ่งที่ เกิดขึ้นในโลกจริงในหลากหลายแง่มุม ก็จะ
กลายเป็นอีกแนวทางการสอนแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการด้านการศึกษาเหล่านี้ 

ทั้งหมดนี้ถือเป็นก้าวใหญ่ที่คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ชั่วข้ามคืนภายในประเทศไทย ในขณะที่เทคโนโลยีก็
จะเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีบทบาทสำคัญในการเพ่ิม
ความสามารถในการสอนของครู และความสามารถในการเรยีนรู้ของนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้นไปได้ 
 
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R 
 สร้างสถาบันการศึกษาแห่งอนาคตด้วยแนวคิด Connected Campus 

จากการที่เนื้อหาการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลงไปจากการใช้กระดาษไปสู่รูปแบบที่เป็นดิจิทัล 
สถาบันการศึกษาเองก็ต้องมองหาหนทางใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการนำสื่อเหล่านี้
มาใช้สอนผู้เรียนให้ได้ ดังเช่น 

หนังสือและสื่อการเรียนแบบดิจิทัล: การแจกเอกสารการเรียนการสอนในรูปแบบของไฟล์ PDF, 
DOCX, PPTX, วิดีโอ และทำการส่งต่อผ่านบริการ Cloud ก็ได้เริ่มกลายเป็นแนวทางพ้ืนฐานที่ถูกใช้กันใน
ปัจจุบัน ซึ่งในอนาคตเอกสารการเรียนการสอนเหล่านี้ก็จะถูกเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การ เป็น Immersive 
Textbook ที่สามารถถูกใช้เรียนรู้ได้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงเปิดให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถสื่อสารกัน
ได้โดยตรง 

การสร้างและใช้สื่อการเรียนแบบดิจิทัล: อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงจะถูกนำมาใช้บันทึกการเรียนน
การสอนที่เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่เทคโนโลยีอย่าง Smart Whiteboard เองก็จะช่วยให้สามารถ
บันทึกเนื้อหาการสอนทั้งการเขียนกระดาน, การเปิดไฟล์นำเสนอ หรือการเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูนั้นง่ายขึ้น 
การนำ Augmented Reality/Virtual Reality มาใช้สอน: สื่อการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้นั้น 
จะเริ่มถูกนำเสนอผ่าน Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) กันมากขึ้น และแม้แต่วิดีโอ
แบบ 360 องศาเองก็จะถูกนำมาใช้ในการสอนด้วยเช่นกัน 

สื่อสารภายในชั้นเรียนด้วยแนวคิด Connected Classroom: ครูและนักเรียนจะต้องมีแนวทางการ
สื่อสารระหว่างกันในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การสื่อสารสอบถามประเด็นต่าง ๆ 
สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกห้องเรียน สำหรับโรงเรียนชั้นประถมหรืออ่อนกว่านั้น ช่องทาการสื่อส าร
เหล่านี้อาจต้องครอบคลุมถึงการสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองด้วย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับปรุงการเรียน
การสอนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคนได้อย่างแท้จริง 

การเรียนรู้ตลอด 24×7: การเรียนการสอนนนั้นจะเกิดขึ้นทั้งที่บ้านและภายในสถาบันการศึกษา                  
และเปลี่ยนจากการเรียนเพียงแค่ 8 ชั่วโมงภายในห้องเรียนไปสู่การเรียนแบบ 24×7 ที่เกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลาแทน 
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การปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล: ด้วยการประยุกต์นำ AI มาใช้ เด็กนักเรียนแต่ละคนก็
จะได้รับแผนการเรียนและเนื้อหาการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปตามทักษะของตนเอง 
 การเรียนรู้ผ่านเกม: เพ่ือให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น การเรียนรู้ผ่านเกมนั้นก็จะ
กลายมาเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยดึงความสนใจจากนักเรียนได้ 
 การทำแบบทดสอบออนไลน์: การทดสอบเพ่ือชี้วัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ทุก
ที่ทุกเวลาผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการโกงการสอบแบบออนไลน์นั้นก็จะถูกนำมาใช้
งานด้วย 

โครงการวิจัยที่มีเทคโนโลยีเป็นส่วนเสริม: การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าไปเสริมให้กับสาขาต่าง ๆ 
อย่างเช่น การแพทย์, กสิกรรม และวิศวกรรมนั้นจะช่วยให้การศึกษาในระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก
นั้นมีการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น และยังสามารถสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางด้านงานวิจัยที่ผสานเทคโนโลยีเข้าไปได้อีก
ด้วย 

แนวโน้มใหม่ ๆ เหล่านี้จะช่วยนำวงการการศึกษาไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น อุปกรณ์อย่าง Tablet, 
Smartphone และคอมพิวเตอร์นั้นจะกลายเป็นเครื่องมือหลักท่ีใช้ในการเรียน และการเชื่อมต่อ Internet นั้น
จะกลายเป็นส่วนสำคัญในการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนที่ครูและนักเรียนจะไม่สามารถขาดได้อีกต่อไป 

ในประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็มีบางโรงเรียนที่เริ่มนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้สอนนักเรียนแล้ว สื่อการ
เรียนการสอนรูปแบบใหม่ได้ถูกใช้เพ่ือดึงความสนใจในห้องเรียนในแต่ละวิชาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
นักเรียน ในขณะที่คอร์สเรียนแบบออนไลน์เองก็มีบทบาทสำคัญในการที่ทำให้นักเรียนนสามารถเลือกเรียนสิ่ง
ที่ตนเองสนใจได้ ในขณะที่หลาย ๆ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเองก็ได้เริ่มปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้าน IT เพ่ือให้รองรับต่อการทำงานวิจัยใหม่ ๆ ที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนแล้ว 
 สร้างสถาบนัการศึกษาที่ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ในขณะที่วิธีการในการเรียนรู้นั้นเปลี่ยนแปลงไป อีกหน้าที่สำคัญของสถาบันการศึกษานั้นก็คือการ
สร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ที่ปลอดภัยให้กับเหล่าผู้เรียน ซึ่งการรักษาความปลอดภัยในสถาบันการศึกษานั้นจะต้อง
ขยายจากเพียงแค่ความปลอดภัยในเชิงกายภาพไปสู่การปกป้องเชิงดิจิทัลด้วย ดังนี้ 

ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะและเทคโนโลยีรู้จำใบหน้าซึ่งเชื่อมต่อกับระบบล็อคประตู: การผสาน
เทคโนโลยีเหล่านี้เข้าด้วยกันจะช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับอาจารย์ , นักเรียน และเจ้าหน้าที่ได้ด้วยระบบ 
Authorized-based Access Control สำหรับสถาบันการศึกษา 

ระบบ ID นักเรียนอัจฉริยะ, ระบบติดตามตำแหน่ง, ระบบติดตามรถบัสรับส่งนักเรียน: เพื่อติดตามว่า
นักเรียนอยู่ที่ไหน ทำให้อาจารย์และผู้ปกครองสามารถติดตามดูแลนักเรียนแต่ละคนได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น 
 ระบบประกาศเสียงตามสายแบบ IP-based: เพ่ือสื่อสารกับอาจารย์, นักเรียน และเจ้าหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และรองรับการตั้งค่าประกาศต่าง ๆ ล่วงหน้าได้ 

ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและความเป็นส่วนตั วของข้อมูล: เพ่ือปกป้องทุกคนใน
สถาบันการศึกษาจากภภัยคุกคามบนโลกออนไลน์ และลดความเสี่ยงในการเกิดกรณีข้อมูลรั่วไหล ด้วยจำนวน
ของอุปกรณ์ที่เพ่ิมขึ้นและความหลากหลายที่สูงขึ้น ในขณะที่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่ละคนก็มีมูลค่ามาก
ยิ่ งขึ้น ในแต่ละวัน ระบบรักษาความมั่ นคงปลอดภัยก็ถือเป็นหนึ่ งในประเด็นที่ สำคัญที่สุดสำหรับ
สถาบันการศึกษาแห่งอนาคต 

ประเด็นนี้อาจไม่ใช่เรื่องยากสำหรับวงการการศึกษาในเมืองไทยมากนัก เพราะเทคโนโลยีระบบกล้อง
วงจรปิดนั้นก็เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมแพร่หลายสำหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ซึ่ง
สถาบันการศึกษาในไทยบางแห่งก็เริ่มทดสอบการต่อยอดไปสู่การนำ AI มาใช้ระบุตัวตนกันแล้ว สิ่งที่
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สถาบันการศึกษาในไทยยังขาดสำหรับการต่อยอดนี้ก็มักจะเป็นการขาดระบบ Data Center Infrastructure 
ที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงท้ังระบบ Server และ Storage สำหรับประมวลผลไฟล์วิดีโอจากระบบกล้องวงจร
ปิดนั่นเอง 
 สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน IT ใหม่เพื่อรองรับสถาบันการศึกษาแห่งอนาคต 

ด้วยความหลากหลายของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายในสถาบันการศึกษาแห่งอนาคต 
ระบบ IT Infrastructure นั้นก็จะต้องถูกอัปเกรดครั้งใหญ่เพ่ือรองรับความต้องการใหม่ ๆ เหล่านี้ แบนด์วิดธ์
ขอ งระบ บ  Wi-Fi นั้ น ก็ จ ะต้ อ งสู งพ อที่ จ ะ รอ งรับ ก าร ใช้ งาน  Application ให ม่  ๆ  เช่ น  AR, VR,                           
วิดีโอ 360 องศา ได้ และนักเรียนหรืออาจารย์จำนวน 40-50 คนก็จจะต้องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย
พร้อม ๆ กันเพ่ือเข้าถึงเนื้อหาเหล่านี้ภายในห้องเรียนได้  ในขณธเดียวกัน อุปกรณ์อย่างเช่น Smart 
Whiteboard ก็จะกลายเป็นอุปกรณ์ประจำห้องเรียนทุกห้องในอนาคต และการบันทึกเนื้อหาต่าง  ๆ จาก 
Smart Whiteboard และกล้องบันทึกวิดีโอเองนั้นก็จะต้องใช้ระบบเครือข่ายความเร็วสูงเพ่ือส่งเนื้อหาเหล่านี้
ไปบันทึกท่ีระบบกลางให้ได ้
 ทางด้าน Internet of Things (IoT) ภายในสถาบันการศึกษาสำหรับเสริมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนและเพ่ิมความปลอดภัยให้กับทุกคนในสถาบันการศึกษานั้น จำนวนของอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยตัวเองโดยไม่
มีผู้ใช้งานนั้นก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างมหาศาลในเวลาอันสั้น ระบบเครือข่ายจะต้องครอบคลุมการเชื่อมต่อ
ทั้งแบบมีสายและไร้สาย รองรับการยืนยันตัวตนและกำหนดสิทธิ์ด้วยวิธีการอันหลากหลาย และมีการควบคุม
การเข้าถึงเครือข่ายได้สำหรับอุปกรณ์แต่ละชนิดอย่างเฉพาะเจาะจง โดยความสามารถในการบริหารจัดการ
เครือข่ายได้จากศูนย์กลาง, การตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง และการเชื่อมระบบเข้ากับระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย และระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยนั้นจะกลายเป็นความสามารถ
พ้ืนฐานที่จำเป็นต่ออนาคต อีกทั้งกระบวนการในการบริหารจัดการและการดูแลรักษาระบบเครือข่ายนั้นก็
จะต้องเป็นไปแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การเพ่ิมอุปกรณ์ใหม่ ๆ เข้ามาใช้งาน ไปจนถึงการกำหนด VLAN, 
ACL, QoS และการตั้งค่าอ่ืน ๆ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล Log เพ่ือตรวจสอบในภายหลังด้วย 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทยเองก็ได้มีการจับมือกับเหล่าผู้ให้บริการโครงข่าย 4G เพ่ือ
ให้บริการระบบเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์ IoT เพ่ือทดสอบโครงการใหม่ ๆ และงานวิจัยใหม่ ๆ กันบ้างแล้ว 
ในขณะที่ระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบอัตโนมัติและระบบ Wi-Fi อัจฉริยะเองก็เริ่มถูกนำมาใช้งานเพ่ือ
ตอบรับต่อความต้องการของเหล่านักเรียนและอาจารย์กันมากขึ้น และตอบโจทย์ด้ านข้อกฎหมายของ
เมืองไทยในแง่มุมของ Security ไปด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14 

องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
คร้ังที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้       : ประเด็นการวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 
วันเดือนปีท่ีดำเนินการ       : 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 การวิจัยเพ่ือหาสาเหตุ การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการและผลกระทบ 
ทั้งนี้ การศึกษาปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นการศึกษาที่มองรอบด้านโดยคำนึงถึงบริบทของปรากฏการณ์นั้น ๆ 

2. การสํารวจวรรณกรรม ผู้วิจัยต้องสืบค้นวรรณกรรมเพ่ือทบทวนว่ามีผู้ใดทำวิจัยในหัวข้อที่ศึกษา
หรือไม่ เพ่ือนํามาประยุกต์เป็นเครื่องมือในการกำหนดกรอบแนวคิดและสรุปแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ             
การวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีบทบาทสำคัญในการเก็บข้อมูลที่ได้จากการสังเกตุ  จดบันทึก 
สัมภาษณ์ และข้อมูลเอกสาร เพื่อหาข้อสรุปจากข้อเท็จจริงที่พบจากการวิจัย ดังนั้น ผู้วิจัยต้องกำหนดตัวอย่าง
และพ้ืนที่ของการวิจัยให้ชัดเจน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมบริบทของการวิจัยทั้งหมด เนื่องจากผู้วิจัย
จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ และใช้เทคนิคการสังเกตการณ์   
การสมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดเกี่ยวกับปรากฎการณ์ ความรู้สึก ค่านิยม ประวัติ และ
คุณลักษณะต่าง ๆ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้วิธีการ
จำแนกและจัดระบบข้อมูลเพ่ือตอบคำถามว่าคืออะไร อย่างไร และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยการแยกแยะ
ประเด็น เพ่ือให้ทราบสาเหตุ ความสัมพันธ์ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

5. การเขียนรายงานผลการวิจัยและจัดพิมพ์เผยแพร่ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัย ผู้วิจัยจะต้อง
เขียนรายงาน เพ่ือให้ผู้อ่ืนทราบถึงกระบวนการการวิจัย 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  
คร้ังที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้       : ประเด็นการวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการท่ีตอบรับการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน 
วันเดือนปีท่ีดำเนินการ       : 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 ซึ่งผู้ให้ข้อมูลอาจไม่ได้เป็นหน่วยวิเคราะห์เสมือนไปในการวิจัย 
นักวิจัยจะต้องระบุว่า หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล เป็นหน่วยใด เช่น หน่วยเป็นคน หรือเป็นองค์กรในการสร้างกรอบ
แนวคิดการวิจัย ควรจะสร้าง "กลุ่มตัวแปร" ให้เป็นกลุ่มเพ่ือให้ง่ายต่อการรันสถิติ 

การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยหนึ่งในวิธีที่ถูกนำมาใช้ คือ การยกกรอบแนวคิดทฤษฎีมาเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัย โดยอาจเพ่ิมเติมความใหม่จากข้อค้นพบในการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือเสริมเข้าไปในกรอบ
แนวคิดที่ เป็นทฤษฎี เพ่ือให้ เกิดความใหมในงานวิจัยกรอบแนวคิดการวิจัยที่ดีควรสะท้อน เชื่อเรื่อง 
วัตถุประสงค์ สมมติฐานตัวแปรสถิติท่ีใช้ 

 
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R 
 ได้ความรู้ทางด้านการออกแบบกรอบแนวความคิดวิจัยเพ่ือเป็นแผนการวิจัยที่จะนำไปสู่แนวคิดหรือ
วิธีการค้นพบ สัมพันธ์กับปัญหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการเก็บแบบสอบถามหรือสร้างเครื่องมือเพ่ือให้
นักวิจัยสามารถให้ข้อมูลและวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้อง    
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
คร้ังที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้       : ประเด็นการวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการท่ีตอบรับการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน 
วันเดือนปีที่ดำเนินการ       : 11 พฤศจิกายน 2564 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ชื่อ – นามสกุล        : ผศ.ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 089-5449435       
E-mail Address       : pkc_d@hotmail.com 
 
หัวข้อ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 การระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา :               
กรณีวิจัยในชั้นเรียน 
 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A 
 1. เป็นที่ทราบกันทั่วโลกว่าการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ การเมือง 
สาธารณสุข รวมทั้งการบริหารจัดการศึกษา 
 2. ประเทศไทยมีการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ใน 5 ลักษณะ ได้แก่                   
1) On Site  2) On Hand 3) On Demand 4) On Air 5) Online 
 3. ผลการวิ จั ย ในชั้ น เรียน โดยการแลก เปลี่ ยน เรียน รู้ กั บ นั กศึ กษ าระดั บบัณ ฑิ ตศึ กษ า                       
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา พบว่าช่วงแรกของการระบาดของโควิด-19 ทุกโรงเรียนมีการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด การบริหารจัดการรูปแบบออนไลน์นี้พบว่าผู้เรียนยังขาดแคลนเครื่องมือ
ในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ค รวมทั้งระบบสัญญาณที่ขัดข้องและไม่ทั่วถึง เป็นต้น 
 
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R  
 พบว่าการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนจะต้องศึกษาวิจัยรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
คร้ังที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้       : ประเด็นการวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 
วันเดือนปีท่ีดำเนินการ       : 11 พฤศจิกายน 2564 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ชื่อ – นามสกุล        : ผศ.ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค 
เบอรโ์ทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 061-9516594 
E-mail Address       : chompoonuch7229@gmail.com 
 
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

เทคนิคการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในการวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการที่ตอบ
รับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 
 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Significance of the Study) หรือหลักการและ
เหตุผล (Rationale) มีเทคนิคในการเขียน ดังนี้ 
  ๑. มีการไล่เรียงวิวัฒนาการ ความเป็นมา การลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญ น่าสนใจ 
  ๒. มีการชี้ให้เห็นถึงปัญหาอย่างชัดเจน เช่น ความรุนแรงของปัญหา การกระจายตัวของปัญหา และที่
สำคัญ คือ ผู้วิจัยต้องศกึษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ให้มาก จนเรียกได้ว่า “เป็นผู้เข้าใจปัญหาที่กำลังศึกษาอย่าง
แท้จริง และลึกซ้ึง” 
 ๓. มีตัวอย่างข้อสนับสนุนที่มาที่ไปที่เชื่อถือได้ 
  ๔. มีตัวเลข สถิติ หรือเอกสาร ผลการศึกษาวิจัยมาอ้างอิง 
  ๕. มีการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกีย่วข้อง 
  ๖. แสวงหาเหตุผลที่น่าเป็นไปได้จากทฤษฎี แนวคิด และความรู้ที่เก่ียวข้อง 
 โดยสรุปแล้ว โครงสร้างการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา มีองค์ประกอบ 3 ส่วน
สำคัญ คือ 
 1. ข้อความทั่วไปเก่ียวกับหัวข้อวิจัย เช่น ความหมาย ความเป็นมา 
 2. สถานการณ์ปัจจุบันที่เกีย่วกบัหัวขอ้วิจัย เช่น ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ (ควรมีหลักฐานยืนยัน) 
 3. กล่าวสรุปโดยเชื่อมโยงปัญหาที่กล่าวไว้ข้างต้น ไปสู่ความจำเป็น และความสำคัญของการวิจัย 
 ดังนั้น การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหามีเทคนิค ดังนี้  

1. ส่วนนำจะเป็นส่วนที่ผู้เขียนจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้นๆ 
  2. ใช้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ตามแต่ผู้เขียนจะเห็นสมควร เช่น ใช้ภาษาท่ีกระตุ้น จูงใจ  
ผู้เขียนอาจยกปัญหาที่กำลังเป็นที่สนใจขณะนั้นขึ้นมาอภิปราย ยกวิวัฒนาการ ความเป็นมาที่น่าสนใจ 
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ยกตัวอย่างในเชิงเปรียบเทียบ ชี้ให้เห็นถึง ประเด็น หรือขอบเขตที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในงานชิ้นนี้ 
 3. ต้องมีหลักการและเหตุผล (rationale) แสดงถึงความเป็นมาหรือภูมิหลัง (Background) หรือ
ความสำคัญของเรื่องที่เขียน (justification) โดยมีการอ้างอิง ไม่ใช่ผู้วิจัยเชื่อว่า... หรือกล่าวลอยๆ...  

4. การเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ หรือประเด็นที่ดี มีเนื้อความที่ดี แหล่งอ้างอิงที่ดี จะทำให้งานมี
น้ำหนัก และเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า เรื่องนี้มีความสำคัญ หรือน่าสนใจพอที่จะศึกษาวิจัยต่อไปหรือไม่ 

ยกตัวอย่าง 
 วิจัยเรื่อง การบริการสาธารณะสำหรับพลเมืองผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีจำนวนมากและนับวันจะมีจำนวนเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยข้อมูลจากต่างประเทศ 
พบว่า กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลจากรายงานของ United 
Nations (2013) ให้ข้อมูลว่าใน ค.ศ. 2013 กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีสัดส่วนของผู้สูงอายุในสังคมสูงถึงร้อย
ละ 23 ของประชากรทั้งหมด และคาดการณ์ว่าภายใน ค.ศ. 2050 สัดส่วนของประชากรสูงอายุในประเทศ
พัฒนาแล้วจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 32 เรียกได้ว่า กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุใน
ระดับสุดยอด เนื่องจากมีประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด                
ส่วนกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีประชากรผู้สูงอายุไม่ถึงร้อยละ 10 จึงยังไม่ได้ก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอ ายุ            
แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาก็กำลังเผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน เพราะแนวโน้ม
ผู้สูงอายุในประเทศเหล่านั้นเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็ว โดย UN คาดการณ์ว่าใน ค.ศ. 2050 จะมีผู้สูงอายุ
ในประเทศกำลังพัฒนาสูงถึงร้อยละ 19 และใน ค.ศ. 2100 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 27 ในขณะเดียวสถานการณ์
ผู้สูงอายุของกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสถิติดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ในค.ศ. 2100              
ทั่วทั้งโลกจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (United Nations, 2013, pp. xi-xiii) 
 ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นไปตามที่ UN วิเคราะห์ไว้ชัดเจนขึ้นทุกปี ๆ โดยจากรายงานฉบับล่าสุด 
United Nations (2019) สะท้อนให้เห็นถึงข้อค้นพบท่ีน่าสนใจหลายประการ ได้แก่ ประการแรก แม้ว่าอัตรา
การเติบโตของประชากร (Population Growth) จะค่อย ๆ ลดลงก็ตาม แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก 20 ปี
ข้างหน้า คือ ประชากรทั่วโลกจะถึงหมื่นล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปแอฟริกาในแถบซับซาฮาร่า                 
(Sub-Sahara) จะมีประชากรเพ่ิมข้ึนแบบก้าวกระโดด ในมุมกลับกันประเทศญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จะมีจำนวนประชากรถดถอยอย่างรุนแรง ส่วนแถบละตินอเมริกามีจำนวนประชากรเพ่ิมค่อนข้างสูง ในขณะที่
ทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือจำนวนประชากรจะคงที่แทบไม่เพ่ิมข้ึน แต่ประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น หรือเรียกได้
ว่า มีจำนวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ประการที่สอง ขั้นตอนของการพัฒนาเศรษฐกิจ (Stage of 
Economic Development) แปรผกผันกับการเพ่ิมขึ้นของประชากร กล่าวคือ ประเทศที่พัฒนาแล้วจำนวน
ประชากรมีแนวโน้มถดถอยหรือเพ่ิมขึ้นน้อยมาก แต่ประเทศด้อยพัฒนากลับมีประชากรสูงขึ้นอย่างก้าว
กระโดด ประการที่สาม ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ อิน เดีย ไนจีเรีย 
ปากีสถาน คองโก เอธิโอเปีย แทนซาเนีย อินโดนีเชีย และอียิปต์ จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีจำนวนประชากร
เพ่ิมขึ้นมากที่สุดในช่วง 30 ปีข้างหน้า เนื่องจากประเทศเหล่านี้ไม่มีการคุมกำเนิด เพ่ือไม่ให้ขัดกับหลักความ
เชื่อของศาสนา นอกจากนั้น มีประเทศในกลุ่มอ่ืนที่มีจำนวนประชากรสูงลำดับต้น 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 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 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 
และเพศหญิง 6.23 ล้านคน หรือร้อยละ 18.0 โดยผู้สูงอายุอยู่ในกลุ่ม 3 ช่วงวัย คือ ผู้สูงอายุวัยต้น              
(อายุ 60-69 ปี) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) และผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้ช่วงวัยที่มี
จำนวนมากที่สุด คือ ช่วงวัยต้น ร้อยละ 57.4 ของผู้สูงอายุทั้งหมด และจากการคาดการณ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์” (Complete Aged Society) ในพ.ศ. 2564 กล่าวคือ ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และจากนั้นประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged 
Society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมดในพ.ศ. 2574 
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib14/News/2561/04-61/N10-
04-61-1.pdf, 24 ตุลาคม 2563)  
 จากผลจากการสำรวจจำนวนประชากรผู้สูงอายุทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า 
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว ขณะที่ประเทศอ่ืน ๆ รวมถึง
ประเทศไทยก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์และสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในอนาคตอีกไม่ก่ีปี ซึ่งวิกฤต
ดังกล่าวทำให้แต่ละประเทศต้องกลับมาย้อนทบทวนตนเองว่า ผู้สูงอายุในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไร 
และรัฐได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ดังกล่าวไว้อย่างไรบ้าง เพ่ือไม่ให้ประสบกับปัญหาที่วุ่นวายและ
สลับซับซ้อนในอนาคต ซึ่งข้อมูจากการสำรวจ พบว่า ในพ.ศ. 2560 ผู้สูงอายุที่ยังคงทำงานหาเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวมี 3.9 ล้านคน หรือร้อยละ 35.1 โดยอาชีพที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทำ 5 อันดับแรก ได้แก่                     
1) ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร 2) ผู้ปฏิบัติงานบริการและจำหน่ายสินค้า 3) ผู้ประกอบอาชีพขั้น
พ้ืนฐาน 4) ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ 5) ผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรและด้านการประกอบ             
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 โดยรวมแล้วผู้สูงอายุไทยยังคง
ได้รับสิทธิในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 99.2 ซึ่งสิทธิในสวัสดิการรักษาพยาบาลหลักท่ีได้รับส่วนใหญ่
เป็นสิทธิมาจากบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ และสิทธิประกันสังคม
หรือกองทุนเงินทดแทน มีเพียงร้อยละ 0.8 ของผู้สูงอายุเท่านั้นที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลัก ขณะที่
ผู้สูงอายุไทยที่อยู่ลำพังคนเดียว หรืออยู่กับคู่สมรสเท่านั้นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 6.3 ในพ.ศ. 2545 เป็นร้อยละ 10.8 ในพ.ศ. 2560 ในขณะที่ผู้สูงอายุที่ อยู่ตามลำพังกับคู่
สมรสเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 17 ในพ.ศ. 2545 เป็นร้อยละ 23.3 ในพ.ศ. 2560 ซึ่งหากผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง
คนเดียวหรืออยู่กับคู่สมรสเท่านั้นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นไปอีก ก็จะมีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว                
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib14/News/2561/04-61/N10-
04-61-1.pdf, 24 ตุลาคม 2563)  
 ส่วนนโยบายและมาตรการของภาครัฐที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาผู้สูงอายุใน
แง่มุมต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบริการสาธารณะที่แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของผู้สูงอายุ ดังนี้ (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2558, หน้า 154-157) 
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 เริ่มมีนโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุที่เป็นรูปธรรมหลังจากการประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ณ 
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในพ.ศ. 2525 รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติขึ้น เพ่ือทํ า
หน้าที่ร่างแผนระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 1 แต่แผนดังกล่าวไม่มีแผนดําเนินการที่ชัดเจน ต่อมา 
พ.ศ. 2530 เริ่มมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ชัดเจนมากขึ้นทั้งการบริการด้านสังคมสงเคราะห์และบริการ
สุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เช่น นโยบายการให้การรักษาพยาบาลฟรีแก่ผู้สูงอายุ การจัดให้มีเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
การนําร่องศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชนโดยชุมชน การจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลรัฐ และการ
สนับสนุนให้มีชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น  
 ต่อมาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539) มีการตั้ง
หน่วยงานเพ่ือรองรับงานด้านผู้สูงอายุ เช่น กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากนั้นในพ.ศ. 2540 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งมีมาตราสําคัญท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้สูงอายุ 2 มาตรา คือ มาตรา 54 กําหนดว่า 
“บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ 
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และมาตรา 80 “รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้” ถัดมาในช่วงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 มีการประกาศปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ และการจัดทําแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบับที่ 2  
 หลังจากนั้น ในพ.ศ. 2545 ได้มีการตั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ขึ้นและ
กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยตรง 3 หน่วยงาน คือ 1) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทำ
หน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์คนชรา และศูนย์บริการผู้สูงอายุ 2) สํานักส่งเสริมและพิทักษ์
ผู้สูงอายุในสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 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 เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครองในด้านต่าง ๆ 
และหน่วยงานภาครัฐทั้งหลายได้ออกประกาศกระทรวง และระเบียบ เพ่ือรองรั บสิทธิของผู้สูงอายุตาม
พระราชบัญญัตินี้ เช่น กระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อ
การยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ยากจนและด้อยโอกาสทั่วประเทศผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญ
กับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจําเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามมาตรา 11 (11) และออก
กฎกระทรวงกําหนดเรื่องการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ตาม
มาตรา 11 (5) 
 จากนโยบายและมาตรการภาครัฐข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า การบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุมุ่งเน้นความ
รับผิดชอบ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานราชการในส่วนกลางเป็นสำคัญ ส่งผลให้รัฐบาลส่วนกลางเพียงลำพัง
ไม่อาจตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และหากปล่อยให้
ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวต่อไป ย่อมส่งผลให้รัฐต้องรับมือกับปัญหาของผู้สูงอายุที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน
มากขึ้นในอนาคต จึงนำไปสู่การกระจายอำนาจการบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นทางออกหนึ่งที่จะนำไปสู่การจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการและปัญหาของผู้สูงอายุ
ได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดและเข้าใจบริบทในพ้ืนที่ของตนเองเป็น
อย่างดี ประกอบกับการมีสายการบังคับบัญชาที่สั้นลง มีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
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ในพ้ืนที่ ย่อมทำให้การบริการสาธารณะนั้น ๆ มีความคล่องตัว รวดเร็วมากขึ้น นอกจากนั้นประชาชนยัง
สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ปัญหา และได้เรียนรู้ในการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเอง 
รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของพ้ืนที่ได้สูงกว่ารวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 2 รูปแบบ  
ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป 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
มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 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 ส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รู ป แ บ บ พิ เศ ษ  ไ ด้ แ ก่  ก รุ ง เ ท 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) 
 ในการวิจัยการบริการสาธารณะสำหรับพลเมืองผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 
คณะผู้วิจัยเน้นศึกษาในส่วนของเทศบาลเมือง โดยเลือกเทศบาลเมืองหนึ่งแห่งต่อหนึ่งจังหวัดเฉพาะในพ้ืนที่
เทศบาลเมืองที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุด ได้แก่ 1) เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม 2) เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 3) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และ 4) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากเทศบาลเมืองในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
เป็นท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในแต่ละพ้ืนที่มีความ
หลากหลายของประชากรและบริบทของพ้ืนที่สูงมาก กล่าวคือ มีความเจริญทางวัตถุ ระบบสาธารณูปโภคที่
ทั่วถึง มีทั้งโรงพยาบาล สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งชุมชนบ้านจัดสรร ซึ่งมีทั้งคนในพ้ืนที่ดั้งเดิม 
คนที่ย้ายเข้ามาใหม่ และคนต่างด้าว ในอีกฟากฝั่งหนึ่งเป็นชุมชนที่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งสวน
ผลไม้ พืชไร่ ปลูกข้าว และเลี้ยงสัตว์ นอกจากนั้น ยังเป็นจังหวัดที่ต้องเผชิญปัญหากับการเข้าสู่สังคมผู้สูง วัย 
จากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ พบว่า สถิติผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในจังหวัดนครปฐม ณ วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 สูงถึง 152,030 คน แบ่งเป็นเพศชาย 64,617 คน และเพศหญิง 87,413 คน จาก
ประชากรจำนวนทั้งสิ้น 920,030 คน ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้สูงอายุสูงถึง 131,134 คน แบ่งเป็นเพศ
ชาย 59,308 คน และเพศหญิง 71,826 คน ขณะที่จังหวัดราชบุรีมีผู้สูงอายุสูงถึง 157,430 คน แบ่งเป็น
เพศชาย 67,592 และเพศหญิง 89,838 คน และจังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้ สูงอายุสูงถึง 167,136 คน 
แบ่ งเป็น เพศชาย 72,050 คน และเพศหญิ ง 95,086 คน (กรมกิ จการผู้สู งอายุ , http://www. 
dop.go.th/th/know/side/1/1/238, 24 ตุลาคม 2563) ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า จำนวนผู้สูงอายุที่มีจํานวน
เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ภาครัฐเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลและการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ที่เพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย โดย
ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ สร้าง
หลักประกันด้านรายได้ ส่งเสริมการออมวัยหลังเกษียณ สร้างหลักประกันด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สร้างองค์กรในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ  
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 จากการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านมา พบว่า ยังประสบ
ปัญหาหลาย ๆ ประการ เนื่องจากการถ่ายโอนอำนาจจากส่วนกลางนั้น เป็นการถ่ายโอนเพียงบทบาทหน้าที่ 
แต่ทรัพยากรที่สำคัญและจำเป็นในการบริการสาธารณะไม่ได้ถูกถ่ายโอนมาด้วย นอกจากนั้น กฏหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับบางส่วนที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังเป็นอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ ทำให้การบริการ
สาธารณะเหล่านั้นไม่สามารถแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการ และช่วยสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการบริการสาธารณะสำหรับพลเมืองผู้สูงอายุ
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพ่ือพัฒนาการบริการสาธารณะที่เกิดจากการตื่นตัว ตื่นรู้ และการมีส่วน
ร่วมของพลเมืองผู้สูงอายุเป็นสำคัญ อันจะนำไปสู่การสร้างการบริการสาธารณะใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการให้กับผู้สูงอายุในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R 

1) ได้ข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่ชัดเจนและเพียงพอที่จะนำไปสู่การตั้งคำถาม
การวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย และองค์ประกอบอื่น ๆ ในการทำวิจัย  
 2) นำไปสู่การนำเสนอผลการวิจัยที่สมบูรณ์ และพบข้อค้นพบในเชิงลึกที่เป็นประโยชน์สำหรับการ
จัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติการ 
 3) ได้รับการตพิีมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI 
 4) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นำไปเผยแพร่ในห้องสมุดต่าง ๆ และเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจทั่วไป 

 
 


