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     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การบริหารจัดการองค์การของสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ 2) สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการองค์การสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ และ 3) ประสิทธิผลการดำเนินงาน
ของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ  จำนวน 15 คน 
คือ บุคลากรในสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่การ
ดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์และภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า 

     1) การบริหารจัดการองค์การ พบว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์มีการบริหาร
จัดการที่ให้ความสำคัญกับคณะทำงานในการมาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางในการขับเคลื่อนงาน
ร่วมกัน โดยอาศัยความสามารถของคณะทำงานในการกำหนดเป้าหมาย  จัดระเบียบและจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์การผ่านกระบวนการการบริหารจัดการองค์การที่ประกอบด้วยการวางแผน 
การจัดองค์การ การจัดสรรบุคลากร การประสานงาน และการควบคุม และมีการพัฒนา “หลักสูตร” ที่
ทำให้การขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวดำเนินไปสู่ความสำเร็จและบรรลุความต้องการอย่างมีประสิทธิผล 
กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดครอบครัวเข้มแข็ง 

     2) สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์การ พบว่าภายใต้การบริหาร
จัดการองค์การของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจากภายใน
และภายนอกองค์การ โดยสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์การ ได้แก่ 
วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์องค์การ  โครงสร้างองค์การ  วัฒนธรรมองค์การและผู้นำ  นอกจากนี้
สภาพแวดล้อมภายในองค์การยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์การเองด้วย  ส่วน
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์การ ได้แก่ นโยบายรัฐ ภาคีเครือข่าย
และสภาพแวดล้อมชุมชน ซึ่งเป็นจุดที่น่าสังเกตว่าความสัมพันธ์ขององค์การกับสภาพแวดล้อมภายนอก
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องค์การช่วยให้กระบวนการบริหารจัดการภายในองค์การสามารถดำรงอยู่ได้นานกว่า  13 ปี สะท้อนให้
เห็นว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เข้ามาส่งผล
กระทบต่อองค์การได้เป็นอย่างดี 

     3) ประสิทธิผลการดำเนินงาน พบว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีประสิทธิผล
ในการดำเนินงานที่ชัดเจน  มีการบูรณาการและเชื่อมร้อยการทำงานกับทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทำให้กิจกรรมที่สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์จัดขึ้น เอ้ือ
ให้เกิดการเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ภายในครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญตัวหนึ่งที่ช่วยให้
ครอบครัวในจังหวัดสุรินทร์มีความเข้มแข็งขึ้น มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันภายในครอบครัว มีการแบ่ง
บทบาทหน้าที่ สามารถพ่ึงตนเองและพ่ึงสมาชิกในครอบครัวได้ และครอบครัวที่เข้มแข็งยังสามารถ
เกื้อกูลแก่ครอบครัวอ่ืนหรือสมาชิกในชุมชนด้วย ก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งเป็นทุนทางสังคมที่เกื้อหนุน
สมาชิกในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต 

     ในการบริหารจัดการองค์การของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ทำให้เห็นถึง
วัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะ “แชร์ เชื่อม ชื่นชม” กล่าวคือ แชร์ (Share) ในการประชุมต่าง ๆ 
กลายเป็นพ้ืนที่แบ่งปันที่ทำให้คณะทำงานได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในแต่ละ
พ้ืนที่ร่วมกัน เชื่อม (Link) มีการเชื่อมร้อยการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ และเมื่อ
เสร็จสิ้นการดำเนินงานมีการชื่นชม (Admire) ชื่นชมสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างกำลังใจให้
คนทำงานรู้สึกมีความสุขและได้รับพลังบวกกลับไปพัฒนางานครอบครัวในพื้นที่ของตนเองต่อไป 

     ทั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ควรมีกองทุนหรือ
แนวทางในการระดมทุน เพ่ือนำมาเสริมศักยภาพคนทำงานและบริหารจัดการองค์การให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งควรหาแนวทางในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ  มีอุดมการณ์และ
ความเป็นจิตอาสา เช่น แกนนำเยาวชนในพ้ืนที่ แกนนำชุมชนอ่ืน ๆ เป็นต้น เพ่ือมาร่วมปฏิบัติงานและ
สานอุดมการณ์ในการทำงานเพ่ือสร้างครอบครัวเข้มแข็งผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมต่อไป 
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      The purposes of this research were to study: 1)organization management of 

Surin Provincial Healthy Family Institution; 2)internal environment and external 

environment of organization affecting organization management of Surin Provincial 

Healthy Family Institution; and 3)effective of operation of Surin Provincial Healthy 

Family Institution. This was a qualitative research. The data was compiled from in-

depth interview and participant observation was used with 15 key informants including 

personnel in Surin Provincial Healthy Family Institution, family members participating in 

the project of Surin Provincial Healthy Family Institution and networks related to 

operation of Surin Provincial Healthy Family Institution. The results reveal that:  

     1) Organization management, it is found that Surin Provincial Healthy Family 

Institution had management focusing on the working committee to meet, talk, and 

exchange working guideline. They utilize abilities of working committee to determine 

goals, organize and allocate resources of the organization through organization 

management process comprising planning, organization management, personnel 
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allocation, coordination, control and develop “curriculum” to drive family tasks to 

success and achieve needs efficiently that the target group learns and changes their 

behaviors to build healthy family.   

     2) Environment affecting organization management, it is proved that under the 

management of Surin Provincial Healthy Family Institution, it has relationship with 

internal environment and external environment. The internal environment affecting the 

organization management includes vision, organization objectives, organization 

structure and leader. Moreover, the internal environment affects its internal 

environment too.  Meanwhile, the external environment affecting organization 

management consisted of public policy, network and community environment. It is 

observed that relationship between organization and external environment plays a role 

that the internal management process existing over 13 years. It can be interpreted that 

Surin Provincial Healthy Family Institution is able to address external environment 

affecting its organization well.  

     3) The operation efficiency, the results show that Surin Provincial Healthy 

Family Institution has constructive efficiency as it integrates and connects with all 

sectors including public sector, private sector and networks, as a result, the activities 

conducted by Surin Provincial Healthy Family Institution accommodating learning within 

family and supporting healthy family in Surin Province. The family members have good 

relationship and have their own duties and roles. They can rely on themselves and 
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other family members. The healthy families can help other families and community 

members. This eventually leads to healthy community which can be social capital to 

help each member be strong in the future.    

     The organization management of Surin Provincial Healthy Family Institution 

represents organization culture namely “Share, Link, Admire”. Share means the 

meetings are stage for working committee sharing their knowledge and experiences 

from operation in each area. Link means connecting with all public sector, private 

sector and networks consistently to build healthy families in Surin Province. Admire 

means they admire each other after the tasks have been completed in order to build 

moral support for each working staff and they gain positive power for improving family 

tasks in their own responsible areas.     

     In a nutshell, suggestions for Surin Provincial Healthy Family Institution are 

that they should establish a fund or guideline for fundraising to enhance capacity of 

staff and strengthen its organization. Besides, they should develop younger generation 

to have knowledge, ability, strong will and volunteer mind as they can work together 

with the organization and continue the tasks of the organization for building healthy 

family through participating learning process.     
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วิทยานิพนธ์เรื่อง "การบริหารจัดการองค์การภาคประชาสังคมที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสู่
ครอบครัวเข้มแข็ง" สำเร็จลุล่วงได้เนื่องจากผู้เขียนได้รับความเมตตาและความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล 
คำปรึกษา ข้อแนะนำ ความคิดเห็นและกำลังใจจากบุคคลหลายท่าน 

ขอขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนใน
การทำวิทยานิพนธ์ และขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ไชยอำพร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ในการทำวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้คำปรึกษา ชี้แนะให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำ
วิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน และให้กำลังใจที่มีค่ายิ่งแก่ผู้เขียนตลอดมาจนสำเร็จลุล่วง และเป็นที่น่าอาลัย
ยิ่งนักที่วิทยานิพนธ์เล่มนี้ไม่สมบูรณ์อย่างควรที่จะเป็น ด้วยการถึงแก่กรรมของอาจารย์แม่ ผู้เป็นที่รัก
และเคารพของลูกศิษย์ทั้งหลาย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 หนูรู้สึกเสียดายเวลายิ่งนักที่ปล่อยปละ 
ละเลยจนไม่ทันกาล ทั้งที่เหลือเพียงสิ่งเดียว วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะกลายเป็นวิทยานิพนธ์ที่หนูภาคภูมิใจ
อย่างที่สุด แต่กระนั้น แม้ไม่มีลายมือชื่อของอาจารย์จารึกไว้ วิทยานิพนธ์เล่มนี้ยังคงเป็นวิทยานิพนธ์ที่
หนูจะเทิดทูนและประทับไว้ในความทรงจำตลอดไปว่าสำเร็จได้ด้วยคำสอนของอาจารย์ วิทยานิพนธ์เล่ม
นี้มิใช่เพียงองค์วามรู้ที่อาจารย์ได้บ่มเพาะ แต่ทุกตัวอักษรได้เรียงร้อยความผูกพัน ถักทอสายใยของหนูที่
มีต่ออาจารย์ไว้อย่างเหนียวแน่น ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล สุวรรณกูฏ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.Renliang Li และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแสที่ได้กรุณาให้คำแนะนำใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกท่านที่กรุณา
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 

ตั้งแต่สมัยอดีตรัฐและหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการช่วยเหลือ พัฒนา ส่งเสริม ป้องกัน 
สนับสนุน ชี้นำแนวทางในการพัฒนาประเทศและประชาชนพลเมืองทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ปัจจัยพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประเพณีวัฒนธรรมและอ่ืน ๆ อีกมากมาย
โดยให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ กรณีตัวอย่างเช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์การหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือความอยู่ดีมีสุข
อย่างยั่งยืนและจัดระบบสวัสดิการที่ เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพ่ือให้ประชาชนมี
หลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต (กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, ม.ป.ป.) กรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
มีการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวเพ่ือนำมาจัดทำนโยบายและแผนการพัฒนาครอบครัว 
เพ่ือให้ครอบครัวมีชีวิตที่เป็นสุขและปราศจากความรุนแรง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เลี้ยงลูกให้มี
ความสุข ลดปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อครอบครัวและสังคม (สำนักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว, 2557a, น. 3-4) เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม จากการปฏิบัติงานในการดูแลช่วยเหลือพัฒนาประเทศและประชาชนนั้น ใน
หลายครั้งที่การทำงานของรัฐหรือหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจากสถิติของศูนย์บริการประชาชนพบว่าประชาชนมีการร้องเรียนในเรื่อง
สังคมและสวัสดิการมากที่สุด และรองลงมาเป็นการร้องเรียนหรือกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งปัญหา
เกี่ยวกับสังคมและสวัสดิการประกอบด้วยปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค สังคมเสื่อมโทรม การเข้าไม่ถึง
ระบบสาธารณสุขและการศึกษา สวัสดิการสงเคราะห์ ปัญหาแรงงาน ปัญหาสิทธิมนุษยชน (ปวีร์  ศิริ
มัย, 2557) แสดงให้เห็นว่ายังมีประชาชนอีกมากที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐให้เข้ามาพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ประกอบกับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้มีรายงาน
ปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐว่ามีประสิทธิภาพต่ำ ขาดความโปร่งใส ขาดความรับผิดชอบ และมี
การดำเนินงานเพ่ือการพัฒนาที่ขาดความต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันภาครัฐกลับมีโครงสร้างที่ใหญ่
และซับซ้อนขึ้น มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดสรรงบประมาณใช้เวลา
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ค่อนข้างนาน ซึ่งไม่ทันกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) จึงทำให้มีกลุ่มหรือองค์การทางสังคมเกิดขึ้นในการ
ช่วยพัฒนาหรือตอบสนองความต้องการของคนในสังคม เรียกว่า  ภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นขบวนการ
เคลื่อนไหวที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพ่ือช่วงชิงอำนาจรัฐ แต่ก็ปฏิเสธอำนาจรัฐด้วยความเชื่อที่ว่า “อำนาจรัฐ
มีความอ่อนแอในโลกยุคโลกาภิวัตน์” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร อ้างถึงใน นงเยาว์ เนาวรัตน์, 2551, 
น. 97) และ “รัฐนั้นเล็กเกินไปสำหรับเรื่องใหญ่ ๆ และใหญ่เกินไปสำหรับปัญหาเล็ก ๆ” (สถาบัน
ส่งเสริมภาคประชาสังคม, 2559) 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของสภาปัญญาสมาพันธ์ที่ทำการสำรวจดัชนีประสิทธิผลภาค
ประชาชนประเทศไทย เสียงสะท้อนของประชาชนที่มีต่อ “องค์กรภาคประชาสังคม” เช่น องค์กร
พัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร (NGO) มูลนิธิ สมาคม ชมรม กลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ รวมถึงองค์กร
ทางศาสนา ประจำไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 พบว่าดัชนีประสิทธิผลภาครัฐประเทศไทยมีคะแนนด้าน
ประสิทธิผลภาครัฐได้ความเชื่อมั่นร้อยละ 67.99 ขณะที่ด้านการดำเนินงานของภาครัฐได้ความเชื่อมั่น
ร้อยละ 65.49 ในขณะที่ผลการสำรวจดัชนีประสิทธิผลภาคประชาชน พบว่าประชาชนให้ความเชื่อมั่น
ในด้านประสิทธิผลการทำงานของภาคประชาชนร้อยละ 68.44 และเชื่อมั่นในด้านการดำเนินงานของ
ภาคประชาชนร้อยละ 67.64 ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
และความสามารถในการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน ให้ความรู้พัฒนาทักษะให้ประชาชนมั่นใจ
ว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนเพียงอย่าง
เดียว (ThaiPR.net, 2560) ซึ่งจากผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานของภาครัฐได้รับ
ความเชื่อมั่นจากประชาชนน้อยกว่าความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของภาค
ประชาชนด้วยกันเอง 

ในขณะเดียวกันภาคประชาสังคมได้รับความสนใจจากรัฐบาลในเรื่องของการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ ดังเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) 
ที่เป็นการใช้แนวคิดประชาสังคมที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนา และรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับองค์การภาคประชาสังคมโดยมีการบัญญัติไว้ในพระ
ราชกิจจานุเบกษา สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม  
พ.ศ. 2558 โดยมีใจความว่า “โดยที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชา
สังคมในการดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงสมควรส่งเสริมบทบาทและสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรภาคประชาสังคมในการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนการ
ดำเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล” ("ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาค
ประชาสังคม พ.ศ. 2558," 2558, น. 1) และนโยบายนี้ ได้หยิบยกขึ้นมาในการปาฐกถาของ
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นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการจัดงานโครงการประชาสังคมเข้มแข็ง  
สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เม่ือวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลที่ว่า “ยินดี
ที่ได้มาพบท่านผู้บริหารทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมทั่วประเทศที่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดมา โดยประเด็นสำคัญ คือ มุ่งหวังการรวมกลุ่มของ
ประชาชนให้ได้ถูกต้องตามกฎหมายให้กลายเป็นกลุ่มให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการรวมกลุ่ มเพ่ือ
สร้างสรรค์ความดี โดยมีหลักการและเหตุผลไม่ใช่รวมกลุ่มเพ่ือสร้างความขัดแย้ง โดยเราจะต้องลงมือ
ร่วมกันในเชิงปฏิบัติ…” (โครงการประชาสังคมเข้มแข็ง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์, 2559) ประกอบกับ
เป้ าห ม าย ก าร พั ฒ น าที่ ยั่ ง ยื น  (Sustainable Development Goals–SDGs) ข อ งอ งค์ ก า ร
สหประชาชาติ (UN) ที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ โดยในเป้าหมายที่ 17 การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals: Revitalize the 
Global Partnership for Sustainable Development) ที่เป็นการสร้างพลังกับการเป็นหุ้นส่วนกับ
ภาครัฐของประชาชนในการพัฒนาประเทศร่วมกันนั้น (มูลนิธิมั่นพัฒนา, ม.ป.ป.) สะท้อนให้เห็นถึง
การให้ความสำคัญของรัฐบาลว่าองค์การภาคประชาสังคมจะเข้ามามีส่วนช่วยในการเข้ามาเติมเต็ม
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศร่วมกันได้ 

สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ หรือ ศูนย์เรียนรู้เพ่ือครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ เป็นหนึ่งในองค์การภาคประชาสังคมที่มีการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 
ที่ประกอบด้วยคนทำงานที่มีจิตอาสาและตระหนักในความสำคัญของสถาบันครอบครัวภายใต้แนวคิด
ความเชื่อร่วมกันว่า “คนที่จะรู้เรื่องครอบครัวได้ดีที่สุด คือ คนในครอบครัว” โดยมีการสร้างการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพ่ือผลักดันให้สถาบันครอบครัวมีความ
เข้มแข็งและผ่านพ้นต่อสภาพปัญหาต่าง ๆ โดยมีกระบวนการทำงานร่วมกับองค์กรภาคอ่ืน ๆ ที่คอย
ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน เช่น สถาบันรักลูก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
เป็นต้น   

สอดคล้องกับแนวคิดของภาคประชาสังคม (Civil Society) ที่เป็นการรวมกลุ่มของประชาชน
ในสังคมที่มีเป้าหมายร่วมกัน มีความร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพ่ือประโยชน์
ของสาธารณชนในสังคมให้บรรลุเป้าหมาย โดยรัฐและประชาสังคมจะต้องเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันใน
การพัฒนา มีความหมายสอดคล้องกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและองค์การประชาสังคม หมาย
รวมถึงองค์การพัฒนาเอกชนและองค์การประชาชน โดยภาคประชาสังคมเป็นรูปแบบของการพัฒนา
ระบบการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมที่มีความเข้มแข็ง ต้องการพ่ึงตนเองและเชื่อในศักยภาพของ
ตนเองที่จะกำหนดและดำเนินวิถีความเป็นไปของชีวิตด้วยการสร้างพลังและความสามารถร่วมกับ
ผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานของการมีจิตสาธารณะ ทั้งนี้ประชาสังคมเป็นกลุ่มองค์กร เครือข่าย เป็นภาคีหุ้นส่วน
การพัฒนาที่มีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอิสระ
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ร่วมกับภาครัฐ เพ่ือหาทางออกและความอยู่รอดในสังคมที่ซับซ้อนและมุ่งสร้างประโยชน์สาธารณะ 
(วารุณี ชินวินิจกุล, 2557) 
 สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีกระบวนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม มีกลไกการ
ขับเคลื่อนงานที่มีการรวมตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ที่มาจากศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมในการประสานงานในระดับพ้ืนที่ นักวิชาการและ
นักพัฒนาเอกชนเป็นผู้ให้คำปรึกษา โดยมีเป้าหมายเพ่ือมุ่งสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับครอบครัว 
ปรับกระบวนทัศน์คนในชุมชน ทำให้มองเห็นบริบทในพ้ืนที่ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(ยุทธนา  วงศ์โสภา และคณะ, 2558, น. 99) สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ .ศ. 
2557-2564  ในประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมเพ่ือพัฒนา
ครอบครัวที่มุ่งพัฒนากลไกและเครือข่ายการทำงานด้านครอบครัวให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้
องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวที่ต้องมีการสร้าง
และผลักดันเครือข่ายทางสังคมทุกรูปแบบ ทุกระดับให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ครอบครัวอย่างต่อเนื่องและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีรูปธรรม โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ทำงานของเครือข่ายทางสังคมและให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือบูรณาการงานด้านครอบครัว
อย่างมีทิศทางและมีการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของครอบครัวเป็นเครือข่ายทางสังคมเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาและพัฒนาครอบครัวร่วมกัน (กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว, 2559b, น. 37-39)  

สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถสร้าง
การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมายได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เช่น 1) การหนุนเสริมหลักคิดและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มนักพัฒนาในบ้านมีสุข (นามสมมติ) ตำบลเทนมีย์ 
จังหวัดสุรินทร์โดยมีการทำโครงการสร้างสุขหยุดทุกข์บนฐานงานพัฒนาที่หลากหลาย เพ่ือกระตุ้นให้
คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนถึงปัญหาครอบครัวที่มีอยู่ในชุมชน  และร่วมค้นหาแนวทางแก้ไข
ปัญหานั้น ๆ ร่วมกันจนสำเร็จ และสามารถพัฒนาเป็นกลุ่ มออมทรัพย์ที่มีสมาชิกมากกว่า 260 
ครัวเรือน มีเงินออมมากกว่า 7 ล้านบาท 2) ชุมชนปลอดเหล้า (นามสมมติ) จังหวัดสุรินทร์ ที่มี
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมเชิงประสบการณ์ มีการนั่งคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนร่วมกัน พบว่าคนในชุมชนมีการดื่มสุราจำนวนมากก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันใน
ครอบครัว และนำมาสู่การคิดวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันจนนำไปสู่กิจกรรมชุมชนปลอดเหล้า 
(มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว, ม.ป.ป., น. 55-58) 
 จากผลการดำเนินงานที่เป็นที่ประจักษ์ในหลายพื้นที่นี้เองทำให้คณะทำงานสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ได้รับเชิญเป็นตัวแทนจากภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ
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ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 515/2558 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2558 (ยุทธนา  วงศ์โสภา และคณะ, 2558, น. ค) 
 นอกจากนี้คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ยังสามารถเปลี่ยนแปลง
ครอบครัว เปลี่ยนแปลงตนเองจนเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างกรณีนายรัก 
ครอบครัวยิ่ง (นามสมมติ) คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัล
ครอบครัวร่มเย็นในงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2560 จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่แสดงถึงความเป็นครอบครัวที่เป็นที่
รู้จักและยอมรับกันดีในชุมชนว่าเป็นครอบครัวที่ดี มีความโอบอ้อมอารีแก่คนทั่วไป เป็นครอบครัวที่
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ เป็นครอบครัวที่พฤติกรรม
ทางสังคมดีมีศีลธรรม รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวสามัคคีกลมเกลียวกัน เอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในครอบครัวและไม่เคยมีปัญหาหย่าร้าง หรือฟ้องร้องกันในระหว่างสมาชิกครอบครัว และบุคคลใน
ครอบครัว ไม่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา และไม่มีบุคคลในครอบครัวติดยา
เสพติด หรือสุรา การพนัน และอบายมุขอ่ืน ๆ (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2560a) ซึ่ง
นายรัก ครอบครัวยิ่งได้กล่าวว่า “ที่ตนเองมีวันนี้ได้เพราะสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์” 
เป็นต้น 
 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบันปีพ.ศ. 2561 นับเป็นเวลาเกือบ 14 ปี สถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ยังคงมีการทำงานด้านการพัฒนาครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น แหล่งทุนการทำงาน รูปแบบการดำเนินงาน โครงสร้างองค์ก าร 
นโยบายภาครัฐ สถานการณ์ครอบครัว เป็นต้น  และเนื่องจากผู้วิจัยเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน
โครงการพัฒนานวัตกรรมการขับเคลื่อนงานครอบครัวอบอุ่นในระดับพ้ืนที่ภายใต้สมาคมครอบครัว
ศึกษาแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ที่ได้มีการเชื่อมประสานพ้ืนที่เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการดำเนินงาน ซึ่งการเลือกพ้ืนที่การ
ดำเนินงานได้มีการเชื่อมโยงกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ให้เป็นพ่ีเลี้ยงและประสาน
การทำงานกับคณะทำงานในศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ภายในจังหวัดของตนเอง ทำให้
ผู้วิจัยเห็นถึงเงื่อนไขและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปข้างต้น ประกอบกับคำถามของดร.อุทัย ดุลย
เกษม ที่ได้กล่าวปาฐกถา ณ หอประชุมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2533 ว่า “ใน
สถานการณ์ที่เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป องค์ก าร
พัฒนาเอกชนจะปรับตัวและจัดการอย่างไรที่จะทำให้การดำรงอยู่ขององค์กรเหล่านี้มีศักยภาพในการ
สร้างสรรคุณประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนชาวไทย” (อุทัย  ดุลยเกษม , 2533, น. 3) จึงเป็น
ปรากฏการณ์ที่ทำให้ผู้วิจัยต้องการค้นหาคำตอบถึงการบริหารจัดการองค์การของสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ว่ามีการบริหารจัดการอย่างไร มีสภาพแวดล้อมภายในองค์การและภายนอก
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องค์การที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์การ มีอะไรบ้างและส่งผลอย่างไร รวมทั้งมีผลการ
ดำเนินงานเป็นอย่างไร จึงสามารถบริหารจัดการภายในองค์การให้มีการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว
ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 

1.2 คำถามการวิจัย 

 1.2.1 สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีการบริหารจัดการองค์การอย่างไร 
 1.2.2 สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการมีอะไรบ้าง ส่งผลกระทบอย่างไร 
 1.2.3 ประสิทธิผลการดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.3.1 เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการองค์การของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  
 1.3.2 เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารจัดการองค์การของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์   
 1.3.3 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์   
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 ทำให้ทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์การสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์   
 1.4.2 ทำให้ มี ความรู้  ความเข้ า ใจ เกี่ ยวกับสภาพแวดล้ อมภายในองค์การและ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการภายในสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์   
 1.4.3 ทำให้ทราบถึงประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์การสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์   
 1.4.4 สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในภาคประชา
สังคมอ่ืน ๆ ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวเพ่ืออยู่รอดได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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1.5 ขอบเขตการศึกษา 

 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ กำหนดประเด็นการศึกษา 3 ประเด็นหลัก ได้แก่   
  1.5.1.1 การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง กระบวนการการบริหารจัดการ
องค์การของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ในการที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภายใน
องค์การเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกองค์การที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน  
  1.5.1.2 สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการภายในองค์การ โดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  1) สภาพแวดล้อมภายในองค์การ หมายถึง สถานการณ์ต่าง ๆ ภายในองค์การที่มี
การเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์การ  
  2) สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ หมายถึง สถานการณ์ต่าง ๆ จากภายนอก
องค์การที่มีการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการภายในองค์การ  
  1.5.1.3 ประสิทธิผลการดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ที่
เป็นผลลัพธ์และกระบวนการจากการใช้ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การ
ในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ/หรือค่ านิยมและ/หรือวิสัยทัศน์
ขององค์การ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาความเข้มแข็งของครอบครัวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการ
ดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ด้วยว่าเป็นครอบครัวเข้มแข็งที่ เป็น
ครอบครัวที่มีความรัก มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีการทำกิจกรรมร่วมกัน และสามารถจับมือกันก้าว
ข้ามปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในครอบครัวได้  ก่อให้ เกิดการพัฒนาครอบครัวสู่ความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 1.5.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ เป็นการศึกษากรณีเฉพาะ โดยเลือกภาคประชาสังคมที่เป็นการ
รวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กระบวนการทำงานและการขับเคลื่อนร่วมกัน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งภาคประชาสังคมที่เลือกเพ่ือเป็นกรณีศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากมีกระบวนการดำเนินงานด้านครอบครัวมา
อย่างต่อเนื่องและมีผลการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ประจักษ์แก่คนทำงานด้านครอบครัว 
 1.5.3 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายเป็นการศึกษาข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key-
Informant) จำนวน 15 คน ประกอบด้วย 
  1.5.3.1 บุคคลภายในองค์การ ได้แก่ ประธาน ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่การเงิน 
คณะกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งองค์การที่อยู่ในคณะกรรมการชุดปัจจุบันของสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์   
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  1.5.3.2 บุคคลภายนอกองค์การ ได้แก่ ครอบครัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการ
ดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ และภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์   
 1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  เริ่มก่อตั้งใน 
ปีพ.ศ. 2547 โดยในช่วง พ.ศ. 2547-2549 เป็นช่วงเริ่มต้นในการดำเนินงาน ทำให้ไม่มีข้อมูลด้านการ
บริหารจัดการองค์การชัดเจนมากนัก ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาเฉพาะในช่วง พ.ศ. 2549-2560 เนื่องจากเป็น
ช่วงที่มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ และมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีความชัดเจนมากขึ้น 



 
 

บทท่ี 2 
 

แนวคิดและการทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการองค์การภาคประชาสังคมที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสู่
ครอบครัวเข้มแข็ง ผู้วิจัยได้มีการทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับภาคประชาสังคม (Civil Society) 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับองค์การ (Organization) 
 2.3 แนวคิดการบริหารจัดการองค์การ   
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลองค์การ 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกับครอบครัวเข้มแข็ง 
 2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.7 แนวคิดนำที่ใช้ในการศึกษา 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาคประชาสังคม (Civil Society) 

 2.1.1 นิยามและความหมายของภาคประชาสังคม 
 ภาคประชาสังคม (Civil Society) เป็นมโนทัศน์และเป็นแนวคิดที่โดดเด่น ซึ่งในปี พ.ศ.2520 
- 2530 ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในสังคมไทยและใช้กันอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา (นงเยาว์ 
เนาวรัตน์, 2551, น. 90) ซึ่งมีผู้ให้นิยามความหมายและอธิบายลักษณะของประชาสังคมไว้มากมาย   
 Ferguson (อ้างถึงใน ทศพล สมพงษ์, 2556, น. 36) ใช้คำว่า “ประชาสังคม”เพ่ืออธิบายถึง
สภาพสังคมที่มีการขัดเกลาและปรุงแต่งแล้วซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสถาบันทางเศรษฐกิจและ
การเมือง ซึ่งประชาสังคมหรือสังคมของชาวประชา (Society of Civil) ต้องเป็นสังคมที่ปัจเจกชนมี
ความพึงพอใจในเสรีภาพของพลเมืองภายใต้การทำหน้าที่ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์จากรัฐบาล 
ประชาสังคมไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใดแต่เป็นผลที่ค่อยๆ เกิดขึ้นจากการใช้เสรีภาพและการสถาปนา
ประชาธิปไตย ประชาสังคมจะเติบโตรุ่งเรืองขึ้นมาพร้อมกับพลเมืองผู้มีความรักในความเป็นธรรมและ
มีความผูกพันต่อสาธารณะ 
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 Hegel (อ้างถึงใน ทศพล สมพงษ์, 2556, น. 61) พยายามอธิบายว่า ประชาสังคมไม่สามารถ
ที่จะแก้ปัญหาความยากจนได้เพียงส่วนเดียว แต่ต้องอาศัยอำนาจรัฐเช่นกัน ความมั่งคั่งโดยรวมของ
สังคมกับความอยู่ดีมีสุขของปัจเจกชนจะต้องไปด้วยกัน หากอยู่กันคนละภาคส่วนแล้วก็จะทำให้
ประชาสังคมสั่นคลอน ประชาสังคมไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากรัฐ และประชาสังคมต้องพ่ึงพา
รัฐด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ Held (อ้างถึงใน ทศพล สมพงษ์, 2556, น. 82) ที่อธิบายเพ่ิมเติมว่ารัฐ
และประชาสังคมจะต้องเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันในการพัฒนาประชาธิปไตย หมายความว่า 
ประชาธิปไตยจะพัฒนาไปได้ด้วยเงื่อนไขที่ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้ใช้เสรีภาพทาง
การเมือง ในขณะเดียวกันภาคประชาสังคมต้องเข้มแข็งสามารถแสดงเจตจำนงร่วมในกระบวนการ
ทางการเมืองได้ โดยเป้าหมายของภาคประชาสังคมอยู่ที่การเข้าไปมีส่วนร่วมในพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่ ง
เป็นพ้ืนที่ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่ถูกครอบครองโดยหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่กีดกันประชาชนไม่ให้เข้าไปมีบทบาท 
 ในขณะที่ประเทศไทยได้มีนักวิชาการให้นิยามความหมายของภาคประชาสังคมไว้มากมาย
เช่นเดียวกัน อย่างเช่น ประเวศ วะสีและไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (ม.ป.ป. อ้างถึงใน สุดจิด  นิมิตกุล , 
ม.ป.ป.) ที่ได้อธิบายความหมายของภาคประชาสังคมไว้ว่า ภาคประชาสังคม คือ การที่ประชาชน
จำนวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีอุดมคติร่วมกันหรือมีความเชื่อร่วมกันในบางเรื่อง มีการ
ติดต่อสื่อสารหรือมีการรวมกลุ่มกัน มีความรัก มีความเอ้ืออาทร มีการเรียนรู้ มีการจัดการร่วมกัน
กระทำต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของอภิชัย พันธเสน (2539, น. 22) ที่มองว่าภาคประชาสังคม 
เป็นการรวมตัวกันของผู้ที่มองเห็นปัญหาและพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเข้าไปดำเนินการ
พัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ และธงชัย  สภานุชาติ (2542, น. 9) อธิบายเพ่ิมเติมว่า ภาคประชาสังคม คือ 
สังคมของประชาชน มีการรวมกลุ่มกันได้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือแก้ไขปัญหา
สังคม โดยไม่มีการแสวงหากำไรเป็นหลักและไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เช่น สมาคม สโมสร กลุ่ม คณะ 
มูลนิธิ เป็นต้น 
 อีกมุมมองหนึ่งชัยอนันต์ สมุทวณิช (2541, น. 153-154) อธิบายว่าสำหรับในประเทศไทย 
ประชาสังคมหมายรวมถึงองค์การประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการให้ภาครัฐบริการ หรือองค์การที่รัฐมี
กลไกที่ไม่ใช่ใช้กำลังบังคับให้มีขึ้น  ไม่ใช่ตั้งเพ่ือการต่อสู้หรือขัดแย้งแต่เพ่ือช่วยในการบริการของ
ตนเอง หมายรวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วน
กัน (Partnership) คล้ายกับทัศนะของชูชัย ศุภวงศ์ (2540 อ้างถึงใน นงเยาว์ เนาวรัตน์, 2551, น. 
93) ที่ได้ให้ความหมายของประชาสังคมไว้ว่า การที่ผู้คนในสังคมเห็นสภาพปัญหา มีความซับซ้อนยาก
ต่อการแก้ไขนำไปสู่การก่อจิตสำนึกร่วมกัน (Civic Consciousness) รวมกันเป็นกลุ่มหรือองค์กร  ไม่
ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจหรือภาคประชาสังคมในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกัน (Partnership) เพ่ือ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาภายใต้ระบบการจัดการที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ซึ่งขัดแย้งกับในพจนานุกรม
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ภาษาอังกฤษฉบับคอลลินส์ (อ้างถึงใน ทศพล สมพงษ์, 2556, น. 4) ที่ให้ความหมายของคำว่า Civil 
Society ว่าหมายถึง การรวมตัวกันขององค์การและสถาบันที่ ไม่ใช่ของรัฐเพ่ือแสดงออกถึง
ผลประโยชน์และเจตจำนงของพลเมือง  
 ในขณะที่เสน่ห์ จามริก (2543 อ้างถึงใน สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม , 2543, 
น. 13-15) กลับมองว่าไม่ควรให้คำนิยามแก่คำว่า “ภาคประชาสังคม” แต่ให้มองในเชิงกระบวนการ
ทางสังคมที่ทำให้มองเห็นการรวมตัวกันของประชาชนด้วยความสมัครใจ มีอิสระ เสรี เกิดจากสำนึก
และการรับรู้ในสิทธิเสรีภาพและการแสวงหาอัตลักษณ์ร่วมกัน อาจมีแนวทางร่วมกันที่หลากหลาย ซึ่ง
จะทำให้เกิดความเข้าใจว่าภาคประชาสังคมมีความเป็นพลวัต ทำให้ไม่สามารถให้คำนิยามหรือจำกัด
ความได้ 
 ในขณะเดียวกันในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาค
ประชาสังคม พ.ศ. 2558 ได้นิยามองค์การภาคประชาสังคมว่าหมายถึง องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของ
รัฐ ไม่ว่าจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสังคมและไม่แสวงหา
กำไรมาแบ่งปันกัน เช่น องค์การสาธารณกุศล องค์การพัฒนาเอกชน องค์การภาคประชาชน องค์การ
สาธารณประโยชน์และพลังพลเมือง และเป็นองค์การที่ไม่ได้จัดตั้งและดำเนินงานโดยพรรคการเมือง 
หรือดำเนินการในลักษณะแสวงหาอำนาจรัฐหรือเอ้ือประโยชน์ต่อพรรคการเมือง สอดคล้องกับ
สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (2559, น. 6) ที่กล่าวว่าภาคประชาสังคม คือ การรวมตัวของกลุ่ม
คนที่ไม่นิ่งดูดาย ใส่ใจชีวิตสาธารณะความเป็นอยู่ของทุกคนและร่วมมือกันทำกิจกรรมเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม มุ่งหวังการพัฒนาสังคม ชุมชนให้ดีขึ้น โดยไม่แสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน 
 นอกจากนี้คำว่าภาคประชาสังคม ยังมีความหมายสอดคล้องกับคำว่า ขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม  ขบวนการประชาสังคม องค์การพัฒนาเอกชน กล่าวคือ   
 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม คือ ขบวนการที่มีลักษณะเป็นการกระทำของกลุ่มคนหรือ
ประชาสังคมโดยใช้พ้ืนที่ทางสังคม วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือหรือใช้พ้ืนที่หรือกิจกรรมเหล่านี้เพ่ือการมี
ส่วนร่วมสาธารณะ เพ่ือการร่วมตัดสินใจในกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน เป็นขบวนการที่มี
อิสระแต่มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย (Network) มากกว่าการดำเนินการแบบรวมศูนย์หรือองค์กร
เดียว ส่วนรูปแบบของกลุ่ม องค์การ ขบวนการทางสังคม คือ องค์การทางสังคมของประชาชนที่เป็น
อิสระจากการกำกับของราชการ อาจจะอยู่ในลักษณะขององค์การประชาชนหรือองค์การพัฒนา
เอกชน เช่น องค์กรอาสาสมัคร สหภาพแรงงาน กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มนักศึกษา เป็นต้น (รงค์  บุญสวย
ขวัญ, 2557, น. 22-23) ซึ่งจะสอดคล้องกับที่ Ferrer (อ้างถึงใน รงค์  บุญสวยขวัญ, 2557, น. 59-
60) กล่าวคือ องค์การพัฒนาเอกชนกับองค์การประชาชนเท่ากับองค์การประชาสังคม (Civil 
Society) ที่ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ของสาธารณชนและไม่ใช่กลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมรุนแรงตาม
อารมณ์โกรธแค้น  
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 ขบวนการประชาสังคม เป็นขบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือความตั้งใจที่มาจากจุดร่วม
และจิตวิญญาณของคนในพ้ืนที่ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งสิ่งที่สำคัญในการ
ทำงานภาคประชาสังคม  คือ การเรียนรู้และต้องรักษาเอกลักษณ์ในท้องถิ่นของตนเอง (ชูชัย ฤดีสุข
สกุล; ทวีศักดิ์ นพเกษร; ปรีชา อุยตระกูล; ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, 2543 อ้างถึงใน สถาบันการเรียนรู้และ
พัฒนาประชาสังคม, 2543, น. 30-37) 
 องค์การพัฒนาเอกชน (NGOs) คือ องค์การที่ไม่ใช่ภาครัฐหรือภาคธุรกิจที่แสวงหากำไร มี
การก่อตั้งขึ้นและดำเนินการโดยกลุ่มบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
สังคมหรือพัฒนาสังคม (ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ, 2543, น. 18)  
 องค์การเอกชน คือ องค์การที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาสังคม หมายความว่าประชาสังคม
ประกอบด้วยประชาชนและองค์การเอกชนต่าง ๆ เช่น มูลนิธิ สมาคม ชุมนุม ชมรม ฯลฯ เป็นต้น 
(ธงชัย  สภานุชาติ, 2542, น. 14) ดังภาพที่ 2.1 
    
 
 
 
 
 
 

(ธงชัย  สภานุชาติ, 2542) 
 สรุปได้ว่า ภาคประชาสังคม หมายถึง การรวมกลุ่มของประชาชนในสังคมที่มีเป้าหมาย
ร่วมกัน มีความร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพ่ือประโยชน์ของสาธารณชนในสังคม
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยรัฐและประชาสังคมจะต้องเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันในการพัฒนา ซึ่งมี
ความหมายสอดคล้องกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและองค์การประชาสังคมหมายรวมถึง
องค์การพัฒนาเอกชนและองค์การประชาชนด้วย 
 ทั้งนี้ความหมายต่าง ๆ ข้างต้น ควรพิจารณาควบคู่ไปกับลักษณะทั่วไปของภาคประชาสังคม
ด้วยเพื่อให้เห็นภาพของคำว่า “ภาคประชาสังคม” ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
 2.1.2 คุณลักษณะท่ัวไปของภาคประชาสังคม   
 ภาคประชาสังคมมีลักษณะรูปแบบการดำเนินงานที่แตกต่างจากองค์การทั้งภาครัฐและธุรกิจ 
กล่าวคือ  กระบวนการทำงานมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผู้อธิบายคุณลักษณะของภาคประชาสังคมไว้มากมาย อาทิเช่น 

ภาคประชา
สังคม 

องค์การ
เอกชน 

ภาพที่ 2.1 แผนความเกี่ยวพันขององค์การเอกชนและประชาสังคม  
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 ธงชัย  สภานุชาติ (2542, น. 9) มีแนวคิดสอดคล้องกับ อมรา พงศาพิชญ์ (2546 อ้างถึงใน 
ณรงค์  ฉิมวิเศษ, 2554, น. 11) และทศพล สมพงษ์ (2556, น. 96-104) ที่อธิบายถึงลักษณะทั่วไป
ของประชาสังคมว่าต้องเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่แสวงหากำไรและ
ผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก มีการทำงานที่เป็นเอกเทศ โดยมีคณะกรรมการกำหนดนโยบาย บริหาร
งบประมาณและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ และไม่ใช่องค์การที่จัดตั้งโดยรัฐหรือได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ และไม่ข้ึนตรงต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของรัฐภายใต้นโยบายที่กำหนด 
 ถึงแม้ว่าแนวคิดลักษณะทั่วไปของภาคประชาสังคมจะสอดคล้องกัน แต่ก็ยังมีจุดต่างที่เห็นได้
ชัดในแนวความคิด กล่าวคือ ธงชัยมีแนวคิดว่าภาคประชาสังคมควรมีการจดทะเบียนอย่างเป็น
ทางการ เพ่ือให้สังคมยอมรับและแสดงถึงความโปร่งใสของกลุ่ม แต่อมรามีแนวคิดที่แตกต่างออกไป
ว่าภาคประชาสังคมไม่จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนแต่ต้องเป็นองค์การที่สังคมรับรู้การทำงานมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
 ในขณะที่ สนธยา พลศรี (2537 อ้างถึงใน ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม, 2543, 
น. 4-5) และ William (1980 อ้างถึงใน ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม , 2543, น. 4-5) มี
แนวคิดว่าภาคประชาสังคมจะเป็นองค์การที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ได้ แต่ใน
กรณีที่ไม่มีการจดทะเบียนจะต้องมีการจัดตั้งองค์การเป็นคณะบุคคล เพ่ือรับผิดชอบในการดำเนิน
กิจการอย่างมีระเบียบ และต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือดำเนินงานพัฒนาสังคมและมีเป้าหมายเป็นองค์การ
ที่ไม่แสวงหากำไร โดยมีแหล่งทุนจากการบริจาคจากกลุ่มผู้สนับสนุนทั้งในและต่างประเทศ โดย
คณะกรรมการบริหารจะไม่รับผลตอบแทนเป็นตัวเงิน แต่จะมีการจ้างบุคลากรเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม
ของหน่วยงาน  
 นอกจากนี้ธงชัย สนธยาและอมรามองว่าภาคประชาสังคม ควรเกิดจากความคิดริเริ่มของ
บุคคลหรือองค์การนอกหน่วยราชการ เป็นอิสระจากภาครัฐและองค์การอ่ืน ๆ ในการดำเนินงาน ทำ
ให้มีการดำเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในเรื่องของการตัดสินใจและนำนโยบายไปปฏิบัติ 
 Salamon and Adhere (อ้างถึงใน ธงชัย  สภานุชาติ, 2542, น. 9) ให้แนวคิดเพ่ิมเติมว่า 
แม้ภาคประชาสังคมจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแต่ก็ถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาครัฐ มีการ
ปกครองและบริหารกิจกรรมของตนเอง โดยเกิดจากการยึดหลักการอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น ข้อบังคับ 
ข้อตกลงหรือกำหนดการ มีการปกครองและบริหารกิจกรรมของตนเอง ไม่มีการนำกำไรมาแบ่งปันใน
หมู่ผู้บริหารหรือกรรมการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองและมีคนทำงานในลักษณะอาสาสมัคร 
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ตารางที่ 2.1 ความหมายของภาคประชาสังคม 
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สั งค ม ข อ ง
ชาวประชา 

/ - - - - - / - - - - - - - - - - - - - 2 10 

เกิดจากการ
ใ ช้ อิ ส ร ะ 
เสรีภาพ 

/ - - - - - - - - - - - / / - - - - - - 3 15 

หุ้ นส่ วนกับ
ภาครัฐ 

- / / - - - - / / - - - - - - - - - - - 4 20 
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ภาคเอกชน 
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สาธารณะ 
ไม่ แสวงหา
กำไร 

- - - - - - / - - - / / - - - / - - - - 4 20 

ไม่เกี่ยวข้อง
กับการเมือง 

- - - - - - / - - - / - - - - - - - - - 2 10 

ไ ม่ ใ ช่
องค์การของ
รัฐ 

- - - - - - - / - / / - - / - / - - - - 5 25 

มีระบบการ
จัดการเป็น
เครือข่าย 

- - - - - - - - / - - - - - - - - - - - 1 5 

ไม่มีคำนิยาม - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - 1 5 
มีความเป็น
พลวัต 

- - - - - - - - - - - - / - - - - - - - 1 5 

มีการเรียนรู้ - - - / / - - - - - - - - - - - / / / / 6 30 

ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย (2561) 
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 เช่นเดียวกับอเนก เหล่าธรรมทัศน์ (2550 อ้างถึงใน นงเยาว์ เนาวรัตน์, 2551, น. 94-95) ที่
เน้นว่าคุณลักษณะสำคัญของภาคประชาสังคมควรมีอิสระจากการครอบงำของรัฐ แต่ในขณะเดียวกัน
การทำงานของภาคประชาสังคมสามารถร่วมมือกับภาครัฐ รับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้และ
สามารถชี้นำ คัดค้านอำนาจและการดำเนินนโยบายของภาครัฐได้เช่นกัน ไม่นิยมลัทธิปัจเจกชนนิยม
อย่างสุดขั้ว เพ่ือป้องกันไม่ให้ปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป แต่ต้องรักษาและต่อสู้เพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม การรวมตัวของกลุ่มต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ  สมาชิกสามารถเข้าหรือถอน
ตัวออกจากกลุ่มได้อย่างเสรีและความสัมพันธ์ในการทำงานต้องเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเสมอภาค
เท่าเทียม 
 นอกจากนี้ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (2528 อ้างถึงใน ณรงค์  ฉิมวิเศษ, 2554, 
น. 11-12) ได้อธิบายว่าภาคประชาสังคมมีเอกลักษณ์ในการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ นำไปสู่การ
กำหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ โดยเป็นองค์การขนาดเล็ก ไม่มีระเบียบ
แบบแผนในการบริหารมากนัก และมีแผนการทำงานในระยะสั้น เพ่ือสร้างความคล่องตัวในการ
ดำเนินงาน มีความอิสระในการดำเนินงาน โดยมีผลงานเป็นตัวควบคุมการดำเนินงาน เพ่ือรับ
งบประมาณสนับสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่สนใจการดำเนินงานขององค์กร โดยมีการ
ดำเนินงานโดยบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) คณะกรรมการ ซึ่งมีงานประจำอยู่แล้ว แต่ได้มีการมาทำงาน
ในรูปแบบอาสาสมัคร โดยอาจมีการร่วมกำหนดนโยบายและแผนงาน และ (2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำองค์การ โดยได้รับค่าจ้างจากองค์การ เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ประจำองค์การ
และที่สำคัญต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานถูกกว่าหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยใช้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการ
บริหารและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่าง ๆ 
 
ตารางที่ 2.2 คุณลักษณะทั่วไปของภาคประชาสังคม 

คุณลักษณะทั่วไปของภาคประชาสังคม 
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องค์การที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม / / / / / / / - 7 87.5 
ไม่แสวงหากำไร/ผลประโยชน์ / / / / / / / - 7 87.5 
มีการทำงานที่เป็นเอกเทศ / / / - - - / - 4 50 
ไม่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ / / / / - / / - 5 62.5 
ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง - - - - / - - - 1 12.5 
มีคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจ / / / / / - - / 5 62.5 
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คุณลักษณะทั่วไปของภาคประชาสังคม 
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มีการจ้างบุคลากรเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม - - - / / - - / 3 37.5 
มีการทำงานแบบอาสาสมัคร - - - - / - - - 1 12.5 
จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ / - - / / - - - 3 37.5 
ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน - / - / / - - - 3 37.5 
สังคมรับรู้การทำงานมาอย่างน้อย 3 ป ี - / - - - - - - 1 12.5 
จัดตั้งองค์การเป็นคณะบุคคล - - - / / - - - 2 25 
มีการดำเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

/ / - / - - - - 3 37.5 

มีแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณ - - - / / - - / 3 37.5 
สามารถร่วมมือกับรัฐได้ - - - - - - / - 1 12.5 
เป็นการรวมตัวแบบสมัครใจ - - - - - - / - 1 12.5 
ความสัมพันธ์มีความเสมอภาค - - - - - - / - 1 12.5 
ไม่มีระเบียบแบบแผนในการบริหาร - - - - - - - / 1 12.5 
มีแผนงานระยะสั้น - - - - - - - / 1 12.5 
มีผลงานเป็นตัวควบคุมการดำเนินงาน - - - - - - - / 1 12.5 

ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย (2561) 

 
 สรุปได้ว่า ภาคประชาสังคมมีลักษณะที่เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของบุคคลที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาสังคมและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อาจมีการจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนตามกฎหมาย
ก็ได้ แต่ต้องเป็นองค์การที่ไม่แสวงหากำไรหรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งภายในองค์การต้องมี
ความสัมพันธ์ที่มีความเสมอภาคและให้อิสระแก่สมาชิกในการเข้าร่วมหรือถอนตัวออกจากองค์การได้
อย่างเสรี ทั้งนี้ต้องมีความเป็นอิสระจากภาครัฐ แต่สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาครัฐหรือ
รับการสนับสนุนจากภาครัฐได้ 
 

 2.1.3 ประเภทของภาคประชาสังคม 
 ในปัจจุบันภาคประชาสังคมมีการพัฒนาและขยายตัวเกิดขึ้นมากมาย ทำให้ภาคประชาสังคม
มีความหลากหลายแตกต่างกัน  ทำให้มีผู้จำแนกประเภทของภาคประชาสังคมไว้มากมาย อาทิเช่น 
 ธงชัย  สภานุชาติ (2542, น. 15-16) แบ่งภาคประชาสังคมไว้มากมายหลายรูปแบบ โดย
สามารถแบ่งประเภทได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
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  1) แบ่งตามลักษณะของผู้รับประโยชน์ 
   (1) องค์การที่มีสมาชิกร่วมกันดำเนินงานและมีการแบ่งผลประโยชน์ในกลุ่ม
ของสมาชิก (Mutual Benefit) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์การระดับชุมชนท้องถิ่น 
   (2) องค์การที่สมาชิกไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงแต่ได้รับเบี้ยประชุมหรือ
เงินเดือน โดยเป้าหมายหลักขององค์การคือ การให้ประโยชน์แก่ผู้รับประโยชน์โดยตรง (Third Party) 
ซึ่งส่วนใหญ่องค์การพัฒนาเอกชนจะมีลักษณะนี้ และยังมีบางองค์การที่มีการดำเนินงานในลักษณะที่
เป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้องมีกฎหมาย ระเบียบหรือมาตรฐานรองรับอย่างถูกต้อง 
  2) แบ่งตามงาน 
   (1) องค์การบรรเทาทุกข์และประชาสังเคราะห์ (Relief and Welfare) 
เป็นองค์การที่ไม่เน้นการพัฒนาแต่เน้นการให้ความช่วยเหลือโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
   (2) องค์การที่ทำงานพัฒนาเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพ่ึงตนเองของชุมชน 
(Small Scale Self-reliant Local Development) เน้นให้ชุมชนเกิดการพัฒนาตนเอง เพ่ือสร้าง
ความยั่งยืนให้กับชุมชนท้องถิ่น 
   (3) องค์การที่ทำงานเพ่ือให้รูปแบบการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 
(Sustainable Systems Development) เป็นองค์การที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาค 
ด้วยมีความตระหนักว่าชุมชนจะเข้มแข็งต้องมีการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสังคม 
การเมือง นโยบายในระดับประเทศหรือโลก 
   (4) องค์การประชาชน (People’s Movement) เป็นองค์การที่ใช้พลัง
ประชาชนที่มีการรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศหรือระดับ
โลก โดยสมาชิกมีการใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบางอย่าง มีลักษณะการทำงานแบบปลุกระดม
หรือเป็นผู้ให้ข่าวสารข้อมูล 
 ซึ่งในองค์การหนึ่งอาจมีลักษณะหลายประการรวมอยู่ด้วยกัน โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของงานไปเรื่อย ๆ หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้ 
  3) แบ่งตามพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
   (1) องค์การชุมชนที่มีพ้ืนที่ปฏิบัติการในชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบท  
   (2) องค์การระดับชาติ มุ่งเน้นการดำเนินงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับชาติ  ซึ่งบางครั้งเป็นองค์การแม่ขององค์การชุมชนอ่ืน ๆ  
   (3) องค์การระหว่างชาติ มีพ้ืนที่ปฏิบัติการในหลายประเทศ ซึ่งอาจมีการ
ทำงานร่วมกับองค์การชุมชนหรือองค์การระดับชาติ หรืออาจมีการทำงานเช่นเดียวกับที่องค์การ
ชุมชนมีการทำงานอยู่แล้ว 
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 ในขณะที่จันทิวา สุรเชษฐพงษ์และคณะ (2531 อ้างถึงใน ณรงค์  ฉิมวิเศษ, 2554, น. 16) ได้
แยกประเภทของภาคประชาสังคมไว้ 2 ประเภท คือ 
  1) เป็นองค์การที่ทำงานโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอน เช่น การพัฒนาเด็ก 
  2) เป็นองค์การที่ทำงานตามสายงานหรือทักษะที่ตนเองได้รับการอบรม เช่น มูลนิธิ
หมอชาวบ้าน เป็นต้น  
 ส่วนกฤษฎา บุญชัย (2543 อ้างถึงใน ทศพล สมพงษ์ , 2556, น. 125-129) มองว่าภาค
ประชาสังคมภายหลังปี พ.ศ. 2540 สังคมไทยเปิดกว้างมากขึ้น ก่อให้เกิดภาคประชาสังคมเกิดขึ้น
มากมาย โดยสามารถจำแนกประเภทของภาคประชาสังคมได้ดังนี้ 
  1) ประชาสังคมแบบรัฐนิยม ซึ่งเป็นภาคประชาสังคมที่เปิดช่องทางให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม แต่ผู้มีอำนาจตัดสินใจคือรัฐ หรือมีการจัดตั้งประชารัฐที่ถือว่าเป็นภาคประชาสังคมที่จัดตั้ง
โดยรัฐ มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของรัฐในการจัดการ เนื่องจากรัฐมีความอ่อนแอในกระแสโลกาภิ
วัตน์ 
  2) ประชาสังคมแบบทุนนิยม เป็นการลดบทบาทของรัฐในด้านเศรษฐกิจและสังคม 
มีการแทรกแซงในด้านต่าง ๆ หมายรวมถึงการแปรรูปกิจการของรัฐให้เป็นเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้มี
กลไกการทำงานของตลาดและการลงทุนอย่างเต็มที่ 
   3) ประชาสังคมแบบเสรีนิยมหรือแบบกลุ่มอาสาสมัคร มีการเน้นความเป็น
พลเมือง ที่ต้องมีจิตสำนึกทางการเมือง มุ่งเน้นให้รัฐลดบทบาทต่อกิจกรรมสาธารณะลง แต่รัฐยังเป็น
ภาคส่วนที่ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  4) ประชาสังคมแบบชุมชนนิยม เน้นความร่วมมือ เอ้ืออาทรและช่วยเหลือกันใน
ชุมชน นำไปสู่การสร้างพลังที่เข้มแข็งของคนในชุมชน 
  5) ประชาสังคมแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ เป็นการเคลื่อนไหว
เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง กฎ กติกาต่าง ๆ ในสังคม 
 ซึ่งจากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยพบว่าสังคมไทยมีภาคประชาสังคมในหลากหลายรูปแบบทั้ง
ประชาสังคมแบบทุนนิยมที่มุ่งสร้างกลไกการตลาดให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง ประชาสังคมแบบเสรี
นิยม ประชาสังคมแบบชุมชนนิยม ประชาสังคมแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ และ
ในปัจจุบันกำลังเข้าสู่การเป็นภาคประชาสังคมแบบรัฐนิยมที่รัฐมีการสร้างประชารัฐ เพ่ือช่วยเป็น
กลไกในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
 
 2.1.4 บทบาทของภาคประชาสังคม 
 จากการแบ่งประเภทของภาคประชาสังคม ก่อให้เกิดบทบาทการทำงานที่แตกต่างกันออกไป
ด้วย มีผู้กำหนดและนิยามบทบาทของภาคประชาสังคมไว้มากมายเช่นกัน อาทิเช่น 
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 อเนก นาคะบุตร (2533 อ้างถึงใน ฉันทนา  บรรพศิริโชติ, 2534, น. 33-36) ได้อธิบายถึง
บทบาทของภาคประชาสังคมไว้ 2 บทบาทหลัก ดังนี้ 
  1) บทบาทในการกระตุ้นหรือเสริมสร้างศักยภาพของชาวบ้าน โดยการเข้าไปมีส่วน
สนับสนุนขบวนการพัฒนาของประชาชนระดับหมู่บ้านและท้องถิ่น โดยมีการเน้นให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ระหว่างประชาชนสู่ประชาชนและระหว่างชุมชนกับชุมชน มีการมุ่งเน้นการศึกษาดูงานจาก
วิทยากรชาวบ้านหรือจากประสบการณ์ของชาวบ้าน นำไปสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนและสรุปถึงความ
เป็นไปได้ในการนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเอง  และสามารถเข้าไปมีบทบาทเสริมและเอ้ืออำนวยให้
เกิดกระบวนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาพ้ืนฐานของชุมชนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชาวบ้านและชุมชน โดยมีการให้ผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนได้มีการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขในรูปแบบการรวมกลุ่มกิจกรรมและค่อย ๆ เน้นการพัฒนากลุ่มให้เชื่อมโยงสู่
การเป็นองค์การชุมชน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับกลุ่มผลประโยชน์อ่ืน ๆ โดยชี้แนะแนวทาง
ให้กับกลุ่มทางสังคมอ่ืน ๆ เช่น สังคม ศาสนา วัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งหล่อหลอม ทำนุบำรุงค่านิยม
ให้กับประชาชนและใช้ในการต่อต้านการครอบงำของภาครัฐและภาคธุรกิจ นอกจากนี้สามารถสร้าง
การระดมทุนและการบริหารทุนหมุนเวียนในชุมชน โดยมีการเน้นการระดมทุนจากกลุ่มชุมชน 
วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมและความเชื่อของคนในชุมชนก่อน เช่น การทอดผ้าป่า การออมทรัพย์ 
กองทุนร้านค้า เป็นต้น และองค์การพัฒนาเอกชนอาจมีการสมทบหรือระดมทุนจากภายนอก โดยมี
หลักเกณฑ์ในการจัดการและมีกลไกการบริหารโดยองค์การชุมชนภายใต้ข้อตกลงของคนในชุมชน 
และเชื่อมโยงเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านและระหว่างบุคคลที่เป็นทรัพยากร โดยมีการ
เชื่อมโยงที่ตัวบุคคล เช่น วิทยากรชาวบ้านหรือผู้นำการพัฒนา ควบคู่กับการเชื่อมโยงให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน 
  2) บทบาทในการหนุนเสริมทางเลือกการพัฒนาของประชาชน โดยมีการเน้นให้เกิด
การแสวงหาทางเลือกของประชาชน องค์การระดับหมู่บ้านได้ยกระดับเป็นกระแสการเคลื่อนไหวของ
ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลรณรงค์และผลักดันระดับนโยบายกับสื่อมวลชนและ
ฝ่ายวิชาการในการเสนอข้อมูลต่อสาธารณะและเสนอต่อนโยบายของรัฐบาล 
 สอดคล้องกับศรีสว่าง พ่ัววงศ์แพทย์ (2534 อ้างถึงใน เสนีย์วรรณ เสนียุทธ , 2534, น. 23-
25) ที่ได้ให้แนวคิดเพ่ิมเติมว่าภาคประชาสังคมต้องมีบทบาทในการพัฒนาองค์การพัฒนาเอกชน โดย
ศึกษาและสรุปประสบการณ์ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา นำไปสู่การเสนอทางเลือกใน
การแก้ปัญหา มีการเผยแพร่และรณรงค์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และระดมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทางสังคมและมีประสานงานและสร้างเครือข่ายงาน เพ่ือให้เกิดการผลักดันให้มีการ
ขยายความคิดและการทำงานออกสู่วงกว้างและมีพลังต่อรอง 
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 เช่นเดียวกับแนวความคิดของเดช พุ่มคชา (2538 อ้างถึงใน ศูนย์สาธารณประโยชน์และ
ประชาสังคม, 2543, น. 12) ที่ได้แบ่งบทบาทหลักของภาคประชาสังคมว่าควรมีบทบาทในการ
ส่งเสริมองค์การชุมชนให้เข้มแข็งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม พร้อมทั้งสนับสนุน
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม และมีการประสานการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของ
ภาคประชาสังคมให้มีความพร้อมยิ่งขึ้น สอดคล้องกันในแนวคิดของอุทัย  ดุลยเกษม (2533, น. 19-
20) ที่มองว่าภาคประชาสังคมควรมีบทบาทคล้ายหมอตำแย ที่มีหน้าที่ในการเป็นผู้คอยช่วยเหลือให้  
ผู้ที่จะออกลูกหรือมีปัญหาได้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง เป็นปกติ เพื่อให้เกิดการออกลูกเองตามธรรมชาติ 
 คล้ายกับธงชัย  สภานุชาติ (2542, น. 10) มองว่าภาคประชาสังคมควรมีบทบาท ดังนี้ 
  1) บทบาททางการเมือง โดยภาคประชาสังคมสามารถให้ความคิดเห็นกับรัฐในเรื่อง
การดำเนินการต่าง ๆ โดยแสดงออกถึงความต้องการ การโต้แย้งหรือกดดันรัฐบาลได้ เพ่ือให้ภาครัฐมี
การทำงานที่โปร่งใส ทำหน้าที่เป็นสุนัขเฝ้าบ้านให้สังคม 
  2) บทบาททางการศึกษา ประชาสังคมต้องมีบทบาทในการให้สมาชิกได้แสดงความ
เป็นผู้นำ มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น ดูแลสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคม และคอยชี้แนะ
แนวทางให้กับสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ  
 ในขณะที่จอน อ้ึงภากรณ์ (2534 อ้างถึงใน เสนีย์วรรณ เสนียุทธ , 2534, น. 46) มองว่า
บทบาทขององค์การพัฒนาเอกชน สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
  1) องค์การพัฒนาเอกชนที่จับกลุ่มเป้าหมายและเป้าหมายเฉพาะด้าน เช่น ด้านเด็ก 
ผู้หญิง สิทธิมนุษยชน เป็นต้น โดยมีการพัฒนาบทบาทด้านการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สังคมได้
ตระหนักรู้ถึงปัญหาและให้สังคมมีมาตรการในการแก้ไขปัญหา 
  2) องค์การพัฒนาเอกชนที่เน้นการทำงานในชุมชน มีการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการ
รวมกลุ่มและพัฒนาความสามารถที่จะจัดแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนด้วยตนเอง โดยเน้นแนวทางการ
พ่ึงตนเองและการใช้เทคนิคของชุมชน 
 ในขณะเดียวกันสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546 , น. 220-221) ได้
ทำการศึกษาวิจัยองค์การสาธารณประโยชน์ในประเทศไทยไทย ทั้งนี้ได้ทำการศึกษาบทบาทของ
องค์การสาธารณประโยชน์ พบว่ามีบทบาท 3 บทบาทสำคัญ ได้แก่ 
  1) การให้บริการสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม  
  2) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างการเรียนรู้ สนับสนุนการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ใน
สังคม 
  3) การรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  
 สรุปได้ว่าภาคประชาสังคมควรมีบทบาทในส่งเสริมและเอ้ืออำนวยให้เกิดการแก้ปัญหาใน
ชุมชน โดยต้องสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ตระหนัก รับรู้สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา นำไปสู่
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การสร้างแนวทางแก้ไขและต้องมีการประสานงานและสร้างเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการผลักดันให้มีการ
ขยายความคิดและการทำงานออกสู่วงกว้าง 
ตารางที่ 2.3 บทบาทของภาคประชาสังคม 
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กระตุ้นศักยภาพชุมชน/ชาวบ้าน / / / / / / / 7 100 

สนับสนุนและเอ้ืออำนวยขบวนการ
พัฒนา 

/ / / / / / / 7 100 

เผยแพร่ปัญหา/ความรู้และรณรงค์ให้มี
แนวทางแก้ไข 

- / / - - / / 4 57.1 

ประสานงาน - / / - - - - 2 28.5 

สร้างเครือข่าย - / - - - - - 1 14.2 

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/บริการทางสังคม - - / - - - / 1 14.2 

บทบาททางการเมือง - - - - / - - 1 14.2 

ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย (2561) 
 2.1.4 ปัญหาและข้อจำกัดของภาคประชาสังคมในประเทศไทย 
 ฉันทนา  บรรพศิริโชติ (2534, น. 39-43) ได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจำกัดของ
องค์การพัฒนาเอกชน  เพ่ือมุ่งหาปัจจัยในการสนับสนุนทางเลือกในการพัฒนาระดับจุลภาค โดยมอง
ว่าองค์การพัฒนาเอกชนมีข้อจำกัดในการทำงาน คือ การขาดนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ทั้งในการ
วิเคราะห์ชุมชน การทำกิจกรรมที่ถูกกำหนดจากเบื้องบนมากกว่าการสร้างความร่วมมือจากชุมชน 
และเมื่อมีการเปลี่ยนนักพัฒนาใหม่ ย่อมส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ทำให้กระบวนการ
เคลื่อนตัวของชุมชนขาดช่วง โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่เน้นการสร้างกลุ่ม เพ่ือก่อให้เกิดการเข้า
ร่วมกิจกรรมของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม การศึกษาดูงาน การทำกิจกรรม เป็นต้น  ซึ่ง
กระบวนการเหล่านี้ขัดแย้งกับวิชีวิตของชุมชนที่ต้องมีการประกอบอาชีพเพ่ือการยังชีพหรือมีภาระใน
การเลี้ยงดูครอบครัว ทำให้เกิดปัญหาทั้งภายในตัวของสมาชิกเองและองค์การด้วย และการมุ่งท่ีตัวทุน
เรื่องเงินที่ต้องการให้มีการหมุนเวียนมากกว่าการมุ่งที่กระบวนการวิเคราะห์กระบวนการเติบโตของ
กลุ่ม ทั้ง ๆ ที่เงินทุนช่วยเหลือและโครงการพัฒนามีระยะสั้น ก่อให้เกิดความแตกต่างในการมอง
ปัญหาที่เน้นการมองปัญหาในเฉพาะส่วน เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ก่อให้เกิดการมองข้ามของวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชุมชนที่เชื่อมโยงกัน ทำให้ภาคประชาสังคมมีข้อจำกัดในการดำเนินงานการพัฒนาต่าง 
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 สอดคล้องกับอุทัย  ดุลยเกษม (2533, น. 18-27) ที่มองว่าองค์การพัฒนาเอกชนมีข้อจำกัด 
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มองการเกิดขึ้น การดำรงอยู่และการดำเนินงานของภาคประชาสังคมว่า
เป็นขบวนการทางสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งขบวนการทางสังคมล้วนได้รับผลกระทบจากสิ่งต่าง ๆ ในสังคม
ที่ก่อให้เกิดข้อจำกัดของภาคประชาสังคม โดยอุทัยได้ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดของ
ภาคประชาสังคมว่า เกิดจากความคาดหวังของสังคมที่มองว่าคนทำงาน คือ คนที่อาสาเข้ามาในการ
ช่วยเหลือสังคม เป็นงานอาสาสมัคร จึงไม่สมควรได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สูงมากนัก 
ประกอบกับเงินทุนขององค์การที่มีจำนวนน้อยทำให้ไม่สามารถเพ่ิมค่าตอบแทนให้มากพอกับความ
จำเป็นในการดำรงชีวิตต่อผู้ทำงานได้เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังมีการแข่งขันระหว่างองค์การ ที่เป็นการ
แข่งขันในเรื่องของบทบาทเพ่ือให้มีทุนสนับสนุนในการทำงานและเพ่ือให้เกิดการยอมรับทางสังคม ทำ
ให้ขบวนการในการทำงานเพ่ือสังคมอ่อนกำลังลง เพราะขาดเอกภาพ อาจนำไปสู่การแทรกแซงจาก
ขบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ จนถึงขั้นอาจทำให้องค์การล่มสลาย นอกจากนี้โครงสร้างของการ
ดำเนินงานในภาคประชาสังคมไม่มีความเป็นระบบ ขาดแผนงานในภาพรวม เป็นการทำงานแบบต่าง
คนต่างทำ และขาดการถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่คนรุ่นหลัง ทำให้ศักยภาพของคนทำงานในการ
ต่อสู้กับปัญหาทางสังคมต่าง ๆ ลดน้อยลง 
 2.1.5 การปรับตัวของภาคประชาสังคม 
 ในข้อจำกัดของภาคประชาสังคมก่อให้เกิดความพยายามในการปรับตัว เพ่ือหาแนวทางใน
การเพ่ิมศักยภาพการทำงานของภาคประชาสังคม โดยมีผู้เสนอแนวทางในการปรับตัวของภาคประชา
สังคมไว้ดังนี้ 
 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546, น. 235-237) มองว่าการปรับตัวของ
ภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง สามารถพิจารณาได้ 2 ประเด็น คือ   
  1) นโยบายของรัฐ การเกิดและการปิดตัวขององค์การสาธารณประโยชน์ ซึ่งการเกิด
และการปิดตัวขององค์การสาธารณประโยชน์ล้วนขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหมายรวมถึงการให้
ทุนสนับสนุนการทำงานทั้งจากภาครัฐหรือแหล่งทุนอ่ืน ๆ ด้วย ดังนั้นรัฐจำเป็นต้องมีการปรับนโยบาย 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนมากกว่าควบคุมการดำเนินงานขององค์การสาธารณประโยชน์ โดยรัฐ
จะต้องมีการตรวจสอบกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการที่มีอยู่และยกเลิกสิ่งที่ล้าหลัง พร้อมทั้งปรับ
แนวคิดเรื่องการจัดเก็บภาษี สนับสนุนให้มีการบริจาคเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และสิ่งที่สำคัญที่สุด 
คือ รัฐต้องมีการสนับสนุน จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนองค์การสาธารณประโยชน์ 
  2) การมีส่วนร่วมของประชาชนและการขยายตัวขององค์การสาธารณประโยชน์ 
ต้องมีการสร้างความตระหนักรู้ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น นำไปสู่การเคลื่อนไหวทาง
สังคม ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมท่ีทำเพ่ือสาธารณะ 
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 ซึ่งแนวคิดของอุทัย  ดุลยเกษม (2533, น. 19-27) ประเวศ วะสี (2534 อ้างถึงใน เสนีย์
วรรณ เสนียุทธ, 2534, น. 9-10) ศรีสว่าง พ่ัววงศ์แพทย์ (2534 อ้างถึงใน เสนีย์วรรณ เสนียุทธ , 
2534, น. 31) และเสน่ห์ จามริก (2543 อ้างถึงใน สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม, 2543, 
น. 20-21) มีแนวคิดที่สอดคล้องกันโดยมองว่าภาคประชาสังคมควรมีความพยายามในการปรับตัวใน
เรื่องของการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ ได้แก่ 
  1) การสร้างความร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการหรือสร้างความร่วมมือกับ
นักการเมืองที่มีจิตใจรักความเป็นธรรม เพ่ือหนุนเสริมการทำงานให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยอาจมีการ
จัดตั้งสถาบันการศึกษาอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์การเอกชนอย่างเป็นระบบ ถาวรและต่อเนื่อง 
มีหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานใน
องค์การพัฒนาเอกชนและพัฒนาคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ให้เข้ามาทำงานในด้านการช่วยเหลือสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) การบริหารจัดการ ต้องมีการสร้าง Management Structure ให้ชัดเจน โดย
สามารถนำผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการเข้ามาช่วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแบ่งหน้าที่การ
ทำงาน โดยต้องมีการพัฒนาธรรมะควบคู่ไปกับการพัฒนา เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุข สร้าง
สติเพื่อลดความเครียด 
  3) ผู้ปฏิบัติงานในองค์การควรมีแบบแผนในการใช้ชีวิตที่รู้เท่าทันกลอุบายของระบบ
ทุนนิยมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมได้ โดยต้องทำงานด้วยความรู้ที่ลึกซึ้ง ใช้ข้อมูลข่าวสารและ
ค้นคว้าหาความรู้ให้มากขึ้น  เชื่อมโยงกับการศึกษาวิจัยต่าง ๆ และเพ่ิมความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารให้มากขึ้นด้วย และมีความเป็นวิชาชีพที่สามารถใช้ความรู้เพ่ือวิเคราะห์และวิจารณ์
ปรากฎการณ์ทางสังคมได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรและมีแนวทางแก้ไขอย่างไร รวมทั้งต้องปรับแนวคิด
ในการทำงานที่มุ่งให้ผู้เสียเปรียบแข็งแกร่งมากขึ้น นำไปสู่การสร้างและขยายเครือข่าย มีอำนาจ
ต่อรองกับผู้มีอำนาจเพิ่มมากข้ึน   
  4) องค์การต้องสามารถพัฒนาและหยัดยืนได้ด้วยตนเอง โดยในช่วงแรกอาจมีการ
นำเงินที่ได้รับการสนับสนุนบางส่วนมาเสริมสร้างศักยภาพขององค์การในการพ่ึงตนเอง เพ่ือไม่ให้
องค์การตกอยู่ในภาวะพ่ึงพาเงินสนับสนุนจากภายนอกมากเกินไป โดยต้องต้องมีการค้นหาตนเอง 
ค้นหาอัตลักษณ์ร่วมรวมทั้งคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ จากฐานเศรษฐกิจของตนเอง 
  5) ต้องมีการพัฒนาคนทำงานอย่างต่อเนื่องให้ได้รับการฝึกอบรมและการศึกษา
เพ่ิมเติม เนื่องจากความรู้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ และควรเพ่ิมอัตราเงินเดือน
ของคนทำงานที่ควรมีมูลค่าสูงขึ้นให้มากกว่าภาคราชการ 
  6) เข้าใจการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นจริง โดยต้อง
ทำความเข้าใจกับองค์ประกอบ 3 อย่าง ได้แก่ องค์การ ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ 
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 นอกจากนี้สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (2534 อ้างถึงใน เสนีย์วรรณ เสนียุทธ, 2534, น. 16-21) และ 
Fowler (อ้างถึงใน ธงชัย  สภานุชาติ , 2542, น. 14) เสนอว่าภาคประชาสังคมควรมีการปรับตัว
เพ่ิมเติม ดังนี้  

1) ต้องมีการเรียนรู้ สร้างสัมพันธ์ร่วมกับชาวบ้านบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมของชุมชน
และเคารพชาวบ้าน เพ่ือให้ชุมชนยอมรับองค์การพัฒนาเอกชนมากขึ้น 
  2) ต้องมีการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นแกนกลาง เช่น เป็นแหล่งข้อมูล เป็นศูนย์
ร้องเรียน ศูนย์ช่วยเหลือ เป็นต้น โดยต้องมีการร่วมงานกับองค์การอ่ืน ๆ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน 
เพ่ือสนับสนุนองค์การหรือประชาชนกลุ่มอ่ืน ๆ ในการผลักดันทางการเมืองที่มีประโยชน์แก่ส่วนรวม 
ตารางที่ 2.4 การปรับตัวของภาคประชาสังคม 

การปรับตัวของภาคประชาสังคม 
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น โย บ า ย ข อ ง รั ฐ ที่ เ อื้ อ แ ล ะ
สนับสนุน 

/ - - - - - - - 1 12.5 

สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน / - - - / - / - 2 25 
สร้างความร่วมมือกับสถาบัน
วิชาการ 

- / / / - / - - 4 50 

มีการบริหารจัดการที่ชัดเจน - / / / - / - - 4 50 
ทำงานด้วยความรู้/ข้อมูลข่าวสาร - / / / - / - - 4 50 
มีฐานเศรษฐกิจของตนเอง - / / / - / - - 4 50 
เข้าใจการเปลี่ยนแปลง - / / / - / - / 5 62.5 
มีการทำงานเป็นแกนกลาง - - - - / - / - 2 25 
ปรับวัตถุประสงค์/ภารกิจ - - - - - - - / 1 12.5 
มีกฎเกณฑ์ กฎระเบียบที่ยืดหยุ่น - - - - - - - / 1 12.5 
มีความสัมพันธ์แนวราบ - - - - - - - / 1 12.5 
สร้างความร่วมมือกับองค์การอื่น 
ๆ  

- - - - / - / - 2 25 

ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย (2561) 
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 สรุปได้ว่าภาคประชาสังคมต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้องค์การอยู่รอด โดยต้องมีการสร้างความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในภาครัฐ เอกชน ชุมชน สถาบันการศึกษา พรรคการเมือง และภาคส่วน
ต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันพัฒนาศักยภาพขององค์การภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้
องค์การภาคประชาสังคมต้องมีการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีโครงสร้างการดำเนินงาน มีกฎระเบียบ 
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สามารถยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และที่สำคัญภายในองค์การ
ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและสมาชิกองค์การในแนวราบ เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
นอกจากนี้องค์การภาคประชาสังคมต้องมีการทำงานบนฐานความรู้ ข้อมูล สถานการณ์ต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่ สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เข้ากับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันองค์กรภาคประชาสังคมต้องมีการทำงานที่เป็น
แกนกลาง เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ ให้ข้อมูล เป็นศูนย์ร้องเรียนให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
ทั้งนี้เพ่ือความอยู่รอดและมีความเข้มแข็งมากขึ้น ภาคประชาสังคมต้องมีความสามารถในการหยัดยืน
ได้ด้วยตนเอง มีงบประมาณในการบริหารจัดการ ลดการพ่ึงพาแหล่งทุนจากภายนอก เพ่ือให้มีการ
ดำเนินงานที่มุ่งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างแท้จริง 
 จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าภาคประชาสังคม คือ องค์การประเภทหนึ่ง รูปแบบ
หนึ่งในสังคม  ที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนในสังคมที่มีเป้าหมายร่วมกัน มีความร่วมมือกันในการ
บริหารจัดการ ดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพ่ือประโยชน์ของสาธารณชนในสังคมให้บรรลุ
เป้าหมาย ในแนวคิดต่อไปจึงขอขยายความคำว่า “องค์การ” ให้ชัดขึ้น 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การ (Organization) 

 2.2.1 นิยาม ความหมายขององค์การ 
 การให้นิยามและความหมายขององค์การ มีนักวิชาการให้ความหมายไว้แตกต่างกัน ดังนี้  
 Barnard (1970 อ้างถึงใน วิภาดา คุปตานนท์, 2551, น. 1) Hunt and Obson (2000 อ้าง
ถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545, น. 183) ประเวศน์  มหารัตน์สกุล (2554, น. 1) วิลาวรรณ  
รพีพิศาล (2550, น. 25) ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ และฉัตยาพร  เสมอใจ (2547, น. 17) และบรรยง  
โตจินดา (2542, น. 20) ได้ให้ความหมายขององค์การว่าหมายถึง การรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ 2 
บุคคลขึ้นไป โดยมีการรวมตัวกันเพ่ือดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มี
ร่วมกัน คล้ายกับแนวคิดของ Robbins and Decenzo (2004 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, 
น. 2) และแนวคิดของ Hellriegel and Slocum (2005 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 2) 
ที่มองว่าองค์การเป็นระบบของกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์บางประการ 
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 ส่วนวันชัย  มีชาติ (2557, น. 3) ได้สรุปความหมายขององค์การว่าหมายถึง การรวมตัวกัน
ของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีเป้าหมายที่ต้องการบรรลุด้วยกัน 
ซึ่งบุคคลเดียวไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จได้ องค์การจึงเป็นเครื่องมือของสังคม คล้ายกับ
แนวคิดของสุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550, น. 1) ที่มองว่าองค์การ คือ กลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไป รวมกันเพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งองค์การมีอยู่ในสังคมมนุษย์ทุกแห่งและองค์การเป็น
เครื่องมือสำหรับการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและความสำเร็จ ในขณะที่ Jones (2004 อ้าง
ถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 2) กลับมองว่าองค์การ คือ การที่บุคคลใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือในการทำกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 ส่วนวิภาดา คุปตานนท์ (2551, น. 2) ได้สรุปความหมายขององค์การว่าหมายถึง รูปแบบ
ของการรวมตัวของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีการกำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ การแบ่งงาน
และวัตถุประสงค์ในการทำงานไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Bovee (1993 อ้างถึงใน วิภาดา คุปตา
นนท์, 2551, น. 2) ที่ได้ให้ความหมายว่า องค์การ คือ กลุ่มบุคคลที่ทำงานร่วมกันภายใต้โครงสร้างที่
จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม และสอดคล้องกับแนวคิดของ Hicks (1972 (1972 อ้าง
ถึงใน สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ, 2550, น. 1) ที่มองว่าองค์การ คือ กระบวนการจัดโครงสร้างหน้าที่ 
ประกอบด้วยบุคคลที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันและร่วมกันทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ คล้ายกับวิทยา 
ด่านธำรงกูล (2546, น. 26) ที่กล่าวว่า องค์การ คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันภายใต้โครงสร้างที่มีการ
จัดแบ่งหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบให้กับสมาชิก เพ่ือร่วมกันทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 
และ Dessler (2004 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 2) ที่มองว่าองค์การประกอบด้วยบุคคล
ที่รวมตัวกัน มีการออกแบบทบาทหน้าที่ เพ่ือให้แต่ละคนสามารถทำงานด้วยกันจนสำเร็จตาม
เป้าหมาย เช่นเดียวกับศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545, น. 183) ที่มีแนวคิดร่วมกันว่า องค์การ 
หมายถึง โครงสร้างที่ได้ตั้งขึ้นตามกระบวนการ โดยมีการรับพนักงานเข้ามาทำงานในฝ่ายต่าง ๆ 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
 Jones and George (2004 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 2) มองว่าองค์การ คือ 
การรวบรวมบุคคลในการมาทำงานร่วมกัน มีการประสานงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่
กำหนดไว้ สอดคล้องกับเสนาะ ติเยาว์ (2544, น. 4) ที่มองว่าองค์การ คือการที่คนรวมตัวกันเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยมีการรวมตัวกันอย่างเป็นระบบและมีการประสานงานกันอย่างมีรูปแบบที่
ดี ทั้งนี้องค์การต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอนเพ่ือเป็นแนวทางในการทำงาน 
 ในขณะที่ McShane (2005 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 2) กล่าวถึงองค์การว่า
เป็นกลุ่มของคนที่ทำงานโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพ่ือให้บรรลุผล คล้ายกับแนวคิดของอนิวัช 
แก้วจำนงค์ (2557, น. 2) ที่ได้สรุปความหมายขององค์การว่าหมายถึง สถานที่รวมตัวกันของกลุ่มคน 
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เพ่ือทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพ่ือให้กิจกรรมที่ทำร่วมกันบรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
 ในขณะที่ Certo (2006 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 2) มองว่าองค์การ คือ 
ผลลัพธ์ของกระบวนการจัดองค์การ สอดคล้องกับสมคิด บางโม (2553, น. 16) มีความเห็นว่า 
องค์การ คือ กลุ่มบุคคลที่รวมกันเพ่ือทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการรวมกลุ่มแบบถาวร มี
การจัดระเบียบภายในกลุ่มเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เช่นเดียวกับ 
Bateman and Snell (1999 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545, น. 183) ที่มีความเห็นว่า
องค์การเป็นระบบการบริหารที่มีการออกแบบและดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 สรุปได้ว่าองค์การ หมายถึง การรวมตัวของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีการใช้เครื่องมือในการ
บริหารจัดการ มีการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ เพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่และประสานงานในการดำเนิน
กิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
 
 2.2.2 วัตถุประสงค์ขององค์การ 
 การบริหารงานภายในองค์การจำเป็นต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ให้ชัดเจน เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อน สามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการภายในองค์การด้วย โดย
ประเวศน์  มหารัตน์สกุล (2554, น. 30) มองว่าวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายขององค์การ เป็นจุดที่
แสดงความสัมพันธ์ของการออกแบบองค์การและกำหนดขึ้นเพ่ือให้คนในองค์การมุ่งหมายให้เกิดขึ้น 
 เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556, น. 96) มองว่าวัตถุประสงค์ขององค์การมีความสำคัญต่อการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
  1) เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร เนื่องจากการตัดสินใจของผู้บริหารต้อง
อยู่บนวัตถุประสงค์ขององค์การ จึงถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารในการตัดสินใจ เพ่ือให้การ
ดำเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

2) เป็นแนวทางการสร้างประสิทธิภาพให้แก่องค์การ ในการกำหนดวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนจะช่วยให้องค์การมีการวางแผนการดำเนินกิจกรรมและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 
  3) เพ่ือความต่อเนื่องขององค์การ เนื่องจากทำให้พนักงานมีทิศทางในการดำเนิน
กิจกรรมและช่วยให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน 
  4) เพ่ือประเมินผลการทำงาน การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้สามารถ
ประเมินผลการดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์การและเป็นแนวทางการพิจารณาข้อบกพร่อง
ภายในองค์การด้วย 
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ตารางที่ 2.5 ความหมายขององค์การ 
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ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย (2561) 
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ในขณะทีอ่นิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 5-6) ได้สรุปวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การไว้ดังนี้ 
  1) การแสวงหากำไร (Profit Objective) อาจเป็นวัตถุประสงค์แรกในการจัดตั้ง
องค์การ โดยผลลัพธ์เป็นกำไรที่เป็นตัวเงิน ชื่อเสียง ยศ ตำแหน่ง อำนาจ อิทธิพลต่าง ๆ เป็นต้น 
เรียกว่า “ผลตอบแทนจากการลงทุน” 
  2) เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจของลูกค้า (Customers 
Satisfaction Objective) องค์การทำหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าท้ังในเรื่องของราคา คุณภาพ การใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
  3) เพ่ื อสร้ างราย ได้ ให้ แก่พนั ก งาน  (Employees Income Objective) เป็ น
วัตถุประสงค์เพ่ือบุคคลทุกคนในองค์การที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจเพ่ือแสวงหากำไรของ
ผู้ประกอบการ โดยคนในองค์การได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส สวัสดิการต่าง ๆ เป็น
ต้น เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในองค์การ 
  4) เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม (Social Objective) เป็นแนวคิดของ
องค์การภาครัฐที่มุ่งสร้างบริการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน แต่ในปัจจุบันมีองค์กรเอกชนหลายองค์การที่
มีความพร้อมใจในการดำเนินกิจกรรมเพ่ือการตอบแทนสังคมโดยไม่หวังผลกำไร ทั้งนี้การสนองความ
ต้องการของคนในสังคมกลายเป็นกลยุทธ์ในการทำธุรกิจอีกช่องทางหนึ่งด้วย 
  5) เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง (Self Objective) เป็นวัตถุประสงค์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการรายบุคคลหรือกลุ่มคน เนื่องจากการไม่ได้ความเป็นธรรมในการใช้สินค้าและ
บริการ หรือเนื่องจากองค์การที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ จึงก่อตั้งองค์การขึ้นเอง 
 โดยวิลาวรรณ  รพีพิศาล (2550, น. 26) มองว่าองค์การจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ โดยทั่วไปองค์การส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 

1) วัตถุประสงค์ทางสังคม (Social Objective) ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่นอกจาก
องค์การธุรกิจต่าง ๆ มีการดำเนินกิจกรรมเพ่ือแสวงหาผลกำไรตอบแทน และยังมีการมุ่งเน้นการ
ดำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมด้วย เช่น การให้ความช่วยเหลือแก่องค์การสาธารณ
กุศล สมาคม องค์การทางศาสนาหรือองค์การที่ให้บริการ 

2) วัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ (Economic Objective) เป็นวัตถุประสงค์ที่เน้นถึง
ความอยู่รอดของการดำเนินกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของกำไร โดยให้ความสำคัญกับเวลา
และความสามารถขององค์การในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทน
สูงสุด 
  3) วัตถุประสงค์ด้านการบริการ (Service Objective) เป็นวัตถุประสงค์ที่เน้นการ
ให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยไม่คำนึงถึงรายได้ที่ตนเองได้รับ เช่น การดูแลสุขภาพ 
การให้การศึกษา การขนส่ง เป็นต้น 
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 ในขณะที่ Drucker (อ้างถึงใน เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2556, น. 97) ได้เสนอองค์ประกอบใน
การกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์การไว้ดังนี้ 
  1) วัตถุประสงค์ด้านการตลาด เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับลูกค้าและ
สภาวะการตลาด 
  2) วัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรม เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ เกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีในการทำงาน 
  3) วัตถุประสงค์ด้านการผลิต เป็นการกำหนดเป้าหมายของผลผลิตให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
  4) วัตถุประสงค์ด้านการเงิน เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดหาและ
จัดสรรงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน 
  5) วัตถุประสงค์ด้านการทำกำไร เป็นการกำหนดกำไร อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ 
  6) วัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาผลการดำเนินงาน เป็นการกำหนดการเติบโต การ
ขยายกิจการขององค์การ 
  7) วัตถุประสงค์ด้านบุคลากรการทำงานของพนักงาน เป็นการกำหนดผลการ
ดำเนินงานหรือผลผลิตที่ต้องการโดยสอดคล้องกับความต้องการและความพอใจของพนักงาน 
  8) วัตถุประสงค์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ในขณะที่สมคิด บางโม (2553, น. 18-19) มองว่าวัตถุประสงค์ขององค์การย่อมมีเหมือนกัน 
3 ประการได้แก ่
  1) เพ่ือสร้างคุณค่าที่สังคมปรารถนา เช่น องค์การราชการมุ่งสร้างความอยู่ดีกินดี
ให้แก่ประชาชน องค์การธุรกิจที่มุ่งแสวงหากำไรและปฏิบัติตนได้ดี สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม เป็น
ต้น 
  2) เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิกแต่ละกลุ่มต่าง ๆ ในองค์การ ซึ่งสมาชิก
แต่ละกลุ่ม แต่ละคนในองค์การมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน เช่น มุ่งหวังกำไร มุ่งหวังเกียรติยศชื่อเสียง 
มุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม เป็นต้น และหากวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่ได้รับการตอบสนอง สมาชิกจะ
ถอนตัวออกจากองค์การดังนั้นองค์การต้องสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
  3) เพ่ือความดำรงอยู่แลความเจริญขององค์การ ซึ่งสมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดเพ่ือให้องค์การของตนบรรลุเป้าหมาย สร้างความเจริญรุ่งเรืองและดำรง
อยู่ให้องค์การ 
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 ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์การต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ สามารถปรับและ
พัฒนาวัตถุประสงค์โดยรวมให้สอดคล้องกันและสร้างลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์หลักได้ โดย
องค์การสามารถแบ่งวัตถุประสงค์ออกตามระยะเวลาแบ่งได้เป็น 1) วัตถุประสงค์ระยะสั้น ซึ่งเป็น
ระยะเวลาที่ต้องการทำให้สำเร็จภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า 2) วัตถุประสงค์ระยะกลาง เป็นระยะเวลาที่
ต้องการทำให้สำเร็จภายในระยะเวลา 5 ปี และ 3) วัตถุประสงค์ระยะยาว เป็นระยะเวลาที่ต้องการ
ทำให้สำเร็จในระยะเวลา 5-7 ปี (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2556, น. 98)   
 ทั้งนี้ผู้วิจัยมองว่าองค์การต่าง ๆ ในสังคมมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการขององค์การและสมาชิกในองค์การ ได้แก่   
  1) วัตถุประสงค์เพ่ือสังคม เป็นการก่อตั้งองค์การเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
องค์การที่ต้องการทำกิจกรรมเพ่ือสังคม ทำกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ ไม่มุ่งหวังกำไร มุ่งหวัง
ความสุขและสร้างความเท่าเทียมในสังคม เช่น มูลนิธิ สมาคม องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรทาง
ศาสนา เป็นต้น 
  2) วัตถุประสงค์เพ่ือการบริการ เป็นการก่อตั้งองค์การเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ขององค์การที่ต้องการทำกิจกรรมเพ่ือบริการสังคม เช่น หน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล สถานศึกษา 
เป็นต้น 
   3) วัตถุประสงค์เพ่ือเศรษฐกิจ เป็นการก่อตั้งองค์การเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการขององค์การที่ต้องการสร้างรายได้ให้กับเจ้าของและพนักงานในองค์การ เป็นองค์การที่มี
กิจกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบริการไว้เพ่ือจำหน่าย เช่น โรงงานอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจต่าง ๆ เป็น
ต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพที่ 2.2 วัตถุประสงค์องค์การ 

ตอบสนองความต้องการขององค์การ

เพ่ือ
เศรษฐกิจ

เพ่ือ
บริการ

เพ่ือ
สงัคม



34 
 
 2.2.3 วัฒนธรรมองค์การ 

วัฒนธรรมองค์การ คือ พฤติกรรม การกระทำ แบบแผน บรรทัดฐาน ความเชื่อ ค่านิยมที่มี
การปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นธรรมเนียมและแนวปฏิบัติในองค์การ หมายรวมถึง กฎเกณฑ์ที่
ไม่เป็นทางการในหน่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่พนักงานใหม่ต้องรู้เพ่ือให้สามารถทำงานในหน่วยงานนั้นได้ 
โดยวัฒนธรรมองค์การเป็นได้ทั้งวัฒนธรรมแข็งและวัฒนธรรมอ่อน หรือเป็นวัฒนธรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  สมาชิกต้องเรียนรู้และฝึกฝนความชำนาญในการคิดและปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์การ ซึ่ง
บุคคลหนึ่งสามารถเข้าและออกจากวัฒนธรรมองค์การได้หลายครั้ง (สัญญา  สัญญาวิวัฒน์, 2549, น. 
70) จึงถือได้ว่าวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งขององค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ทัศนคติและประสิทธิผล
ของคนในองค์การ หมายรวมถึงการเลื่อนตำแหน่ง การตัดสินใจ การแต่งกาย การทำงาน ฯลฯ 
(วิเชียร วิทยอุดม, 2554a, น. 9-1) 

นอกจากนี้ วัฒนธรรมองค์การยังเป็นสิ่ งที่ สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การต้องใช้เวลาในการ
พัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของคนในองค์การ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ร่วมของคนในองค์การที่ทำงาน
ด้วยกัน โดยมีการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การจากการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนผ่านการหล่อหลอมขัด
เกลาจากบุคคลในองค์การ ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมองค์การกลับเป็นสิ่งที่สมาชิกในองค์การไม่ค่อย
ตระหนักถึง ด้วยเหตุผลข้างต้นที่กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการ
กลายเป็นวัฒนธรรมองค์การ จนทำให้คนในองค์การมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา (สุนทร  วงศ์ไวศยวรรณ, 
2540, น. 14-19) 
  2.2.3.1 หน้าที่ของวัฒนธรรมองค์การ 
  วัฒนธรรมองค์การมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติของสมาชิก
ในองค์การ กล่าวคือ  ถ้าวิธีคิด วิธีการทำงานใดที่สามารถแก้ปัญหาของการทำงานได้อย่างเหมาะสม 
สิ่งนั้นจะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การที่สมาชิกในองค์การจะปฏิบัติต่อไป ซึ่งถ้าพนักงานเรียนรู้และ
เข้าใจ ก่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติตาม และถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ย่อมได้รับการลงโทษในรูปแบบต่าง ๆ 
ซึ่งถือว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นกฎระเบียบบังคับอย่างหนึ่งให้พนักงานปฏิบัติตาม นำไปสู่การเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในองค์การ นอกจากนี้สุนทร  วงศ์ไวศยวรรณ (2540, น. 27-31) และ(พิภพ  วชัง
เงิน, 2547, น. 136-137) มีความเห็นตรงกันว่าวัฒนธรรมองค์การยังช่วยแก้ปัญหาพ้ืนฐานของ
องค์การที่ต้องเผชิญปัญหาพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ 1) การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอก 
และ 2) การบูรณาการการดำเนินงานภายในองค์การ ซึ่งวัฒนธรรมองค์การจะช่วยในการกำหนด
ภารกิจ เป้าหมาย วิธีการและมาตรการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยวัฒนธรรมองค์การจะ
ช่วยในการจัดสรรอำนาจและสถานภาพแก่สมาชิก กำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างเอกลักษณ์
ร่วมกันในหมู่สมาชิกขององค์การ  เช่น การแต่งกาย วิธีการทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน เป็นต้น 



35 
 
  2.2.3.2 ระดับชั้นของวัฒนธรรมองค์การ 
  จากนิยาม ลักษณะ หน้าที่ของวัฒนธรรมองค์การ สามารถนำมาจัดแบ่งระดับชั้น
ของวัฒนธรรมองค์การได้หลากหลายแนวคิด  ดังนี้ 
ตารางที่ 2.6 ระดับชั้นของวัฒนธรรมองค์การ 

แนวคิด 
เกณฑ์ในการแบ่งระดับชั้น
ของวัฒนธรรมองค์การ 

ระดับชั้นของวัฒนธรรมองค์การ 

Schein ( 1 9 8 5  อ้ า ง ถึ ง ใ น 
สุนทร  วงศ์ไวศยวรรณ, 2540, 
น. 40-43) 

ค ว าม ย าก ง่ าย ข อ งก าร
สังเกตเห็น   

ระดับ  1 สิ่ งป ระดิษฐ์  เป็ นสิ่ งที่
มองเห็น ได้ยินและรู้สึก มีความเป็น
รูปธรรม หมายถึง รูปแบบอาคาร  
โครงสร้ า งองค์ ก าร  พฤติ ก รรม
องค์การที่สังเกตได้ง่าย เช่น การ
แต่ งกาย เป็นต้น แต่ ในบางครั้ ง
บุ ค ค ล ภ าย น อ ก อ าจ ไม่ เข้ า ใจ
ค ว าม ห ม าย ที่ แ ฝ งอ ยู่  โด ย เร า
สามารถเข้าใจวัฒนธรรมองค์การใน
ระดับนี้ได้ด้วยการสังเกตพฤติกรรม  
และการสอบถาม 
ร ะ ดั บ  2 ค่ า นิ ย ม ที่ อ ว ด อ้ า ง  
หมายถึง ค่านิยมที่ผู้บริหารและ
พนักงานในองค์การอ้างว่า ควรทำ
หรือไม่ควรทำ ซึ่งค่านิยมที่อวดอ้าง
อ า จ เป็ น สิ่ ง ที่ ต ร ง กั น ข้ า ม กั บ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติจริง ซึ่ งถือว่า
ค่านิยมที่อวดอ้างนี้ ไม่ใช่วัฒนธรรม
องค์การที่แท้จริง 
ระดับ 3 ข้อสมมติพ้ืนฐาน หมายถึง  
ค่านิยม ความเชื่อที่สมาชิกทั้งหมด
หรือส่วนใหญ่ในองค์การปฏิบัติสืบ
ทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน  
ก่อให้เกิดการยอมรับว่าพฤติกรรม
ห รื อ ก า ร ก ร ะ ท ำ นั้ น ส า ม า ร ถ
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แนวคิด 
เกณฑ์ในการแบ่งระดับชั้น
ของวัฒนธรรมองค์การ 

ระดับชั้นของวัฒนธรรมองค์การ 

แก้ปัญหาในองค์การได้ นำไปสู่การ
กลายเป็ นวัฒ นธรรมองค์การที่
สมาชิกในองค์การไม่ได้ตระหนักถึง
การมีอยู่เพราะมองว่าเป็นพฤติกรรม
ปกติธรรมดา และวัฒนธรรมใน
ระดับนี้ เองถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่
เป็นแก่นแท้ขององค์การ 

Martin & Siehl (1983 อ้างถึง
ใน สุนทร  วงศ์ ไวศยวรรณ , 
2540, น. 43-44) 

ค ว าม ย าก ง่ าย ข อ งก าร
สังเกตเห็น   

สอดคล้องกับแนวคิดของ Schein 
แต่มีการแบ่งระดับชั้นย่อย ๆ ใน
ระดับท่ี 1 กล่าวคือ 
ระดั บ 1 มี ก ารแ บ่ งอ อก เป็ น  2  
ระดับย่อย ได้แก่ 
- สิ่งประดิษฐ์ เช่น รูปแบบอาคาร  
การตกแต่ง เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็น
ต้น 
- แนวปฏิบัติ ในการบริหาร เช่น  
ธรรมเนียมในการบริหาร ภาษา  
เป็นต้น 
ระดับ 2 ค่านิยมท่ีอวดอ้าง 
ระดับ 3 ข้อสมมติพ้ืนฐาน 

Rousseau (1990 อ้ างถึ งใน 
สุนทร  วงศ์ไวศยวรรณ, 2540, 
น. 44-45) 

-  ความยากง่ายของการ
สังเกตเห็น 
-  ความยากง่ าย ใน การ
สืบค้น 
-  ค วามยากง่ าย ใน การ
เปลี่ยนแปลง 

ระดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ 
ระดับ 2 แบบแผนพฤติกรรม 
ระดับ 3 บรรทัดฐาน 
ระดับ 4 ค่านิยม 
ระดับ 5 ข้อสมมติพ้ืนฐาน 
โดยระดับ 1-2 สามารถมองเห็น  
สืบค้นและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า  
ระดับ  3-5 

Kotter & Heskett (1992 อ้าง -  ความยากง่ายของการ ระดับ 1 พฤติกรรมที่ เป็นบรรทัด
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แนวคิด 
เกณฑ์ในการแบ่งระดับชั้น
ของวัฒนธรรมองค์การ 

ระดับชั้นของวัฒนธรรมองค์การ 

ถึงใน สุนทร  วงศ์ไวศยวรรณ , 
2540, น. 45-46) 

สังเกตเห็น 
-  ค วามยากง่ าย ใน การ
เปลี่ยนแปลง 

ฐาน  มองเห็นและเปลี่ยนแปลงได้
ง่าย 
ระดับ 2 ค่านิยมร่วม มองเห็นและ
เปลี่ยนแปลงได้ยาก ซึ่งถือว่าเป็น
หัวใจสำคัญของวัฒนธรรมองค์การ 

พิภพ  วชังเงิน (2547, น. 137) -  ความยากง่ายของการ
สังเกตเห็น 

ระดับ  1 ระดับ พ้ืนฐาน ระดับที่
มองเห็นได้ เช่น ทำเลที่ตั้ง อาคาร
ส ถ า น ที่  โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ก า ร 
สิ่งแวดล้อม การแต่งกาย เป็นต้น 
ร ะ ดั บ  2 ร ะ ดั บ ค่ า นิ ย ม  เป็ น
วั ฒ น ธ ร รม อ งค์ ก า รที่ ค ว บ คุ ม
พฤติกรรมของคนในองค์การ ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมที่สังเกตได้ยาก ต้องอาศัย
การสอบถามและสังเกตพฤติกรรม
นั้น ๆ  

ที่มา : พัฒนาโดยผู้วิจัย (2561) 
 
 จากการพิจารณาระดับชั้นของวัฒนธรรมองค์การ มีข้อสังเกตว่านักวิชการมีความเห็นที่
แตกต่างกัน  อย่างเช่น Martin & Siehl  มีความคิดเห็นสอดคล้องกับ Schein ว่าข้อสมมติฐาน คือ 
หัวใจของวัฒนธรรมองค์การ  แต่เนื่องจากเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยาก จึงมีนักวิชาการอย่าง Kotter & 
Heskett ที่มองว่าค่านิยม คือหัวใจของวัฒนธรรมองค์การ แต่มีแนวคิดท่ีเหมือนกันคือ ชั้นนอกสุดของ
ระดับชั้นวัฒนธรรมองค์การ คือ สิ่งที่สังเกตได้ เป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถจับต้องและสัมผัสได้ แล้ว
ค่อย ๆ ไล่ระดับชั้นของวัฒนธรรมองค์การที่เป็นนามธรรม 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำแนวคิดของ Schein เป็นกรอบในการศึกษาวัฒนธรรมองค์การ
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ตามสถานการณ์และบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก
แนวคิดของ Schein มีความครอบคลุมในแนวคิดอ่ืน ๆ โดยผู้วิจัยจะทำการศึกษาวัฒนธรรมองค์การ 
3 ระดับ ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ ค่านิยมที่อวดอ้างและข้อสมมติพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการองค์การ  
  2.2.3.3 ตัวบ่งชี้วัฒนธรรมองค์การ 
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  ตัวบ่งชี้วัฒนธรรมองค์การ หรือ สัญลักษณ์ของวัฒนธรรมองค์การ คือ สิ่งที่สะท้อน
วัฒนธรรมองค์การในเชิงนามธรรมให้เป็นวัฒนธรรมองค์การที่เป็นรูปธรรม สังเกต ศึกษาและเข้าใจได้
ง่ายมากขึ้น  โดยมีนักวิชาการได้จัดแบ่งประเภทของตัวบ่งชี้วัฒนธรรมองค์การไว้มากมาย อาทิเช่น 
  Alvesson and Berg  (1992 อ้างถึงใน สุนทร  วงศ์ไวศยวรรณ , 2540, น. 167) 
เรียกสิ่งบ่งชี้ว่าสัญลักษณ์ โดยทำการแบ่งสัญลักษณ์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
   1) สัญลักษณ์ที่เป็นการกระทำ (Action Symbols) เช่น พฤติกรรมต่าง ๆ 
พิธีประกาศเกียรติคุณแก่พนักงาน งานฉลองครบรอบ เป็นต้น  
   2) สัญลักษณ์ที่ เป็นวาจา (Verbal Symbols) เช่น เรื่องเล่าขานในกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตำนานการก่อตั้ง สำนวนภาษา เป็นต้น 
   3) สัญลักษณ์ที่เป็นวัตถุ (Material Symbols) เช่น รูปลักษณ์ของอาคาร 
การแตกแต่ง ตราประจำหน่วยงาน เป็นต้น  
  ในขณะที่ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ และฉัตยาพร  เสมอใจ (2547) ได้มีการจัด
ประเภทของวัฒนธรรมองค์การออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 
   1) วัฒนธรรมที่สังเกตได้ มีตัวบ่งชี้สอดคล้องกับสัญลักษณ์ของ Alvesson 
เช่น  
   2) วัฒนธรรมหลัก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมต้นแบบของวัฒนธรรมที่สังเกตได้ มีตัว
บ่งชี้ ได้แก่ ค่านิยม วิสัยทัศน์ ปรัชญา ภารกิจ วัตถุประสงค์ขององค์การ   
  นอกจากนี้ยังมีแนวคิดของ Trice and Beyer (1993 อ้างถึงใน สุนทร  วงศ์ไว
ศยวรรณ, 2540, น. 167) ได้แบ่งตัวบ่งชี้ของวัฒนธรรมองค์การออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
   1) สัญลักษณ์ คือ สัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมาย เช่น เครื่องแบบพนักงาน 
การตกแต่งสำนักงาน รูปลักษณ์อาคาร ตราสัญลักษณ์ เป็นต้น 
   2) ภาษา คือ สัญลักษณ์การติดต่อสื่อสาร เช่น เพลงประจำหน่วยงาน คำ
ขวัญ ข่าวลือต่าง ๆ เป็นต้น 
   3) เรื่องเล่า เช่น ตำนานการก่อตั้ง ความเชื่อดั้งเดิม เป็นต้น 
   4) การปฏิบัติ เช่น กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ในหน่วยงาน รวมถึงข้อห้ามต่าง ๆ 
เช่น พิธีการต่าง ๆ งานฉลองต่าง ๆ กฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น 
  เช่นเดียวกับ Schultz (1994 อ้างถึงใน สุนทร  วงศ์ไวศยวรรณ , 2540, น. 167-
168) ที่แบ่งตัวบ่งชี้ของวัฒนธรรมองค์การออกเป็น 5 ประเภท แต่ทั้งนี้ก็มีความสอดคล้องกับของ 
Trice and Beyer (1993) ได้แก่  
   1) สิ่งบ่งชี้ทางกายภาพ เช่น อาคาร เครื่องแบบ การจัดวางผังห้องทำงาน 
เป็นต้น     
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   2) ภาษา เช่น คำขวัญ ศัพท์แสลงต่าง ๆ 
   3) เรื่องเล่า เช่น เรื่องเล่าเหตุการณ์สำคัญ เรื่องเล่าประจำวัน 
   4) เทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ ความรู้ในการทำงาน 
   5) ประเพณีท่ีเห็นได้ชัด เช่น ประเพณีเก่ียวกับงาน  
 
 2.2.4 ประเภทขององค์การ  
 องค์การสามารถจัดแบ่งประเภทได้โดยพิจารณาจากเกณฑ์ของการเกิดขึ้นขององค์การ ขนาด
ของการก่อตั้ง ความยากง่ายในการบริหารงาน โดยสามารถจำแนกได้ประเภทขององค์การได้  ดังนี้ 
 อนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 4) อธิบายว่าการที่กลุ่มคนในสังคมมีความต้องการอย่างไม่
สิ้นสุดและมีความหลากหลายมากขึ้น ได้ก่อให้เกิดองค์การเพ่ือตอบสนองความต้องการจำนวน 3 
ประเภท ได้แก่ 
  1) องค์การทางการเมือง (Politics Organization) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและ
พัฒนาประเทศให้มีควาเจริญรุ่งเรือง เป็นองค์การที่มีความเป็นกลางในการเข้ามากำหนดกฎ ระเบียบ
และนโยบายต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข เช่น พรรคการเมือง หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์การของรัฐ เป็นต้น 
  2) องค์การทางสังคม (Social Organization) มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองกลุ่มคน
หรือชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เป็นองค์การที่อยู่ใกล้ชิดกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคม เป็น
องค์การที่ไม่แสวงกำไรจากการดำเนินกิจกรรม เช่น องค์การอาหารและยา สมาคมคนพิการ ชมรมคน
รักเรียน เป็นต้น 
  3) องค์การทางเศรษฐกิจ (Economic Organization) มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค เป็นองค์การที่มีทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคารกรุงไทย โรงพยาบาล
พระรามเก้า บริษัทเงินทุน เป็นต้น 
 ในขณะที่วิลาวรรณ  รพีพิศาล (2550 , น. 28) และบรรยง  โตจินดา (2542, น. 20-21) 
จำแนกองค์การออกเป็น  2 ประเภท ได้แก่ 
  1) องค์การขั้นแรก (Primary Organization) เป็นองค์การที่ เกิ ดขึ้น เองตาม
ธรรมชาติจากความสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์การ ไม่มีการวางกฎเกณฑ์ในการดำเนินกิจกรรมที่
แน่นอน โดยยึดถือหลักความต้องการและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีการจัดหน้าที่ความรับผิดชอบไป
ตามสถานการณ์ของแต่ละคนที่ควรปฏิบัติ เช่น ครอบครัว หมู่บ้าน เป็นต้น 
  2) องค์การขั้นที่สอง (Secondary Organization) เป็นองค์การที่เกิดขึ้นจากความ
ตั้งใจที่ต้องการสนองความต้องการของตนเองและสมาชิก โดยมีการวางแผนงานร่วมกัน สมาชิ กมี
ความสัมพันธ์ด้วยเหตุผล มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด มีกฎระเบียบ 
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วินัย กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติอย่างเป็นทางการ วัตุประสงค์ขององค์การประเภทนี้มุ่งตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลภายนอกด้วย เช่น  อำเภอ จังหวัด หน่วยราชการ เป็นต้น 
 ส่วน Rosenberg (อ้างถึงใน บรรยง  โตจินดา, 2542, น. 19) วิลาวรรณ  รพีพิศาล (2550, 
น. 29) วิภาดา คุปตานนท์ (2551, น. 85-86) วิเชียร วิทยอุดม (2554a, น. 70-71) และมุกมณี มีโชค
ชูสกุล (2555, น. 114-115) ได้จำแนกองค์การออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ 
  1) องค์การรูปนัย (Formal Organization) หรือ องค์การที่ เป็นทางการ เป็น
องค์การที่มีโครงสร้างชัดเจน มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ ภารกิจและความรับผิดชอบอย่า ง
เคร่งครัด มีกลยุทธ์เป็นเอกภาพ มีสายบังคับบัญชาเป็นแนวดิ่ง มีแผนภูมิองค์การแสดงชัดเจน ความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงานมีน้อย แต่การดำเนินงานมีความม่ันคง แน่นอน เปลี่ยนแปลงยาก 
  2) องค์การอรูปนัย (Informal Organization) หรือ องค์การที่ไม่เป็นทางการ หรือ 
องค์การไร้รูปแบบ เป็นองค์การที่สามารถยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ง่าย ไม่มีกฎระเบียบเคร่งครัดในการ
ดำเนินกิจกรรมที่ตายตัว มีการใช้อำนาจหน้าที่ค่อนข้างน้อย มีลักษณะเหมือนโครงสร้างชีวภาพ 
เป้าหมายหลักขององค์การขึ้นอยู่กับผู้นำ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มเป็นสำคัญความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในองค์การมีความสัมพันธ์แบบส่วนตัว  
 ทั้งนี้มุกมณีมองว่าองค์การแบบเป็นทางการและองค์การแบบไม่เป็นทางการมักจะอยู่ทับซ้อน
กันเสมอ ผู้บริหารจึงควรจัดสถานที่ให้พนักงานได้มีโอกาสใช้เวลาว่างในการพบปะกัน เช่น มีห้องออก
กำลังกาย ห้องอาหาร ห้องอ่านหนังสือ เป็นต้น หรือจัดกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนมีโอกาสแสดงออกเพ่ือ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น ส่งผลต่อหน้าที่การงานภายในองค์การ  
 ในขณะที่วิภาดา คุปตานนท์ (2551, น. 3-4) อธิบายว่าการจัดประเภทขององค์การสามารถ
จัดแบ่งได้ตามการพิจารณาจากเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) พิจารณาจากเป้าหมายขององค์การ สามารถจัดแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
   (1) องค์การที่มี เป้าหมายเพ่ือการทำกำไร (Profit Organization) เป็น
องค์การที่มีการดำเนินงานเพ่ือสร้างกำไรให้กับเจ้าขององค์การ เช่น บริษัท ห้างร้าน เป็นต้น 
   (2)  อ ง ค์ ก า ร ที่ ไ ม่ มี เป้ า ห ม า ย ใน ก า ร ท ำ ก ำ ไร  (Non for Profit 
Organization) เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคม เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมหรือเป้า
หมายางการเมือง เช่น มูลนิธิ สหภาพ เป็นต้น 
  2) พิจารณาจากผลการดำเนินงาน สามารถจัดแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
   (1) องค์การเพ่ือการผลิต (Manufacturing) มีวัตถุประสงค์เพ่ือการผลิต
สินค้า แปรรูปวัตถุ เช่น บริษัทผลิตรถยนต์ เป็นต้น 
   (2) องค์การเพ่ือการบริการ (Service Organization) เช่น สถาบันการเงิน 
โรงพยาบาล สถานการศึกษา เป็นต้น 
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  3) พิจารณาจากผู้เป็นเจ้าของ สามารถจัดแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
   (1) องค์การรัฐบาล โดยมีหน่วยงานของรัฐบาลเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้ดำเนินการ 
   (2) องค์การเอกชน โดยมี เอกชนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นจ้าของและ
ผู้ดำเนินการ 
 ในขณะที่สมคิด บางโม (2553, น. 17-18) ได้จำแนกประเภทขององค์การภายใต้เกณฑ์การ
แบ่ง ดังนี้ 
  1) การจำแนกองค์การโดยยึดวัตถุประสงค์ขององค์การ จำแนกได้ 4 กลุ่ม คือ 
   (1) องค์การเพ่ือประโยชน์ของสมาชิก เป็นองค์การที่ จัดตั้ งขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกโดยตรง เช่น พรรคการเมือง สหกรณ์ สโมสร เป็นต้น 
   (2) องค์การทางธุรกิจ เป็นองค์การที่มุ่งแสวงหารประโยชน์หรือกำไร เช่น 
บริษัท ธนาคาร โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
   (3) องค์การเพ่ือบริการ เป็นองค์การที่มุ่งสร้างประโยชน์แก่สาธารณชน เช่น 
โรงพยาบาล โรงเรียน สมาคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
   (4) องค์การเพ่ือสวัสดิภาพของประชาชน เป็นองค์การที่มุ่งประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชน เช่น กระทรวง ทบวง กรม สถานีตำรวจ เป็นต้น 
  2) การจำแนกองค์การโดยยึดโครงสร้าง จำแนกได้ 2 กลุ่ม คือ 
   (1) องค์การแบบเป็นทางการ หรือองค์การรูปนัย เป็นองค์การที่มีการจัด
โครงสร้าง มีระเบียบแบบแผน มีกฎหมายรองรับเช่น มูลนิธิ หน่วยราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน เป็น
ต้น 
   (2) องค์การแบบไม่เป็นทางการ หรือองค์การอรูปนัย หรือองค์การนอก
แบบ เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นด้วยความพึงพอใจและความสัมพันธ์ส่วนตัว มีการรวมตัวอย่างง่าย และ
เลิกได้ง่าย ไม่มีการจัดโครงสร้าง เช่น ชมรม กลุ่มต่าง เป็นต้น  
  3) การจำแนกองค์การโดยยึดการกำเนิด จำแนกได้ 2 กลุ่ม คือ 
   (1) องค์การแบบปฐม (Primary Organization) หมายถึง องค์การที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ มีกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม มีการติดต่อสัมพันธ์กันเป็นส่วนตัว เช่น ครอบครัว หมู่บ้าน 
ศาสนา เป็นต้น 
   (2) องค์การแบบมัธยม (Secondary Organization) หมายถึง องค์การที่
มนุษย์จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนองความต้องการของสมาชิกและบุคคลภายนอก สมาชิกมีความสัมพันธ์กันอย่าง
เป็นทางการตามข้อกำหนดในองค์การ เช่น หน่วยราชการต่าง ๆ สมาคม โรงเรียน สโมสร เป็นต้น 
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2.2.5 สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ 
 สภาพแวดล้อมขององค์การมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองค์การ ดังนั้นองค์การต้องรู้จัก
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ของสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้องค์การอยู่รอด โดยองค์การ 
ต้องยอมรับสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นว่าสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์การเป็นอย่างไร และ
ควรพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดข้ึนเป็นส่วนหนึ่งของระบบหรือสภาพแวดล้อม  
 Churchman (อ้างถึงใน นิตยา เงินประเสริฐศรี, 2544, น. 256) ได้เสนอว่าในการพิจารณา
ในประเด็นเรื่องส่วนของระบบองค์การหรือสภาพแวดล้อมให้พิจารณา 2 ข้อคำถาม ได้แก่ 
  1) ความสัมพันธ์ ว่าส่วนประกอบมีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์หรือไม ่
  2) การควบคุม ว่าองค์การสามารถควบคุมส่วนประกอบได้หรือไม่ 
 ถ้าคำตอบ คือ มีความสัมพันธ์และสามารถควบคุมได้ แสดงว่าส่วนประกอบนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ และ ถ้าคำตอบ คือ มีความสัมพันธ์แต่ไม่สามารถควบคุมได้ แสดงว่าส่วนประกอบนั้น
เป็นสภาพแวดล้อม โดยสามารถอธิบายเรื่องสภาพแวดล้อมได้ดังตาราง 2.7 
 
ตารางที่ 2.7 ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม 
 ความสัมพันธ์ 

มี ไม่มี 

การ
ควบคุม 

ได้ อยู่ในระบบขององค์การ ไม่ อยู่ ในระบบของ
องค์การและไม่อยู่ใน
สภาพแวดล้อม 

 
ไม่ได้ 

ในสภาพแวดล้อมที่เจาะจง  
มีผลกระทบโดยตรง 

ในสภ าพแวดล้ อม
ทั่วไป  มีผลกระทบ
ทางอ้อม 

ที่มา: Churchman (อ้างถึงใน นิตยา  เงินประเสริฐศรี, 2544: 256)     
 

 Ferrel (อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม , 2554a, น. 8-1) ได้นิยามความหมายของคำว่า 
“สิ่งแวดล้อมขององค์การ” ว่าหมายถึง ปัจจัยภายนอกองค์การที่ส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อ
องค์การ โดยองค์การจำเป็นต้องรับปัจจัยนำเข้าและส่งผลผลิตเป็นการแลกเปลี่ยน ส่วนคำว่า 
“สภาวะแวดล้อมขององค์การ” หมายถึง ปัจจัยภายในที่อยู่ในการทำงานขององค์การ ซึ่งมีผลต่อการ
จัดโครงสร้างและการปฏิบัติงานขององค์การ 
 Emery and Trist (1965 อ้างถึงใน ไพโรจน์  ภัทรนรากุล, 2553, น. 33-34) สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Lawrence and Lorsch (อ้างถึงใน วันชัย  มีชาติ, 2557, น. 99-100) ที่ได้จำแนก
สภาพแวดล้อมออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
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  1) สภาพแวดล้อมแบบเรียบสงบและไม่ผนึกกำลัง เป็นสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะ
คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงน้อยและเป็นไปอย่างช้า ๆ ทำให้ส่งผลกระทบต่อองค์กรน้อยมาก ทำให้นัก
บริหารไม่ค่อยเห็นความสำคัญ เช่น กิจการตัวแทนจำหน่ายเบียร์ อุตสาหกรรมอาหาร กิจการ
คลังสินค้า เป็นต้น 
  2) สภาพแวดล้อมแบบเงียบสงบและมีการผนึกกำลัง เป็นสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ที่เกิดกำลังและสามารถส่งผลกระทบต่อองค์การได้ เช่น มหาวิทยาลัย บริษัท
ประกันภัย เป็นต้น 
  3) สภาพแวดล้อมแบบไม่สงบและมีผลกระทบ เป็นสภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อน 
องค์การมีคู่แข่งหลายฝ่าย ในบางครั้งอาจมีองค์การขนาดใหญ่ทำการผูกขาดสภาพแวดล้อม องค์การ
จึงต้องมีการวางแผนกลยุทธ์และประเมินปฏิกิริยาของคู่แข่งขันตลอดเวลา ทำให้องค์การต้องอาศัย
โครงสร้างที่ยืดหยุ่นและกระจายอำนาจสูง เช่น ธุรกิจขายเสื้อผ้า อุตสาหกรรมดนตรี เป็นต้น 
  4) สภาพแวดล้อมแบบยุ่งเหยิง เป็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและไม่มีความ
แน่นอนมากที่สุด ทำให้ไม่สามารถทำนายหรือคาดการณ์ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์การอย่างมาก ทำ
ให้องค์การต้องปรับตัวตลอดเวลา เช่น กิจการเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ธุรกิจสายการบิน กิจการ
โทรคมนาคม เป็นต้น 
 นอกจากนี้นิตยา เงินประเสริฐศรี (2544, น. 255-256) และวิเชียร วิทยอุดม (2554a, น. 8-
3-8-5) ได้กำหนดสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อองค์การไว้ 2 ประการ ได้แก่ 
  1) สิ่ งแวดล้อมเฉพาะเจาะจง (Specifies Environmental) ประกอบไปด้วย
แรงผลักดันจากกลุ่มที่มีส่วนได้เสียจากภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ผู้กระจายสินค้า คู่แข่งขัน รัฐบาล เป็น
ต้น ซึ่งส่งผลต่อความสามารถขององค์การในการดูแลรักษาทรัพยากร มีอิทธิพลและผลั กดันองค์การ
ให้ได้รับผลกระทบในทันที  
  2) สิ่งแวดล้อมทั่วไป (General Environmental) เป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชัดเจน ทำให้
องค์การไม่ได้ให้ความสนใจตั้งแต่แรก ประกอบด้วยแรงผลักดัน  ดังนี้ 
   - แรงผลักดันทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราการว่างงาน สภาวะ
เศรษฐกิจ เป็นต้น 
   - แรงผลักดันระหว่างประเทศ เช่น อัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 
อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 
   - แรงผลักดันด้านเทคโนโลยี เช่น วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี การใช้
กระบวนการผลิตใหม่ ๆ เป็นต้น 
   - แรงผลักดันของประชากรศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น อายุ การศึกษา 
ความเชื่อ ค่านิยม ความต้องการสินค้าและบริการ เป็นต้น 
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   - แรงผลักดันด้านการเมือง เช่น นโยบาย กฎหมาย เป็นต้น 
   - แรงผลักดันด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพอากาศ สภาพดิน เป็นต้น 
 สอดคล้องกับวันชัย  มีชาติ (2557, น. 75-86) วิภาดา คุปตานนท์ (2551, น. 14-15) วิทยา 
ด่านธำรงกูล (2546, น. 72) และศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545, น. 65) ที่มองว่าสภาพแวดล้อม
ขององค์การ คือ สถานการณ์ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานขององค์การ ซึ่งอาจ
เป็นได้ทั้งแรงสนับสนุนหรือแรงกดดันที่เป็นอุปสรรคต่อองค์การ โดยสภาพแวดล้อมขององค์การ
ประกอบด้วย 
  1) สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ คือ สถานการณ์ที่องค์การไม่สามารถควบคุม
หรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นได้ แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   - สภาพแวดล้อมทั่ วไป เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี เป็นต้น 
   - สภาพแวดล้อมเฉพาะเจาะจงหรือสภาพแวดล้อมของงาน เช่น ลูกค้า 
คู่แข่ง ผู้ส่งวัตถุดิบ แรงงาน กฎระเบียบ กฎหมาย ผู้ร่วมทุน เป็นต้น 
  2) สภาพแวดล้อมภายในองค์การ คือ สถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อองค์การมากที่สุด 
แต่ผู้บริหารสามารถควบคุมสถานการณ์นั้นได้ ประกอบด้วยเจ้าของ หุ้นส่วน ลูกจ้าง โครงสร้าง
องค์การ การบริหารจัดการ เป็นต้น 
 ในขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์การของ Black and Potter 
(2000 อ้างถึงใน ไพโรจน์  ภัทรนรากุล , 2553, น. 34-37) พบว่า สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยส่งผล
กระทบต่อองค์การสามารถจำแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
  1) สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ 
   - เศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรในองค์การ ถ้าเศรษฐกิจไม่
ดี มีผลทำให้ต้องลดจำนวนบุคลากร ลดจำนวนการผลิต ลดการใช้ทรัพยากรลง ในทางตรงกันข้ามถ้า
เศรษฐกิจดีก็จะทำให้องค์กรสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากรได้ 
   - คู่แข่งขัน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์การตลาด เนื่องจากมีการ
แบ่งส่วนการตลาดและการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 
   - การเมืองและกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎหมายมีผลให้
องค์กรต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการทำงาน ระบบการบริหารงาน   
   - สังคม การเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการบริโภคของประชากรในสังคม ทำให้
องค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต รูปแบบของสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
  2) สิ่งแวดล้อมภายในองค์การ 
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   - โครงสร้าง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ การกระจายอำนาจ 
การลดจำนวนบุคลากร การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการทำงานและการประเมิน การเปลี่ยนแปลง
แผนการดำเนินงาน เป็นต้น 
   - กลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ เกิดจากการปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหาร ย่อมส่งผลในด้านต่าง ๆ คือ การผลิต การออกแบบเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในผลิตภัณฑ์
และหรือบริการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนโครงสร้างองค์การด้วย 
   - กระบวนการตัดสินใจ การตัดสินใจของผู้บริหารมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ และการตัดสินใจของบุคลากรส่งผลให้เกิดนวัตกรรมการทำงาน ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ 
   - กระบวนการทำงาน เป็นผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
องค์การ   
   - เทคโนโลยี  ส่ งผลต่อกิจกรรมหลักขององค์การ ทำให้ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบการผลิต/บริการ ซึ่งเทคโนโลยีถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการอยู่รอดและ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันได้ และบางครั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามาในการทำงานอาจส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การด้วยเช่นกัน 
   - วัฒนธรรมองค์การ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์การย่อมก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงค่านิยมในองค์การ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหมายรวมถึงการมอบอำนาจ 
การกระจายอำนาจ การสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างความร่วมมือและการทำงาน
เป็นทีมและความรู้สึกเป็นครอบครัวที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ 
   - บุคลากร การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในองค์การ เช่น การย้ายแผนก การเพิ่ม 
ลดจำนวนบุคลากร  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นต้น ย่อมส่งผลให้องค์การมีการเปลี่ยนแปลง 
 สอดคล้องกับแนวคิดของสมคิด บางโม (2553, น. 45-47) ที่มองว่าสภาพแวดล้อมที่สงผลต่อ
องค์การมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 
   1) สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สภาพสังคม 
กฎหมาย เทคโนโลยีและคู่แข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอภายนอกองค์การแต่ส่งผลกระทบต่อ
ภายในองค์การ ที่อาจทำให้องค์การต้องปรับตัวหรือยกเลิกองค์การได้ 
  2) สิ่งแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ 
   - การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง
หน้าที่การงาน อาจยกเลิกหน้าที่เดิม สร้างงานขึ้นใหม่ ลดคนงานลง เป็นต้น 
   - ความสัมพันธ์ภายในองค์การเกิดปัญหาซ้ำซ้อน ไม่คล่องตัว ต้องมีการ
ปรับความสัมพันธ์ใหม่ กำหนดหน้าที่การงานใหม่ เป็นต้น 
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   - หน้าที่การงานล้าสมัย ไม่มีความจำเป็น ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การ
ยกเลิกการจ้างยามเนื่องจากมีการจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยมาทำหน้าที่แทน เป็นต้น 
   - เทคโนโลยี มีการนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคน 
ก่อให้เกิดการทำงานที่รวดเร็วและลดต้นทุนในการดำเนินงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องจักร เป็นต้น 
   - การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์การ
ตามมา เนื่องจากนโยบายเปลี่ยนไป 
   - บุคคลในองค์การเปลี่ยนแปลง เช่น การลาออก การแต่งงาน การย้าย 
การเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น 
 สอดคล้องกับ Fiedler (1967 อ้างถึงใน ไพโรจน์  ภัทรนรากุล , 2553, น. 32) ที่มองว่า
สภาพแวดล้อมภายนอก  เรียกว่า “สภาพแวดล้อมทั่วไป” ที่มีความสำคัญต่อองค์การ ได้แก่ ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ สภาพการเมือง ลักษณะสังคม โครงสร้างกฎหมาย นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม ส่ว น
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการทำงานขององค์การอย่างมากเรียกว่า “สภาพแวดล้อมเฉพาะของ
องค์การ” ประกอบด้วย ลูกค้า ผู้จัดหาปัจจัยนำเข้า คู่แข่งขัน  หน่วยงานของรัฐ 
 คล้ายกับทัศนะของอนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 11-12) ที่มองว่าองค์การต้องอาศัยปัจจัย
เสริมในการทำให้องค์การประสบความสำเร็จ ซึ่งองค์การสามารถสร้างปัจจัยต่าง ๆ ขึ้นมาได้เองและ
ควบคุมได้ แต่ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ปัจจัยต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่อองค์การและไม่สามารถ
ควบคุมได้ เรียกว่า “สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ” จำแนกออกเป็น 
  1) สภาพแวดล้อมภายใน เป็นสภาพแวดล้อมที่ เกิดขึ้นภายในองค์การ มี
ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรง และองค์การสามารถควบคุมได้ เช่น โครงสร้าง
องค์การ เทคโนโลยี เครื่องจักร พนักงาน เป็นต้น 
  2) สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมกับ
องค์การ องค์การไม่สามารถควบคุมได้โดยง่าย โดยจำแนกออกเป็น 
   - สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทั่วไป เป็นปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับองค์การแต่มีอิทธิพลต่อองค์การที่องค์การไม่สามารถปฏิเสธหรือกำจัดออกไปได้ เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น 
   - สภาพแวดล้อมภายนอกแบบการแข่งขัน เป็นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
และมีอิทธิพลโดยตรงกับองค์การ และองค์การสามารถควบคุมได้บางส่วนหรือไม่สามารถควบคุมได้
เลย เช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง คณะกรรมการบริษัท เป็นต้น 
 ทั้งนี้อนิวัชอธิบายเพ่ิมเติมว่ายังมีปัจจัยที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวอีก
มากมาย มีดังนี ้
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   - พนักงานในองค์การ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการองค์การ 
เนื่องจากพนักงานเป็นผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้องค์การดำรงอยู่ได้ และพนักงานตระหนักรู้ว่าถ้าองค์การไม่
สามารถอยู่ได้ พนักงานก็ไม่สามารถอยู่ได้เช่นเดียวกัน ทุกคนจึงมีความพยายามในการทำงานให้
บรรลุผลสำเร็จเพื่อนำพาประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 
   - ระบบในองค์การ ระบบในองค์การจะบอกวิธีการทำงานและหน้าที่
รับผิดชอบขององบุคคลในองค์การ ซึ่งพนักงานต้องเรียนรู้ระบบหรือกระบวนการทำงานเพ่ือการ
พัฒนาตนเองและเพ่ือความก้าวหน้าขององค์การ เช่น ระบบการผลิต ระบบการสั่งงาน เป็นต้น 
   - การจัดการ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในกระบวนการทำงาน ได้แก่ การ
วางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำและการควบคุม เพ่ือนำไปใช้ในการ
ประสานงาน ควบคุมดูแลปัจจัยการผลิต ได้แก่ คน เครื่องจักร เงินทุนและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์การ 
   - การจูงใจ เป็นการดำเนินการเพ่ือสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานเพ่ือสร้าง
แรงกระตุ้นในการทำงานให้สำเร็จและอยู่ทำงานกับองค์การได้นานที่สุด ผู้บริหารจึงควรมีวิธีการชักจูง
ให้พนักงานทุ่มเทเพ่ือการทำงานด้วย 
   - การจัดองค์การ เป็นการออกแบบความสัมพันธ์ของคนและงานในองค์การ
ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และลักษณะของงานแต่ละประเภท 
   - ขนาดองค์การ มีผลต่อการดำเนินกิจกรรมและการจ้างแรงงาน องค์การ
ขนาดใหญ่อาจเกิดความยุ่งยากในการควบคุมดูแล ส่งผลให้เกิดช่องว่างในการบังคับบัญชามากกว่า
องค์การขนาดเล็ก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย 
 ในขณะที่ Aguilar (1967 อ้างถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2559, น. 256-260) ได้นำตัวแบบ
การบริหารจัดการที่เรียกว่า เพส (PEST) 4 ด้าน ที่เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
ที่มีแนวโน้มส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์การมาใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากการวิเคราะห์แบบเพส
เป็นตัวแบบที่กะทัดรัดและครอบคลุมสถานการณ์ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ประกอบด้วย 4 
ด้าน ได้แก่ 
  1) การเมือง (Political Factors) เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง ครอบคุลมในเรื่อง
นโยบายการเมืองและกฎมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานใน
องค์การ เช่น นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมาย 
พฤติกรรมทางการเมือง เป็นต้น 
  2) เศรษฐกิจ (Economic Factors) เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจทั้งในและระหว่าง
ประเทศที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในองค์การ เช่น การขยายตัวของเศรษฐกิจ อัตราการว่างงาน การ
ลงทุนของภาคเอกชน การเงินการธนาคาร ภาษีอากร การใช้จ่ายของรัฐ เป็นต้น 
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  3) สั งคมหรือสั งคมวัฒนธรรม  Social or Socio-Cultural Factors) เป็นการ
วิเคราะห์สภาพสังคม โครงสร้างสังคมภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในองค์การ เช่น การศึกษา 
จำนวนประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วัฒนธรรม ความเชื่อ ลักษณะชุมชน การตั้งถิ่น
บาน การคมนาคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

4) เทคโนโลยี  (Technological Factors) เป็นการวิ เคราะห์สถานการณ์ด้าน
เทคโนโลยีจากภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินงานในองค์การ เช่น ระบบโทรคมนาคม ระบบเครือข่าย
ในประเทศ ความรู้ด้านเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร เป็นต้น 
 

 

ภาพที่ 2.3 แนวคิดตัวชี้วัดและตัวแบบการบริหารจัดการแบบ PEST 4 ด้าน 
(Aguilar, 1967) 

 
 ในขณะที่ Middleton (2003 อ้างถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ , 2559, น. 260-261) ได้
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในองค์การ เรียกว่า เพสเทิล 
(PESTLE) 6 ด้าน ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมายและสิ่งแวดล้อม 
 ส่วนแนวคิดของ Daft (1992 อ้างถึงใน วันชัย  มีชาติ , 2557, น. 72-74) มองว่าปัจจัย
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ได้แก่ 
  1) ปัจจัยด้านอุตสาหกรรม (Industry Sector) ได้แก่ ขนาดของอุตสาหกรรมและ
สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้น ๆ 
  2) ปัจจัยด้านปัจจัยการผลิต (Raw Materials Sector) เป็นการพิจารณาปัจจัยที่
สนับสนุนการทำงานในองค์การ ผู้ป้อนวัตถุดิบและการบริการที่เก่ียวข้อง 
  3) ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Sector) ได้แก่ การพิจารณา
ตลาดแรงงาน การจัดหางาน สถานฝึกอบรม สถานศึกษา พนักงานในองค์การ 

องค์

การ

การ

เมือง

เศรษฐ
กิจ

สังคม
วัฒนธร

รม

เทคโน

โลยี
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  4) ปัจจัยด้านการเงิน (Financial Resource Sector) พิจารณาระบบการเงิน 
ธนาคาร อัตราการออม การกู้เงิน การลงทุนต่าง ๆ 
  5) ปัจจัยด้านการตลาด (Market Sector) พิจารณาถึงสภาวะตลาด ได้แก่ ลูกค้า ผู้
ซื้อสินค้า  
  6) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  (Technology Sector) พิจารณาเทคนิคในการผลิต 
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  
  7) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Sector) ประกอบด้วยสภาการณ์เศรษฐกิจต่าง 
ๆ เช่น อัตราการว่างงาน อัตราการลงทุน อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น  
  8) ปัจจัยภาคราชการ (Government Sector) เป็นการพิจารณาถึงกฎหมาย 
กฎระเบียบ ระบบการเมือง การจัดบริการต่าง ๆ ของรัฐ เป็นต้น  
  9) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Sector) เป็นเรื่องของค่านิยม
และวัฒนธรรมในสังคมที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การ เช่น โครงสร้างประชากร ค่านิยม 
การศึกษา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา การเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  10) ปัจจัยจากต่างประเทศ (International Sector) เป็นปัจจัยที่องค์การได้รับ
ผลกระทบจากสภาวะโลกาภิวัตน์ที่มีการข้ามชาติ มีการแข่งขันในระหว่างองค์การมากข้ึน มีอัตราการ
แลกเปลี่ยน มีกฎเกณฑ์ในการดำเนินการ เป็นต้น 
 จากแนวคิดของนักวิชาการต่าง ๆ เบื้ องต้น ผู้ วิจัยสรุ ปได้ว่าองค์การต้องเผชิญกับ
สภาพแวดล้อมที่ผันแปรตลอดเวลา ซึ่งสภาพแวดล้อมขององค์การมีความไม่แน่นอนสูงและในแต่ละ
สภาพแวดล้อมนั้นล้วนส่งผลกระทบต่อองค์การทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ทั้งกล
ยุทธ์ โครงสร้างขององค์การและความสำเร็จขององค์การล้วนเป็นผลที่มาจากการที่องค์การได้ปะทะ
กับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป ซึ่งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถจัดองค์การให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์การ ทั้งนี้ผู้วิจัยมองว่าสภาพแวดล้อมที่จะส่งผลต่อองค์กรภาค
ประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
  1. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ได้แก่  
   - นโยบายภาครัฐ เช่น นโยบายและแผนยุทธศาสตร์งานด้านครอบครัว 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการเมือง กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว กฎระเบียบ
ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งในกรณีที่มีนโยบายที่สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวจาก
หน่วยงานภาครัฐ จะช่วยทำให้องค์กรภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวได้มีช่องทางที่
เรียกว่า “หน้าต่างนโยบาย” เข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานได้มากขึ้น 
   - สังคม วัฒนธรรม ประเพณี เช่น สภาพสังคม สภาพวัฒนธรรม ประเพณี 
ค่านิยม ความเชื่อของคนในชุมชนที่ลงไปปฏิบัติงานด้วย เป็นต้น ยกตัวอย่างในการลงไปทำกิจกรรม
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กับชุมชน ต้องเลือกช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม ไม่ใช่ช่วงเวลาในการทำนา เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เป็นต้น 
   - เศรษฐกิจ เช่น งบประมาณในการสนับสนุนการทำกิจกรรมจากภายใน
และภายนอกประเทศ ซึ่งงบประมาณภายในประเทศจะเป็นการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น ๆ หรือมาจาก
หน่วยงานภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ เป็นต้น 
   - ภาคีเครือข่ายในการทำงาน เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชาวบ้านในชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและ
เยาวชน เป็นต้น ซึ่งในกรณีที่ภาคีเครือข่ายมีการทำงานในรูปแบบที่คล้ายกันหรือมีประเด็นในการ
ขับเคลื่อนงานร่วมกัน จะช่วยให้เกิดการทำงานที่มีการบูรณาการร่วม ก่อให้เกิดการทำงานที่ง่ายมาก
ขึ้น 
   - สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี การสื่อสาร สภาพอากาศ สภาพ
การจราจร เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลต่อองค์กรภาคประชาสังคมได้ทั้งสิ้น  
  2. สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ นโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์การ และโครงสร้างองค์การ ตลอดจนผู้นำและพฤติกรรมการบริหารและวัฒนธรรม
องค์การด้วย ซึ่งถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมหลักที่จะส่งผลต่อการทำงานขององค์การ เพ่ือให้เกิดการ
ปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมาย  
  ภาคประชาสังคมต้องมีการดำเนินการอยู่ ในสิ่ งแวดล้อมใดสิ่ งแวดล้อมหนึ่ ง 
โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การย่อมส่งผลกระทบโดยตรงและรุนแรงต่อวัฒนธรรมและ
วิสัยทัศน์องค์การ ซึ่งองค์การอาจจะเพิกเฉยที่แสดงว่ายอมรับหรือจะแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยในการยอมรับหรือเพิกเฉยของ
องค์การอาจใช้วิธีการปล่อยให้องค์การล่องลอยไปตามกระแส ส่วนการแสดงปฏิกิริยาตอบโต้หรือ
ต่อต้านสิ่งแวดล้อมภายนอก ภาคประชาสังคมต้องยึดภารกิจขององค์การเป็นหลักในการพิจารณาว่า
จะยอมรับหรือตอบโต้ ซึ่งถือว่าเป็นความพยายามในการลดความรุนแรงของผลกระทบต่อองค์การ 
(ธงชัย  สภานุชาติ, 2542, น. 35)  
  องค์การจะดำรงอยู่ได้หรือไม่ มีหลายปัจจัยที่เข้ามาช่วยทำให้องค์การดำรงอยู่หรือ
สลายไป ทั้งนี้ปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมาก คือ “การบริหารจัดการองค์การ” ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่
จะช่วยบริหารและจัดการภายในองค์การให้สามารถดำเนินกิจกรรมและดำรงอยู่ได้ ผู้วิจัยจึงเห็ นว่า
การทำความเข้าใจใน “การบริหารจัดการองค์การ” เป็นส่วนสำคัญ จึงขอกล่าวรายละเอียดในลำดับ
ต่อไป 
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 (พัฒนามาจาก : ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, 2553)  

  

2.3 แนวคิดการบริหารจัดการองค์การ   

 2.3.1 การบริหารองค์การ (Organization Adminstrative) 
  2.3.1.1 นิยามและความหมายของการบริหารองค์การ 
  ในการกำหนดนิยามและความหมายของการบริหารมีลักษณะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับทัศนะและประสบการณ์ของนักวิชาการ ดังนี้ 
  Dodge (1970 อ้างถึงใน เอกวิทย์ มณีธร, 2552, น. 1) มีความคิดเห็นว่าการบริหาร
เป็นวัฏจักรของความคิดและการกระทำที่จำเป็นเพื่อบรรลุความสำเร็จของโครงการ คล้ายกับวิรัช วิรัช
นิภาวรรณ (2559, น. 19) ที่มองว่า การบริหาร หมายถึง การดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานเพ่ือ
นำไปสู่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
  Simon (1947 อ้างถึงใน เอกวิทย์ มณีธร, 2552, น. 1) ให้นิยามว่าการบริหาร คือ 
การทำงานของกลุ่มบุคคลในการร่วมมือกันปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คล้ายกับ

นโยบาย วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

องค์การ 

ผู้นำ 
องค์การ 

วัฒนธรรม
องค์การ 

โครงสร้าง 
องค์การ 

เศรษฐกิจ 

ผู้นำ 
องค์การ 

วัฒนธรรม 
องค์การ 

นโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายองค์การ 

องค์การ 

ภาพที่ 2.4 สภาพแวดล้อมที่ส่งผกระทบต่อองค์การ 
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แนวคิดของ Donnelly (1978 อ้างถึงใน เอกวิทย์ มณีธร, 2552, น. 1) ที่มีทรรศนะว่าการบริหาร 
หมายถึง ภารกิจของบุคคลหลายคนในการเข้ามาทำหน้าที่ประสานให้การทำงานของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ 
ทำให้สามารถบรรลุผลสำเร็จ 
  ส่วน Hutchinson (1976 อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม , 2554b, น. 1) ได้ ให้
ความหมายของการบริหารว่า หมายถึง ศิลปะหรือความสามารถในการรวมวัตถุและกำลังคนเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับ (1974 อ้างถึงใน เอกวิทย์ มณีธร, 2552, น. 1) ที่ได้ให้
ความเห็นว่าการบริหาร คือ ศิลปะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และวิเชียร วิทยอุดม (2554b, น. 
2)ได้วิเคราะห์เพ่ิมเติมว่าการบริหารองค์การเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องนำทรัพยากรมาใช้ในการ
บริหารให้ เป็นไปตามกระบวนการการบริหาร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารเป็นสิ่งที่ต้องใช้ศาสตร์ความรู้ต่าง ๆ มาใช้ร่วมกับศิลป์ที่ ต้องมีการ
นำทักษะ ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาตัดสินใจในการดำเนินงานร่วมกัน คล้ายกับ
สมพงษ์ เกษมสิน (2532 อ้างถึงใน สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ , 2550, น. 5) ที่มองว่าการบริหาร
จัดการ หมายถึงการจัดการเป็นการใช้ศาสตร์และศิลปะนำเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบตาม
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในขณะที่ Koontz and Donnel (1972 อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2554b, น. 1) 
มองว่าการบริหารองค์การ หมายถึง การทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน สอดคล้องกับ เสนาะ ติเยาว์ 
(2544, น. 1) อธิบายว่าการบริหาร คือ กระบวนการทำงานกับคนโดยอาศัยคน เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่เอกวิทย์ มณีธร (2552, น. 3) 
สรุปว่าการบริหาร คือ กระบวนการในการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึน
ไป โดยอาศัยทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คล้ายกับแนวคิดของไพบูลย์ ช่างเรียน (2532, น. 
17) ที่ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยกระบวนการในการนำทรัพยากร
ทางการบริหารมาดำเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดของ Berkley (1975 อ้างถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2559, น. 19) 
ที่ได้ให้ความหมายว่าการบริหาร คือ การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยอาศัยคน 
เงิน วัตถุสิ่งของเป็นทรัพยากรในการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
  ส่วนอนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 20) มองว่าการบริหาร เป็นการทำหน้าที่ชี้นำ 
กำหนดทิศทาง กำหนดนโยบายและตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมขององค์การ สอดคล้องกับติน 
ปรัชญพฤทธิ์ (2556, น. 8) ที่ได้มองว่าการบริหารเป็นกระบวนการในการนำการตัดสินใจและนโยบาย
ไปปฏิบัติ คล้ายกับสมยศ นาวีการ (2538 อ้างถึงใน เอกวิทย์ มณีธร, 2552, น. 2) ที่แสดงทรรศนะว่า
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การบริหารเป็นกระบวนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวพันกันอย่างมีระบบ โดยการใช้ปัจจัยต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ 
  ในขณะที่วิทยา ด่านธำรงกูล (2546 , น. 29) ได้นิยามการบริหารว่าหมายถึง 
กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การนำและการบังคับบัญชาและการควบคุมทรัพยากร
ต่าง ๆ ขององค์การเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ คล้ายกับ Terry (1968 อ้างถึงใน สุรพันธ์  ฉัน
ทแดนสุวรรณ, 2550, น. 5) ที่อธิบายว่าการบริหารจัดการเป็นกระบวนการของการวางแผน การจัด
องค์การ การกระตุ้นและควบคุมให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอ่ืน ๆ  
  ส่วน Dale (1973 อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2554b, น. 1) ได้ให้ความหมายของ
คำว่าการบริหารองค์การว่า หมายถึง กระบวนการในการจัดองค์การและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้น และประเวศน์  มหารัตน์สกุล (2554, น. 6) อธิบายว่าการ
บริหาร หมายถึง การทำงานทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนดไว้ 
  สรุปได้ว่า การบริหารองค์การ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการนำทรัพยากรการ
บริหาร เช่น คน วัตถุ เงินและการจัดการเข้ามาบริหารเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์การ ทั้งนี้ต้องอาศัยกระบวนการการประสานงาน การชี้นำ การบังคับบัญชา การ
วางแผน การจัดองค์การ การควบคุม การกระตุ้นและการตัดสินใจนำนโยบายขององค์การไปปฏิบัติ 
  2.3.1.2 ทรัพยากรในการบริหารองค์การ 
  ทรัพยากรในการบริหารหรือปัจจัยในการบริหารเป็นส่วนสำคัญที่ต้องให้ความสนใจ
และให้ความสำคัญ เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยนักวิชาการจำนวนมาก
ร่วมกันกำหนดทรัพยากรในการบริหารไว้มากมาย ดังนี้ 
  บรรยง  โตจินดา (2542, น. 30) สุพจน์ บุญวิเศษ (2542 อ้างถึงใน เอกวิทย์ มณีธร, 
2552, น. 7) วิลาวรรณ  รพีพิศาล (2550, น. 26-27) วิเชียร วิทยอุดม (2550, น. 2) ชัยเสฏฐ์  พรหม
ศรี (2551, น. 8) วิภาดา คุปตานนท์ (2551, น. 13) สมคิด บางโม (2553, น. 61) (ตุลา  มหาพสุธา
นนท์, 2554, น. 43) และมุกมณี มีโชคชูสกุล (2555, น. 36) มองว่าโดยปกติทรัพยากรในการบริหาร
ที่สำคัญมีอยู่ 4 ประการ เรียกว่า 4M’s ได้แก่  1) คน (Men) คือ บุคคลที่ทำงานให้แก่องค์การ 2) เงิน  
(Money)  คือ  เงินที่ ใช้ ในการจัดซื้ อสินค้ าและบริการขององค์การ 3) วัสดุ  (Material) คือ 
ส่วนประกอบที่ต้องนำไปใช้ในกระบวนการดำเนินงาน และ 4) การจัดการ (Management) ในขณะที่ 
Bovee (1993 อ้างถึงใน วิภาดา คุปตานนท์, 2551, น. 2) มองว่าทรัพยากรในการบริหารงานที่สำคัญ
คือ บุคคล เงิน เครื่องมือและข่าวสารข้อมูล 
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ตารางที่ 2.8 ความหมายการบริหารองค์การ 
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0.0
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วั ฏ จั ก ร
ความคิด 
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- - - / - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 
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คว
าม

ถี่ 
(n=

20
) 

ร้อ
ยล

ะ 
(10

0.0
) 

ศิ ล ป ะ ใ น
การทำงาน 

- - - - / / / / - - - - - - - - - - - - 4 20 

การรวมคน
และวัตถุ 

- - - - / - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 

ศ าส ต ร์ ใน
การทำงาน 

- - - - - - / / - - - - - - - - - - - - 2 10 

ก า ร น ำ
ทรัพยากร
ต่ าง ๆ  ม า
บริหาร 

- - - - - - / / - - / / / - - / / / / - 9 45 

การจัดการ - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 1 5 

การทำงาน
โดย อ า ศั ย
คน 

- - - - - - - - / / - - / - - - - - - - 3 15 

กระบวนกา
ร
ดำเนินงาน
อ ย่ า ง เป็ น

- - - - - - - - - - / - - - - / - - - / 3 15 
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ระบบ 

ก า รชี้ น ำ /
การกำหนด
ทิ ศ ท า ง /
การบั งคับ
บัญชา 

- - - - - - - - - - - - - / - - / - - - 2 10 

ก า ร
ตัดสินใจนำ
นโยบายไป
ปฏิบัติ 

- - - - - - - - - - - - - / / - - - - - 2 10 

ก า ร
วางแผน 

- - - - - - - - - - - - - - - - / / - - 2 10 

ก า ร จั ด
องค์กร 

- - - - - - - - - - - - - - - - / / / - 2 10 

การควบคุม - - - - - - - - - - - - - - - - / / - - 3 15 

การกระตุ้น - - - - - - - - - - - - - - - - - / - - 1 5 

ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย (2561) 
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  นอกจากนี้วิเชียร วิทยอุดม (2550, น. 2) มองว่านอกจากทรัพยากรในการบริหาร 
4M’s เบื้องต้นแล้ว ควรเพ่ิมทรัพยากรในการบริหารอีก 4 ประการ ได้แก่ 1) เครื่องจักร (Machine) 
2) วิธีการ (Method) 3) ตลาด (Market) และ 4) ขวัญกำลังใจ (Morale) 
  อนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 12) มองว่าทรัพยากรที่สำคัญในการบริหาร ได้แก่ คน 
เงิน วัสดุและเครื่องจักร คล้ายกับแนวคิดของสุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550, น. 9) ที่อธิบายว่า
เพ่ือให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในองค์การประสบความสำเร็จ นักบริหารต้องให้ความสนใจกับ
ทรัพยากรในองค์การ คือ 1) คน (Man) ควรให้ความสำคัญกับคนมากที่สุด เนื่องจากเป็นหัวใจของ
องค์การ ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จเป็นอย่างมาก 2) เงิน (Money) เป็นทรัพยากรในการสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การให้ดำเนินต่อไปได้ 3) วัสดุ (Materials) โดยจะต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพ
และต้นทุนต่ำ 4) เครื่องจักร (Machine) โดยต้องเป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการ
ก่อประโยชน์สูงสุดต่อการผลิต และ 5) วิธีการบริหารหรือการปฏิบัติ (Management or Method) 
โดยต้องมีกระบวนการ มีระบบที่ชัดเจนตามขั้นตอนในการทำงาน  
  แต่ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545 , น. 18) และเอกวิทย์ มณีธร (2552, น. 8) 
มองว่าทรัพยากรในการบริหารจัดการที่ประกอบด้วย คน เงินวัตถุดิบ เครื่องจักร และวิธีการบริหาร
จัดการแล้ว ควรมี ตลาด (Market) ด้วย เรียกว่าทรัพยากรการบริหาร 6M’s   
  ในขณะที่ Greenwood (อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2554b, น. 2) ให้ความเห็น
เพ่ิมเติมว่าทรัพยากรที่สำคัญและจำเป็นในการบริหารควรมีอย่างน้อย 7 ประการ ได้แก่ คน เงิน วัสดุ
สิ่งของ อำนาจหน้าที่ เวลา ความตั้งใจในการทำงานและความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งอำนาจหน้าที่ เวลา 
ความตั้งใจในการทำงานและความสะดวกต่าง ๆ ในการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันที่
จำเป็นต้องมีในการบริหารเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  นอกจากนี้วิลาวรรณ  รพีพิศาล (2550, น. 27-28) มองว่าทรัพยากรในการบริหาร
ดังกล่าวอาจไม่เพียงพอในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ องค์การต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่จะ
เสริมแรงให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้ อีก 6P ได้แก่  1) People คือ บุคคลที่มีความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ ความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดย
เน้นที่คุณภาพคนเป็นหลัก 2) Purpose คือ วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่กำหนดขึ้นอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับงาน โดยดูที่ลักษณะของงานและความต้องการของผู้บริหาร 3) Process 
คือ กระบวนการปฏิบัติ ซึ่งเป็นภารกิจที่ผู้บริหารจะต้องกำหนดให้เชื่อมโยงกับงานต่าง ๆ โดยมุ่งให้
เกิดการประสานงานที่ดีต่อกัน 4) Price คือ ราคาสินค้าท่ีกำหนดและสร้างกลไกทางการตลาดได้อย่าง
เหมาะสม 5) Place คือ สถานที่ในการปฏิบัติงานที่มีความพร้อมและเอ้ืออำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน  นำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และ 6) Product คือ ผลผลิตของ
องค์การที่เป็นตัวยืนยันและรับรองคุณภาพขององค์การ นำไปสู่รายได้และชื่อเสียง 
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  จากแนวคิดต่าง ๆ สามารถสรุปได้ว่าทรัพยากรบริหารที่มีความสำคัญต่อการบริหาร
จัดการองค์การ ได้แก่ คน เงิน วัสดุ/อุปกรณ์ ข่าวสารข้อมูล ตลาด ขวัญกำลั งใจ อำนาจหน้าที่ เวลา 
ความตั้งใจและความสะดวกในการดำเนินงาน โดยต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์การด้วย ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่อองค์การเพ่ือการผลิต แต่สำหรับองค์กร
ภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นองค์การที่มีขนาดเล็ก มีการทำงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ผู้วิจัยมีความเห็น
ว่า ทรัพยากรที่มีความสำคัญในการบริหาร ได้แก่ 
   - คน เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรม เช่น ผู้
ประสานงาน เจ้าหน้าที่การเงิน คณะกรรมการ เป็นต้น องค์การจึงควรมีการบริหารคน มีการจัด
ตำแหน่งหน้าที่ท่ีเหมาะสมกับความต้องการขององค์การและการทำงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ 
   - เงิน เนื่องจากองค์กรภาคประชาสังคมส่วนใหญ่ใช้เงิน เพ่ือขับเคลื่อน
กิจกรรม ดังนั้น เงินจึงเป็นทรัพยากรที่ต้องนำมาบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
   - วัสดุ/อุปกรณ์ เป็นทรัพยากรที่จะช่วยให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่าง
บรรลุเป้าหมาย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นซ์เอกสาร กระดาษ ปากกา เป็นต้น 
   - ข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากการทำงานของภาคประชาสังคมต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการทำงานที่ระสิทธิภาพ จึงมีข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ต่าง ๆ 
จำนวนมาก ภาคประชาสังคมต้องนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มาบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับ
การทำงานภายในองค์การ 

      
ภาพที่ 2.5 ทรัพยากรการบริหาร  

 (พัฒนามาจาก : Bovee, 1993)  
 
  2.3.1.3 ทักษะในการบริหาร 
  ทักษะและความสามารถที่จำเป็นต้องมีในการบริหาร  เพ่ือให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในองค์การ 

ทรัพยากร
การบริหาร

คน

เงิน

วัสด/ุ
อุปกรณ์

ข่าวสาร
ข้อมูล
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  Katz (อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2554b, น. 7-9) ธงชัย สันติวงษ์ (2542 อ้างถึงใน 
เอกวิทย์ มณีธร, 2552, น. 19) เสนาะ ติเยาว์ (2544, น. 9) วิทยา ด่านธำรงกูล (2546, น. 35-36) 
ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ และฉัตยาพร  เสมอใจ (2547, น. 23-24) วิลาวรรณ  รพีพิศาล (2550, น. 
41) สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550, น. 7-8) วิภาดา คุปตานนท์ (2551, น. 6-7) สมคิด บางโม 
(2553, น. 77-78) อนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 33) และโฉมฉาย เนื่องจำนงค์ (ม.ป.ป., น. 21) 
พบว่ามี 3 ทักษะที่จำเป็นในการบริหาร  ได้แก่ 
   1) ทั กษ ะ ใน เรื่ อ ง เท ค นิ ค  (Technical Skills) คื อ  ก ารน ำค วาม รู้  
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาประยุกต์ใช้ในการทำงานที่จำเป็นต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะ 
โดยมีระยะเวลาเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความชำนาญ สามารถทำให้การ
ดำเนินการประสบผลสำเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
   2) ทักษะในเรื่องคน (Human Skills) คือ ความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับคนอ่ืน การสื่อสารระหว่างบุคคล การสร้างแรงจูงใจผู้อ่ืน การประสานงานร่วมกับบุคคล 
เพ่ือที่จะได้ทำการสื่อสารและมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) ทักษะในเรื่องของการสร้างความคิด (Conceptual Skills) ผู้บริหารต้อง
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาและสถานการณต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน 
เปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยต้องค้นว่าปัญหาคืออะไร และ
ค้นทางเลือกในการแก้ปัญหาโดยเลือกวิธีที่ดีที่สุดในแต่ละปัญหานั้น ๆ  
  ซ่ึงอนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 8-9) มุกมณี มีโชคชูสกุล (2555, น. 48-49) วิภาดา 
คุปตานนท์ (2551, น. 5-6) สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550, น. 8) วิทยา ด่านธำรงกูล (2546, น. 
32-33) เสนาะ ติเยาว์ (2544, น. 11-12) บรรยง  โตจินดา (2542, น. 26-29) และ โฉมฉาย เนื่อง
จำนงค์ (ม.ป.ป., น. 3) มองว่าในแต่ละองค์การอาจมีผู้บริหารหลายระดับ สามารถแบ่งความต้องการ
ด้านทักษะในผู้บริหารที่มีระดับต่างกันได้  ดังนี้   
   1) ผู้บริหารระดับสูง ต้องการทักษะในเรื่องความคิดท่ีจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ 
มองการณ์ไกล ส่วนทักษะในเรื่องของคนและทักษะในเรื่องเทคนิคเป็นทักษะที่สำคัญรองลงมา
ตามลำดับ เพ่ือทำหน้าที่ในการนำองค์การไปสู่ความสำเร็จ ต้องกำหนดนโยบายต่าง ๆ ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกองค์การ เช่น อธิการบดี ผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ประธานกรรมการ เป็นต้น  
   2) ผู้บริหารระดับกลาง จำเป็นต้องมีทักษะในเรื่องของคนเป็นอันดับแรก 
เพ่ือนำไปสู่การจัดการ การประสานงานต่าง ๆ ส่วนทักษะเรื่องความคิดและทักษะเรื่องเทคนิคมี
ความสำคัญรองลงมาตามลำดับ โดยทำหน้าที่ควบคุม ประสานงานกับผู้บริหารระดับต้นให้ดำเนินงาน
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ตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ เช่น ผู้จัดการสาขา คณบดี ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่าย
บริหาร เป็นต้น  
   3) ผู้บริหารระดับต้น จำเป็นต้องมีทักษะในเรื่องเทคนิคเป็นอันดับแรก ส่วน
ทักษะเรื่องคนและทักษะการสร้างความคิดมีความสำคัญรองลงมาตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารระดับต้นจะ
เป็นผู้ใกล้ชิดผู้ปฏิบัติงานและรับรู้ปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในองค์การ เช่น หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้าคนงาน เป็นต้น 
  2.3.1.4 ผู้นำองค์การ 
  ผู้บริหารต้องเข้าใจลักษณะของผู้นำ เนื่องจากความเป็นผู้นำมีความสำคัญใน
สภาพแวดล้อมในองค์การและต้องบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิผล ซึ่งผู้นำ คือ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิดหรือการกระทำของบุคคลในองค์การ ซึ่งสามารถชักจูง โน้มน้าว หรือกระตุ้นให้บุคคลอ่ืน
ปฏิบัติตาม ซึ่งโดยส่วนใหญ่ขององค์การที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการล้วนมาจากการที่
พนักงานในองค์การให้ความรัก ศรัทธาและเชื่อมั่นต่อผู้นำหรือผู้บริหารในองค์การ (อนิวัช แก้ว
จำนงค์, 2557, น. 152) สอดคล้องกับแนวคิดของ Rue and Byars (2000 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี
รัตน์และคณะ, 2545, น. 277) ที่มองว่า ผู้นำ คือผู้ที่มีอิทธิพลที่จะให้ผู้อื่นช่วยกันกำหนดวัตถุประสงค์
และหาแนวทางในการบรรลุวัตถุประสงค์นั้น  
  ทั้งนี้ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545, น. 278) มีความคิดว่าผู้นำและการบริหาร
จัดการองค์การ ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน ผู้นำที่ดีและมีประสิทธิภาพจะเป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์ โดยพิจาร
ราจากผลประโยชน์ในระยะยาวขององค์การให้การสนับสนุนบุคลากรในองค์การและจูงใจให้บุคลากร
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ผู้บริหารกำหนดขึ้นผ่านการใช้กระบวนด้านการบริหารจัดการองค์การ 
  1) ลักษณะของผู้นำ  
  Bennis (อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545, น. 278) ได้กำหนดลักษณะ
ของผู้นำว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้นแบบ เป็นนักพัฒนา มุ่งเน้นคน มองผลใน
ระยะยาว กระตุ้นให้คนเกิดความไว้วางใจ มีทัศนวิสัยกว้างไกล เป็นตัวของตัวเองและทำในสิ่งที่
ถูกต้อง 
  ในขณะที่อนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 154) มองว่าผู้นำที่ดีต้องมีคุณสมบัติในเรื่อง
ของการมีความอดทน สามารถปฏิบัติงานได้ทุกเรื่อง ไม่แสดงอาการท้อแท้และสิ้นหวังให้ผู้อ่ืนพบเห็น 
ต้องมีชีวิตชีวา มีความสดชื่น แจ่มใสตลอดเวลา สามารถปรับตั วและพัฒนาตนเองได้ ต้องมี
ความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เชื่อมั่นในตนเองและยอมรับการตัดสินใจของผู้อ่ืนด้วย
ความเต็มใจ พร้อมกับต้องมีความรับผิดชอบ พร้อมรับผิดแทนผู้อ่ืน ซึ่งต้องครอบคลุมเรื่องของความมี
คุณธรรมและจริยธรรมด้วย นอกจากนี้ผู้นำจะต้องมีความสามารถในการจูงใจ โดยสามารถใช้อิทธิพล
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ส่วนตัวให้ได้รับความเชื่อถือจากบุคลในองค์การ เช่น ความรัก ความศรัทธา และความไว้วางใจจาก
บุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงการมีความฉลาดและไหวพริบปฏิภาณ ในการทำประโยชน์ให้กับองค์การ 
  ส่วนศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545, น. 283) ได้ทำการวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือระบุ
ลักษณะของผู้นำ พบว่าลักษณะของผู้นำที่มีประสิทธิผล คือ ต้องเป็นผู้ที่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ตื่นตัวต่อสภาวะแวดล้อมทางสังคม มีความทะเยอทะยาน ในขณะเดียวกันต้องมี
ความประนีประนอม แต่ต้องเด็ดขาด ลูกน้องสามารถพ่ึงพาได้ และต้องมีความมั่นใจในตนเอง พร้อม
เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่มีความยุ่งยาก พร้อมกันนั้นต้องมีความรับผิดชอบสูง 
  2) รูปแบบของผู้นำ 
  รูปแบบของผู้นำเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าองค์การมีสภาพในการทำงานอย่างไร ซึ่งมีได้
หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าผู้นำจะยึดเกณฑ์ใดหรือแนวทางใดในการเป็นผู้นำ ซึ่งนักวิชาการได้มี
การอธิบายถึงรูปแบบของผู้นำโดยอ้างพฤติกรรมในการจัดการองค์การไว้มากมาย อาทิ 
  อนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 176-177) ได้อธิบายรูปแบบของผู้นำที่พบในหลาย ๆ 
องค์การว่า ผู้นำมีพฤติกรรมในการบริหารจัดการ 5 แบบ ดังนี้ 
   (1) แบบของผู้นำที่ใช้อิทธิพลของอำนาจหน้าที่ในการทำงาน ซึ่งผู้บริหารที่
ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การในตำแหน่งต่าง ๆ ถือว่าเป็นผู้นำที่เป็นทางการ สามารถใช้อำนาจในการ
บริหารจัดการทั้งเรื่องงานและคนในองค์การได้อย่างเต็มที่ โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 
   - ผู้นำแบบเผด็จการหรือผู้นำที่ใช้อำนาจอธิปไตย ซึ่งเป็นผู้นำที่เน้นการออก
คำสั่ง ถือคำสั่งเป็นเด็ดขาด ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เป็นผู้นำที่ไม่ต้องการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ไม่มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่ผู้อ่ืนอย่างเด็ดขาด เนื่องจากขาด
ความไว้เนื้อเชื่อใจ คิดเสมอว่าผู้อ่ืนไม่มีความสามารถเพียงพอ ซึ่งโดยทั่วไปมักเกิดขึ้นในองค์การที่ต้อง
ใช้อำนาจในการวางแผนและตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการจัดการ เพ่ือให้เกิดผลสำเร็จอย่างเร็ว 
   - ผู้นำแบบประชาธิปไตย เป็นผู้นำที่เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา พยายามทำ
ความเข้าใจคนอ่ืนในองค์การ ซึ่งจะช่วยให้ผู้นำตัดสินใจได้ว่าควรมอบหมายงานให้บุคคลตามความรู้ 
ความสามารถ ความเหมาะสมของแต่ละคน เป็นผู้นำที่เปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนได้แสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ และจะนำความคิดต่าง ๆ มาประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถพบผู้นำ
แบบประชาธิปไตยได้จากการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น หรือเกิดจากการแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะทำงานเพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติงานตามที่องค์การมอบหมาย 
   - ผู้นำแบบเสรีนิยม เป็นผู้นำที่ปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานในหน้าที่
และความรับผิดชอบได้อย่างอิสระเสรี ผู้นำทำหน้าที่เพียงดูแลห่าง ๆ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวและมีส่วนร่วม
การตัดสินใจ เพียงแต่ลงนามในคำสั่งหรือแสดงความคิดเห็นเมื่อได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ผู้นำแบบเสรี
นิยมอาจสร้างปัญหาในการจัดการหากเป็นงานสำคัญที่ต้องการมีส่วนร่วมและต้องการการตัดสินใจ



62 
 
ของผู้บังคับบัญชาอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันผู้ใต้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ควบคุมที่กำลังควบคุมผู้นำให้
เห็นชอบด้วยในการทำงาน 
   (2) แบบของผู้นำที่ใช้อิทธิพลส่วนตัว เป็นผู้นำที่เข้าใจผู้อ่ืนและพยายาม
เรียนรู้พฤติกรรมผู้อ่ืน เพ่ือนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานของตนเอง ทำให้สามารถใช้อิทธิพลส่วนตัว
ในการจัดการผู้อ่ืนให้ทำงานให้งานตนเองสำเร็จได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ แต่
สามารถสร้างข้ึนได้ในภายหลังโดยการเรียนรู้ การอบรมหรือประสบการณ์การทำงาน 
   (3) แบบของผู้นำที่มุ่งงาน เป็นผู้นำที่มุ่งผลสำเร็จของงาน โดยผลสำเร็จต้อง
มาก่อนเหนือสิ่งใด ซึ่งผู้นำจะเป็นคนที่ขยัน มีความมุมานะ ตรงต่อเวลาและมุ่งมั่นที่จะทำงานโดยไม่
ยึดติดกับเรื่องใด ซึ่ งผู้นำที่มุ่ งงานจะชอบกำหนดให้ผู้ อ่ืนทำตามที่ตนคิด เพราะคิดว่าตนมี
ความสามารถเหนือผู้อ่ืน โดยผู้นำในลักษณะนี้จะเป็นคนเก็บตัว พูดน้อยไม่มีมนุษยสัมพันธ์และเน้น
การทำงานมากกว่าพูด 
   (4) แบบของผู้นำที่มุ่งความสัมพันธ์ เป็นผู้นำที่ใช้มนุษยสัมพันธ์ในการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งผู้นำแบบนี้จะมีลักษณะเป็นคนร่าเริง เปิดเผย เป็นมิตรกับทุกคน เห็นใจผู้อ่ืน 
ไม่ถือตัว คำนึงถึงมิตรภาพและสร้างความเป็นกันเอง เน้นเรื่องคนมากกว่าเรื่องงาน 
   (5) แบบของผู้นำตามสถานการณ์  เป็นผู้นำที่ เชื่อว่าเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่กำลังเผชิญ ทำให้ทั้งผู้นำและผู้ตามต้องมีไหวพริบและรู้ทันการณ์ว่าควร
ปรับตัวอย่างไรจึงจะสามารถทำงานร่วมกันได้ 
  2.3.1.5 หลักการบริหาร 
  Fayol (1888 อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2554b, น. 19-20) ผู้ค้นพบหลักการของ
การบริหารที่ได้จากประสบการณ์ของตัวเอง มองว่าหลักการบริหารเป็นหลักที่กำหนดความถูกต้อง
และระเบียบของการทำงานที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยต้องมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับ
องค์การ เรียกว่า หลักการบริหารสากล 14 หลักการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์การ ได้แก่ 
   (1) หลักการแบ่งงานกันทำ ซึ่งต้องมีการแบ่งงานออกตามหน้าที่และความ
เชี่ยวชาญ 
   (2) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ต้องมีการมอบอำนาจหน้าที่ให้
สอดคล้องกับความรับผิดชอบในตำแหน่งนั้น ๆ  
   (3) หลักวินัย คนในองค์การต้องเชื่อฟังคำสั่ง กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
องค์การและผู้บริหารต้องมีความเป็นธรรมในการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
   (4) หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา คนในองค์การควรได้รับคำสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น 
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   (5) หลักเอกภาพในการอำนวยการ กิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ควรจัด
หมวดหมู่ไว้ด้วยกันและดำเนินการภายแผนงานเดียวกัน 
   (6) หลักผลประโยชน์ ส่ วนตั ว เป็ นรองผลประโยชน์ ส่ วนรวม  โดย
ผลประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 
   (7) หลักผลประโยชน์ตอบแทน คนในองค์การต้องได้รับผลประโยชน์ 
ผลตอบแทนที่เป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความสำเร็จของงาน 
   (8) หลักการรวมอำนาจ ให้มีศูนย์กลางการตัดสินใจและควบคุมอยู่ที่
ส่วนกลาง และมีการกระจายอำนาจหน้าที่ให้เหมาะสม 
   (9) หลักสายการบังคับบัญชา ควรมีการลดหลั่นตามลำดับจากสูงไปต่ำ 
   (10) หลักของความมีระเบียบ มีการจัดระเบียบงาน การใช้ทรัพยากรบุคคล
และการใช้วัตถุอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ 
   (11) หลักความเสมอภาค กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น 
ต้องมีการบังคับใช้และปฏิบัติต่อคนในองค์การอย่างเท่าเทียม 
   (12) หลักความมั่นคง สนับสนุนให้คนในองค์การสามารถทำงานได้อย่าง
ยาวนานและส่งเสริมให้มีความจงรักภักดีต่อองค์การ 
   (13) หลักความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คนในองค์การควรได้รับการส่งเสริมให้
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานของตนเองได้อย่างอิสระในขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
   (14) หลักความสามัคคี ควรส่งเสริมให้คนในองค์การมีความร่วมมือกัน
ทำงานและส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพ่ือให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
  ในขณะที่ Gulick และ Urwick (1937 อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2554b, น. 21)
ได้ทำการพัฒนาแนวคิดหลักการบริหารของ  Fayol ออกเป็น 6 หลักการ ได้แก่ 
   (1) หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา คือ อำนาจในการควบคุม สั่งการ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
   (2) หลักการใช้ที่ปรึกษา คือ ควรมีฝ่ายวิชาการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลและ
ช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
   (3) หลักการจัดแบ่งส่วนงานในองค์การ คือ การจัดแบ่งส่วนงานที่ต้อง
พิจารณาถึงวัตถุประสงค์  กระบวนการของงาน บุคคลและสถานที่ 
   (4) หลักอำนาจและหน้าที่ คือ อำนาจ หน้าที่ ตามตำแหน่งงานที่ต้อง
สอดคล้องกับความรับผิดชอบในตำแหน่งงานนั้น ๆ  
   (5) หลักช่วงกว้างของการบังคับบัญชา คือ จำนวนคนในบังคับบัญชาที่อยู่
ภายใต้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า 
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   (6) หลักการบรรจุคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างขององค์การ คือ การบรรจุ
คนที่ต้องเหมาะสมกับลักษณะของงานตามโครงสร้างขององค์การนั้น ๆ  
  นอกจากนี้ทั้งสองยังได้กำหนดหน้าที่ในการบริหารหรือกระบวนการบริหารไว้ 7 
ประการ เรียกว่า “POSDCORB” ซึ่งเป็นหลักในการบริหารงานในระบบราชการไทย โดยมีหลักการ
ดังนี้ 
   (1) การวางแผน (Planning)  หมายถึง การกำหนดวิธีที่จะปฏิบัติงานไว้
ล่วงหน้า ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญที่ผู้บริหารต้องมี โดยกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์จัดทำแผนงานให้
ครอบคลุมทุกแง่มุม เพ่ือให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายงานที่ได้วางไว้ 
   (2) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง หน้าที่ในการกำหนด จัดเตรียม
และจัดความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   (3) การจัดคนเข้าทำงาน (Staffing) หมายถึง หน้าที่ในการบริหารตัวบุคคล 
ที่ต้องทำการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานภายในองค์การที่ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะงาน
ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
   (4) การอำนวยงานหรือสั่งการ (Directing) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งงาน 
ชี้แนะ ควบคุมให้การทำงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
   (5) การประสานงาน (Co-ordination)  หมายถึง การดำเนินการให้
หน่วยงานมีสัมพันธภาพในการทำงานที่เชื่อมโยง สอดคล้องกัน เพ่ือให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ 
   (6) การรายงาน (Reporting) หมายถึง ระบบการรายงานที่ต้องมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานหรือสอดส่องดูแลสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน 
   (7) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง แผนทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพ่ือ
แสดงรายรับรายจ่ายภายในองค์การ โดยแสดงวงเงินค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการและวิธีในการหาเงินมา
ใช้จ่ายในโครงการนั้น ๆ 
  2.3.1.6 การบริหารตามวัตถุประสงค ์
  การบริหารงานแบบเน้นวัตถุประสงค์ (Management by Objective : MBO) เป็น
แนวความคิดของ Drucker โดยเป็นกระบวนการในการจัดการองค์การที่ ให้ความสำคัญกับ
วัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดทางการบริหารสมัยใหม่ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ให้การดำเนินกิจกรรมภายในองค์การบรรลุผลสำเร็จได้ง่าย ทั้งนี้การบริหารตามวัตถุประสงค์มี
กระบวนการที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน  กำหนดนโยบายต่าง ๆ ภายใน
องค์การได้ (วิลาวรรณ  รพีพิศาล, 2550, น. 181) 
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  ซึ่ง Drucker (1954 อ้างถึงใน เนตร์พัณณา ยาวิราช , 2556, น. 99) ได้กำหนดกล
ยุทธ์พื้นฐานของการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
   (1) พนักงานในองค์การรับทราบวัตถุประสงค์และพยายามดำเนินกิจกรรม
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น  โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
   (2) มีการทบทวนการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด  เพ่ือให้พนักงานแต่
ละคนพิจารณาตนเอง  ควบคุมการทำงานด้วยตนเองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
   (3) มีการให้รางวัลตอบแทนสำหรับพนักงานที่สามารถทำงานได้บรรลุ
เป้าหมาย 
  โดยเนตร์พัณณา ยาวิราช (2556, น. 99) มองว่ากระบวนการในการบริหารงานตาม
วัตถุประสงค์ ควรมีขั้นตอนสำคัญ 5 ขั้นตอน  ได้แก่ 
   (1) การทบทวนวัตถุประสงค์ขององค์การ เพ่ื อทำความเข้ าใจ ใน
วัตถุประสงค์รวมขององค์การที่เกิดข้ึนระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
   (2) การกำหนดวัตถุประสงค์ของพนักงาน เพ่ือให้พนักงานและผู้บริหารมี
ความเห็นตรงกันที่ต้องการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การตามระยะเวลาที่กำหนด 
   (3) การตรวจสอบความคืบหน้าของงาน เป็นการพิจารณาความก้าวหน้าใน
การทำงานในแต่ละช่วงเวลา 
   (4) การประเมินผลการทำงาน โดยผู้บริหารและพนักงานต้องมีการ
ประเมินผลการทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนด เพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   (5) การให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงานที่สามารถทำงานสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
  คล้ายกับแนวคิดของวิลาวรรณ  รพีพิศาล (2550, น. 182-183) และบรรยง  โต
จินดา (2542, น. 275-276) ที่มองว่ากระบวนการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ต้องมีการให้พนักงาน
เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ โดยกำหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับการทำงานและเวลาในการทำงานให้ชัดเจน นำไปสู่การกำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันว่า
วัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมานั้น มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การอย่างไร 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการทำงาน และต้องมีการประชุมอย่างต่อเนื่องระหว่างพนักงานและหัวหน้า
งาน เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าของการทำงาน โดยถือเกณฑ์มาตรฐานในวัตถุประสงค์ที่พนักงาน
เสนอและปฏิบัติกับความสำเร็จของผลงาน ซึ่งควรมีการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของงานในแต่
ละช่วงเวลาและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และในท้ายที่สุดคือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มีการตกลงร่วมกันระหว่างหัวหน้าและพนักงานว่าจะประเมินผลช่วงใดตามความ
เหมาะสมว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ 
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  นอกจากนี้เกรียงไกร  ศิริมงคล (2541, น. 54) บรรยง  โตจินดา (2542 , น. 24) 
 วิลาวรรณ  รพีพิศาล (2550, น. 31) และมุกมณี มีโชคชูสกุล (2555, น. 35) มองว่าการบริหารและ
การจัดการมีความหมายเหมือนกัน โดยมีจุดต่างในการปฏิบัติเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ  “การบริหาร” 
นิยมใช้ในงานวิชาการและราชการเป็นส่วนใหญ่  ส่วนคำว่า “การจัดการ” นิยมใช้ในวงการธุรกิจ
ทั่วไป สามารถใช้แทนกันได้ สอดคล้องกับอนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 21) ที่มีความเห็นว่าไม่พบ
ความแตกต่างในการดำเนินงานมากนักของคำว่า “การบริหารจัดการ” จึงสามารถนำมาใช้ได้สำหรับ
องค์การสมัยใหม่ เช่นเดียวกับแนวคิดของพะยอม วงศ์สารศรี (2542 อ้างถึงใน สุรพันธ์  ฉันทแดน
สุวรรณ, 2550, น. 36) ที่อธิบายว่าการบริหารและการจัดการมีความหมายไม่แตกต่างกัน โดยการ
บริหารคือการกำหนดนโยบายและมีการนำนโยบายไปปฏิบัติ เรียกว่า การจัดการ 
  ในอีกทัศนะของประเวศน์  มหารัตน์สกุล (2554, น. 6) อธิบายว่าการบริหารมีความ
แตกต่างจากการจัดการ กล่าวคือ “การบริหาร” หมายถึง การทำงานทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
และขั้นตอนที่กำหนดไว้ ส่วน “การจัดการ” หมายถึง การจัดการกิจกรรมที่ไม่ใช่งานประจำ หมาย
รวมถึงการวางแผน การจัดองค์การ การจัดสรรคน  การสั่งการ การประสานงาน การรายงานและ
การงบประมาณ ซึ่งเมื่อนำคำว่าการบริหารจัดการมารวมกัน จึงหมายถึง การทำหน้าที่ของคนและ
กลไกขององค์การในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แปรเปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
เพ่ิมเติม ดังรายละเอียดต่อไป 
 
 2.3.2 การจัดการองค์การ (Organization Management) 
 องค์การที่ประสบความสำเร็จต้องสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้และ
สามารถนำทรัพยากรที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งปัญหาขององค์การมี 2 ปัญหาที่ต้องมาช่วยกัน
ค้นหาคำตอบ คือ 1) ควรทำอย่างไรเพ่ือให้องค์การสามารถดำเนินการต่อไปได้ และ 2) ควรมีกา ร
ปรับตัวและปกป้ององค์การอย่างไรเพ่ือไม่ให้องค์การล่มสลาย (วิเชียร วิทยอุดม, 2554a, น. 10-11) 
ซึ่งสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบต่อความสามารถในการทำงานขององค์การ 
องค์การจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการจัดการ โดยเราต้องมีความเข้าใจกระบวนการของการจัดการให้ดี 
เพ่ือเข้าใจการดำรงอยู่และการปรับตัวที่เหมาะสมขององค์การ 
  2.3.2.1 นิยามและความหมายของการจัดการองค์การ 
  ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ และฉัตยาพร  เสมอใจ (2547, น. 18) ได้ให้ความหมายของ
การจัดการไว้ว่า หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการนำทรัพยากรมาบริหารซึ่งเป็นกระบวนการและเป็น
เครื่องมือในการทำงานที่ครอบคลุมในเรื่องของการวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากร 
การควบคุม การประสานงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้โดยต้องอาศัยความสามารถของบุคลากรในการกำหนดเป้าหมายจัดระเบียบ
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Technical Skills 

Human Skills 

Conceptual Skills 

จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์การเพ่ือให้งานดำเนินไปสู่ความสำเร็จความต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์การและการจัดการจึงเป็นของคู่กัน ซึ่งการจัดการต้องเป็นกระบวนการที่มีความ
ต่อเนื่อง คล้ายกับแนวความคิดของ Stoner (1978 อ้างถึงใน สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ , 2550, น. 
5) การจัดการ คือ กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม ความ
พยายามของสมาชิกในองค์การและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
เช่นเดียวกับ George and Jones (2004 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 20) กล่าวว่า การ
จัดการเป็นการวางแผน การจัดองค์การ การนำและการควบคุมคนและทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือให้
องค์การบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
   
      
     
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สอดคล้องกับ Hellriegel and Slocum (2005 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์ , 
2557, น. 20) ที่กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง ภาระงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการอำนวยการ
องค์การหรือส่วนงานอ่ืน ๆ ในองค์การในการวางแผน การจัดองค์การ การนำและการควบคุม 
เช่นเดียวกับ Dubrin (2006 อ้างถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ , 2559, น. 24) ที่มองว่าการจัดการเป็น
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ผู้นำ/ผู้บริหาร 
ทรัพยากร 

คน/เงิน/วัสดุอุปกรณ์/ข่าวสารข้อมูล 
บรรลุวัตถุประสงค์

องค์การ 

หลักการบริหาร 
- หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา 
- หลักการใช้ที่ปรึกษา 
- หลักการจัดแบ่งส่วนงานในองค์การ 
- หลักอำนาจหน้าที่ 
- หลักช่วงกว้างของการบังคับบัญชา 
- หลักการบรรจุคนให้เหมาะสม 

ภาพที่ 2.6 การบริหารองค์การ 
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กระบวนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผ่านการวางแผน การจัดองค์การ 
การจัดคน การชี้นำและการควบคุม 
  Bovee (1993 อ้างถึงใน วิภาดา คุปตานนท์ , 2551, น. 2) และสาคร สุขศรีวงศ์ 
(2550 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 20) กล่าวว่าการจัดการ หมายถึง การทำงานให้สำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ผ่านกระบวนการจัดการ 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนำและ
การควบคุมองค์การ เพ่ือประสานทรัพยากรในการบริหาร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
องค์การคล้ายกับอนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 20) ที่มีแนวคิดว่าการจัดการ หมายถึง กระบวนการใน
การทำงานอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำ
และการควบคุมรวมถึงมีการประสานการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์การเ พ่ือให้การทำงาน
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
  ส่วน Griffin (1984 อ้างถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2559, น. 23) อธิบายว่า การ
จัดการเป็นกระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การดำเนินงานและการควบคุม เพ่ือบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ในขณะที่ประเวศน์  มหารัตน์สกุล (2554, น. 6) มีแนวคิดว่าการจัดการ หมายถึง 
การจัดการกิจกรรมที่ไม่ใช่งานประจำ หมายรวมถึงการวางแผน การจัดองค์การ การจัดสรรคน การ
สั่งการ การประสานงาน การรายงานและการงบประมาณ  
  ส่วนวิภาดา คุปตานนท์ (2551, น. 2) สรุปว่า การจัดการ หมายถึง กระบวนการ
ประสานเชื่อมโยงบุคคล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ข่าวสารข้อมูลโดยอาศัยการวางแผน การจัดองค์การ 
การชักนำและการควบคุมเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
  ส่วน Robbins and Decenzo (2004 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 20)
มองว่าการจัดการ หมายถึง กระบวนการในการทำงานกับคนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ 
Snell (2002 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 20) และเสนาะ ติเยาว์ (2544, น. 20) กล่าวว่า
การบริหารจัดการที่ครอบคลุมที่สุด คือ กระบวนการทำงานกับคนและทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกับสมคิด บางโม (2553, น. 
61) ที่มีความเห็นว่า การจัดการ คือ ศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ขององค์การและนอก
องค์การ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ คล้ายกับ Dale (1973 อ้างถึงใน 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2559, น. 21) ที่กล่าวว่า การจัดการ คือ กระบวนการจัดองค์การและการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
  ในขณะที่ธงชัย สันติวงษ์ (2543 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 20) มองว่า
การจัดการ หมายถึง ภารกิจของบุคคล กลุ่มบุคคลในการเข้ามาทำหน้าที่ประสานให้การทำงานของ
บุคคลสามารถบรรลุผลได้ดี เช่นเดียวกับอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล (2558, น. 32) ที่มองว่าการจัดการใน
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องค์การ คือ การกระทำ การประสานงานในความพยายามของบุคลากรเพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จใน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ คล้ายกับแนวคิดของ Certo and Certo (2006 อ้างถึงใน อนิ
วัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 20) ที่มองว่าการจัดการเป็นการที่บุคคลสามารถแนะนำและอำนวยการ
ภาระงานในองค์การ 
  ส่วน Drucker (1979 อ้างถึงใน วิภาดา คุปตานนท์ , 2551, น. 2) กล่าวว่า การ
จัดการ คือการดำเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายโดยอาศัยผู้อ่ืนในการดำเนินการ สอดคล้องกับ 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2559, น. 25) ที่สรุปว่า การจัดการ หมายถึง การดำเนินงานที่หน่วยงานหรือ
บุคลากรในหน่วยงานนำมาใช้เพื่อนำไปสู่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
  สรุปได้ว่า การจัดการองค์การ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการนำทรัพยากรการ
บริหาร เช่น คน วัตถุ สิ่งของมาจัดการให้เป็นขั้นตอน โดยอาศัยกระบวนการในการจัดการ ได้แก่ การ
วางแผน การจัดองค์การ การควบคุม การประสานงาน การนำ การจัดสรรคน การรายงาน 
การงบประมาณ เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ 
  2.3.2.2 กระบวนการจัดการองค์การ   
    กระบวนการจัดการ คือ ขั้นตอนของการดำเนินงานที่เป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องมีการ
ดำเนินงานด้วยความรู้  ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ โดยจะต้องมีการประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์  สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการจัดการองค์การเป็น
กระบวนการที่มีความต่อเนื่อง และได้มีผู้กล่าวถึงกระบวนการจัดการองค์การไว้มากมาย อาทิเช่น 
  อนุศักดิ์  ฉิ่นไพศาล (2558 , น. 32-34) มองว่ากระบวนการของการจัดการ 
ประกอบด้วย 
   (1) การวางแผน (Planning) หมายถึง เป็นการกำหนดและตัดสินใจเลือก
กระบวนการทำงานที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จที่กำหนดไว้ 
   (2) การจัดหาบุคคล (staffing) หมายถึง การจัดเตรียมและดำรงรักษา
บุคลากรสำหรับองค์การ เพ่ือวางคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ซึ่งการจัดหาบุคคลเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การวางตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนา 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและการส่งเสริมการเลื่อนตำแหน่ง 
   (3) การอำนวยการ (Directing) หมายถึง เป็นการกระตุ้นวิธีการทำงานให้
เกิดประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายองค์การ 
   (4) การควบคุมดูแล (Supervision) หมายถึง การควบคุมและดูแลการ
ทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงาน 
   (5) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจหรือ
การกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
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ตารางที่ 2.9 ความหมายการจัดการองค์การ 
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/ - - - - - - - - - - - - - / - - - - - 2 10 

การทำงานเพื่อ
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วัตถุประสงค์ 
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ก ร ะ บ ว น ก า ร
วางแผน 

/ / / / / / / / / / / - - - - - - - - - 11 55 

การจัดองค์การ / / / / / / / / / / / - - - - / - - - - 12 60 
การควบคุม / / / / / / / / / - / - - - - - - - - - 10 50 
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ประสาน งาน /
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/ - - - - - - / - / / - - - - - / / - - 6 30 
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การจัดสรรคน/
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ทรัพยากรมนุษย์ 

- - - - / - - / - / - - - - - - - - - - 3 15 

การใช้ทรัพยากร - / / - / / / - - - / - / / / / - - - - 10 50 
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ความหมายการ
จัดการองคก์าร 
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ต่าง ๆ 
การทำงานอย่าง
เป็นขั้นตอน 

- - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 1 5 

ก า ร จั ด ก า ร
กิจกรรม 

- - - - - - - - - / - - - - - - - - - - 1 5 

การรายงาน - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - 1 5 
การงบประมาณ - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - 1 5 
การทำงานกั บ
คน /การอาศั ย
คนทำงาน 

- - - - - - - - - - - / / / - - - - / / 5 25 

ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย (2561) 
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(6) การเป็นผู้นำ (Leadership) เป็นกระบวนการที่ผู้จัดการใช้เป็นอิทธิพล
ต่อการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในทิศทางท่ีต้องการ 
    (7) การสื่ อสาร (Communication) คื อ  กระบวนการส่ งผ่ านข้อมู ล 
ประสบการณ์ ความคิดเห็นจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งเพื่อสร้างความเข้าใจ 
    (8) การควบคุม (Controlling) คือ การวัดความสำเร็จกับมาตรฐานและ
การแก้ไขความเบี่ยงเบน เพ่ือให้มั่นใจในความสำเร็จขององค์การ ซึ่งการควบคุมที่มีประสิทธิภาพจะ
ช่วยทำนายความเบี่ยงเบนก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง โดยต้องมีขั้นตอนในการควบคุม คือ การจัดสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การวัดประสิทธิภาพที่แท้จริ ง การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินการแก้ไข  
  จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ (2524 อ้างถึงใน ณรงค์  ฉิมวิเศษ, 2554, น. 31) อธิบาย
ว่ากระบวนการจัดการมี  5 ประการ ได้แก่ 
   (1) การวางแผน (Planning) เพ่ือเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงาน โดยต้องมี
การกำหนดล่วงหน้าว่าจะมีการปฏิบัติงานอย่างไร ใครคือผู้ปฏิบัติ ทำเมื่อไหร่และต้องใช้ทรัพยากรใน
การดำเนินงานอะไรบ้าง เป้าหมายเป็นอย่างไร โดยต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ได้ผลงาน
ที่บรรลุเป้าหมาย 
   (2) การเตรียมการวางแผนและการปฏิ บั ติ งาน  (Organizing and 
Preparing Operation Plan)  มีการเตรียมการและเตรียมคนไว้ให้พร้อมที่เข้าปฏิบัติงานได้ทันทีกับ
เวลาที่คาดว่าจะมีการปฏิบัติงาน โดยต้องเป็นแผนปฏิบัติการที่มีความสัมพันธ์ในเรื่องของกิจกรรม 
เวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบและทรัพยากรให้สอดคล้องกัน  ซึ่งอาจมีการจัดทำคู่มือในกา
ปฏิบัติงานในกรณีท่ีมีการทำงานในรูปแบบเดิมเป็นประจำ 
   (3) การอำนวยการ (Directing and Supervising) มีการเตรียมเอกสารอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้กับผู้ปฏิบัติงาน หมายรวมถึงระเบียบ คำสั่งและการอธิบายที่ชัดเจน เพ่ือให้มีการ
ทำงานที่ถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย โดยผู้บริหารมีหน้าที่ในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานเป็น
ระยะ เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
   (4) การประสานงาน (Coordination) มีการแสวงหาความร่วมมือและการ
ทำงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การทำงานมีความเชื่อมโยงกับสังคม ชุมชนหรือ
ประชาชนที่เป็นเป้าหมายของการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   (5) การประเมินผล  (Evaluation) มี การรายงาน  แก้ ไข  ปรับปรุ ง
ข้อบกพร่องของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องบนฐานของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
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  ในขณะที่อนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 24-26) Certo (2006 อ้างถึงใน ณรงค์  ฉิม
วิเศษ, 2554, น. 30) วิภาดา คุปตานนท์ (2551, น. 8) วิลาวรรณ  รพีพิศาล (2550, น. 43) สุรพันธ์  
ฉันทแดนสุวรรณ (2550, น. 6) ณัฏฐพันธ์ ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ และฉัตยาพร  เสมอใจ (2547, น. 
18-20) มองว่าการจัดการองค์การ ประกอบด้วย 
   (1) การวางแผน (Planning) คือ การกำหนดสิ่งที่ต้องการปฏิบัติหรือวิธีการ
ไว้ล่วงหน้า โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ กำหนดเป้าหมาย วิธีการ กิจกรรมและงบประมาณ เพ่ือให้
การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้   
   (2) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดโครงสร้างของกลุ่มงาน การ
จัดระบบงาน การจัดระบบกิจกรรมในหน่วยงาน โดยกำหนดและแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบให้
เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และคำนึงถึงสายงานในองค์การเป็นหลัก เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความ
สอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
   (3) การจัดบุคคลเข้าทำงาน (Staffing) คือ การกำหนดและจัดสรรบุคลให้
เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการฝึกอบรม พัฒนาและรักษาบุคคลไว้ให้ปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อให้งานสำเร็จและบรรลุเป้าหมายต้องมีการยึดหลักการจัดคนให้เหมาะสม
กั บ งาน แ ล ะช่ ว ง เวล า  (Put the right man on the right job at the right time) แ ล ะ ใน
ขณะเดียวกันบุคคลต้องมีคุณภาพชีวิตการทำงานหรือการทำงานอย่างมีความสุข เรียกได้ว่าเป็นการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human  Resource  Management) 
   (4) การนำ (Leading) คือ เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและเต็มใจตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยต้องมี
การชี้แนะ กระตุ้น จูงใจ ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน 
   (5) การควบคุม (Controlling) คือ กระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง โดยมีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ว่าผลสำเร็จของงาน
สอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่ หมายรวมถึงมีการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือนำไปสู่การ
ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
  มุกมณี มีโชคชูสกุล (2555, น. 50-51) มองว่าสิ่งที่ผู้บริหารต้องตระหนักและยึดเป็น
หลักในการปฏิบัติเพ่ือให้ภารกิจในองค์การประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
คือ “กระบวนการจัดการ” สามารถแบ่งได้ 5 ประการ ได้แก่ 
   (1) การวางแผน (Planning) คือ กระบวนการบริหารจัดการขั้นแรกที่เป็น
รากฐานสำคัญภายในองค์การ โดยการวางแผนเป็นเรื่องของความคิด การวิเคราะห์ การคาดเดาเรื่อง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของผู้บริหารในการตัดสินใจอย่าง
รอบคอบ 
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   (2) การจัดองค์การ (Organizing) คือ ผู้บริหารต้องมีการจัดทำแผนการ
ปฏิบัติงาน จัดทำโครงสร้างองค์การจัดแผนกงาน กำหนดตำแหน่งงาน กำหนดอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ 
เพ่ือกำหนดว่าใครต้องรับผิดชอบเรื่องอะไร ก่อให้เกิดการประสานงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็น
ระเบียบ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   (3) การจัดบุคคลเข้าทำงาน (Staffing) หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Management) คือ การจัดบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมที่ตรงกับความรู้ความสามารถ โดยผู้บริหารต้องมีการกำหนดตำแหน่งงาน ประกาศรับสมัคร 
การสรรหา การคัดเลือก การทดลองงาน การปฐมนิเทศ การบำรุงรักษา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยยึดถือประโยชน์ของ
องค์การเป็นหลัก 
   (4) การอำนวยการหรือการสั่งการ (Directing) คือ อำนาจหน้าที่ของ
ผู้บริหารในการสั่งการตลอดจนการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานภายในองค์การได้อย่างสะดวก 
โดยต้องอาศัยความคิดและศิลปะในการบังคับบัญชา ประสานให้เกิดความร่วมมือในการทำงานอย่างมี
ความเสมอภาค มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการสื่อสารกันด้วยความเข้าใจภายใต้ระบบการ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
   (5) การควบคุม (Controlling) คือ การติดตามผลการปฏิบัติงานในภากิจ
ต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยต้องมีเทคนิคในการควบคุม เช่น การกำหนดเวลา 
การกำหนดมาตรฐานงาน การวัดผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยหลักเกณฑ์ต้องมีความโปร่งใส มี
มาตรฐาน 
  ในขณะที่วิรัช สงวนวงศ์วาน (2546 อ้างถึงใน ณรงค์  ฉิมวิเศษ, 2554, น. 30) ชัย
เสฏฐ์  พรหมศรี (2551, น. 4) วิเชียร วิทยอุดม (2554a, น. 2-13) และโฉมฉาย เนื่องจำนงค์ (ม.ป.ป., 
น. 3-4) อธิบายว่ากระบวนการจัดการมี 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การนำ (Leading) และการควบคุม (Controlling) 
  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้บูรณาการแนวความคิดในกระบวนการจัดการองค์การ
จากแนวคิดเบื้องต้น  เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมในการศึกษา ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การจัดสรรบุคลากร (Staffing) การประสานงาน (Coordination) และการ
ควบคุม (Controlling) โดยได้ทำการศึกษาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.7 กระบวนการจัดองค์การ  
 1) การวางแผน (Planning) 
 การวางแผนเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการบริหารองค์การ เนื่องจากการวางแผน
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและมีการตรวจสอบการดำเนินงาน 
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาขององค์การด้วย ซึ่งมีนักวิชาการหลายคนได้กำหนดนิยาม
และความหมายของการวางแผนไว้มากมาย ดังนี้ 
 Koontz and Donnel (1972 อ้างถึงในสุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ, 2550, น. 31) นิยามว่า
การวางแผน คือ การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทำสิ่งใด ทำอย่างไรและใครเป็นผู้กระทำ ซึ่งการวางแผน
ถือว่าเป็นสะพานเชื่อมโยงจากปัจจุบันไปสู่อนาคต สอดคล้องกับ Terry (1968 อ้างถึงใน สุรพันธ์  ฉัน
ทแดนสุวรรณ, 2550, น. 31) ที่มองว่าการวางแผน คือ เทคนิคการมองอนาคตอย่างมีระบบ เป็นการ
ทำนายพยากรณ์การปฏิบัติงานว่าต้องทำอะไร เมื่อไรและที่ไหนเพ่ือให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
และสอดคล้องกับแนวคิดของมุกมณี มีโชคชูสกุล (2555 , น. 87) ที่กล่าวว่า การวางแผน คือ 
ความสามารถในการพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นระบบ เพ่ือกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมมุ่งสู่ความสำเร็จและบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 ส่วน DROR (2536 อ้างถึงใน สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ, 2550, น. 31) มองว่าการวางแผน 
คือ กระบวนการจัดเตรียมชุดข้อมูล เพื่อการตัดสินใจในการทำงานด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ คล้ายกับแนวคิดของพะยอม วงศ์สารศรี (2537 อ้างถึงใน สุรพันธ์  ฉัน
ทแดนสุวรรณ, 2550, น. 31) ที่อธิบายว่าการวางแผนเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ เพ่ือตัดสินใจเลือก
ทางเลือก เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้องค์กรบรรลุความปรารถนา สอดคล้องกับสุรพันธ์ ฉัน
ทแดนสุวรรณ สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550, น. 32-33) ที่มองว่าการวางแผนเป็นกระบวนการที่
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เกี่ยวข้องกบการกำหนดทางเลือกของภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และการ
วางแผนเป็นสิ่งที่จำเป็นในองค์การ เนื่องจากการวางแผนเป็นการคาดการณ์ในอนาคต เพ่ือรับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงที่ถูกห้อมล้อมจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การวางแนวทาง ทิศทาง 
แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ เช่นเดี ยวกับแนวคิด
ของธงชัย สันติวงษ์ (2539 อ้างถึงใน สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ, 2550, น. 31) ที่มองว่าการวางแผน 
คือ การกำหนดวิธีการไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามต้องการ 
 วิเชียร วิทยอุดม (2550, น. 4) นิยามการวางแผนว่าหมายถึง การกำหนดจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์เพ่ือองค์การ ด้วยการพัฒนากลยุทธ์ การใช้งบประมาณเพ่ือแบ่งสรรทรัพยากรและวาง
ขั้นตอนในการดำเนินงาน เช่นเดียวกับ Williams (2005 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 69) 
ที่มองว่าการวางแผน คือ การกำหนดเป้าหมายและพัฒนาวิธีการเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Certo (2003 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 69) มองการวางแผน
ว่าเป็นกระบวนการในการกำหนดว่าองค์การต้องการอะไรและจะทำอย่างไรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 Jones and Hill (2000 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 69) มองว่าการวางแผนเป็น
ประเภทของการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานขององค์การ และเอกวิทย์ 
มณีธร (2552, น. 61) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่าการวางแผนเป็นกระบวนการของการบริหารที่เป็นการ
ตัดสินใจล่วงหน้า เพ่ือให้งานสำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีการใช้
วิจารณญาณในการเตรียมการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ เช่นเดียวกับวีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 
(2548 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 69) ที่มองว่าแผนหรือแผนงานเปรียบเสมือนเข็มทิศ
และไฟฉายนำทางท่ีจะช่วยให้องค์การสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล 
 วิชัย โถสุวรรณจินดา (2549, น. 3) มีแนวคิดว่าการวางแผน คือ การกำหนดว่าจะให้เกิดสิ่ง
ใดข้ึนในอนาคตและมีการกำหนดแนวทาง วิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ส่วน Bovee (1993 อ้าง
ถึงใน วิภาดา คุปตานนท์, 2551, น. 40) ที่อธิบายว่าการวางแผนเป็นการกำหนดความต้องการใน
อนาคตขององค์การและเลือกแนวทางในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลเพ่ือบรรลุความต้องการ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Drucker (1974 อ้างถึงใน วิภาดา คุปตานนท์, 2551, น. 40) ที่มองว่าการ
วางแผนเป็นเรื่องของการกำหนดอนาคตองค์การและกำหนดวิธีการดำเนินงานเพ่ือบรรลุความ
ต้องการ 

สอดคล้องกับเสนาะ ติเยาว์ (2544, น. 83) ที่นิยามว่าการวางแผน หมายถึง กระบวนการใน
การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการดำเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์นั้น แต่สาคร สุขศรีวงศ์ 
(2552, น. 99) มองว่าการวางแผน หมายถึงการกำหนดพันธกิจ เป้าหมายและแผนงานเพื่อให้องค์การ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ทั้งนี้ Snell (2002 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์ , 2557, น. 69) มองว่าแผนคือกิจกรรมที่
ผู้บริหารต้องทำเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับอนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 
70) ที่ได้สรุปว่าการวางแผน เป็นกระบวนการกำหนดสิ่งที่ต้องการทำและตัดสินใจเลือกกระบวนการที่
ดีที่สุดเพื่อดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 สรุปได้ว่าการวางแผน คือ การมองอนาคตขององค์การ และนำมาสู่การตัดสินใจกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานว่าใครต้องทำอะไร ทำอย่างไรและทำเมื่อไหร่ เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  (1) องค์ประกอบในการวางแผน 
  บรรยง  โตจินดา (2542, น. 110-116) ได้ระบุองค์ประกอบในการวางแผนงานไว้
ดังนี้ 
   - วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวางแผน โดยมีการระบุสิ่งที่ต้องการใน
การทำแผนงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การและเป้าหมายที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  
   - กิจกรรมหรือวิธีการปฏิบัติงาน มีการกำหนดงานเพ่ือให้สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่าในแต่ละวัตถุประสงค์และเป้าหมายต้องมีกิจกรรมอะไร ทำ
อย่างไร มีข้ันตอนอย่างไร โดยต้องใช้ความรู้ในด้านการจัดองค์การหรือการแบ่งงานมาจัดกิจกรรม 
   - การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยอาจกำหนดระยะเวลาเป็นวัน 
สัปดาห์ เดือนหรือปี ซึ่งต้องระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม 
   - การกำหนดผู้รับผิดชอบ ในการวางแผนงานมีความจำเป็นในการกำหนด
ผู้รับผิดชอบภายในองค์การว่าใครหรือฝ่ายใดรับผิดชอบในกิจกรรมขององค์การ 
   - การกำหนดงบประมาณ โดยกำหนดตามกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ มี  2 
ลักษณะ คือ 1) กำหนดงบประมาณไว้ เพ่ือให้ใช้ตามงบประมาณที่กำหนด และ 2) กำหนด
งบประมาณท่ีต้องใช้จ่ายจริง 
  (2) ประเภทของการวางแผน 
  ประเภทของการวางแผนขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ในการจำแนก ซึ่งมีนักวิชาการหลายได้
กำหนดประเภทของการวางแผนไว้มากมาย เช่น 
  Robbins and Coulter (2002 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 76-86) ได้
จำแนกแผนออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  1) จำแนกตามความกว้างของแผน (Breadth) จำแนกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
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ตารางที่ 2.10 ความหมายการวางแผน 
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0.0
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การตัดสินใจล่วงหน้า / - - / / - - - - - / / / - - - - - - / 7 35 

การมองอนาคตอย่างมีระบบ - / / - - - - - - - - - - - / / - - - - 4 20 

การพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า - / / - - / - - - - - - / / - - - - - - 5 25 

การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน / / / - / / / / / / - / / / / / / / / / 18 90 

การจัดเตรียมข้อมูล - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 

กระบวนการที่เป็นระบบ - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 

การกำหนดทางเลือก - - - - / / - - - - - - - - - - - - - - 2 10 

การก ำห น ดจุ ด มุ่ งห ม ายแล ะ
วัตถุประสงค์ 

- - - - - - - / / - - - - - - - / / - - 4 20 

ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย (2561) 
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    - แผนกลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การกำหนดทิศทาง
องค์การ เพ่ือระบุจุดหมายความต้องการทั้งองค์การ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและ
วัตถุประสงค์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกองค์การนำไปสู่แผนกลยุทธ์ 
และควบคุมประเมินกลยุทธ์ โดยแผนกลยุทธ์จะใช้เป็นกรอบในการอ้างอิงพิจารณาการจัดทำ
แผนปฏิบัติการต่อไป 
    - แผนปฏิบัติการหรือแผนการดำเนินงาน คือ แผนที่กำหนดขึ้นให้
สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงปฏิบัติการ เป็นแผนที่กำหนดขึ้นเพ่ือหาแนวทางเพ่ือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้สำเร็จ 
   2) จำแนกตามระยะเวลา(Time Frame) จำแนกออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 
    - แผนระยะสั้น เป็นการกำหนดแผนงานในการดำเนินกิจกรรมใน
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีและใช้เงินลงทุนไม่สูง เช่น แผนการฝึกอบรม แผนการรับสมัครพนักงานใหม่ 
เป็นต้น 
    - แผนระยะปานกลาง เป็นการกำหนดแผนในการดำเนินกิจกรรม
ในระยะเวลา 3-5 ปี มีการใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
ต้น 
    - แผนระยะยาว เป็นการกำหนดแผนงานในการดำเนินกิจกรรม
ระยะยาวที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 5 ปีขึ้นไป ใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ใช้แรงงานจำนวนมาก เช่น 
โครงการรถไฟฟ้า การก่อสร้างสนามบิน เป็นต้น 
   3) จำแนกตามลักษณะเฉพาะ (Specific) เป็นแผนที่มีลักษณะพิเศษเพ่ือ
กำหนดทิศทางการดำเนินงาน แผนนี้ต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนในบางสิ่งได้ตาม
สถานการณ ์
   4) จำแนกตามความถี่ในการใช้งาน (Frequency of Use) จำแนกออกเป็น 
    - แผนที่ใช้เพียงครั้งเดียว หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานให้สำเร็จ เมื่อนั้นถือว่าสิ้นสุดของแผน โดยสามารถนำแผนเดิมกลับมาใช้ได้อีกในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น โปรแกรม งบประมาณโครงการ เป็นต้น 
    - แผนต่อเนื่อง เป็นแผนที่ใช้ประจำที่องค์การกำหนดขึ้นเพ่ือ
รองรับการทำงานประจำหรืองานปกติของคนในองค์การ ซึ่งต้องมีการประกาศแผนให้บุคคลใน
องค์การรับทราบ โดยไม่มีการกำหนดวันสิ้นสุดของแผน เช่น นโยบาย กระบวนการปฏิบัติงานหรือกฎ
ต่าง ๆ เป็นต้น 
  คล้ายกับแนวคิดของสุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550 , น. 37-39) ที่ได้จำแนก
ประเภทของแผนไว้ดังนี้  
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   1) จำแนกตามระยะเวลาของแผน 
    - แผนระยะสั้น (Short-term Plan) คือ แผนที่มีการกำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 1 ปี ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายชัดเจน สามารถกำหนด
รายละเอียดของแผนได้มาก โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามแผน ในแผนระยะสั้นนี้ไม่
ต้องการความยืดหยุ่นมากนัก เนื่องจากต้องการปฏิบัติให้ได้ตามแผน 
    - แผนระยะกลาง (Medium Range Plan) คือ แผนที่ มีการ
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการระหว่าง 1-3 ปี และอาจขยายตัวไม่เกิน 5 ปี เป็นแผนการ
ดำเนินการที่มีความต่อเนื่อง โดยต้องมีการกำหนดระยะเวลาและงบประมาณท่ีชัดเจน 
    - แผนระยะยาว (Long-term Plan) คือ แผนที่มีการกำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินการเกินกว่า 5 ปี ซึ่งจะมีการกำหนดแผนไว้อย่างยืดหยุ่น เพ่ือให้สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
   2) จำแนกตามขอบเขตการในการดำเนินงานของแผน 
    - แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) คือ แผนที่มีการนำมาปฏิบัติทั้ง
องค์การ เช่น วิสัยทัศน์  เป้าหมาย ภารกิจ วัตถุประสงค์และตำแหน่งขององค์การ ซึ่งจะเป็นกรอบ
แนวทางในการนำไปปฏิบัติ โดยจะครอบคลุมระยะเวลายาว 
    - แผนระดับกลาง (Intermediate Planning) เป็นกระบวนการ
ของการกำหนดว่าการสนับสนุนของหน่วยงานย่อยสามารถสร้างขึ้นได้ 
    - แผนปฏิ บั ติ การ (Operation Plan) คือ  แผนที่ มี ก ารระบุ
รายละเอียดในการดำเนินงานในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ เพ่ือให้การดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย โดยจะครอบคลุมระยะเวลาสั้น 
   3) จำแนกตามวิธีการกำหนดแผน   
    - แผนที่กำหนดจากบนลงล่าง (Top-down Plan) คือ แผนที่
องค์การได้กำหนดไว้ แล้วฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การนำไปปฏิบัติ 
    - แผนที่กำหนดจากล่างขึ้นบน (Bottom-up Plan) คือ แผนที่
ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การกำหนดไว้แล้วรวบรวมข้ึนเพื่อนำไปสู่แผนหลักขององค์การ 
  สอดคล้องกับแนวคิดของวันชัย  มีชาติ (2557, น. 153-154) เนตร์พัณณา ยาวิราช 
(2556, น. 93) ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี (2551, น. 61-62) วิลาวรรณ  รพีพิศาล (2550, น. 54) ณัฏฐพันธ์  
เขจรนันทน์ และฉัตยาพร  เสมอใจ (2547, น. 63-67) แต่ทั้งนี้วันชัย เนตร์พัณณา ชัยเสฏฐ์ วิลาวรรณ 
ณัฏฐพันธ์และฉัตยาพรได้แบ่งประเภทของการวางแผนไว้เพ่ิมเติมจากแนวคิดของสุรพันธ์ คือ การ
จำแนกตามแหล่งข้อมูล 
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   - แผนจากภายในสู่ภายนอก (Inside-out Plan) คือ เป็นการวางแผนจาก
ภายในองค์การ  เปลี่ยนแปลงอย่างใช้ระยะเวลา โดยมุ่งหวังในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์ 
   - แผนจากภายนอกสู่ภายใน (Outside-in Plan) คือ เป็นการวางแผนที่เกิด
จากการพิจารณาสภาพแวดล้อมจากภายนอกองค์การ นำไปสู่การกำหนดทิศทางและวางแผนภายใน
องค์การ 
  ในขณะที่เสนาะ ติเยาว์ (2544, น. 89-91) ได้แบ่งประเภทของการวางแผนโดยใช้
เกณฑ์ 3 อย่าง ได้แก่ 
   1) การแบ่งตามระยะเวลา (Time Horizon) โดยแบ่งออกเป็น แผนระยะ
สั้น หมายถึงแผนที่ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี แผนระยะกลาง เป็นแผนที่ใช้ระยะเวลา 1-2 ปี และแผน
ระยะยาว ซึ่งเป็นแผนที่ใช้ระยะเวลา 2-5 ปี โดยในการวางแผนระยะยาวผู้บริหารองค์การจะเป็นผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่สุด และในการวางแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวต้องมีทิศทางเดียวกันเพ่ือ
สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงานในองค์การ 
   2) การแบ่งตามขอบเขตของกิจกรรมที่ทำ (Scope of Activity) โดย
จำแนกออกเป็นแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน ซึ่งแผนกลยุทธ์เป็นแผนที่จัดทำเพ่ือสนองความ
ต้องการขององค์การในระยะยาว เป็นการเลือกวิธีการในการดำเนินงานและจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้
องค์การก้าวหน้า ส่วนแผนดำเนินงานเป็นแผนที่กำหนดขึ้นสำหรับกิจกรรมในการดำเนินงานที่จะช่วย
ให้แผนกลยุทธ์ประสบความสำเร็จ แบ่งได้เป็นแผนการผลิต แผนการตลาด แผนการเงิน แผน
ทรัพยากรมนุษย์และอุปกรณ์ 
   3) การแบ่งตามการนำไปใช้ (Frequency of Use) สามารถแยกออกเป็น
แผนที่ใช้ครั้งเดียวและแผนที่ใช้ประจำ โดยแผนที่ใช้ครั้งเดียว หมายถึง แผนในกาดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการและงบประมาณภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงานนั้น เช่น 
การกำหนดจำนวนเงิน 20,000 บาทในการซื้อเครื่องจักภายใน 1ปี เป็นต้น ในขณะที่แผนที่ใช้ประจำ 
หมายถึง แผนที่ใช้ซ้ำ ๆ กันตลอดเวลา เช่น นโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
  นอกจากนี้ ในการวางแผนในการดำเนินงานมีความเชื่อมโยงกับการวางแผน
งบประมาณ (Budget) ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการดำเนินการ
ต่าง ๆ โดยจะมีการวางแผนงบประมาณในด้านรายรับและรายจ่าย เช่น การซื้อของ กำลังคน กำลัง
การผลิต เป็นต้น (ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ และฉัตยาพร  เสมอใจ, 2547, น. 72) 
  (3) ขั้นตอนของการวางแผน 
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  การวางแผนเป็นหน้าที่สำคัญในการจัดการองค์การ ผู้บริหารทุกคนต้องดำเนินการ
เป็นลำดับแรก โดยการวางแผนต้องมีขั้นตอนที่เหมาะสม ในการนี้มีนักวิชาการได้กำหนดขั้นตอนของ
การวางแผนไว้มากมาย ดังนี้ 
  อนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 73-75) มองว่ากระบวนการวางแผนมีขั้นตอน ดังนี้ 
   1) การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคคลในองค์การได้รู้
ทิศทางหรือแนวทางในการดำเนินงานที่แน่นอน นำไปสู่การปฏิบัติงานและประสานความร่วมมือใน
องค์การในลำดับต่อไป โดยปกติในแต่ละแผนกิจกรรมอาจมีวัตถุประสงค์หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้น
ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์การ 
   2) การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมองค์การ เพ่ือให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาสและอุปสรรคที่มีผลต่อองค์การ นำไปสู่การหาแนวทางป้องกันและแก้ไข ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ อาจ
ส่งผลในระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได้ ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีกรอบในการวางแผนเพ่ือให้มีความ
น่าเชื่อถือและประสบผลสำเร็จ 
   3) กำหนดทางเลือก เป็นการค้นหาแนวทางที่องค์การต้องการมากที่สุด ซึ่ง
ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วย เช่น นักวิเคราะห์ นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
   4) การพิจารณาเพ่ือพัฒนาทางเลือก เป็นการนำทางเลือกที่กำหนดไว้มา
พิจารณา วิเคราะห์หาแนวทางในการปฏิบัติตามแผน ทั้งนี้ควรเลือกมาเพียงแนวทางที่ดีที่สุด เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติ และหากแผนที่กำหนดไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องมีการเลือก
พิจารณาแผนงานใหม่โดยลงมือดำเนินงานอย่างจริงจัง 
   5) การประเมิน เป็นการหาค่าความเชื่อมั่นและค้นหาทางเลือกต่าง ๆ 
เสมือนเป็นการพิสูจน์ผลสำเร็จของแต่ละแผนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 
   6) ขั้นการเปลี่ยนแปลงแผน เป็นการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานที่อาจจะ
ช่วยส่งเสริมให้แผนงานประสบความสำเร็จได้มากขึ้น โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการในการปฏิบัติงาน การเพ่ิมกฎกติกา การกำหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานหรือการกำหนดงบประมาณ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแต่ละองค์การ 
  ในขณะที่มุกมณี มีโชคชูสกุล (2555, น. 96-98) มองว่ากระบวนการในการวางแผน
มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1) การกำหนดยุทธวิธี เป็นการกำหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ขององค์การเพ่ือให้
เป็นแนวทางให้ทราบโดยทั่วกัน  
   2) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยวัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความ
ชัดเจนในการใช้ถ้อยคำ มีความเฉพาะเจาะจง เป็นรูปธรรมในแง่ของระยะเวลาและสถานที่ สามารถ
ตรวจสอบและวัดผลได้ ที่สำคัญต้องมีความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติและมีความเหมาะสม 
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   3) การวิเคราะห์ความพร้อมขององค์การ โดยมีการศึกษาโครงสร้าง 
นโยบาย กลยุทธ์การเงิน บุคคล ทรัพยากรต่าง ๆ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกด้วยเทคนิค 
SWOT ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจำกัดและโอกาส เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมีผลและส่งอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติการตามแผนที่กำหนดไว้ และยังช่วยทำให้องค์การสามารถวางแนวทางในการแก้ไข ป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตได้ด้วย 
   4) พิจารณาทางเลือกและแนวทางการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดแนว
ทางเลือกไว้หลายแนวทางและทำการวิเคราะห์ทางเลือกในแต่ละทาง สรุปให้เห็นข้อดี ข้อเสียพร้อม
เหตุผลประกอบ เพ่ือนำไปสู่การเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 
   5) การจัดสรรงบประมาณ  เป็นการกำหนดตัวเลขในรูปแบบของ
งบประมาณที่มีความสัมพันธ์กับแผนที่กำหนดไว้ โดยแสดงถึงรายจ่ายและรายได้ทั้งหมดในแต่ละฝ่าย 
แต่ละแผนก ผลต่างคือกำไรหรือขาดทุน 
   6) การปฏิบัติตามแผน การติดตามและการประเมินผล เป็นขั้นตอนสุดท้าย
ของการวางแผน โดยในการปฏิบัติตามแผนต้องนำไปให้บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 
ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงการจูงใจเพ่ือ
ก่อให้เกิดการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีการติดตาม ดูแล ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และเพ่ือให้ทราบ
ถึงประสิทธิภาพการทำงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานหรือไม่ อย่างไรภายในองค์การ
ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย นำไปสู่ข้อมูลและแนวทางในการจัดทำแผนในอนาคต 
  ส่วนเอกวิทย์ มณีธร (2552, น. 69-72) ได้สรุปขั้นตอนในการวางแผนจากแนวคิด
ของสมคิด บางโม (2553, น. 90-92) ไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1) การเตรียมการก่อนการวางแผน ได้แก่ การจัดตั้งหน่วยงานหรือกลุ่มคน
เพ่ือรับผิดชอบในการวางแผน โดยมีการกำหนดวิธีการวางแผนว่าควรมีข้ันตอนอย่างไร จากนั้นควรมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรการบริหาร สถิติต่าง ๆ และปัญหาต่าง ๆ ในองค์การ 
เป็นต้น 
   2) การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหา เป็นการศึกษางานที่ดำเนินการผ่าน
มาแล้วว่ามีปัญหาอะไรที่ควรได้รับการแก้ไข ต้องการให้เกิดสิ่งใหม่อะไรบ้างและองค์การมีเป้าหมาย
อย่างไร 
   3) การกำหนดแผนงานโครงการต่าง ๆ เป็นกระบวนการเขียนแผนที่ต้องมี
การกำหนดเป้า วัตถุประสงค์ วิธีการและค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วน โดยประกอบด้วย 
    - แผนงาน เป็นแผนที่มีการจัดรวมงานที่มีลักษณะเดียวกัน 
วัตถุประสงค์คล้ายกันเข้าไว้ด้วยกัน เช่น แผนการผลิต แผนการตลาด เป็นต้น 
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    - โครงการ เป็นแผนที่มีการกำหนดรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน โดยมีการระบุรายละเอียดของกิจกรรม 
    - กิจกรรม โดยในแต่ละกิจกรรมต้องมีการกำหนดว่าต้องปฏิบัติ
อย่างไร เมื่อไหร่ ใครรับผิดชอบ งบประมาณเท่าไหร่ตลอดจนวิธีประเมินผล 
   4) การปฏิบัติตามแผน คือ การนำแผนออกสู่การปฏิบัติ โดยต้ องใช้
กระบวนการบริหารต่าง ๆ ได้แก่ การจัดระบบงาน การจัดวางตัวบุคคล การอำนวยการ การสั่งการ 
การควบคุมงาน เป็นต้น ทั้งนี้บุคคลในองค์การต้องมีความเข้าใจในแผนอย่างถูกต้อง นำไปสู่การแบ่ง
งานเพ่ือนำไปปฏิบัติ โดยต้องมีการประสานงานและควบคุมการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 
   5) การประเมินผล ควรมีการตรวจสอบประเมินผลงานเป็นระยะ โดยที่
นิยม คือ ประเมินในระยะครึ่งเวลาของแผนและในเวลาสิ้นสุดของแผน ทั้งนี้องค์การต้องเลือกวิธีการ
ประเมินที่เหมาะสมมาใช้ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต การใช้สถิติ เป็นต้น โดยมีการเปรียบเทียบผล
ที่ได้รับกับวัตถุประสงค์และมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพ่ือรายงานการประเมินผลต่อผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง 
  ในขณะที่วิภาดา คุปตานนท์ (2551, น. 45-46) อธิบาว่ากระบวนการวางแผน
ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 4 ขั้นตอน คือ  
   1) ขั้นการวางแผน เพ่ือให้ได้แผนงานที่พร้อมในการนำไปปฏิบัติ ต้องมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
    - กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากทุกความ
ต้องการในอนาคตขององค์การ ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนย่อมมีขอบข่ายกว้างขวางแตกต่างกันไป
ตามความต้องการขององค์การ 
    - การพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ เป็นขั้นต่อจากการกำหนด
วัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารต้องหาแนวทางเลือกเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์นั้น โดยข้อมูลข่าวสารเป็น
เครื่องมือที่ช่วยสร้างโอกาสในการหาทางเลือกที่หลากหลาย 
    - การประเมินทางเลือก คือ การเปรียบเทียบและคาดการณ์ว่า
ทางเลือกใดเหมาะแก่การนำองค์การไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด โดย
พิจารณาจากความเป็นไปได้ ต้นทุน การใช้ทรัพยากร ระยะเวลาและความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
    - การกำหนดแผนปฏิบัติ โดยการนำทางเลือกที่ตัดสินใจเลือกแล้ว
มาระบุขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่นวิธีการทำงาน ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ระยะเวลา ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ การประเมินผลการปฏิบัติ เป็นต้น 
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   2) ขั้นการปฏิบัติตามแผน คือ การดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้กำหนดไว้ 
ผลลัพธ์ คือ ผลผลิตหรือผลงานที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน 
   3) ขั้นการประเมินผล คือ การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
กับแผนการที่กำหนดไว้ว่าสอดคล้องกันหรือไม่ ขั้นตอนนี้อยู่ในกระบวนการประเมินและควบคุม 
   4) ขั้นการปรับแผน เพ่ือให้เกิดผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
องค์การสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความเหมาะสม 
  ส่วนศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545 , น. 123-125) ได้กำหนดขั้นตอนในการ
วางแผนไว้ 8 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้ 
   1) การคำนึงถึงโอกาส เป็นการพิจารณาโอกาสจากภายในและภายนอก
องค์การ มีการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือเข้าใจปัญหา สาเหตุของปัญหา สิ่งที่ต้องการ และ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้เข้าใจถึงโอกาสในการดำเนินการ 
   2) การกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เป็นการกำหนดผลลัพธ์ของสิ่งที่
ต้องการและระยะเวลาที่กำหนด โดยอาศัยกลยุทธ์ นโยบาย กระบวนการ กฎ และงบประมาณ ซึ่ง
ผู้บริหารต้องกำหนดให้ชัดเจน 
   3) การคำนึงถึงหลักฐานของการวางแผน เป็นการกำหนดขอบเขตในการ
วางแผน เช่น นโยบายหรือแผนขององค์การ เอกสารต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
   4) การระบุทางเลือกต่าง ๆ เป็นการค้นหาทางเลือกในการปฏิบัติ 
   5) การเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ เป็นการประเมินทางเลือกโดย
เปรียบเทียบจุดอ่อน จุดแข็งในทุกทางเลือก 
   6) การเลือกทางเลือก เป็นขั้นตอนที่ยอมรับแผน ซึ่งผู้บริหารสามารถ
ตัดสินใจได้ว่าจะใช้ทางเลือกเดียวหรือหลายทางเลือก 
   7) การสร้างแผนสนับสนุน เป็นการวางแผนสนับสนุนต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
แผนหลัก 
   8) แผนตัวเลขโดยการจัดทำงบประมาณ เป็นการใส่ตัวเลขงบประมาณใน
แผนที่กำหนด แสดงถึงรายได้ รายจ่าย กำไร การขาดทุน ซึ่งจะเป็นตัววัดความก้าวหน้าของแผน 
  จากแนวคิดของนักวิชาการต่าง ๆ ในการกำหนดขั้นตอนการวางแผน สรุปได้ว่าการ
วางแผนมี 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 กำหนดวัตถุประสงค์ เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของบุคคลใน
องค์การและวัตถุประสงค์ขององค์การให้สอดคล้องกัน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ โดย
วัตถุประสงค์ต้องมีความชัดเจนและมีความเป็นไปได้ 
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   ขั้นที่ 2 วิเคราะห์องค์การ เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคขององค์การว่ามีสถานการณ์ภายในและสถานการณ์ภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การ
อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้ผู้วางแผนเข้าใจองค์การได้มากข้ึน 
   ขั้นที่ 3 สร้างทางเลือก เป็นการสร้างทางเลือกในการดำเนินการเพ่ือให้มี
การปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
   ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ทางเลือก เป็นการนำทางเลือกที่ได้มาวิเคราะห์หาจุดเด่น 
จุดด้อยในแต่ละทางเลือก นำไปสู่ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการนำไปปฏิบัติเ พ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ 
   ขั้นที่ 5 กำหนดแผน เป็นการนำทางเลือกมากำหนดว่าใครควรทำอะไร ทำ
อย่างไร ทำเม่ือไหร่ ใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการดำเนินการ 
   ขั้นที่ 6 ปฏิบัติตามแผน เป็นการนำแผนที่กำหนดไว้มาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
   ขั้นที่ 7 ประเมินแผน เป็นการนำสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติตามแผนมา
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้ เพ่ือพิจารณาดูว่าสอดคล้องกันหรือไม่ 
   ขั้นที่ 8 ปรับแผน เป็นการนำผลการประเมินมาพิจารณาเพ่ือปรับแผนหรือ
เปลี่ยนแผน เพ่ือให้องค์การได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  (5) ลักษณะของแผนที่ดี  
  สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550, น. 35-36) วิภาดา คุปตานนท์ (2551, น. 47-48) 
และสมคิด บางโม (2553, น. 84-85) กล่าวว่าลักษณะของแผนที่ดี ต้องมีการคำนึงถึงองค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้ 
   - ค่ า ใช้ จ่ าย  (Cost Effective) ควรวางแผน ให้ มี ค่ าใช้ จ่ ายที่ ต่ ำกว่ า
ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ โดยเน้นความประหยัดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

กำหนด
วัตถุประสงค์ 

วิเคราะห์
ทางเลือก 

สร้างทางเลือก 
วิเคราะห์
องค์การ 

ปฏิบัติตาม
แผน 

กำหนดแผน ประเมินแผน ปรับแผน 

ภาพที่ 2.8 ขั้นตอนในการวางแผน 
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   - ความครอบคลุม (Comprehensive) ควรมีการบูรณาการ ครอบคลุม 
รวบรวมความสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การเข้าไว้ด้วยกันทั่วทั้งองค์การ 
   - ความสอดคล้อง (Relevance) ควรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย นโยบายขององค์การ 
   - ความชัดเจน (Specificity) ควรมีความชัดเจนว่าใครทำอะไร อย่างไร ที่
ไหน เมื่อใด และต้องเสร็จเมื่อใด เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติต่อได้
อย่างชัดเจน 
   - ความมีเหตุผล (Rationality) ต้องสามารถอธิบายความเป็นมาของแผนได้
ชัดเจน และท่ีสำคัญต้องบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การด้วย 
   - มีระยะเวลาของแผน (Time) ควรมีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุดของแผนให้แน่นอน เพ่ือให้เกิดการควบคุม กำกับการปฏิบัติตามแผนได้ 
   - มีความต่อเนื่อง (Continuous Process) ควรมีความต่อเนื่องของแผน
และกระบวนการจัดการในการปฏิบัติ 
   - ความยืดหยุ่น (Flexibility) ควรมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
โดยต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสถานการณ์ 
   - เน้นอนาคต (Future Oriented) ควรกำหนดกิจกรรมว่าในอนาคตจะมี
การดำเนินการอย่างไร ทิศทางใดเพ่ือความสำเร็จและความเจริญเติบโตขององค์การ 
  ในขณะที่มุกมณี มีโชคชูสกุล (2555, น. 93-94) มองว่าแผนที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 
   - ความชัดเจน ต้องมีความชัดเจนว่าใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไรและ
ใครรับผิดชอบ 
   - ความครอบคลุม แผนที่ดีต้องมีความครอบคลุมทั่วทั้งองค์การ เพ่ือให้
องค์การบรรลุเป้าหมายและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
   - ความยืดหยุ่น ต้องมีความยืดหยุ่นและคล่องตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ  
   - ความเป็นพิธีการ โดยต้องมีการเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผน นำ
แผนไปปฏิบัติและประเมินผล ซึ่งแผนต่าง ๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจในองค์การก่อนจึ งจะ
สามารถนำไปปฏิบัติได้ 
   - ความมีเหตุมีผล ควรมีการกำหนดแผนอย่างมีเหตุผล เป็นที่ยอมรับ 
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและมีแนวทางมุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์การ 
   - ความต่อเนื่อง แผนที่ดีต้องมีความต่อเนื่องและเข้ากับแผนอ่ืน ๆ ใน
กระบวนการบริหารจัดการ 
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หมายถึง การมองอนาคตขององค์การ และนำมาสู่การตัดสินใจกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานว่าใครต้องทำอะไร ทำอย่างไรและทำเม่ือไหร่ เพ่ือให้องค์การบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 

   - ความปกปิด แผนที่ดีต้องมีผู้รู้เฉพาะผู้ที่มีความรับผิดชอบและเกี่ยวข้อง
เท่านั้น  
   - ระยะเวลาของแผน ต้องมีการกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการปฏิบัติ
ตามแผน เพื่อให้ปฏิบัติตามกำหนดเวลา 
   - คุ้มค่าใช้จ่าย ต้องตระหนักถึงความประหยัดที่เหมาะสมและคุ้มค่า 
  Jones, George and Hill (2000 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557: 73) มองวา
แผนที่ดีและมีประสิทธิภาพแผนจะต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน มีความต่อเนื่อง มีความแม่นยำ
และมีความยืดหยุ่น 
  การวางแผนเป็นกระบวนการที่ สำคัญที่คนในองค์การต้องมีการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกขององค์การที่อาจส่งผลต่อองค์การ นำไปสู่การ
กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ  พัฒนาเป็นแผนการปฏิบัติงานที่ต้องมีการกำหนด
รายละเอียดในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ ซึ่งแผนที่ดีจะต้อง
คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุม ชัดเจน  สอดคล้องกับทุกฝ่ายใน
องค์การ มีความต่อเนื่องและยืดหยุ่น (สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ, 2550, น. 35-36) ทั้งนี้จากแนวคิด
ของการวางแผน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 2.9 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวางแผน 

ขั้นตอนการวางแผน 
1.ก ำ ห น ด
วัตถุประสงค์ 
2.วิเคราะห์องค์การ 
3.สร้างทางเลือก 
4.วิเคราะห์ทางเลือก 
5.กำหนดแผน 
6.ป ฏิ บั ติ ก า ร ต าม
แผน 
7.ประเมินแผน 
8.ปรับแผน 
 

ประเภทของแผน 

1.จำแนกตามระยะเวลา 

  - แผนระยะสั้น 
  - แผนระยะกลาง 

  - แผนระยะยาว 

2.จำแนกตามการใช้ 
  - แผนกลยุทธ์ 
  - แผนปฏิบัติการ/แผนดำเนินการ 

3.จำแนกตามแหล่งข้อมูล 

  - แผนจากภายในสู่ภายนอก 

  - แผนจากภายนอกสู่ภายใน 

4.จำแนกตามวิธีการกำหนดแผน 

  - แผนที่กำหนดจากบนลงล่าง 

  - แผนที่กำหนดจากล่างขึ้นบน 

 

แผนที่ดี 
- มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
- มี ค ว าม ค รอบ ค ลุ ม ทั่ ว ทั้ ง
องค์การ 

-มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์องค์การ 

- คุ้มค่าใช้จ่าย 

- มีเหตุผล 

- มีความต่อเนื่อง 

- มีความยืดหยุ่น 
 
 ภาพที่ 2.9 สรุปแนวคิดการวางแผน 
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 2) การจัดองค์การ (Organizing)   
 การจัดองค์การถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของผู้บริหารที่ต้องมีหน้าที่กำหนดภาระงาน 
กำหนดอำนาจหน้าที่ กำหนดการใช้ทรัพยากรและกำหนดโครงสร้างขององค์การ เพ่ือให้การ
ดำเนินงานมีความเป็นระเบียบ ซึ่งมีนักวิชาการได้กำหนดนิยาม ความหมายไว้มากมาย ได้แก่ 
 Robbins and Coulter (2002 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 93) อธิบายว่าการ
จัดองค์การเป็นกระบวนการในการสร้างโครงสร้างองค์การ ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วย
สนับสนุนวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ในองค์การ  
 ในขณะที่ Certo (2006 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์ , 2557, น. 93) อธิบายถึงการจัด
องค์การว่าเป็นกระบวนการของการจัดระเบียบแบบแผนสำหรับการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้องค์การ
ประสบความสำเร็จ คล้ายกับแนวคิดของธงชัย สันติวงษ์ (2543 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, 
น. 93) ที่กล่าวว่าการจัดองค์การ คือ การจัดระเบียบกิจกรรมให้เป็นกลุ่มและมอบหมายงานให้คน
นำไปปฏิบัติว่าใครต้องทำอะไรและต้องสัมพันธ์กับฝ่ายอ่ืน ๆ อย่างไร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
ภาพร ขันธหัตถ์ (2549 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 93) ที่สรุปว่าการจัดองค์การ คือ การ
จัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่าง ๆ โดยมีการกำหนดภารกิจ บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้คนในองค์การ เพ่ือให้ประกอบภารกิจขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 สาคร สุขศรีวงศ์ (2550 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์ , 2557, น. 93) มองว่าการจัดการ
หมายถึง การออกแบบงาน การจัดแผนกงาน การจัดแบ่งอำนาจหน้าที่และการประสานงานระหว่าง
บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้องค์การสามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
เช่นเดียวกับอนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 93) ที่สรุปว่าการจัดการ เป็นการจัดระบบความสัมพันธ์
ของคนและงานเพ่ือการดำเนินงานในองค์การให้มีประสิทธิภาพ โดยออกแบบในรูปของแผนภูมิ
องค์การแสดงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่แน่นอนชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
William (2005 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 93) ที่กล่าวว่าการจัดองค์การคือการกำหนด
โครงสร้างขององค์การคือรูปร่างในแนวตั้ง แนวนอนของแผนกงาน อำนาจหน้าที่และงานภายใน
องค์การ 
 พะยอม วงศ์สารศรี (2537 อ้างถึงใน สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ , 2550, น. 45) ความ
พยายามในการกำหนดโครงสร้างขององค์การที่เอ้ืออำนวยให้แผนที่กำหนดขึ้นบรรลุผล และวิเชียร 
วิทยอุดม (2550, น. 4) กล่าวถึงการจัดองค์การว่าหมายถึง การเตรียมงาน การจัดวางโครงสร้างของ
องค์การ การสร้างความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ สอดคล้องกับมุกมณี มีโชคชูสกุล (2555, น. 
113) ที่กล่าวว่าการจัดองค์การ คือ ความพยายามในการกำหนดระเบียบ โครงสร้างขององค์การที่
เอ้ืออำนวยให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ของทุก
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ส่วน ภายใต้การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ คล้ายกับแนวคิดของหนูชัย ชูชิน
ปราการ (2538 อ้างถึงใน สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ , 2550, น. 45) ที่มองว่าการจัดองค์การเป็น
กระบวนการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคน งาน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การ เพ่ือก่อให้เกิด
การใช้ทรัพยากรขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมุ่งไปสู่จุดหมายที่ต้องการ 
 ธงชัย สันติวงศ์ (2539 อ้างถึงใน สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ , 2550, น. 45) มองว่าการจัด
องค์การ คือการจัดระเบียบต่าง ๆ ในองค์การมีการมอบหมายงานให้คนปฏิบัติตาม เป็นกระบวนการ
จัดระเบียบความรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ สอดคล้องกับวิภาดา คุปตานนท์ 
(2551, น. 86) อธิบายว่าการจัดองค์การเป็นกระบวนการในการกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่
จำเป็นต้องปฏิบัติเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย และเสนาะ ติเยาว์ (2544, น. 118) กล่าวว่า 
การจัดองค์การ หมายถึงการสร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจบังคับบัญชากับความรับผิดชอบ
งาน เพื่อให้คนในองค์การรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่นเดียวกับแนวคิดของสมคิด บางโม (2553, น. 
113) ที่มีความเห็นว่า การจัดองค์การ คือ การแบ่งองค์การออกเป็นหน่วยย่อย ให้ครอบคลุมภารกิจ
ในองค์การ มีการกำหนเหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรย่อย คล้ายกับแนวคิดของศิริวรรณ 
เสรีรัตน์และคณะ (2545, น. 184) ที่ได้ร่วมกันสรุปว่า การจัดองค์การ หมายถึง ความพยายามของ
ผู้บริหารในการหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือที่จะมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง เช่นเดียวกับแนวคิดของ Fayol (1949 อ้าง
ถึงใน วันชัย  มีชาติ, 2557, น. 35) ที่มองว่าการจัดองค์การเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาแบ่งงาน
ภายในองค์การว่าใครควรทำอะไร ทำหน้าที่ใดเพ่ือให้องค์การบรรลุผล 
 ในขณะที่ Bateman and Snell (1999 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , 2545, น. 
184) มีความเห็นว่าการจัดองค์การเป็นหน้าที่ในการรวบรวมและประสานทรัพยากรมนุษย์ การเงิน 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ข้อมูลและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับ 
วิทยา ด่านธำรงกูล (2546, น. 30) ที่มองว่าการจัดองค์การเป็นกระบวนการจัดสรรงาน ทรัพยากร
และกำหนดความสัมพันธ์ของงานต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความสำเร็จขององค์การ และ Hunt and 
Obson (2000 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545, น. 184) ที่มองว่าการจัดองค์การ เป็น
การแบ่งงานและการจัดทรัพยากร เพ่ือให้งานบรรลุผลสำเร็จ 
 สรุปได้ว่า การจัดองค์การ คือ การจัดโครงสร้างของกลุ่มงาน การจัดระบบงาน การจัดระบบ
กิจกรรมในหน่วยงาน โดยกำหนดและแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และ
คำนึงถึงสายงานในองค์การเป็นหลัก เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ โดยการจัดองค์การต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน 
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ตารางที่ 2.11 ความหมายการจัดองค์การ 

ความหมายการจัดองค์การ 
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การสร้างโครงสร้างองค์การ / - - - - / / / / / - - - - / - - - - - 7 35 

การจัดระเบียบแบบแผน/กิจกรรม - / / - - - - - - - - / - - - - - - - - 3 15 

การมอบหมายงาน/แบ่งหน้าที ่ - / / / / / / - / - - / / / / / / - / / 15 75 

การจัดระบบความสัมพันธ์ - - - / - / - - / / / - - / / - - - / - 8 40 

การจัดแผนกงาน - - - - / / - - - - - - - - - - - - - - 2 10 

การประสานงาน - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 

การติดต่อสื่อสาร - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - 1 5 

การใช้เทคโนโลยี - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - 1 5 

การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์การ - - - - - - - - - - / - - - - / - / / / 5 25 

ก า ร ส ร ร ห า บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม รู้  
ความสามารถ 

- - - - - - - - - - - - - - - / - - - - 1 5 

ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย (2561) 
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  (1) องค์ประกอบของการจัดองค์การ   
  การจัดองค์การต้องคำนึงถึงอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมที่
ต้องปฏิบัติ เพ่ือแสดงให้ เห็นถึงการประสานงานภายในองค์การอย่างเป็นระบบ โดยต้องมี
องค์ประกอบของการจัดการ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ร่วมกำหนดองค์ประกอบของการจัดการไว้
ดังนี้ 
  อนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 95-96) ได้กำหนดองค์ประกอบของการจัดองค์การ 
ประกอบด้วย 
   1) การออกแบบงาน เป็นการกำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบใน
องค์การ ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสาร การประสานงานที่ชัดเจนมากขึ้น โดยต้องดูลักษณะพิเศษของ
งานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพ่ือให้งานสำเร็จ หรืออาจมีการหมุนเวียนงานที่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงภาระงานในหน้าที่ของพนักงานให้เข้ามาทำงานในหน่วยงานใหม่ หรือการขยายขอบเขต
งานที่เป็นการเพ่ิมปริมาณของเนื้องานให้มากขึ้น หรือการเพ่ิมคุณค่าในหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เป็นการยกระดับขอบเขตเนื้องาน เพ่ือเอาชนะข้อบกพร่องในลักษณะของงาน แต่อาจเป็นการเพ่ิม
ภาระงานให้ผู้ปฏิบัติงาน 
   2) การกำหนดอำนาจหน้าที่และความความรับผิดชอบ ต้องมีการกำหนดให้
ชัดเจนในแต่ละตำแหน่งงาน เพ่ือแสดงถึงขอบเขตในการปฏิบัติงานจากผู้บริหารระดับสุงลงมา
ตามลำดับ โดยผู้ที่มีความรับผิดชอบมากกว่าย่อมต้องมีอำนาจและหน้าที่สูงกว่าผู้ที่รับผิดชอบน้อย
กว่าเสมอ 
  มุกมณี มีโชคชูสกุล (2555, น. 119-132) และสุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550, น. 
46-52) ได้กำหนดองค์ประกอบของการจัดองค์การ ประกอบด้วย   
   1) การแบ่งงานกันทำ (Division of Work) การแบ่งงานการทำพิจารณาถึง
ขอบข่ายของการทำงานที่ขึ้นอยู่กับจำนวนงานที่ได้รับมอบหมายและต้องรับผิดชอบ พิจารณาถึงความ
ลึกของงานที่ต้องมีการจัดระดับการติดตาม หมายรวมถึงความรวดเร็วและการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และพิจารณาลักษณะงานที่ต้องมีการจัดคนให้เข้ากับการปฏิบัติงานเพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
   2) การจัดแผนกงาน (Departmentalization) คือ การรวบรวมงานหรือ
ขั้นตอนการดำเนินงาน หรือกระบวนการต่าง ๆ ให้เข้ามาอยู่ในหน่วยงานใหญ่ขององค์การเพ่ือให้การ
ดำเนินงานมีความสัมพันธ์กัน 
   3) การกระจายอำนาจหน้าที่  (Distribution of Authority) คือ การะ
กระจายอำนาจที่สัมพันธ์กับตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายและตัดสินใจในการบริหาร 
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    4) การประสานงาน (Co-ordination) คือ การเชื่อมประสานของคนใน
องค์การให้เข้ามารวมกัน เพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์การ ซึ่งหมายรวมถึงการจัดโครงสร้างองค์การ 
  ในขณะที่เสนาะ ติเยาว์ (2544, น. 118-123) ได้กำหนดองค์ประกอบในการจัด
องค์การออกเป็น 4 อย่าง ได้แก่ 
   1) การแบ่งงาน (Departmentation) คือ การแบ่งงานออกเป็นกลุ่ม ๆ 
เพ่ือให้สามารถทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยมีการแบ่งแผนกงานตามหน้าที่  
(Function Departmentation) ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์การ เนื่องจากเป็นการรวม
คนที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถต่าง ๆ ไว้ได้อย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติของงาน 
   2) การมอบหมายงาน (Delegation) คือ กระบวนการมอบหมายให้
ผู้บริหารระดับล่างใช้อำนาจตัดสินใจแบบไล่ระดับตามสายงาน โดยการมอบหมายงานต้องมี 4 
กระบวนการได้แก่ การกำหนดเป้าหมาย   กำหนดส่วนงาน มอบอำนาจให้ทำงานและให้บุคคล
รับผิดชอบให้งานสำเร็จ ทั้งนี้ในการมอบหมายงานต้องมีการสร้างทัศนคติที่ดีร่วมกันในการยอมรับ
และเชื่อความคิดของคนอ่ืน โดยผู้บริหารต้องมีการมอบหมายงานและอำนาจอย่างชัดเจน เลือกคนให้
ตรงกับความต้องการและคุณสมบัติเพ่ือให้งานบรรลุผล ต้องมีการติดต่อสื่อสารตลอดเวลา เพ่ือให้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงานร่วมกัน และที่สำคัญต้องมีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำงานสำเร็จ เช่น 
การเลื่อนตำแหน่ง การเพ่ิมเงินเดือน เป็นต้น 
   3) การจัดสรรทรัพยากร 
   4) การประสานงาน 
  อีกทัศนะของสมคิด บางโม (2553, น. 115-120) ได้กำหนดองค์ประกอบของการ
จัดการไว้ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   1) การกำหนดหน้าที่การงาน หมายถึง กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ โดยหน้าที่การงานจะมีอะไรบ้างขึ้นอยู่กับเป้าหมายขององค์การ ลักษณะ
ขององค์การและขนาดขององค์การ 
   2) การแบ่งงาน หมายถึง การแยกงานหรือรวมงานที่มีลักษณะเดียวกันไว้
ด้วยกัน แล้วมอบหมายงานนั้น ๆ ให้แก่บุคคลในองค์การรับผิดชอบตามความถนัดหรือความสามารถ
ในการทำงานนั้น ๆ 
   3) หน่วยงานสำคัญในองค์การ แบ่งออกเป็น 
    - หน่วยงานหลัก หมายถึง หน่วยงานที่ทำหน้าที่ โดยตรงกับ
วัตถุประสงค์ขององค์การ ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์โดยตรงขององค์การ 
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    - หน่วยงานที่ปรึกษา หมายถึง หน่วยงานที่ช่วยให้หน่วยงานหลัก
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงาน เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานหลัก เช่น 
ฝ่ายวิจัย ฝ่ายตรวจสอบ เป็นต้น 
    - หน่วยงานอนุกร หมายถึง หน่วยงานที่ช่วยหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานที่ปรึกษา เป็นการทำงานด้านธุรการ อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่าย
บุคคล เป็นต้น 
   4) สายการบังคับบัญชา หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ทราบว่าการติดต่อสื่อสารมีเส้นทางอย่างไร มีการควบคุมและรับผิดชอบ
อย่างไร โดยสายบังคับบัญชาที่ดีต้องมีความชัดเจนว่าใครเป็นผู้มีอำนาจ ไม่ก้าวก่ายกันในสายบังคับ
บัญชา 
   5) อำนาจการบังคับบัญชา มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 
    - การรวมอำนาจ มีการรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่หน่วยงานสูงสุดเพียง
จุดเดียว ทำให้การทำงานมีความล่าช้า เช่น การบริหารงานในหน่วยงานราชการที่อำนาจการตัดสินใจ
อยู่ที่อธิบดีเท่านั้น เป็นต้น 
    - การกระจายอำนาจ มีการกระจายอำนาจไปยังผู้บริหารระดับ
ล่าง ทำให้สามารถตัดสินใจในการทำงานได้ทันที รวดเร็ว 
   6) ช่วงการควบคุม หมายถึง สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงขอบเขตความรับผิดชอบ
ของผู้บังคับบัญชาว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชากี่คน ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ใต้บังคับบัญชาต่อ
ผู้บังคับบัญชา เนื่องจากมีความเชื่อว่าการมีผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บังคับบัญชา
และคุณภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา 
   7) เอกภาพในการบังคับบัญชา หมายถึง อำนาจในการควบคุมที่มีสิทธิ์ขาด
ของบุคคล คณะบุคคลโดยเด็ดขาด โดยองค์การต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา 
ใครรับผิดชอบงานใด ซึ่งเอกภาพในการบังคับบัญชาจะช่วยให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
   8) แผนภูมิองค์การ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เข้าใจโครงสร้างองค์การว่ามี
หน้าที่ใด มีความรับผิดชอบใด แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของหน่วยงานภายในองค์การ โดยที่นิยมคือ
การเขียนแผนภูมิโครงสร้างหลัก เนื่องจากมีความชัดเจน แสดงหน่วยงานย่อยได้ทั้งหมดและไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยนัก ในการเขียนแผนภูมิโครงสร้างหลักจะมีการใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแทนหน่วยงาน
ย่อย เส้นทึบ แทนสายบังคับบัญชาและ เส้นประ แทนสายงานที่ปรึกษาหรือสายประสานงาน เช่น 
แผนภูมิโครงสร้างของกระทรวงที่มีการเขียนแผนภูมิโครงสร้างระดับกรมและเทียบเท่ากรม แล้วค่อย
เขียนโครงสร้างภายในกรม เป็นต้น 
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  ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการจัดองค์การมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 
   1) การแบ่งงาน โดยมีการแบ่งงาน มอบหมายงาน มอบหมายอำนาจในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคคลในองค์การ โดยบุคคลต้องมีคุณสมบัติ มีความรู้ มีความสามารถ
ที่สอดคล้องกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
   2) การจัดแผนกงาน เป็นการรวบรวมงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันให้อยู่
รวมกัน เพ่ือให้มีการดำเนินงานที่สัมพันธ์กันและสอดคล้องกัน 
   3) การจัดโครงสร้างองค์การ เป็นการจัดแผนภูมิโครงสร้างหน่วยงานต่าง ๆ 
ในองค์การ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ที่ต้องมีการประสานเชื่อมโยงในการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน 
 

 
ภาพที่ 2.10 องค์ประกอบของการจัดองค์การ 

  (2) การจัดโครงสร้างองค์การ  
  การจัดโครงสร้างองค์การ คือ การกำหนดหน่วยงานในแต่ละระดับให้เชื่อมโยงงาน
เข้าด้วยกัน โดยอาจมีการเชื่อมโยงงานในลักษณะแนวดิ่งหรือแนวนอนก็ได้ ความสำคัญของโครงสร้าง
องค์การ คอื โครงสร้างองค์การจะช่วยกำหนดกิจกรรมและความสัมพันธ์กับพฤติกรรมขององค์การ 
  วิภาดา คุปตานนท์ (2551, น. 74-85) อธิบายว่าโครงสร้างองค์การสามารถจัดแบ่ง
ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
   1) โครงสร้างองค์การแนวตั้ง (The Vertical Organization) เพ่ือให้การ
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารควรจัดความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งงานในระดับต่าง ๆ ใน
องค์การ โดยพิจารณาองค์ประกอบพื้นฐาน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบ

การจัดองค์การ

การแบ่ง
งาน

การจัด
แผนกงาน

การจัด
โครงสร้าง
องค์การ
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    - สายการบังคับบัญชา (Chain of Command) คือ ความสัมพันธ์
ในการเชื่อมโยงงานในแต่ระดับขององค์การ เป็นเครื่องมือที่ช่วยแสดงให้เห็นว่าใครจะต้องรายงาน
หรือปฏิบัติงานต่อใคร โดยยึดหลักเอกภาพในการบังคับบัญชาที่ควรมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพียงคน
เดียวและสายงานการเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน 
    - การมอบหมายอำนาจหน้าที่  (Delegation of Authority) คือ 
กระบวนการในการกำหนดภาระหน้าที่และการตัดสินใจเพ่ือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องยอมรับและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารที่มีอำนาจหน้าที่
อย่างเป็นทางการ โดยการมอบหมายงานที่ดีควรเป็นการมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงไป
ยังการบังคับบัญชาในระดับท่ีต่ำกว่า 
    - การรวมอำนาจและการกระจายอำนาจ (Centralization and 
Decentralization) คือ การรวบอำนาจการจัดสินใจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความ
สะดวกในการประสานงาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงานและทำให้การ
ตัดสินใจต่าง ๆ ในเรื่องสำคัญมีความง่าย หรือการกระจายอำนาจจากผู้บริหารระดับสูงไปยังผู้บริหาร
ในระดับที่ต่ำกว่า ซึ่งจะช่วยลดภาระงานของผู้บริหารระดับสูง สามารถตอบสนองความต้องการ 
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 
โดยในการพิจารณาเลือกว่าองค์การควรเป็นรูปแบบการรวมอำนาจหรือกระจายอำนาจนั้น ควร
พิจารณาขนาดขององค์การ เช่น องค์การขนาดใหญ่ควรมีรูปแบบกระจายอำนาจ เป็นต้น และ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม หากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ควรมีรูปแบบกระจายอำนาจ เป็นต้น 
    - ขนาดการควบคุม (Span of Management) คือ จำนวนของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ข้ึนตรงต่อผู้บังคับบัญชา โดยขนาดการควบคุมจะเป็นตัวกำหนดความใกล้ชิดในการ
ควบคุมงานของหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน เช่น การที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนน้อยจะก่อให้เกิด
ความใกล้ชิดในการควบคุมและประสานงาน เป็นต้น ซึ่งตามหลักการที่เหมาะสมผู้บังคับบัญชา 1 คน 
ควรมีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เกิน 6 คน หรือถ้ามีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการบังคับบัญชา 
ผู้บังคับบัญชาสามารถมีผู้ใต้บังคับบัญชาได้มากกว่า 10 คนขึ้นไป โดยสามารถแบ่งโครงสร้างออกได้ 2 
แบบ ได้แก่ โครงสร้างแบบสูงและโครงสร้างแบบราบ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ สามารถอธิบาย
ได้ดังตารางที ่2.12 
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ตารางที่ 2.12 ขนาดการควบคุม 

ปัจจัยกำหนด โครงสร้างแบบสูง โครงสร้างแบบราบ 

ความซับซ้อนของงาน งานมีความซับซ้อนมาก งานไม่มีความซับซ้อน 

มาตรฐานของงาน ไม่มี การกำหนดมาตรฐานที่
ชัดเจน เปลี่ยนแปลงได้ 

-มีการกำหนดมาตรฐานอย่าง
ชัดเจน 

-งานประจำ ทำซ้ำอยู่เสมอ 

สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน
อยู่คนละสถานที่ปฏิบัติงาน 

ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน
อยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานเดียวกัน 

ความชำนาญของผู้ปฏิบัติงาน มีความชำนาญน้อย ต้องควบคุม
อย่างใกล้ชิด 

มีความชำนาญ มาก ไม่ต้ อง
ควบคุมใกล้ชิด 

งานด้านการจัดการ ผู้บริหารต้องจัดการการงานอ่ืน 
ๆ จำนวนมาก 

ผู้บริหารมีการจัดการจำนวน
น้อยเรื่อง 

การมีหน่วยงานช่วย ไม่มีเลขาหรือผู้ช่วย มีเลขานุการหรือผู้ช่วย 

ลักษณะการปฏิบัติ งานของ
ผู้บริหาร 

ช อ บ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 

ไม่เจาะลึกในรายละเอียดของ
งาน 

ที่มา: วิภาดา คุปตานนท์ (2551, น. 74-85) 
    - กลุ่มงานหลักและกลุ่มงานช่วย (Line and Staff Position) โดย
กลุ่มงานหลัก คือ กลุ่มบุคคลในองค์การที่มีหน้าที่ตัดสินใจและกำกับการดำเนินงาน และกลุ่มงานช่วย 
คือ กลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนกลุ่มงานหลักเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาท่ีกำหนดไว้ 
    - หมุดเชื่อมโยง (Linking Pin Roles) คือ ผู้บริหารทุกตำแหน่งทำ
หน้าที่ในการเชื่อมโยงงาน ติดต่อ ประสานงาน กระจายข่าวสารกับกลุ่มคน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ใต้บังคับบัญชา กลุ่มร่วมงานในระดับเดียวกันและกลุ่มผู้บังคับบัญชา 

 
ภาพที่ 2.11 โครงสร้างองค์การแนวตั้ง  

(วิภาดา คุปตานนท์, 2551, น. 79) 

ประธาน

ผู้จัดการฝ่าย
การตลาด

รองผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่าย
ผลิต

รองผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่าย
การเงิน

รองผู้จัดการ

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
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   2) โครงสร้างองค์การแนวนอน (The Horizontal Organization) โดย
องค์การต้องการการประสานงานเชื่อมโยงงานตามแนวนอน ซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบพ้ืนฐาน 2 
องค์ประกอบดังนี้ 
   - การจัดแผนกงาน (Departmentalization) คือ การรวมงานและกลุ่มงาน
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมี 4 หลักการของการจัดแผนกงาน ได้แก่ 1) การจัดแผนกงานตามหน้าที่ 2) 
การจัดแผนกงานตามผลิตภัณฑ์ 3) การจัดแผนกงานตามภูมิศาสตร์และ 4) การจัดแผนกงานตาม
ลูกค้า 
   - การประสานงานตามแนวนอน (Horizontal Coordination) คือ เป็น
การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มงานในระดับเดียวกันของสายการบังคับบัญชา เพ่ือประสานในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน ประสานการดำเนินงานร่วมกันและประสานการแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
      

 
ภาพที่ 2.12 โครงสร้างองค์การแนวนอน  

(วิภาดา คุปตานนท์, 2551, น. 80) 
  สอดคล้องกับอนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 102-108) มุกมณี มีโชคชูสกุล มุกมณี มี
โชคชูสกุล (2555, น. 120-125) วิเชียร วิทยอุดม (2554a, น. 3-13-13-18) สมคิด บางโม (2553, น. 
131-134) สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550, น. 52-58) และวิทยา ด่านธำรงกูล (2546, น. 175-
182) ได้กำหนดโครงสร้างองค์การไว้ดังนี้ 
   1) โครงสร้างองค์การตามหน้าที่ (Functional Organization) เป็นการจัด
โครงสร้างที่แบ่งตามลักษณะงานหรือหน้าที่ที่ถนัดของแต่ละบุคคล โดยการแบ่งงานตามอำนาจหน้าที่
จะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารประสานงานได้ง่าย ควบคุมง่าย ซึ่งเหมาะกับธุรกิจขนาด
เล็ก แต่ในขณะเดียวกันการจัดโครงสร้างองค์การตามหน้าที่อาจก่อให้เกิดความไม่คำนึงถึงส่วนรวมใน
แต่ละแผนก เนื่องจากเห็นแก่หน้าที่ของตนเป็นสำคัญ การประสานงานต่อแผนกอ่ืน ๆ มีความยาก
และไม่เปิดโอกาสให้เกิดการฝึกฝนเรียนรู้งาน 

ผู้บริหาร

ฝ่ายผลิต   ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี
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ภาพที่ 2.13 โครงสร้างองค์การตามหน้าที่  

(วิเชียร วิทยอุดม, 2554a, น. 3-14) 
   2) โค รงส ร้ า งอ งค์ ก ารแบ บ พ้ื น ที่ ห รื อ ภู มิ ศ าส ต ร์  (Territorial or 
Geographic Departmentation) เป็นการจัดองค์การออกเป็นกลุ่ม โดยคำนึงถึงสภาพภูมิศาสตร์ 
สะดวกต่อการขยายธุรกิจหรือกระจายสินค้าและบริการได้ครอบคลมทุกพ้ืนที่ ทำให้องค์การเกิดการ
เรียนรู้และปรับตัวได้ตามความต้องการของคนในพ้ืนที่ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและ
บริการและลดปัญหาในการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ แต่ในขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดปัญหาใน
เรื่อวการควบคุมดูแลจากส่วนกลางที่มีความยาก เนื่องจากหน่วยงานในพ้ืนที่อาจมีอำนาจมากและ
อาจขาดความชำนาญเฉพาะด้าน  
               

 
ภาพที่ 2.14 โครงสร้างองค์การแบบพื้นที่หรือภูมิศาสตร์ 

(วิเชียร วิทยอุดม, 2554a, น. 3-15) 

ผู้บริหาร

ฝ่ายผลิต   ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี

ผู้บริหาร

ผู้จัดการทั่วไป

ภาคกลาง

ผู้จัดการทั่วไป

ภาคเหนือ

ผู้จัดการทั่วไป

ภาคใต้

ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ
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   3) โครงสร้างองค์การตามแบบงานลูกค้า (Customer Departmentation) 
เป็นการจัดกลุ่มงานโดยแยกตามความแตกต่างของลูกค้า เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการได้
อย่างรวดเร็วและชัดเจน ทั้งนี้บุคคลากรต้องมีความคุ้นเคยกับลูกค้า 
        

 
ภาพที่ 2.15 โครงสร้างองค์การตามแบบงานลูกค้า  

(วิเชียร วิทยอุดม, 2554a, น. 3-21) 
   4) โครงสร้ างองค์ การแบบตามผลิ ตภัณ ฑ์  (Departmentation by 
Product) เป็นการจัดองค์การที่ยึดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่องค์การผลิต ก่อให้เกิดความสนใจในสินค้า
และบริการที่มากขึ้น เหมาะสมกับองค์การขนาดใหญ่ แต่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการประสานงานและ
หน่วยงานที่แยกออกไปอาจมีอำนาจมาก 

     
ภาพที่ 2.16 โครงสร้างองค์การแบบตามผลิตภัณฑ์  

(วิเชียร วิทยอุดม, 2554a, น. 3-17) 

ประธาน

แผนกการค้า แผนกลูกค้า แผนกบริษัท

ฝ่ายสนับสนุนจากส่วนกลาง

ประธาน

รองประธาน

ผลิตภัณฑ์ A

รองประธาน

ผลิตภัณฑ์ B

รองประธาน

ผลิตภัณฑ์ C
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   5) โครงสร้างองค์การแบบเมทริกซ์ (Metrix Organization) เป็นการจัด
องค์การออกเป็นแผนก มีสายการบังคับบัญชา 2 สาย คือ สายบังคับบัญชาที่เป็นงานประจำและสาย
บังคับบัญชาที่เป็นงานโครงการที่เป็นแนวดิ่งหรือแนวนอนโดยมีอำนาจเท่ากัน โดยการจัดโครงสร้าง
องค์การรูปแบบนี้สามารถนำบุคคลากรที่มีความรู้และเหมาะสมมาช่วยงาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างผู้เชี่ยวชาญ แต่ในขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดความสับสนในสายบังคับบัญชาหรือบุคคลากร
อาจกำหนดความสำคัญไม่ถูกเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชาบ่อย 
       

 
 

ภาพที่ 2.17 โครงสร้างองค์การแบบเมทริกซ์  
(วิเชียร วิทยอุดม, 2554a, น. 3-23) 

  โดยการออกแบบโครงสร้างขององค์การต้องมีการกระจายอำนาจไปสู่ผู้บริหารระดับ
ล่างมากขึ้นเมื่อองค์การมีขนาดใหญ่ เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัว และรูปแบบขององค์การต้องมีความ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่องค์การเลือกใช้หรือสอดคล้องตามประเภทของงานที่ทำหรือสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการยุบหรือเปลี่ยนลักษณะงานใหม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับโครงสร้างของ
องค์การ 
  ในขณะที่ Mintzberg (อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545, น. 207-209) 
ออกแบบองค์การได้ 5 แบบ ดังนี้ 

ประธาน

ผู้อ านวยการด้านการ
ผลิต

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ A

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ B

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ C

รองประธานฝ่าย
ออกแบบ

รองประธานฝ่ายผลิต
รองประธานฝ่าย

การตลาด
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   1) องค์การแบบเรียบง่าย (Simple Structure) เป็นองค์การที่มีผู้บริหาร
ระดับสูงเป็นเจ้าขององค์การเอง เป็นโครงสร้างแบบเรียบง่าย มีความเป็นระเบียบ ซับซ้อนน้อย และ
อำนาจหน้าที่อยู่กับบุคคลคนเดียว เป็นองค์การที่เน้นการสั่งการ โครงสร้างองค์การแบบนี้เหมาะกับ
องค์การขนาดเล็ก หรือองค์การที่อยู่ในระยะเริ่มต้นหรือองค์การที่มีการแข่งขันสูง 
   2) องค์การแบบราชการจักรกล (Machine Bureaucracy) เป็นองค์ที่มี
สายบังคับบัญชาหลายระดับ มีผู้บริหารระดับกลางจำนวนมาก มีการควบคุมโครงสร้างที่ขึ้นอยู่กับ
นักวิเคราะห์ขององค์การ ใช้การกำหนดมาตรฐานที่เน้นประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับองค์การที่มีการ
ผลิตจำนวนมาก เช่น หน่วยงานราชการ บริษัทผลิตรถยนต์ ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
   3) องค์การแบบราชการวิชาชีพ  (Professional Bureaucracy) เป็ น
องค์การที่มีส่วนสนับสนุนขนาดใหญ่ มีการบังคับบัญชาแบบแบนและมีมืออาชีพที่ได้รับการฝึกฝนด้าน
เทคนิคอย่างชำนาญเป็นจำนวนมาก เหมาะกับโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สำนักงานบัญชี สำนักงาน
ทนายความ เป็นต้น 
   4) องค์การแบบหน่วยงานอิสระ (Divisionalized Form) เป็นองค์การที่
เน้นการกระจายอำนาจโดยแบ่งโครงสร้างตามผลิตภัณฑ์ ลูกค้าพ้ืนที่ ภูมิศาสตร์ จึงมีการจัดโครงสร้าง
แบบผสมภายในหน่วยงานย่อยที่มีการประสานงานกันโดยผู้บริการระดับสูง โครงสร้างแบบนี้เหมาะ
กับองค์การขนาดใหญ่ มีสินค้าที่หลากหลายและเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่คงที่ 
   5) องค์การแบบชั่วคราว (Adhocracy) หรือ แบบนวัตกรรม (Innovation) 
เป็นองค์การที่เผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ มีความเสี่ยงสูงและต้องการคิดค้น
สิ่งใหม่ ๆ โดยเน้นโครงสร้างแบบการเรียนรู้มากกว่าการใช้อำนาจหน้าที่ มุ่งสร้างความสัมพันธ์
แนวนอน มีการปฏิบัติงานแบบทีมงาน เช่น การคิดค้นสินค้าใหม่ ๆ ก่อให้เกิดโครงสร้างแบบชั่วคราว 
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ โครงสร้างจะหายไป เป็นต้น 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545, น. 211) อธิบายว่าโครงสร้างองค์การมี 2 แบบ 
ได้แก่ 
   1) โครงสร้างแบบจักรกล (Mechanistic Structures) เรียกว่า โครงสร้าง
องค์การแบบปิด เนื่องจากมีโครงสร้างองค์การที่ไม่ยืดหยุ่น มีการรวมอำนาจตัดสินใจ การกำหนด
หน้าที่ ในการปฏิบัติงานเป็นแบบตายตัว ลักษณะงานแคบ มีการมอบหมายอำนาจและการ
ติดต่อสื่อสารตามลำดับขั้น 
   2) โครงสร้างแบบมีชีวิต (Organic Structure) เป็นโครงสร้างองค์การที่มี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ยืดหยุ่นได้ ทำให้มีความคล่องตัว มีกฎเกณฑ์และข้อบังคับน้อย 
เน้นการส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม มีการติดต่อสื่อสารทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน ทำให้มีความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสารและสั่งการ 
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  ส่วนณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ และฉัตยาพร  เสมอใจ (2547 , น. 102-114) อธิบาย
โครงสร้างองค์การว่ามี 3 ประเภท ได้แก่ 
   1) โครงสร้างองค์การแบบประเพณีนิยม (Traditional Organization 
Structure) ที่มีกฎ ข้อบังคับและมีระเบียบอย่างเป็นทางการ ทำให้ช่วยลดภาระการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าของบุคลากร แต่ก็ทำให้การติดต่อสื่อสารและตัดสินใจมีความล่าช้า เหมาะกับ
งานที่มีปริมาณมากและมีขั้นตอนซ้ำ ๆ  เช่น  หน่วยงานราชการ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดย
โครงสร้างองค์การแบบประเพณีนิยมแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ   
    -  โครงสร้างแบบราชการ (Bureaucracy) มีการกำหนดอำนาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน มีรูปร่างคล้ายพีระมิดที่ผู้บริหารอยู่ในระดับบนทำหน้าที่ตัดสินใจและ
สั่งการ โดยขั้นตอนในการทำงานจะถูกแบ่งย่อยตามลำดับขั้น ทำให้เกิดการทำงานที่มีลักษณะซ้ำ ๆ 
นำไปสู่ความชำนาญของคนในระดับนั้น ๆ และมีการทำงานที่ใช้เหตุผล ปราศจากอารมณ์ส่วนตัว 
นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

 
ภาพที่ 2.18 โครงสร้างแบบราชการ  

(ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ และฉัตยาพร  เสมอใจ, 2547, น. 103) 
    - โครงสร้างแบบสายงานหลักและสายงานที่ปรึกษา (Line and 
Staff Structure) เป็นการทำงานร่วมกันของฝ่ายปฏิบัติการหรือสายงานหลักที่ทำงานตามอำนาจ
หน้าที่ร่วมกับฝ่ายให้คำปรึกษาหรือฝ่ายสนับสนุนที่เป็นผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ทำหน้าที่ในการให้
คำปรึกษา แนะนำต่าง ๆ ก่อให้เกิดการดำเนินงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยการกำหนด
โครงสร้างหน้าที่จะพิจารณาร่วมกับเป้าหมายและกิจกรรมการดำเนินการขององค์การ เพ่ือกำหนดว่า
ฝ่ายใดจะทำหน้าที่ใด จากการแบ่งโครงสร้างในรูปแบบนี้จะทำให้พนักงานในองค์การเกิดความ
ชำนาญและทำงานได้เต็มที่เนื่องจากมีผู้ให้คำปรึกษา 

กระทรวงพัฒนาสัคงม
ฯ

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
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ภาพที่ 2.19 โครงสร้างแบบสายงานหลักและสายงานที่ปรึกษา 
 (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์และฉัตยาพร เสมอใจ, 2547, น. 105) 

   2) โครงสร้างองค์การแบบที่ไม่เป็นไปตามประเพณีนิยม (Non Traditional 
Organization  Structure) เป็นโครงสร้างที่มีกฎ ข้อบังคับ ระเบียบที่ยืดหยุ่น ทำให้สมาชิกมีความ
ยืดหยุ่นและเป็นอิสระ สามารถดำเนินกิจกรรม ตัดสินใจในกรณีต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ 
นำไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์การ แต่ในขณะเดียวกันอาจทำให้
พนักงานในองค์การเกิดความสับสนในการดำเนินงานและขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ส่งผลต่อ
การดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งโครงสร้างองค์การแบบที่ไม่เป็นไปตามประเพณีนิยมแบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ   
    - โครงสร้างแบบทีมงาน (Team Organization) เป็นโครงสร้างที่
มีการรวมตัวกันของผู้ที่มีความรู้  ความชำนาญที่แตกต่างกัน เพ่ือทำงานให้บรรลุเป้าหมายให้สำเร็จ 
ภายใต้ข้อกำหนดของระยะเวลาและทรัพยากร  ซึ่งสมาชิกในทีมจะมีความสัมพันธ์ ร่วมมือกัน ไม่ให้
ความสำคัญกับตำแหน่งในองค์การและสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ปัญหาของทีม 
โครงสร้างองค์การแบบทีมงานจึงถือได้ว่าเป็นโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหา
ซับซ้อนและขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ 
    - โครงสร้างแบบโครงการเฉพาะกิจ (Project Task Force) เป็น
โครงสร้างองค์การที่อยู่ในองค์การขนาดใหญ่ แต่มีการจัดตั้งกลุ่มทำงานขึ้นชั่วคราวเพ่ือทำงาน
โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินงานที่เป็นปัญหาเร่งด่วน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถของ
สมาชิกในการร่วมมือกันแก้ปัญหา เมื่องานบรรลุเป้าหมาย สมาชิกก็สลายตัวกลับไปทำงานในหน้าที่
และตำแหน่งเดิม   

ประธาน

ผู้จัดการฝ่าย
การตลาด

รองผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่ายผลติ

รองผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

รองผู้จัดการ

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
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ภาพที่ 2.20 โครงสร้างแบบทีมงาน  

(ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์และฉัตยาพร เสมอใจ, 2547, น. 107) 
        

 
ภาพที่ 2.21 โครงสร้างแบบโครงการเฉพาะกิจ  

(อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี, 2555, น.13) 
    - โครงสร้างองค์การแบบเมทริกซ์ (Matrix Structure) เป็นการ
รวมโครงสร้างแบบทีมงานและโครงสร้างองค์การตามหน้าที่เข้าด้วยกัน เหมาะสมกับการทำงานที่ต้อง
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ค้นพบและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายในโครงสร้างประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร
ระดับสูง มีหน้าที่ในการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ เหมาะสมให้กับผู้จัดการ
โครงการ 2) ผู้จัดการโครงการ ทำหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนเพ่ือสร้างความสำเร็จให้โครงการ

ผู้ช านาญการ

ด้านการตลาด

ผู้ช านาญการด้าน
การผลิต

ผู้ช านาญการด้าน
วิจัย

ผู้ช านาญการด้าน
การพัฒนา

ผู้ช านาญการด้าน
การเงิน

ผู้จัดการหน่วยงานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

ด้านพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

ด้านการเป็นผู้น า ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้
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และตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ 3) ผู้จัดการฝ่าย มีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับผู้จัดการ
โครงการ โดยจัดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับภาระงาน และ 4) สมาชิกของทีมโครงการและ
พนักงานในฝ่าย ซึ่งบุคคลที่ทำงานร่วมภายในโครงการจะมีสถานภาพทับซ้อนกันระหว่างเป็นทีม
โครงการและพนักงานในฝ่ายที่สังกัดอยู่ 
   3) โครงสร้างองค์การสมัยใหม่ เป็นโครงสร้างที่มีการพัฒนาขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและอิทธิพลต่าง ๆ ทำให้องค์การต้องปรับตัวให้มีความยืดหยุ่น โดย
โครงสร้างองค์การสมัยใหม่แบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ 
    - องค์การแนวราบ (Horizontal Organization) เป็นองค์การที่มี
การให้อำนาจแก่พนักงานในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา โดยองค์การแนวราบจะมีการแบ่งโครงสร้าง
ตามกระบวนการที่สำคัญและสร้างทีมงานที่ประกอบด้วยพนักงานในหลาย ๆ ฝ่าย เพ่ือให้องค์การ
สามารถดำเนินกิจกรรมได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการสำคัญขององค์การแนวราบ
คือ มุ่งให้ความสำคัญของกระบวนการ มิใช่เนื้องาน โดยลดลำดับขั้นภายในองค์การให้เหลือเท่าที่
จำเป็น มุ่งใช้ทีมงานในการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ และมีการมอบสิ่งจูงใจให้แก่พนักงานด้วยการให้
รางวัลให้ข้อมูลข่าวสารและฝึกฝนพนักงาน เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้มี
ประสิทธิภาพมากกว่าโครงสร้างองค์การในรูปแบบเดิม 
    - องค์การแบบ Modular (Modular Organization) เป็นองค์การ
ที่มีการจ้างงานให้กับองค์การอ่ืนเป็นผู้รับเหมา และมีผู้รับผิดชอบในการติดต่อกับหน่วยงานอ่ืน 
เพ่ือให้เกิดการทำงานที่สอดคล้องกันกับองค์การหลัก โดยมีลักษณะสำคัญ คือ องค์การทุกองค์การมี
ความอิสระในการดำเนินงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่เกิดจากองค์การหลัก โดยองค์การที่เป็นผู้รับเหมา
จะมีการเชื่อมโยงและใช้สารสนเทศร่วมกันในการสร้างประสิทธิภาพและรวมพลังในการทำงานให้
สำเร็จ 
    - องค์การเสมือน (Virtual Organization) เป็นองค์การที่เกิดจาก
การรวมตัวกันด้วยผลประโยชน์ของผู้ผลิต ลูกค้าและคู่แข่ง โดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ เชื่อม
ประสานด้วยการพ่ึงพากันและกัน เรียกว่าเป็นองค์การพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มุ่งช่วยสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจให้กับองค์การสมาชิก 
  ซึ่ง Burn และ Stalker (1961 อ้างถึงใน ไพโรจน์  ภัทรนรากุล , 2553, น. 33) 
เสนอความคิดว่าภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป องค์การควรมีโครงสร้างที่เหมาะสม โดย
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีเสถียรภาพ  องค์การควรนำโครงสร้างแบบเครื่องจักรกลที่เป็นโครงสร้างที่มี
ความสลับซับซ้อนสูง มีความเป็นทางการและรวมอำนาจสูงมากเหมาะกับโครงสร้างที่เหมาะกับงาน
ประจำ มีการกำหนดการทำงานไว้ล่วงหน้ามาใช้ แต่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เสถียรภาพและผันผวน
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หมายถึง การจัดโครงสร้างของกลุ่ มงาน การจัด
ระบบงาน การจัดระบบกิจกรรมในหน่วยงาน โดย
กำหนดและแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบให้เหมาะสม
กับตำแหน่งงาน และคำนึงถึงสายงานในองค์การเป็น
หลัก เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกันและ
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการจัดองค์การต้องมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

ภาพที่ 2.22 สรุปแนวคิดการจัดองค์การ 

ตลอดเวลา องค์การควรนำโครงสร้างแบบมีชีวิตที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้สูง เน้นการ
สื่อสารตามแนวนอนและอำนาจของสมาชิกมาจากความรู้ความชำนาญมากกว่าตำแหน่งทางการมาใช้ 
  จากแนวคิดการจัดองค์การ ผู้วิจัยสรุปได้ดังภาพที่ 2.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

การจัด
องค์การ 

องค์ประกอบการจัดองค์การ 
- การแบ่ งงานกันทำตามความ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของคนและ
งาน 
- การจัดแผนกงานที่เป็นการวมงาน
ที่คล้ายกันเข้าไว้ด้วยกัน 
- การจัดโครงสร้างองค์การ เพ่ือ
แสดงความสัมพันธ์ในการทำงาน
ร่วมกันของแต่ละฝ่าย 

โครงสร้างองค์การ 

1.โครงสร้างองค์การแนวตั้ง 

2.โครงสร้างองค์การแนวนอน 

  - โครงสร้างองค์การตามหน้าที่ 
  - โครงสร้างองค์การแบบพื้นที่ภูมิศาสตร์ 
  - โครงสร้างองค์การตามแบบงานลูกค้า 

  - โครงสร้างองค์การตามแบบผลิตภัณฑ์ 

  - โครสร้างองค์การแบบเมทริกซ์ 

1.โครงสร้างองค์การแบบจักรกล 

2.โครงสร้างองค์การแบบมีชีวิต 

1.โครงสร้างองค์การแบบประเพณีนิยม 

  - โครงสร้างแบบราชการ 

  - โครงสร้างแบบสายงานหลักและสายงานที่
ปรึกษา 

2. โครงสร้างองค์การแบบไม่เป็นประเพณีนิยม 

  - โครงสร้างแบบทีมงาน 

  - โครงสร้างแบบโครงการเฉพาะกิจ 

  - โครงสร้างองค์การแบบเมทริกซ์ 

3.โครงสร้างองค์การสมัยใหม่ 
  - องค์การแนวราบ 

  - องค์การแบบ Modular 

  - องค์การเสมือน 
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 3) การจัดสรรบุคลากร (Staffing)  
 การจัดสรรบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการองค์การ ต้องมีการดำเนินงานใน
การสรรหาคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน  โดยมีนักวิชาการให้นิยาม “การจัดสรรบุคลากร” ไว้ดังนี้ 
 Hartanstein (1988 อ้างถึงใน วิภาดา คุปตานนท์ , 2551, น. 105) มองว่าการจัดสรร
บุคลากร คือ ระบบที่มีความซับซ้อนในการจัดการแรงงานเพ่ือให้เกิดการทำงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ 
 Champoux (2004 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 117) กล่าวว่าการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์หรือการจัดการคนในองค์การ เป็นการทำให้เกิดคุณค่าของคนในระบบการจัดการจน
สามารถทำให้องค์การบรรลุผลสำเร็จ 
 ในขณะที่สมคิด บางโม (2553, น. 142) มีความเห็นว่า การสรรหาบุคคล หมายถึง การ
จัดการงานบุคคลเพ่ือให้ได้คนที่มีความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์การ และเสนาะ ติเยาว์ (2544, น. 11) อธิบายว่าการจัดงานบุคคล คือ การจัดระเบียบและ
ดูแลบุคคลให้ทำงาน เพ่ือให้บุคคลใช้ความรู้ ความสามารถของแต่ละคนให้มากท่ีสุด เพ่ือให้องค์การมี
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 ส่วนชวลิต ประภวานนท์ (2539 อ้างถึงใน สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ, 2550, น. 60) กล่าว
ว่า การจัดหาบุคคล หมายถึง การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุตำแหน่งต่าง ๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับ
โครงสร้างขององค์การ สอดคล้องกับพะยอม วงศ์สารศรี (2538 อ้างถึงใน สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ, 
2550, น. 60) ที่กล่าวว่า การจัดหาบุคคล หมายถึง การสรรหาคนเข้าทำงานตามกระบวนการที่เป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้องค์การว่าจะมีคนที่มีความรู้ความสามารถร่วม
เป็นพนักงานในองค์การ เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
 คล้ายกับแนวคิดของมุกมณี มีโชคชูสกุล (2555, น. 141) ที่มองว่าการจัดคนเข้าทำงาน 
หมายถึง การใช้ศิลปะในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานอย่างมีคุณภาพและใช้บุคคลนั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการรักษาทรัพยากรไว้อย่างมีคุณค่าเพ่ือนำไปสู่ผลิตผลสูงสุดในองค์การ 
 เช่นเดียวกับวิเชียร วิทยอุดม (2550, น. 5) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง การรับ
และคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งนั้น ๆ รวมถึงการสอนงานและการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือช่วย
พัฒนาความรู้และความชำนาญที่เหมาะสม และวิภาดา คุปตานนท์ (2551 , น. 122) ได้อธิบาย
เพ่ิมเติมว่าการจัดสรรบุคลากร หมายถึง ภาระหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยการ
หาบุคคลเข้าทำงาน การพัฒนาพนักงาน และการสนับสนุนให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ Dessler (1998 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี
รัตน์และคณะ, 2545, น. 248) ที่มองว่าเป็นหน้าที่ในการบริหารงานเกี่ยวข้องกับการจัดหา การ
ฝึกอบรม การประเมินผลและการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน 
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 Rue and Byars (2000 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545, น. 252) มองว่าการ
สรรหาบุคคลเป็นการแสวงหาและการจูงใจบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่ว่างเพ่ือให้มา
รับการคัดเลือก สอดคล้องกับแนวคิดของวิทยา ด่านธำรงกูล (2546, น. 218) ที่กล่าวว่าการจัดสรร
บุคลากรเป็นกิจกรรมที่มุ่งแสวงหาผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ามาสมัครงานในตำแหน่งที่เปิดรับ 
แต่ Schermerhorn (1999 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545, น. 248) มองว่าการจัดสรร
บุคลากรนอกจากเป็นขั้นตอนของการจูงใจในการเข้ามาทำงานแล้ว ต้องมีการพัฒนาและการธำรง
รักษาพนักงานให้มีไหวพริบและมีพลังในการทำงานด้วย 
 เช่นเดียวกับศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545, น. 252) ที่มีความเห็นร่วมกันว่า การจัดการ
บุคคล เป็นการคัดเลือก การบรรจุตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์การ โดยองค์การ
ต้องมีการวางแผนกำลังคน มีการรับสมัคร คัดเลือกและแต่งตั้ง มีการประเมินผล การฝึกอบรมและ
พัฒนาให้มีความรู้ ความชำนาญ ส่งผลให้องค์การประสบความสำเร็จ และอนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, 
น. 118) อธิบายว่า การจัดสรรบุคลากร คือ การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์การ การ
เพ่ิมขีดความสามารถ การพัฒนา การสร้างคุณค่าและการจูงใจบุคคลให้สามารถทำงานได้บรรลุ
เป้าหมายโดยสามารถร่วมงานกับบุคคลอ่ืนและร่วมงานกับองค์การได้นานที่สุด สอดคล้ องกับ 
William (2005 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 117) อธิบายว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เป็นกระบวนการพัฒนาและรักษาคุณคนที่มีคุณสมบัติที่ดีให้ทำงานต่อไป เช่นเดียวกับเอกวิทย์ มณีธร 
(2552, น. 99) สรุปว่าการบริหารงานบุคคล คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ครอบคลุมถึงการพัฒนา
และธำรงรักษาผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาเป็นกำลังสำคัญขององค์การ 
 สรุปได้ว่าการจัดสรรบุคลากร คือ การกำหนดและจัดสรรบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
ที่ได้กำหนดไว้  โดยมีการสรรหา คัดเลือกบุคคล มีการจูงใจบุคคลให้เข้ามาทำงาน มีการฝึกอบรม 
พัฒนาและรักษาบุคคลไว้ให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ต้องการโดยใช้ความรู้และความสามารถของ
บุคคลที่มี เพ่ือให้งานสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์การ  
  (1) ระบบการสรรหาบุคคลในองค์การ 
  การสรรหาบุคลากรในองค์การต้องมีการไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบภายใต้
ความต้องการและการวางแผนภายในองค์การ เพ่ือให้ได้คนที่มีความสามารถในการทำงานได้ อย่าง
เหมาะสมเข้ามาร่วมในองค์การ โดยองค์การสามารถสรรหาบุคคลากรได้หลายรูปแบบ  ซึ่งมี
นักวิชาการกำหนดรูปแบบของการสรรหาบุคคล  ดังนี้ 
  สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550 , น. 61) เอกวิทย์ มณีธร (2552, น. 101-102) 
สมคิด บางโม (2553, น. 143-144) และศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545, น. 252) มองว่าระบบ
การสรรหาบุคคลในองค์การ สามารถสรรหาได้ 2 ระบบ ได้แก ่



110 
 
ตารางที่ 2.13 ความหมายการจัดสรรบุคลากร 

ความหมายการจัดสรรบุคลากร 
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การจัดการบุคคล/แรงงาน / - / / - - - - / - - - - - - - / 5 29.4 
การทำคุณค่าเกิดในคน - / - - - - - - - - - - - - / - - 2 11.7 
การให้ บุ คคลใช้ ความรู้  คาม
สามารถทำงาน 

- - / / - / / - - - - - - - - - - 4 23.5 

การสรรหา/คัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่ต้องการ 

- - - - / / / / / / / / - / - - - 9 52.9 

การบรรจุตำแหน่งที่เหมาะสม - - - - / - - - - - - - - / - - - 2 11.7 
การธำรงรักษาบุคคล - - - - - - / - - - - - / - - / / 4 23.5 
การพัฒนาความรู้/ความสามารถ - - - - - - - / / / - - / / / / / 8 47 
การประเมินผล - - - - - - - - - / - - - / - - - 2 11.7 
การจ่ายค่าตอบแทน - - - - - - - - - / - - - - - - - 1 5.8 
การจูงใจบุคคลให้เข้ามาทำงาน - - - - - - - - - - / - / - / - - 3 17.6 

ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย (2561) 
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   1) ระบ บคุณ ธรรม  (Merit System) เป็ น การ พิ จ ารณ าถึ งความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ต่าง ๆ ประกอบการพิจารณา โดยคำนึงถึง 
    - หลักความสามารถ เป็นหลักที่มีแนวคิดว่าคนที่มีความสามารถ
เท่านั้นที่จะเข้ามาทำงานได้ โดยยึดหลักหาคนที่ดีที่สุด ต้องมีการสอบแข่งขันเพ่ือคัดเลือกคนที่มี
ความสามารถ โดยคนที่มีความสามารถ จะเป็นคุณสมบัติในเลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่งด้วย 
     
- หลักความเสมอภาค เป็นหลักที่ไม่ใช่การใช้พรรคพวกหรือเป็นญาติกัน ทุกคนที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมสามารถเข้ามาทำงานนี้ได้อย่างเสมอภาค 
    - หลักความมั่นคง เป็นหลักประกันว่าเมื่อเข้ามาทำงานแล้วจะไม่
ถูกให้ออกจากงานง่าย ๆ มีการกำหนดและระบุในกฎหมายไว้อย่างชัดเจนในกรณีต้องเลิกจ้าง ทำให้
ผู้ทำงานรู้สึกม่ันคงในการประกอบอาชีพ 
    - หลักความเป็นกลางทางการเมือง โดยเฉพาะในหน่วยงาน
ราชการต้องมีความม่ันใจว่าบุคลากรในองค์การจะไม่ถูกบีบบังคับจากอิทธิพลฝ่ายการเมือง 
   2) ระบบอุปถัมภ์  (Patronage Systems) เป็นการตัดสินใจรับคนเข้า
ทำงานจากการชักชวน แนะนำหรือฝากจากพรรคพวก ซึ่งระบบนี้จะทำให้ขวัญของพนักงานใน
องค์การเสีย ขาดความเชื่อม่ันในองค์การและทำให้การจงรักภักดีลดน้อยลง 
  ในขณะที่ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ และฉัตยาพร  เสมอใจ (2547 , น. 132-150) 
อธิบายเพ่ิมเติมว่านอกจาก 2 ระบบข้างต้นแล้วยังมีอีก 1 ระบบ คือ ระบบอาวุโส โดยพิจารณาจาก
บุคคลที่มีการปฏิบัติงานมานาน เพ่ือแสดงให้ เห็นว่าองค์การให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งสร้างความจงรักภักดีของบุคลากร 
  (2) กระบวนการจัดสรรบุคลากร 
  การจัดสรรบุคคลากรถือว่าเป็นการบริหารงานบุคคล  ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผ่านการ
วางนโยบาย กฎ ระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงาน เพ่ือให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพและระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีนักวิชาการได้กำหนดกระบวนการในการ
จัดสรรบุคลากรไว้มากมาย ดังนี้ 
  มุกมณี มีโชคชูสกุล (2555, น. 141-156) สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550, น. 62-
65) มองว่ากระบวนการสรรหาบุคลากรเป็นหน้าที่ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย
ขั้นตอนต่อไปนี้ 
   1) กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) 
คือ กระบวนการในการวางแผน คาดการณ์อย่างเป็นระบบว่าต้องการบุคลากรประเภทใด ระดับใด 
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จำนวนเท่าใดและต้องการเมื่อใด เพื่อให้สามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน
ในระยะเวลาที่องค์การต้องการ ควรพิจารณาดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 การพิจารณาเป้าหมายและแผนงานองค์การ เพ่ือนำข้อมูล
มาจัดวางในการสรรหาบุคลากรในอนาคต 
    ขั้นที่ 2 การพิจารณาสถานการณ์ทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน คือ มี
การสำรวจและจำแนกบุคลากรต่าง ๆ ตามเพศ อายุ การศึกษา เป็นต้น 
    ขั้นที่ 3 การคาดการณ์ทรัพยากรมนุษย์ พิจารณาถึงความต้องการ 
จำนวน ประเภทของบุคลากร โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การโยกย้าย การลาออก การ
เลื่อนตำแหน่งการเกษียณอายุ เป็นต้น 
    ขั้นที่ 4 การกำหนดแผนการปฏิบัติการ เช่น แผนการสรรหา 
แผนการคัดเลือก แผนการฝึกอบรม เป็นต้น 
    ขั้นที่  5 การตรวจสอบและการปรับปรุง เพ่ือให้กระบวนการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
   2) การสรรหาบุคลากร (Recruitment) มีเป้าหมายเพ่ือให้ได้คนที่มีความรู้ 
ความสามารถมาทำงานในองค์การ โดยองค์การอาจมีการค้นหาบุคลากรจาก 2 แหล่ง ได้แก่  
    - ภายในองค์การ คือ หากมีตำแหน่งว่างเกิดขึ้น จะมีการเลือก
พนักงานภายในองค์การในตำแหน่งอ่ืนเข้ามาแทนที่ โดยสามารถสรรหาได้โดยผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่
สอบคัดเลือกหรือประกาศรับสมัครภายใน โดยแจ้งตำแหน่ง หน้าที่และคุณสมบัติพร้อมวิธีการเลือกให้
ชัดเจน ซึ่งการสรรหาจากภายในองค์การจะทำประหยัดค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจให้คนใน
องค์การ แต่ในขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดการจำกัดโอกาสของบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ 
และขาดกำลังคนในหน่วยงานได้ 
    - ภายนอกองค์การ คือ มีการคัดเลือกจากบุคคลที่มาสมัครงาน
เพ่ือบรรจุในตำแหน่งที่ต้องการ ทำให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน ได้รับความคิด
ริเริ่มใหม่ ๆ แต่ในขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมากและขวัญกำลังใจในองค์การตกต่ำ 
   ซึ่งการสรรหาสามารถสรรหาด้วยวิธีการดังนี้  ได้แก่ 1) การรับสมัครที่
สถาบันการศึกษา โดยการชี้แจงข้อมูล แจกจ่ายเอกสาร จัดทำบอร์ดหรือวิดีทัศน์ ตอบคำถามและรับ
สมัครงานตามสถาบันต่าง ๆ 2) การรับสมัครที่บริษัท เป็นการเปิดรับสมัครงานที่ผู้สมัครมาสมัครด้วย
ตนเองที่บริษัท 3) Job Fair เป็นการเปิดรับสมัครใน Job Fair ต่าง ๆ เพ่ือรับใบสมัครและ
ประชาสัมพันธ์บริษัทในทางอ้อม 4) จดหมายเชิญ โดยมีการออกจดหมายเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับตำแหน่ง 5) การรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัทและให้
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ผู้สมัครสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตได้ และ 6) การโฆษณาสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์หรือสื่อต่าง ๆ ในการสรร
หา 
   3) การคัดเลือกบุคคล (Selecting) เป็นกระบวนการต่อจากการสรรหาเพ่ือ
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการและกำหนดไว้ โดยมีการคัดเลือกตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับงานผ่านการพิจารณาจากการสัมภาษณ์ การสอบ ใบสมัคร ประวัติ การตรวจสุขภาพ 
เป็นต้น 
   4) การบรรจุแต่งตั้ง (Placement) โดยเมื่อมีการผ่านการคัดเลือกแล้ว ต้อง
มีการพิจารณาบรรจุในตำแหน่งต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ โดยต้องมีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้ได้รู้จัก
ประวัติ ผู้บริหาร โครงสร้าง กฎระเบียบต่าง ๆ ในองค์การด้วย และเพ่ือให้เกิดความม่ันใจในคุณสมบัติ
และความสามารถควรมีการให้ทดลองงานเป็นระยะเวลา 3-6 เดือนแล้วแต่ระเบียบการบริหารงาน
บุคคลภายในองค์การ 
   5) การฝึกอบรมและการพัฒนา คือ กระบวนการพัฒนา เพ่ิมพูนสมรรถนะ 
สมรรถภาพในการทำงานของบุคลากรในองค์การให้เป็นไปในทิศทางที่องค์การต้องการ เพ่ือให้
บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ เพ่ิมผลผลิตในการทำงาน เพ่ิมความมั่นใจ เพ่ิม
ความรู้ความสามารถให้บุคลากร ส่งเสริมทัศนคติที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อพนักงานโดยตรง เนื่องจาก
เกิดทักษะและความชำนาญในการทำงาน ก่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ โดยองค์การต้องมีการ
วิเคราะห์ความต้องการขององค์การ เพ่ือนำมาจัดลำดับความสำคัญและจัดโครงการหรือขอบข่ายของ
หลักสูตรการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรสามารถกระทำได้หลายวิธี เช่น การให้
คำแนะนำ การให้ลงมือปฏิบัติงาน การสอนงานโดยตรง การบรรยาย การทัศนศึกษา การสัมมนา การ
จัดเกมการบริหาร เป็นต้น 
   6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ การประเมินคุณค่าการปฏิบัติงานของ
บุคคลในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เพ่ือประกอบความดี ความชอบแก่บุคคลนั้น นำไปสู่ข้อมูลในการ
พิจารณาความเหมาะสม จุดอ่อน จุดแข็ง พฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเลื่อนตำแหน่ง จัดอบรม
ให้แก่พนักงาน 
   7) การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน อาจเกิดขึ้นเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
มีศักยภาพที่ดีขึ้น สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ หรืออาจเกิดขึ้นเพ่ือ
ปรับปรุงโครงสร้างขององค์การ หรืออาจเกิดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของ
องค์การ หรืออาจเกิดขึ้นเพ่ือปรับปรุงบุคลากรให้ เหมาะสมกับงานภายในองค์การ โดยการ
เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานจะเกิดขึ้นได้ ดังนี้ 
    - การเลื่อนตำแหน่ง คือ การมอบหมายงานให้บุคคลทำงานใน
ตำแหน่งที่สูงขึ้น มีการมอบความรับผิดชอบ มอบอำนาจและค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยอาจเลื่อน
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ตามหลักความรู้ความสามารถ หรือหลักอุปถัมภ์ที่เลือกพรรคพวก ไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถ 
หรือหลักอาวุโสและประสบการณ์ โดยเลือกผู้ที่ปฏิบัติงานมานาน หรือหลักความรู้ความสามารถและ
อาวุโส ซึ่งเป็นวิธีการทีป่ระสานความรู้และความอาวุโสมาเป็นเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่ง 
    - การโยกย้าย คือ เป็นการเปลี่ยนตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งหนึ่ง
ที่มีค่าจ้าง ความชำนาญและความรับผิดชอบอยู่ในระดับเดียวกัน เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงใน
แนวนอน  อาจเกิดได้จากการที่ผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน หรือ
พนักงานแสดงเจตจำนงเพื่อการโยกย้าย 
    - การลดขั้น คือ การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งให้ต่ำลงทั้งสถานภาพ 
รายได้ สิทธิพิเศษและโอกาสความก้าวหน้า ถือว่าเป็นการลงโทษพนักงานอย่างหนึ่ง 
    - การออกจากงาน อาจเกิดจากสภาพทางเศรษฐกิจที่ทำให้
องค์การต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและงดการจ้างงาน  หรือการเกษียณอายุ การตายจากหรือการ
ลาออกตามความต้องการของบุคลากร 
  ในขณะที่ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ และฉัตยาพร  เสมอใจ (2547 , น. 132-150) 
และศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545 , น. 249-269) กล่าวถึงว่าในการจัดสรรบุคลากรเป็น
กระบวนการที่เก่ียวกับ  
   1) การวางแผนกำลั งคน  (Manpower Planning) ผู้ บ ริห ารจะต้ อง
คาดการณ์ความต้องการกำลังคนในอนาคตขององค์การ เพ่ือให้ได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถตรงกับความต้องการขององค์การ โดยทำการคาดคะเนในอนาคต จัดโครงสร้างองค์การ 
เตรียมกำลังคน จัดทำแผนสนับสนุนและสร้างเสริมกำลังคน เนื่องจากการวางแผนกำลังคนนั้นมีส่วน
สำคัญสำหรับองค์การในเรื่องของการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดแนวทางใน
การดำเนินการและประสานงานในองค์การ   
   2) การสรรหาบุคคล (Personnel Recruitment)  สิ่งที่ควรคำนึงในการ
สรรหาบุคคลเข้าทำงาน คือ ความต้องการกำลังคนและความเหมาะสมของคนกับลักษณะงานที่จะ
ทำงาน โดยแหล่งที่มาในการสรรหาบุคคลเข้าทำงานอาจมาจากภายในองค์การและภายนอกองค์การ 
กล่าวคือ ภายในองค์การ ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้คัดเลือก โดยพิจารณาจากผลงานและคุณสมบัติ หรือ
ประกาศรับสมัครจากบุคลากรภายในอย่างเป็นทางการและเปิดเผย โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มี
คุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้  ซึ่งการสรรหาบุคลากรจาก
ภายในองค์การจะช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหาและคัดเลือก 
และสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก แต่อาจทำให้องค์การเสียโอกาสในการได้พนักงานที่มี
ความรู้ ความสามารถสูงและขาดแคลนกำลังคนทำงานใหม่ๆ ในขณะที่การสรรหาบุคลากรจาก
ภายนอก เป็นการสรรหาบุคคลอ่ืน ๆ เข้ามาปฏิบัติงานภายในองค์การ ซึ่งทำให้องค์การได้บุคลากรที่มี
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ความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ก่อให้เกิดความคิดและประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่
แตกต่างออกไป แต่ก็อาจทำให้เสียงบประมาณในการสรรหาและสร้างความขัดแย้งระหว่างบุคลากร
เดิมกับบุคลากรใหม่ได้ โดยการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์การอาจต้องอาศัยคำแนะนำจาก
บุคคลากรภายในที่อาจเป็นเครือญาติหรือคนรู้จัก สรรหาจากบุคคลที่เคยทำงานแล้วลาออกไปด้วย
การไม่มีความขัดแย้ง คัดเลือกจากบุคคลที่เข้ามาสมัครเอง ประกาศรับสมัครทั่วไป ติดต่อผ่านทาง
สถาบันต่าง ๆ หรือทำการซื้อตัวจากองค์การคู่แข่ง   
   3) การคัดเลือกบุคคล (Personal Selection) เป็นการกลั่นกรองและเลือก
บุคคลทีม่ีคุณสมบัติตามท่ีองค์การต้องการ โดยมีขั้นตอนในการสมัคร จ่ายค่าสมัคร ตรวจใบสมัครและ
เอกสารที่ผู้สมัครส่งมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จากนั้นจึงดำเนินการคัดเลือก และเมื่อได้รับการ
คัดเลือกแล้วในบางองค์การอาจมีการทดลองงาน โดยมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
   4) ค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจ ค่าจ้างและเงินเดือน ถือว่าเป็นค่าตอบแทน
สำหรับคนที่ปฏิบัติงาน  โดยค่าจ้าง (Wage) หมายถึงจำนวนเงินที่คนงานได้รับตอบแทนจากการ
ปฏิบัติตามชั่วโมง วันเวลาหรือองค์การกำหนด โดยค่าจ้างเป็นเครื่องกำหนดสถานภาพของคนงานที่
กำหนดไว้สำหรับพนักงานปฏิบัติการหรือผู้ใช้แรงงาน  ซึ่งจะแตกต่างจากเงินเดือน (Salary) ที่
หมายถึงจำนวนเงินที่คนงานได้รับ โดยถือเกณฑ์การจ่ายเหมาเป็นรายเดือน  ซึ่งถือว่าเป็นรายได้
ประจำที่บุคลากรจะได้รับที่เราเรียกว่าพนักงานสำนักงานและนักวิชาชีพ นอกจากนี้สิ่งจูงใจยังเป็นอีก
สิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในองค์การ สิ่งจูงใจนั่นคือ สวัสดิการ สามารถแบ่งได้ 5  
ประเภท ได้แก่ 1) สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ เช่น ค่าที่พัก ค่าเช่า การจัดรถรับส่ง 2) สวัสดิการด้าน
สังคมสงเคราะห์  เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนต่าง ๆ 3) สวัสดิการด้านนันทนาการ  เช่น การ
ท่องเที่ยว การจัดงานสังสรรค์ต่าง ๆ  4) สวัสดิการด้านการศึกษา เช่น การศึกษาดูงาน การอบรม 
การศึกษาต่อ และ 5) สวัสดิการด้านความม่ันคง เช่น  ประกันชีวิต บำเหน็จ บำนาญ เป็นต้น     
   5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) คือ การ
ประเมินการทำงานของบุคลากรเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ที่กำหนไว้ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการจ่าย
ค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การอบรม  เป็นต้น ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานจะช่วยปรับปรุง
การปฏิบัติงาน พัฒนาพนักงาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และเปิดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ 
โดยการประเมินพนักงานมีหลากหลายวิธี  ได้แก่ 1) การประเมินด้วยมาตรวัดแบบกราฟิก โดยทำการ
แบ่งมาตรวัดเป็น 2 แบบ คือ มาตรวัดแบบต่อเนื่องที่ผู้ประเมินจะให้คะแนนตามที่ตนเห็น และมาตร
วัดแบบไม่ต่อเนื่องที่ผู้ประเมินจะใส่เครื่องหมายลงในช่องที่กำหนด โดยแบ่งออกเป็นช่วง ๆ มีการ
กำหนดรหัสและประมวลผล 2) การประเมินด้วยการเปรียบเทียบพนักงาน โดยทำการเปรียบเทียบ
ผลงานทีละคู่สลับไปจนครบ 3) การประเมินด้วยแบบสำรวจรายการ โดยมีคำถามและให้ผู้ประเมิน
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ประเมินตามความเห็นของตน โดยมีคำตอบใช่ ไม่ใช่ หรือมาก น้อย ปานกลาง ซึ่งง่ายต่อการทำความ
เข้าใจ 4) การประเมินด้วยการบันทึกเหตุการณ์วิกฤต โดยผู้ทำการประเมินจะทำการบันทึกเหตุการณ์
สำคัญขององค์การไว้ประกอบการพิจารณาการประเมินผล 5) การประเมินโดยวิธีการตรวจสอบใน
สถานที่จริง เพื่อให้ได้ข้อมูลจริงในการปฏิบัติงานว่ามีผลงาน  ปัญหา อุปสรรคอย่างไร 6) การประเมิน
โดยการเขียนความคิดเห็นอย่างอิสระ ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลตามที่ผู้ประเมินเห็นว่าสำคัญและละเอียด 
และ 7) การประเมินโดยกลุ่ม มีการแต่งตั้งผู้ประเมินหลาย ๆ คนร่วมกันพิจารณา  เพ่ือให้ได้มุมมองที่
สมบูรณ์ 
   6) การเปลี่ยนตำแหน่งงาน (Change of Position) มีความหมายถึงการ
เลื่อนตำแหน่ง (Promotion) การโยกย้าย (Transfer) การลดขั้น (Demotion) และการให้ออกจาก
งาน (Lay off) ซึ่งการเปลี่ยนตำแหน่งงานอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ การปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 
  คล้ายกับแนวคิดของ Cherrington (1991 อ้างถึงใน วิภาดา คุปตานนท์, 2551, น. 
112-121) และสมคิด บางโม (2553, น. 145-168) ที่ได้อธิบายกระบวนการในการจัดสรรบุคลากรไว้ 
6 ขั้นตอนตามลำดับ คือ  
   1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Planning) คือ 
กระบวนการในวิเคราะห์ความต้องการขององค์การที่ต้องการพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้าน
ต่าง ๆ โดยการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ต้องคำนึงถึงเป้าหมายขององค์การ ซึ่งองค์การต้องมีการ
พยากรณ์ คาดการณ์ต่อจำนวนของพนักงานที่ต้องการและวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของงาน ภาระหน้าที่
ของงาน คุณสมบัติของบุคคลและสภาพแวดล้อมของงาน เพ่ือให้องค์การสามารถกำหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ ภาระหน้าที่ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
   2) การจัดสรรคน (Staffing) คือ กระบวนการในการสรรหา คัดเลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้าทำงาน โดยการสรรหาคนเข้าทำงานสามารถสรรหาได้จากบุคคล
ภายในองค์การและบุคคลภายนอกองค์การ จากนั้นต้องมีการคัดเลือกบุคคลที่มาสมัครเข้าทำงาน
เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด โดยใช้วิธีการคัดเลือกจากใบสมัคร 
การสัมภาษณ์ การทดสอบต่าง ๆ เป็นต้น 
   3) ก า ร ฝึ ก อ บ รม แ ล ะ พั ฒ น า  (Training and Development) คื อ 
กระบวนการที่ผู้บริหารต้องเสริมทักษะที่จำเป็นให้กับพนักงานด้วยการอบรมและพัฒนา ซึ่งรูปแบบ
ของการฝึกอบรมมีหลายลักษณะ คือ 
    - การปฐมนิเทศ คือ กระบวนการในการแนะนำองค์การ หัวหน้า
งาน โครงสร้างองค์การ การบังคับบัญชาแก่พนักงานใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมสั้น ๆ ไม่ซับซ้อน 
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    - การเรียนรู้ทางสังคม คือ กระบวนการในการมุ่งให้พนักงานใหม่
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลา 
    - การฝึกอบรม คือ กระบวนการสอนให้พนักงานเข้าใจและมี
ทักษะเพ่ิมในการปฏิบัติงาน  เช่น การฟังบรรยาย การศึกษาดูงาน การสัมมนา เป็นต้น 
    - การพัฒนาวิชาชีพ คือ กระบวนการฝึกงานเพ่ือพัฒนาพนักงาน
ให้ก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญ มุ่งสร้างเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในความรู้ ความสามารถต่าง ๆ  
    - การสอนงาน คือ กระบวนการสอนงานระหว่างหัวหน้างานและ
ผู้ปฏิบัติงานหรือระหว่างพนักงานที่มีประสบการณ์มากกับผู้ที่มีประสบการณ์น้อย 
   4) การจั ดการค่ าจ้ าง  ค่ าตอบแทน  (Compensation) โดยค่ าจ้ า ง
ค่าตอบแทน ได้แก่ 1) ค่าจ้างที่เป็นการจ่ายเพ่ือตอบแทนในการใช้แรงงาน 2) ประโยชน์ที่ให้แก่
พนักงาน เช่น ประกันชีวิต การรักษาพยาบาล การลาหยุด เป็นต้น และ 3) ผลประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น 
โบนัส การซื้อหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้เครื่องมือที่สำคัญในการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน คือ 1) การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 2) การใช้ระบบคุณธรรมที่การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนที่มีความเสมอภาค และ 3) 
ระบบอุปถัมภ์ที่ใช้การคุ้นเคยส่วนตัว การเล่นพรรคพวก 
   5) การประเมินผล (Employee Evaluation) คือ กระบวนการประเมิน
การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่องค์การคาดหวังหรือไม่ เพ่ือนำผลการประเมินไปเป็นพ้ืนฐานในการ
เลื่อนตำแหน่ง ลดตำแหน่ง หมุนเวียน โยกย้ายและเปลี่ยนแปลง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประเมินในเรื่องของทักษะความชำนาญ ความ รู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความพยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ 
Bovee (1998 อ้างถึงใน วิภาดา คุปตานนท์ , 2551, น. 119-120) ที่อธิบายว่าการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานต้องประเมินในเรื่องของ 1) ผลการปฏิบัติงาน 2) พฤติกรรม และ 3) คุณลักษณะส่วนตัว 
เช่น มนุษยสัมพันธ์ที่ดี การวางตัวที่เหมาะสม ความมั่นใจ เป็นต้น  
   ซึ่งบุคคลที่ทำหน้าที่ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยอาจใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น 
การบรรยายคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในแง่จุดเด่นและจุดด้อย การใช้แบบประเมินที่มีข้อความเป็น
ประเด็นในการประเมินการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
   6) การโยกย้าย เปลี่ยนแปลงและการจัดคนเข้าแทนตำแหน่งที่ว่าง 
(Employee Movement and Replacement) คือ กระบวนการในการจัดหาบุคคลเข้ามาแทนที่
หรือลดจำนวนพนักงาน โดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเกิดขึ้นจากการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การลด
ขั้นตำแหน่ง การโยกย้าย การลาออก และการสิ้นสุดการจ้าง 
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  ในขณะที่เอกวิทย์ มณีธร (2552, น. 103-121) มีมุมมองว่ากกระบวนการจัดสรร
บุคลากร ควรมีกระบวนการ ดังนี้ 
   1) การวางแผนกำลังคนและตำแหน่ง คือ การคาดคะเนว่าต้องการกำลังคน
จำนวนเท่าใด จึงจะสามารถทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยต้องสอดคล้องกับตำแหน่งงาน 
หน้าที่รับผิดชอบที่องค์การต้องการ ซึ่งต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง
และค่าจ้างที่ต้องสัมพันธ์กัน 
   2) การแสวงหาบุคคลเข้าทำงาน คือ กระบวนการในการสรรหาบุคคลและ
เลือกสรรบุคคล โดยการสรรหาบุคคลสามารถสรรหาได้  2 แหล่ง ได้แก่ แหล่งภายในองค์การและ
แหล่งภายนอกองค์การที่มีการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกองค์การเข้ามาสมัครงาน ทั้งนี้บุคคลที่มา
สมัครควรผ่านกระบวนการเลือกสรรขององค์การ เช่น การสอบคัดเลือก การสัมภาษณ์ เป็นต้น เมื่อได้
ผ่านกระบวนการเลือกสรรมาแล้วต้องมีการให้ทดลองปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งที่
ต้องการด้วย  
   3) การธำรงรักษาบุคคล คือ กระบวนการที่ผู้บริหารต้องบำรุงรักษาบุคคล
ให้อยู่กับองค์การนานที่สุด เช่น การสร้างแรงจูงใจด้วยเงิน วัตถุ สิ่งของ การจัดสวัสดิการต่าง ๆ เป็น
ต้น  
   4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการในติดตาม ตรวจสอบผล
การปฏิบัติงานและคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ เพ่ือนำไปสู่การเลื่อน
ตำแหน่ง การขึ้นเงินเดือน การพัฒนาบุคคล การปรับปรุงวิธีการทำงานหรืออ่ืน ๆ ในอนาคต ซึ่งอาจ
ใช้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการกำหนดแบบฟอร์มหลักเกณฑ์การประเมิน การ
กำหนดมาตรฐานในการประเมิน การจดบันทึกรายงาน การเปรียบเทียบบุคคล เป็นต้น 
   5) การพัฒนาบุคคล คือ กระบวนการในการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 
ความชำนายการในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทุกคนในองค์การสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น โดยอาจใช้
กระบวนการปฐมนิเทศ สอนงาน หาพี่เลี้ยง ศึกษาดูงาน อบรมต่าง ๆ เป็นต้น 
   6) การให้พ้นจากงาน คือ การทำให้บุคคลที่ทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ ขาด
การปรับปรุงตนเองพ้นจากงานที่ปฏิบัติอยู่ หรือการให้พ้นจากงานเนื่องจากความจำเป็น เช่น การ
ลาออก การให้ออกเพราะไม่มีเงินจ้าง การให้ออกเพราะมีความผิด เป็นต้น 
  ส่วนอนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 121-133) มองว่ากระบวนการจัดสรรบุคลากร 
ควรมีกระบวนการ ดังนี้ 
   1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลความ
ต้องการพนักงานและบุคคลที่จะเข้าร่วมงานในแต่ละองค์การ แต่ละฝ่าย โดยจะมีการสอบถามหรือ
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สำรวจความต้องการพนักงานใหม่ในแต่ละหน่วยงานย่อยว่ามีความต้องการมากน้อยเพียงใด โดยต้อง
มีความสอดคล้องของลักษณะงานที่ต้องการกับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการ 
   2) การพยากรณ์กำลังแรงงาน เป็นกระบวนการในการคาดการณ์กำลัง
แรงงานขององค์การในอนาคตเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการขององค์การ โดยอาจใช้ผู้ชำนาญการ
ในการพยากรณ์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด เนื่องจากเป็นการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายในองค์การเข้ามาร่วม
พิจารณาข้อมูลกำลังคนในอดีตและปัจจุบัน เพ่ือร่วมกันพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำและเหมาสม หรือใช้
การพยากรณ์แนวโน้มที่พิจารณาจากนโยบายการลดหรือขยายกิจการในอนาคต หรือการพยากรณ์
จากหน่วยงานภายในองค์การที่มารวมกันพิจารณาข้อมูลกำลังแรงงานจากอดีตถึงปัจจุบันเช่นกัน เป็น
ต้น 
   3) การสรรหา เป็นกระบวนการกระจายข้อมูลตำแหน่งว่างและชักจูงบุคคล
ให้เข้ามาทำงานร่วม โดยการสรรหาอาจมาจากภายในองค์การหรือเปิดรับสมัครจากบุคคลภายนอก
องค์การก็ได้ 
   4) การคัดเลือก เป็นกระบวนการที่มีความยุ่งยากมากที่สุด เนื่องจากมี
ขั้นตอนและปัจจัยเกี่ยวข้องมากมายในการพิ จารณา ซึ่ งองค์การอาจพิจารณาจากความรู้  
ความสามารถด้านสติปัญญา ความสามารถด้านจิตใจ ความรู้สึก เพ่ือวัดทัศนคติและการรับรู้ของ
ผู้สมัคร หรือวัดความสามารถในการปรับตัวของบุคคล โดยสามารถเลือกวิธีการต่าง ๆในการคัดเลือก
ได้ ซึ่งมี 3 วิธีหลัก ได้แก่ การทดสอบ การสัมภาษณ์และการให้ลงมือปฏิบัติจริง 
   5) การทดลองงานและบรรจุ องค์การโดยทั่วไปจะกำหนดให้พนักงานใหม่
สามารถเข้าทำงานได้ทันทีในระยะแรกเรียกว่าขั้นทดลงงาน เป็นระยะเวลาประมาณ 120 วัน ซึ่งอาจ
มากกว่าหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ โดยพนักงานต้องทำหน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่งงานจริง ซึ่ งอาจมีพ่ีเลี้ยง
คอยแนะนำหรือสาธิตให้ดู เมื่อพนักงานสามารถปฏิบัติงานผ่านแล้วจะได้รับการบรรจุเข้าสู่ตำแหน่ง
งานในองค์การ 
   6) การปฐมนิเทศ เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการแสวงหาบุคคลที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสมอกับงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานใหม่ได้ทำความรู้จักกับองค์การอย่างละเอียดและ
ชัดเจน เพ่ือให้พนักงานปรับตัวให้เข้ากับองค์การและทราบวัฒนธรรมขององค์การได้เร็วขึ้น 
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ตารางที่ 2.14 ตารางเปรียบเทียบกระบวนการจัดสรรบุคลากร 

กระบวนการ
จัดสรรบุคลากร 

- ม
ุกม

ณ
ี ม

ีโช
คชู

สก
ุล 

(2
55

5)
 

- ส
ุรพ

ันธ
์ ฉ

ันท
แด

นส
ุวร

รณ
 (2

55
0)

 

- ณ
ัฏฐ

พัน
ธ์ 

เข
จร

นัน
ท์แ

ละ
ฉัต

ยา
พร

 
เส

มอ
ใจ

 (2
54

7)
 

- ศ
ิริว

รร
ณ

 เส
รีร

ัตน
์แล

ะค
ณ

ะ 
(2

54
5)

 

- ส
มค

ิด 
บา

งโม
 (2

55
3)

 
-C

he
rri

ng
to

n 
(19

91
) 

- เ
อก

วิท
ย์ 

มณ
ีธร

 (2
55

2)
 

- อ
นิว

ัช 
แก

้วจ
ำน

งค
์ (2

55
7)

 

ขั้นที่ 1 ก า ร ว า ง แ ผ น
กำลังคน 

ก า ร ว า ง แ ผ น
กำลังคน 

ก า ร ว า ง แ ผ น
กำลังคน 

ก า ร ว า ง แ ผ น
กำลังคน 

ก า ร ว า ง แ ผ น
กำลังคน 

ขั้นที่ 2 ก า ร ส ร ร ห า
บุคคล 

ก า ร ส ร ร ห า
บุคคล 

ก า ร ส ร ร ห า
บุคคล 

ก า ร ส ร ร ห า
บุคคล 

การพยากรณ์
กำลังแรงงาน 

ขั้นที่ 3 ก า ร คั ด เลื อ ก
บุคคล 

ก า ร คั ด เลื อ ก
บุคคล 

ก า รฝึ ก อ บ ร ม
และการพัฒนา 

การธำรงรักษา
บุคคล 

ก า ร ส ร ร ห า
บุคคล 

ขั้นที่ 4 การบรรจุแต่งตั้ง ค่าตอบแทนและ
สิ่งจูงใจ 

ค่าตอบแทนและ
สิ่งจูงใจ 

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ก า ร คั ด เลื อ ก
บุคคล 

ขั้นที่ 5 ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
และการพัฒนา 

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ก า ร พั ฒ น า
บุคคล 

การทดลองงาน
และบรรจุ 

ขั้นที่ 6 การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ก า ร เ ป ลี่ ย น
ตำแหน่งงาน 

ก า ร เ ป ลี่ ย น
ตำแหน่งงาน 

การให้พ้ นจาก
งาน 

การปฐมนิเทศ 

ขั้นที่ 7 ก า ร เ ป ลี่ ย น
ตำแหน่งงาน 

    

ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย (2561) 
  จากตารางผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการในการจัดสรรบุคลากร มี 7 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 การวางแผนกำลังคน เป็นขั้นตอนสำหรับการพิจารณาเป้าหมาย
ขององค์การ พิจารณากำลังคนในองค์การและคาดการณ์ในอนาคตว่าองค์การต้องการบุคลากรเพ่ิมข้ึน
จำนวนเท่าใด มีคุณสมบัติอย่างไรเพ่ือปฏิบัติงานอะไร เพ่ือนำไปสู่การวางแผนความต้องการกำลังคน 
การสรรหา การคัดเลือกในลำดับต่อไป 
   ขั้นที่ 2 การสรรหาบุคคล เป็นขั้นตอนของการแสวงหาบุคคลจากภายใน
หรือภายนอกองค์การเข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับองค์การ เพ่ือให้องค์การมีการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่
เป้ าหมายขององค์ การได้ ตามที่ ต้ อ งการ โดยอาจมี การเปิ ดรับสมั ครจากมหาวิทยาลั ย 
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สถาบันการศึกษา เวปไซต์ เป็นต้น โดยต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการให้มาปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับตำแหน่งงาน มีการกำหนดค่าตอบแทน/สวัสดิการต่าง ๆ รูปแบบการทำงานในองค์การ
ด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้สมัครงาน  
   ขั้ นที่  3 การคั ด เลื อกบุ คคล เป็ นขั้ น ตอนของการสอบวัดความรู้  
ความสามารถ สอบประวัติ หรืออ่ืน ๆ เพ่ือคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถหรือมีคุณสมบัติ
ตรงกับที่องค์การต้องการอย่างเหมาะสมที่สุด 
   ขั้นที่  4 ค่ าตอบแทนและสิ่ งจู งใจ  เป็ นขั้ นตอนของการให้ ค่ าจ้ าง 
ค่าตอบแทนที่อยู่ในรูปของตัวเงินและประโยชน์ที่บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การพึงได้อย่างเหมาะสม
กับตำแหน่งและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เช่น เงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น 
   ขั้นที่  5 การฝึกอบรมและพัฒนา เป็นขั้นที่ช่วยเพ่ิมพูนทักษะความรู้ 
ความสามารถให้กับบุคคลในองค์การให้มีความรู้ ความชำนาญที่มากขึ้น เช่น การอบรม การศึกษาดู
งาน การประชุม เป็นต้น  
   ขั้นที่  6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นขั้นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การว่าผลของการปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการของ
องค์การหรือไม่ อย่างไร 
   ขั้นที่ 7 การเปลี่ยนตำแหน่งงาน เป็นขั้นที่ต่อเนื่องจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ช่วยบอกองค์การและบุคคลในองค์การว่ามีความเหมาะสมในการเลื่อนตำแหน่งหรือลด
ตำแหน่ง หรือให้พ้นจากการทำงานหรือไม่ 

 
ภาพที่ 2.23 กระบวนการจัดสรรบุคลากร 

  จากแนวคิดการจัดสรรบุคลากร ผู้วิจัยสรุปได้ดังภาพที่ 2.24 
 
 
 
 
 
 

วางแผน
ก าลังคน

สรรหา
บุคคล

คัดเลือก
บุคคล

ค่าตอบแทน
/สิ่งจูงใจ

ฝึกอบรม/
พัฒนา

ประเมินผล
ฯ

เปลี่ยน
ต าแหน่ง

งาน
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 4) การประสานงาน (Co-ordination)   
 การประสานงานเป็นบทบาทที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จ 
ซึ่งกระบวนการจัดการองค์การต่าง ๆ ต้องอาศัยการประสานงาน การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือทำให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจกัน โดยมีนักวิชาการให้นิยามการ
ประสานการ การติดต่อสื่อสารไว้มากมาย ดังนี้ 
 สากล ภู่ศิริ (2538 อ้างถึงใน สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ , 2550, น. 94) อธิบายว่าการ
ประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบการทำงานเพ่ือให้ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือกันปฏิบัติงานให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ซ้ำซ้อนไม่ขัดแย้งและก้าวก่ายกันและกัน ทำให้การดำเนินงานดำเนินได้อย่าง
ราบรื่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสมคิด บางโม 
(2553, น. 188) ที่กล่าว่า การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบการทำงานและการติดต่อเพ่ือให้
งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือกันปฏิบัติงาน เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวคิดเช่นเดียวกับสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และ
ภาวนา สายชู (2551, น. 293) มองว่าการประสานงาน คือ การจัดระเบียบการทำงานและการ

การจัดสรร
บุคลากร 

ระบบการสรรหาบุคคล 
 

  - ระบบคุณธรรม 
  - ระบบอุปถัมภ์ 
  - ระบบอาวุโส 

กระบวนการจัดสรรบุคลากร 
 

ขั้นที่ 1 การวางแผนกำลังคน 

ขั้นที่ 2 การสรรหาบุคคล 

ขั้นที่ 3 การคัดเลือกบุคคล 

ขั้นที ่4 ค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจ 

ขั้นที่ 5 การอบรมและการพัฒนา 

ขั้นที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นที่ 7 การเปลี่ยนตำแหน่งงาน 

หมายถึง การกำหนดและจัดสรรบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ได้กำหนดไว้  โดยมี
การสรรหา คัดเลือกบุคคล มีการจูงใจบุคคลให้เข้ามาทำงาน มีการฝึกอบรม พัฒนาและ
รักษาบุคคลไว้ให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ต้องการโดยใช้ความรู้และความสามารถของ
บุคคลที่มี เพ่ือให้งานสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

ภาพที่ 2.24 สรุปแนวคิดการจัดสรรบุคลากร 
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ติดต่อสื่อสารให้ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือกันปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดำเนินงานดำเนินไปด้วยความราบรื่น 
รวดเร็ว ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
 ส่วนภิญโญ สาธร (2514 อ้างถึงใน สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ, 2550, น. 94) อธิบายว่าการ
ประสานงานเป็นกระบวนการที่ต้องมีการกำหนดแผนงานขึ้น เพ่ือให้คนในองค์การรับรู้และเข้าใจ
แผนงานว่าใครรับผิดชอบอะไรและเกี่ยวข้องกับใคร เพ่ือให้ทุกคนเต็มใจรับงานที่ได้รับมอบหมายไป
ปฏิบัติ คล้ายกับวิทยา ด่านธำรงกูล (2546 , น. 182) ที่กล่าวว่า การประสานงาน หมายถึง 
กระบวนการที่จะบรรลุถึงความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ ยวพันซึ่งกันและกัน 
เช่นเดียวกับสมยศ นาวีการ (2544, น. 84) ที่อธิบายว่า การประสานงานเป็นกระบวนการของการ
ประสานกิจกรรมและเป้าหมายขององค์การ เพ่ือบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เอกวิทย์ มณีธร (2552, น. 148) ได้สรุปว่าการประสานงาน หมายถึง การจัดให้มีความ
เกี่ยวเนื่องในการทำงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น
และมีเป้าหมายเดียวกัน สอดคล้องกับวิลาวรรณ  รพีพิศาล (2550 , น. 135) ที่อธิบายว่าการ
ประสานงาน เป็นกระบวนการในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับงานให้ดำเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน และ Fayol (1949 อ้างถึงใน วันชัย  มีชาติ, 2557, น. 35) กล่าวว่าการประสานงาน 
เป็นการสร้างความกลมกลืนในการปฏิบัติงานภายในองค์การให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดเป้าหมายที่
ต้องการ 
 ศิริอร ขันธหัตถ์ (2547, น. 154) ได้สรุปว่าการประสานงานเป็นการจัดให้คนในองค์การ
ทำงานให้สัมพันธ์และสอดคล้องกันเพ่ือให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับสาคร สุขศรีวงศ์ 
(2552, น. 141) ที่อธิบายว่าการประสานงาน หมายถึง กระบวนการเชื่อมโยงให้บุคคลและหน่วยงาน
ในองค์การมีความร่วมมือกันในการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างสอดคล้องกัน 
 เช่นเดียวกับ Gulick และ Urwick (1937 อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม , 2554b, น. 21) การ
ดำเนินการให้หน่วยงานมีสัมพันธภาพในการทำงานที่เชื่อมโยง สอดคล้องกัน เพ่ือให้เกิดการทำงานที่มี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
 ในขณะที่จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ (2524 อ้างถึงใน ณรงค์  ฉิมวิเศษ, 2554, น. 31) มองว่า
การประสานงาน เป็นการแสวงหาความร่วมมือการทำงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ทำงานมีความเชื่อมโยงกับสังคม ชุมชนหรือประชาชนที่เป็นเป้าหมายของการดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ตารางที่ 2.15 ความหมายการประสานงาน 

ความหมายการประสานงาน 
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การจัดระเบียบการทำงาน / / / - - - - - - - - - - 3 23.1 

การติดต่อสื่อสาร - / / - - - - - - - - - - 2 15.4 

การกำหนดแผน - - - / - - - - - - - - - 1 7.7 

ก ระ บ วน ก าร เกี่ ย วพั น งาน กั บ
เป้าหมายองค์การ 

- - - - / / - - - - - - - 2 15.4 

กระบวนการเกี่ยวพันงานกับคน - - - - - - / / / / / / - 6 46.2 

การแสวงหาความร่วมมือในการ
ทำงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  

- - - - - - / - / / / / / 6 46.2 

ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย (2561) 
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  (1) ประเภทของการประสานงาน 
  วิลาวรรณ  รพีพิศาล (2550, น. 137-138) และสุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550, 
น. 95)  ได้กำหนดประเภทการประสานงานไว้ดังนี้ 
   - การประสานงานภายในองค์การ คือ การประสานงานภายในองค์การ
เดียวกัน 
   - การประสานงานภายนอกองค์การ คือ การประสานงานกับองค์การหรือ
บุคคลนอกองค์การ 
   - การประสานงานในแนวดิ่ง เป็นการประสานงานจากผู้บังคับบัญชาสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
   - การประสานงานในแนวนอนหรือแนวราบ เป็นการประสานงานในระดับ
เดียวกัน 
  (2) เทคนิคการประสานงาน  
  ในองค์การต้องมีเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ช่วยในการประสานงาน เพ่ือให้องค์การ
เกิดความสำเร็จ โดยมีเทคนิคจากนักวิชาการต่าง ๆ ดังนี้ 
  วิลาวรรณ  รพีพิศาล (2550, น. 136) อธิบายว่าการประสานงานขององค์การต้องใช้
เทคนิควิธีการช่วยเสริมให้การประสานงานมีความสำเร็จ ดังนี้ 
   - จัดแผนผังกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีการจัดทำแผนผังการ
ปฏิบัติงาน การแบ่งส่วนงาน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนและแจ้ง
ให้ทุกคนทราบหน้าที่ของตนเอง 
   - จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี ต้องมีอุปกรณ์ในการเอ้ืออำนวยให้เกิด
การติดต่อประสานงาน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
   - จัดให้มีการประชุมเพ่ือสร้างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความ
เข้าใจอันดีต่อกันในองค์การ 
   - จัดให้มีการปรึกษาเฉพาะกรณี คือ การจัดประชุมร่วมกันระหว่างบุคลากร
ด้วยกัน เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน 
   - ใช้การนิเทศงาน คือ การติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำ 
ปรึกษาเพ่ือให้บุคลากรเข้าใจและทำงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  
  สอดคล้องกับศิริอร ขันธหัตถ์ (2547, น. 155-156) ที่อธิบายว่าการประสานงาน
ต้องมีหลักการเพ่ือให้เกิดการประสานงานที่มีคุณภาพ ได้แก่ มีการจัดระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี จัด
ให้มีระบบการประสานงานที่ดีโดยจัดให้มีการประชุม สัมมนา เลี้ยงสังสรรค์เป็นครั้งคราวเพ่ือประสาน
ความเข้าใจอันดีในองค์การ และที่สำคัญในการประสานงานที่ดีต้องมีการวางแผนที่ดี มีการกำหนด
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นโยบายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบชัดเจน 
เหมาะสม เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบว่าหน้าที่ของตนเป็นอย่างไร 
  คล้ายกับสุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู (2551 , น. 293-294)อธิบายว่า
หลักการสำคัญในการประสานงาน คือ 
   - การมีนโยบาย วัตถุประสงค์และแผนงานองค์การที่ชัดเจน 
   - มีการประสานงานทุกระดับชั้นของสายการบังคับบัญชา 
   - มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี 
   - มีการควบคุมงานเพ่ือประสานการปฏิบัติงานให้มุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน 
   - มีการคำนึงถึงจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ต้องสร้างความร่วมมือร่วมใจ 
ช่วยเหลือกันและกันนำพาองค์การไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ 
   - ผู้บริหารเป็นตัวเชื่อมในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
   - ใช้วิธีประชุมอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลพร้อม
กันในทิศทางเดียวกัน 
   - ส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีม 
  (3) การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
  การประสานงานควรมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างองค์การให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ 
สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การ ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการเสนอความคิดเห็นในการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพไว้ดังนี้ 
  ศิริอร ขันธหัตถ์ (2547, น. 158-159) อธิบายว่าการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
ต้องมีสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ 
   - โครงสร้างขององค์การมีการจัดระเบียบแบบแผนชัดเจน รัดกุม มีการ
แสดงสายการบังคับบัญชาและสายงานติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนเข้าใจง่าย พร้อมมีคำบรรยายอำนาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติงานไว้อย่างละเอียด 
   - มีการเขียนนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
   - มีการเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชา 
   - มีเครื่องมือและระบบสื่อสารที่เพียงพอใช้การได้ดีและรวดเร็ว 
   - มีบุคคลที่ทำหน้าที่ในการประสานงานโดยเฉพาะ และเป็นบุคคลที่มีความ
อดทน รู้จักแก้ปัญหาและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
   - มีคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเป็นประจำ เพ่ือเปิด
โอกาสแลกเปลี่ยน พบปะกันอยู่เสมอ 



127 
 
   - มีการเขียนโครงการ วิธีการทำงานต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
   - มีการบันทึกรายงานไว้อย่างเป็นระบบและสะดวกแก่การค้นคว้า 
   - มีโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้พบปะกันนอกเวลางาน เช่น มีการเล่นกีฬาร่วมกัน 
รับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น 
   - มีปฏิทินกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ ไว้ชัดเจน 
   - จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรระดับต่าง ๆ เช่น การประชุมสัมมนา การ
อบรม การประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น  
 ผู้วิจัยมองว่าการประสานงาน คือ การแสวงหาความร่วมมือและการทำงานกับหน่วยงานอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การทำงานมีความเชื่อมโยงกับสังคม ชุมชนหรือประชาชนที่เป็นเป้าหมายของ
การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันการทำงานที่ซับซ้อน ลดความขัดแย้ง
และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ซึ่งเทคนิคที่จะช่วยให้เกิดการประสานงานที่ดีนั้น องค์การต้องมีการ
จัดประชุมอย่างเป็นทางการ มีการเน้นบทบาทของผู้บริหารในการเป็นผู้เชื่อมประสาน เพื่อสร้างความ
เข้าใจ ความร่วมมือของพนักงานในองค์การ และที่สำคัญต้องมีการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้าง
การมีส่วนร่วม เพ่ือก่อให้เกิดความผูกพัน ประสานงานกันภายในองค์การ นอกจากนี้การมีแผนงาน
และมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน ยังช่วยให้การประสานงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการ
ติดต่อสื่อสารถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญของการประสานงาน เนื่องจากการประสานงานนั้นเกิดจากการ
ติดต่อสื่อสาร 
 ซึ่งในที่นี้เราต้องทำความเข้าใจถึงโครงสร้างของการติดต่อสื่อสารด้วย ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการ
ต่าง ๆ ให้นิยามความหมายของการสื่อสารไว้มากมาย อาทิเช่น 
 เอกวิทย์ มณีธร (2552, น. 155) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสาร เป็นสิ่งสำคัญในการประสานงาน 
เนื่องจากการติดต่อสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู้สึกระหว่าง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล และ Barnard (1979 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545, น. 329) 
มองว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่บุคคลถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันภายในองค์การ เพ่ือให้บรรลุความสำเร็จ 
 สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550, น. 97-98) และมุกมณี มีโชคชูสกุล (2555, น. 181) มอง
ว่าการติดต่อสื่อสาร คือ การเคลื่อนย้ายข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับด้วยข้อมูลข่าวสารที่ทำให้
ผู้รับเข้าใจ โดยโครงสร้างของการสื่อสาร ประกอบด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ Bovee (1993 อ้าง
ถึงใน วิภาดา คุปตานนท์, 2551, น. 237) ที่อธิบายว่าการสื่อสาร คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
 Dessler (1998 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , 2545, น. 329) มองว่าการสื่อสาร
เป็นการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและการส่งมอบสิ่งที่มีความสำคัญ สอดคล้องกับ Bateman and 
Snell (1999 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545, น. 329) ที่มองว่าการสื่อสารเป็นการส่ง
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มอบสารสนเทศและสิ่งที่มีความหมายจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นที่
ยอมรับร่วมกัน 
 เช่นเดียวกับวิทยา ด่านธำรงกูล (2546, น. 296) อธิบายว่าการสื่อสารเป็นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลและความเข้าใจระหว่างคนหรือกลุ่มคน คล้ายกับแนวคิดของอนิวัช แก้ว
จำนงค์ (2557, น. 185) ที่กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารเป็นการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและการทำความ
เข้าใจจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งหรือไปยังกลุ่มบุคคล ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือไม่ใช่เป้าหมายก็ได้ 
และศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545, น. 329) ที่มองว่า การติดต่อสื่อสาร หมายถึงการเคลื่อนย้าย
ข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับด้วยข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ผู้รับเข้าใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Barker (2006 อ้างถึงใน เจษฎา นกน้อย, 2559, น. 6) ที่มองว่าการติดต่อสื่อสาร คือ กระบวนการ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน และกันตยา เพ่ิมผล (2550, น. 202) มองว่าการติดต่อสื่อสาร หมายถึง การ
ที่บุคคลหนึ่งพยายามที่จะสื่อความหมาย ความรู้สึก ความคิดต่าง ๆ ไปยังบุคคลอ่ืน เพ่ือให้ผู้นั้นเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกต้องและตามสิ่งที่ปรารถนา 
 Robbins (2005 อ้างถึงใน รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2548, น. 103) มองว่าการสื่อสารเป็นการ
ถ่ายทอดความหมายระหว่างสมาชิกจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหรือกลุ่มหนึ่ง เช่นเดียวกับอรุณ รัก
ธรรม (2538, น. 263) ที่อธิบายว่าการติดต่อสื่อสาร คือ การแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ความเห็นหรือ
ความรู้สึกระหว่างบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป และอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล (2558, น. 34) มองว่าการ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) คือ กระบวนการส่งผ่านข้อมูล ประสบการณ์ ความคิดเห็นจาก
บุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งเพื่อสร้างความเข้าใจ 
 Rogers and Shoemaker (1971 อ้างถึงใน อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี, 2555, น. 105) มองว่าการ
สื่อสารเป็นกระบวนการสื่อสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร สอดคล้องกับอรอนงค์ สวัสดิ์บุรี (2555, น. 
106) ได้สรุปความหมายว่าการสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งไปสารไปยังผู้รับ
สาร โดยผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ  
 ส่วนธงชัย  สภานุชาติ (2542, น. 59) มองว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา การสื่อสาร คือ 
ศาสตร์และศิลป์ในการให้ความรู้ เปลี่ยนแปลงทัศนคติและนำไปปฏิบัติ ซึ่งการสื่ อสารเป็น
องค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้องค์การดำรงอยู่และดำเนินภารกิจได้  
 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การสื่อสาร เป็นศาสตร์และศิลป์การส่งข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น 
ความรู้สึก ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยผ่านช่องทางในการสื่อสาร มีการใช้
สัญลักษณ์ในการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจและปฏิบัติตามสารที่ส่งไป  
  (1) โครงสร้างของการติดต่อสื่อสาร   
  ธงชัย  สภานุชาติ (2542, น. 62) ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545, น. 330-331) 
วิลาวรรณ  รพีพิศาล (2550, น. 139-140) สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550, น. 97-98) ณัฏฐชุดา 



129 
 
วิจิตรจามรี (2553, น. 14) และมุกมณี มีโชคชูสกุล (2555, น. 181) มองว่าการติดต่อสื่อสาร มี
โครงสร้าง ดังนี้ 
   - ผู้ส่งสาร (Sender) คือ ผู้เริ่มต้นของการเผยแพร่ข่าวสาร   
   - ข่าวสาร (Message) คือ สารที่ผู้ส่งสารตั้งใจส่งให้ผู้รับสารเข้าใจ ซึ่งอาจ
เป็นภาษาพูด ภาษาเขียน ข้อความหรืออ่ืน ๆ เป็นต้น 
   - สื่อหรือเครื่องมือ (Media of Communication) คือ เครื่องมือหรือ
ช่องทางที่ผู้ส่งสารใช้เพ่ือส่งสารไปยังบุคคลอ่ืน เช่น อินเทอร์เนต โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น 
   - ผู้รับสาร (Receiver)  คือ บุคคลหรือบุคคลที่รับทราบข้อมูลข่าวสาร  
  คล้ายกับแนวคิดของอรุณ  รักธรรม (2538 , น. 285-288) ที่ อธิบายว่าการ
ติดต่อสื่อสารมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   - แหล่งที่มาของข่าวสาร (Source) ซึ่งอาจมาจากคน ๆ เดียวหรือกลุ่ม
บุคคลหรือสถาบัน 
   - ข่าวสาร (Message) ต้องมีการสร้างรหัสในการสื่อสาร มีการเรียบเรียง
และปรับปรุงข่าวสารให้เหมาะสม โดยต้องพิจารณาว่าสิ่งใดที่ควรสื่อสารออกไปและจะมีวิธีการสื่อสาร
อย่างไร 
   - วิธีการส่งข่าวสาร (Channel) เป็นการเลือกช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้
มองเห็น ได้ยินได้สัมผัส ได้กลิ่นหรือได้ชิมรสชาติของข่าวสาร โดยอาจใช้ช่องทางการพูด วิทยุโทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ทั้งนี้ในการเลือกช่องทางการสื่อสารควรพิจารณาสภาพแวดล้อมประกอบด้วย 
เช่น ในการส่งข่าวสารสู่คนจำนวนมาก ควรเลือกใช้ช่องทางเดียวในการสื่อสาร เป็นต้น 
 
เครื่องรับข่าวสาร (Receiver) คือ บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลอีกข้างหนึ่งที่จะต้องรับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่ส่งออกไป 
  (2) ทิศทางการสื่อสารในองค์การ  
  อนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 188) ไพโรจน์ วิไลนุช (2557, น. 15-22) เนตร์พัณณา 
ยาวิราช (2556, น. 215) มุกมณี มีโชคชูสกุล (2555, น. 182) ณัฏฐชุดา วิจิตรจามรี (2553, น. 81-
94) เอกวิทย์ มณีธร (2552, น. 155-156) สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู (2551, น. 292-293) 
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548 , น. 106-107) และอรุณ รักธรรม (2538, น. 270-273) ได้จำแนก
ทิศทางในการสื่อสารได้ 3 แบบ ได้แก่ 
   1) การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) เป็น
การติดต่อสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาลงสู่ในองค์การ เช่น คำสั่ง กฎระเบียบ เป็นต้น  
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ตาราง 2.15 ความหมายการสื่อสาร 
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การแลกเปลี่ ยนข้อ เท็ จจริ ง 
ความคิดเห็น ความรู้สึก ข้อมูล
ข่าวสาร 

/ - / / / / / / / / - / / / / / / / 16 88.9 

เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่าง
บุคคลหรือกลุ่มคน 

/ - - - - - - / / - - / / / / - - - 7 38.9 

การเช่ือมโยงบุคคลเข้าด้วยกัน - / - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5.6 
มีการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน - - - - / - - - - - - - - - - - - - 1 5.6 
กระบวนการสร้างความเข้าใจ - - - - - - - / / / / / - - / - / - 7 38.9 
การแลกเปลี่ยนผ่านช่องทางต่าง 
ๆ  

- - - - - - - - - - - - - - - - - / 1 5.6 

ศาสตร์และศิลป์ - - - - - - - - - - - - - - - - - / 1 5.6 

ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย (2561)
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   2) การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward Communication) เป็นการ
สื่อสารจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชา เช่น รายงานผลการปฏิบัติงาน การนำเสนอ การขอ
อนุญาต เป็นต้น   
   3) การติดต่อสื่อสารแบบแนวนอน (Horizontal Communication) เป็น
การสื่อสารในระดับเดียวกันขององค์การ ไม่ขึ้นอยู่กับสายการบังคับบัญชา เป็นการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารและความคิดเห็นกันระหว่างผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน 
  แต่อนิวัช ไพโรจน์ ณัฏฐชุดา สุรพันธ์ สุวัฒน์ และภาวนาได้อธิบายเพ่ิมเติมว่าช่อง
ทางการสื่อสารภายในองค์การควรมีการติดต่อสื่อสารแบบไขว้ (Cross-Channel Communication) 
หรือแบบทแยงมุม (Diagonal Communication) ที่ เป็นการติดต่อสื่อสารแบบข้ามแผนกด้วย 
สอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545, น. 334-335) ที่มองว่าควรมีการสื่อสารข้ามสายงาน 
(Cross-Channel Communication) ด้ วย เนื่ องจากมีความจำเป็นอย่ างมาก เพราะจะช่วย
ประหยัดเวลาและสร้างความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
  ในขณะที่เสนาะ ติเยาว์ (2544, น. 285-289) และเจษฎา นกน้อย (2559, น. 74-
96) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่านอกจากการสื่อสารจากบนลงล่าง การสื่อสารจากล่างขึ้นบน การสื่อสาร
แนวนอนและการสื่อสารแบบทแยงมุมแล้ว ยังมีการสื่อสารส่วนบุคคลด้วย ซึ่งเป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้น
ระหว่างบุคคลโดยส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน เป็นการติดต่อสื่อสารแบบไม่มีรูปแบบ ไม่เป็น
ทางการ ทำให้เป็นการสื่อสารที่ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้การสื่อสารส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อ
องค์การมากเนื่องจากเป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกระจายไปทั่วทั้งองค์การ ซึ่งในที่นี่
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการสื่อสารส่วนบุคคลมีลักษณะคล้ายการสื่อสารในแนวนอนที่เป็นการสื่อสาร
ระหว่างผู้ร่วมงานในองค์การ แลกเปลี่ยนข่าวสารต่าง ๆ กัน 
  สรุปได้ว่าการสื่อสารในองค์การมี 4 ประเภท ได้แก่ การสื่อสารจากบนลงล่าง การ
สื่อสารจากล่างขึ้นบน การสื่อสารในแนวนอนและการสื่อสารแบบทแยงมุม โดยทั้ง 4 ประเภทก่อเกิด
ผลดีและผลเสียต่อองค์การแตกต่างกัน โดยผู้บริหารจะต้องเลือกการสื่อสารให้เหมาะสมกับสภาพของ
องค์การ  
ตารางที่ 2.16 ทิศทางการสื่อสาร 

ทิศทางการสื่อสาร ลักษณะการสื่อสาร 
การสื่อสารจากบนลงล่าง การติดต่อสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาลงสู่ในองค์การ 
การสื่อสารจากล่างขึ้นบน การสื่อสารจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชา 
การสื่อสารในแนวนอน การแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นกันระหว่างผู้ร่วมงานหรือ

หน่วยงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน 
การสื่อสารทแยงมุม การติดต่อสื่อสารแบบข้ามแผนก 
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  (4) ประเภทของการติดต่อสื่อสาร  
  วิภาดา คุปตานนท์ (2551, น. 237-239) ได้อธิบายว่าการสื่อสารแบ่งได้ 3 ประเภท 
คือ 
   1) การติดต่อสื่อสารที่ไม่ใช้ภาษา (Non-Verbal Communication) คือ 
การสื่อสารหรือการส่งข้อมูลที่เป็นกริยาท่าทาง พฤติกรรม การแสดงสีหน้า การสัมผัส การแต่งกาย 
เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารต้องมีความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์คนจากการสื่อสารนั้น ๆ เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจ สร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันและผู้บริหารควรระวังการสื่อสารประเภทนี้ที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งในองค์การด้วย ซึ่งอาจส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ 
   2) การติดต่อสื่อสารที่ ใช้ภาษา (Verbal Communication) คือ การ
สื่อสารโดยใช้คำพูดในการสื่อสารความคิด เช่นการโทรศัพท์ การประชุม เป็นต้น ซึ่งการสื่อสารโดย
คำพูดมีประสิทธิภาพมากกว่าการสื่อสารด้วยการเขียนที่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยการเขียน เช่น 
ประกาศ คำสั่ง หนังสือเวียน เป็นต้น เนื่องจากการพูด ผู้สื่อสารสามารถอธิบายเพ่ิมเติมและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทันที แต่ในการสื่อสารโดยการเขียนก็มีข้อดีในเรื่องของการมีเอกสาร
เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ชัดเจน 
   3)  ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ผ่ า น ท า ง อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( Electronic 
Communication) คือ การสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น e-mail Tele-Conference เป็นต้น 
ซึ่งการสื่อสารประเภทนี้จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 
  (5) กระบวนการของการติดต่อสื่อสาร 
  ผู้บริหารต้องมีการทำความเข้าใจกระบวนการติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้ ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการจำนวนมากกล่าวถึงกระบวนการติดต่อสื่อสาร 
เพ่ือให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  อรุณ รักธรรม (2538, น. 288) ได้สรุปกระบวนการในการติดต่อสื่อสารที่เริ่มจาก
แหล่งข่าวที่มีเหตุผลในการส่งข่าวสารด้วยวิธีการต่าง ๆ ผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ไปยังผู้รับสาร โดยต้อง
ระมัดระวังต่ออุปสรรคในการสื่อสารที่อาจส่งผลให้การสื่อสารไปไม่ได้รับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 
  ในขณะที่อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี (2555, น. 106) อธิบายว่ากระบวนการสื่อสาร เริ่มจาก
ผู้ส่งสารที่ต้องการถ่ายทอดความคิดของตนเองเป็นคำพูดหรือสัญลักษณ์ไปยังผู้รับสาร และผู้รับสาร
แปลความหมายให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร และถ่ายทอดความคิดกลับไปสู่ผู้รับสารอีกครั้ง 
โดยผ่านสื่อต่าง ๆ  
  สอดคล้องกับ แนวคิดของ Robbins (2005 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 
186-187) ได้สรุปกระบวนการติดต่อสื่อสารที่เกิดข้ึนจริงในองค์การ ดังนี้ 
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   1) ผู้ส่งสาร ทำหน้าที่กระจายข้อมูลไปยังคนหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการ 
   2) การใส่รหัส เป็นกระบวนการในการเปลี่ยนสารให้อยู่ในสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาพวาด เป็นต้น 
   3) ข้อมูลหรือสาร เป็นสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการนำเสนอไปให้ผู้รับสาร 
   4) ช่องทาง เป็นหน้าที่ของผู้ส่งสารที่จะเลือกช่องทางในการส่งสารไปยัง
ผู้รับสาร  
   5) การถอดรหัส เป็นการตีความหมายของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับผ่านมาทาง
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ซึ่งสามารถถอดออกมาเป็นข้อความหรือความหมายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ทักษะ ความรู้ ทัศนคติของผู้รับสาร 
   6) ผู้รับสาร ซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายที่ผู้ส่งสารต้องการ ต้องทำหน้าที่
ถอดรหัสสารและป้อนข้อมูลกลับไปให้ผู้ส่งสาร 
   7) เสียง เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางหรือทำลายข้อมูลให้ไม่สามารถ
ส่งไปยังผู้รับสารได้หรือก่อให้เกิดการตีความผิดพลาด 
   8) ข้อมูลป้อนกลับ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่แสดงถึงความสำเร็จในการส่งสาร
ไปยังผู้รับสาร 
 
 
  
 
 
   

 
   

 

 
  คล้ายกับที่วิลาวรรณ  รพีพิศาล (2550 , น. 140-141) อธิบายว่าการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพต้องเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two Ways Communication) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยมีกระบวนการดังนี้ 
   1) ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ต้องการถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร 
   2) มีการเรียบเรียงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ผู้รับเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

ข้อมูลที่ต้องการ
ส่ง 

การใส่รหัส
ข้อมูล 

ข้อมูลป้อนกลับ 

ข้อมูลที่ได้รับ การถอดรหัส
ข้อมูล 

ช่องทาง 
 

เสียง 

ภาพที่ 2.25 กระบวนการในการติดต่อสื่อสารของ Robbins 
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   3) เลือกช่องทางส่งข่าวสารที่เหมาะสม เพ่ือสร้างความชัดเจนและรวดเร็ว
ในการส่งสาร เช่น การสื่อสารผ่านทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เป็นต้น 
   4) ส่งข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่เลือกไว้ 
   5) ผู้รับทำความเข้าใจและตีความข่าวสารนั้น 
   6) ปฏิบัติตามคำสั่ง โดยบางครั้งผู้รับสารอาจมีการขอข้อมูลเพ่ิมเติม เป็น
การให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งในการสื่อสารอาจมีอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อมด้านเสียง ทำให้ข้อมูลผิดไปจาก
เดิม ต้องมีความระมัดระวังในการจัดระบการติดต่อสื่อสารให้ดี 
 
 
  
 
 
   

 
 

 
  ในขณะที่วิทยา ด่านธำรงกูล (2546, น. 297) และวิเชียร วิทยอุดม (2554a, น. 11-
19-11-10) ได้อธิบายกระบวนการติดต่อสื่อสารที่เริ่มต้นจากผู้ส่งสาร มีความต้องการที่ถือว่าเป็น
ข่าวสารที่ได้รับการแปลงเป็นสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยการเข้ารหัส ส่งผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง 
ๆ ไปยังผู้รับสาร หลังจากนั้นผู้รับสารจะมีปฏิกิริยาตอบกลับ มีข้อมูลป้อนกลับไปยังผู้ส่งสาร ซึ่ง
กระบวนการทั้งหมดมีอุปสรรคในการสื่อสารสอดแทรกอยู่ตลอดเวลา เช่น การมีคำพูดที่ไม่ชัดเจน 
ลายมือที่อ่านยาก เสียงรบกวนอคติของผู้สื่อสาร และอ่ืน ๆ อีกมากมาย เป็นต้น คล้ายกับแนวคิดของ 
Bovee (1993 อ้างถึงใน วิภาดา คุปตานนท์ , 2551, น. 239-241) ที่อธิบายว่ากระบวนการ
ติดต่อสื่อสารเริมต้นจากผู้ส่งสารที่ต้องการส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทำการแปลงข่าวสารต่าง ๆ เป็น
สัญลักษณ์ผ่านช่องทางการสื่อสารในองค์การไปยังผู้รับสารที่จะต้องทำการแปลงข้อมูลข่าวสาร 
ตีความหมายข่าวสารที่ได้รับให้ตรงกับผู้ส่งสารและส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้ส่งสารทราบว่าข่าวสารที่
ได้รับมีการตีความว่าอย่างไร เพียงแต่ Bovee ไม่ได้กล่าวถึงอุปสรรคในกระบวนการติดต่อสื่อสาร 
  จากกระบวนการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปกระบวนการติดต่อสื่อสาร
ได้ว่าเริ่มต้นจากผู้ส่งสารมีนำข้อมูลข่าวสารมาเข้ารหัสและส่งสารนั้นผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไป
ยังผู้รับสาร เพ่ือให้ผู้รับสารทำการถอดรหัส เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารและมีการป้อนข้อมูลย้อนกลับ
ไปยังผู้ส่งสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยในระหว่างกระบวนการติดต่อสื่อสารอาจพบเจอ

ข้อมูล/คำสั่งที่
ต้องการถ่ายทอด 

เรียบเรียงข้อมูล 

ข้อมูลย้อนกลับ ปฏิบัติตามคำสั่ง ตีความข้อมูล 

ผู้รับสารรับทราบ
ข้อมูล 

สื่อสารข้อมูล
โดย พูด เขียน 

สาธิต เสียง 

ภาพที่ 2.26 กระบวนการติดต่อสื่อสาร 
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อุปสรรคต่าง ๆ เช่น เสียงที่ไม่ชัดเจน ภาษาท่ีเข้าใจยาก สิ่งแวดล้อมที่บดบังการมองเห็นหรือรับรู้ เป็น
ต้น สามารถสรุปกระบวนการติดต่อสื่อสารได้ดังภาพที ่2.28 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
  (6) อุปสรรคของการติดต่อสื่อสาร  
  สมคิด บางโม (2553 , น. 192) และมุกมณี มีโชคชูสกุล (2555 , น. 183-184) 
อธิบายว่าการสื่อสารภายในองค์การอาจมีปัญหาได้ เนื่องจากมีอุปสรรคในเรื่องของการขาดการ
วางแผนไว้ล่วงหน้า ข่าวสารไม่มีคุณภาพที่ชัดเจน มีความผิดพลาดของการส่งข่าวสาร การประเมิน
ความหมายเร็วเกินไป มีการบิดเบือนความหมายและข้อมูลข่าวสารที่มากเกินไป 
  คล้ายกับสุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550, น. 100) ที่มองว่าการสื่อสารอาจเกิด
ปัญหาได้ถ้าภายในองค์การมีโครงสร้างองค์การมากเกินไป มีจุดมุ่งหมายไม่ชัดเจน ไม่เห็นความสำคัญ
ของการติดต่อสื่อสาร ขาดการวางแผน ผู้ส่งสารและผู้รับสารขาดความรับผิดชอบหรือเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารไม่สมบูรณ์  
  ส่วนเสนาะ ติเยาว์ (2544, น. 271-272) และศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545, น. 
332) มีความเห็นพ้องกันว่าอุปสรรคในการสื่อสารคืออุปสรรคที่เกิดจากคำศัพท์หรือความหมาย 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสารที่มีการตีความเอาเอง มีการใช้ช่องทางทางในการสื่ อสารที่ไม่เหมาะสม 
การไม่มีข้อมูลสะท้อนกลับ คือ การไม่ส่งข้อมูลย้อนกลับหรือรายงานกลับไปยังผู้ส่งสารว่าเป็นเช่นไร 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ผลกระทบจากสถานภาพ คือ การส่งข้อมูลข่าวสารจากผู้บังคับบัญชาถึง
ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจถูกบิดเบือนในแต่ละชั้นสายการบังคับบัญชา และการขัดขวางทางกายภาพ เช่น 
การเกิดเสียงดัง เอกสารเร่งด่วน การเขียนด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก เป็นต้น 
  ในขณะที่วิภาดา คุปตานนท์ (2551, น. 252) มองว่าปัญหาในการติดต่อสื่อสาร อาจ
เกิดจาก 2 สาเหตุหลัก ได้แก่ 

ใส่รหัส

ผู้ส่งสาร ข่าวสาร
ช่องทางการ

สื่อสาร

ถอดรหัส

ผู้รับสาร

ข้อมูลป้อนกลับ

   อุปสรรคการสื่อสาร 

ภาพที่ 2.27 กระบวนการติดต่อสื่อสาร 
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   - สาเหตุจากบุคคล ได้แก่ ความแตกต่างในการรับรู้ การสรุปข้อมูลที่
ผิดพลาด การใช้ภาษา การใช้อารมณ์ การไม่เป็นผู้ฟังท่ีดีและความหลากหลายของวัฒนธรรม 
   - สาเหตุจากองค์การ ได้แก่ การมีข้อมูลมากเกินไป ข้อมูลมีความซับซ้อน 
การขาดความไว้วางใจ ความแตกต่างในลักษณะงาน ข้อจำกัดของโครงสร้างการสื่อสาร และการเลือก
สื่อที่ไม่ถูกต้อง 
 5) การควบคุม (Controlling) 
 การควบคุมถือว่าเป็นกระบวนการจัดองค์การที่สำคัญ เนื่องจากการควบคุมจะช่วยให้เกิด
กระบวนการในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค โอกาสขององค์การ 
ในที่นีม่ีนักวิชาการหลายท่านได้ให้คำนิยามของคำว่า “การควบคุม” ไว้ดังนี้ 
 Fayol (1949 อ้างถึงใน สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ, 2550, น. 110) กล่าวว่า การควบคุม คือ 
การตรวจสอบว่าทุกอย่างดำเนินไปตามแผน ตามคำสั่งที่จัดทำไว้หรือไม่ สอดคล้องกับ Koontz and 
Other (1984 อ้างถึงใน สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ, 2550, น. 110) ที่กล่าวว่า การควบคุม หมายถึง
กระบวนการวัดและแก้ไขการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่นเดียวกับธวัชชัย หงษ์หิรัญ 
(2538 อ้างถึงใน สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ , 2550, น. 110) กล่าวว่า การควบคุม หมายถึง การวัด
และการแก้ไขการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และ เสนาะ ติเยาว์ 
(2544, น. 339) ที่อธิบายว่าการควบคุมเป็นกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและแก้ไขให้
งานดำเนินไปตามเป้าหมายที่ต้องการ 
 ในขณะที่วิภาดา คุปตานนท์ (2551, น. 127) ให้นิยามการควบคุมว่าเป็นกระบวนการในการ
กำหนดและกำกับกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยหน้าที่ของ
การควบคุมเกี่ยวข้องกับการกำหนดและออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานในการทำงานเพ่ือใช้
เปรียบเทียบกับผลงานที่เกิดขึ้นจริง สอดคล้องกับแนวคิดของ Flippo (1998 อ้างถึงใน สุรพันธ์  ฉัน
ทแดนสุวรรณ, 2550, น. 110) ที่กล่าวว่า การควบคุม คือ การบังคับให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว้ 
 สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550, น. 110) สรุปว่าการควบคุม คือ ความพยายามอย่างมี
ระบบเพ่ือกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีการออกแบบระบบข้อมูลย้อนกลับ เปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ 
 สมคิด บางโม (2553, น. 196) มีความเห็นว่า การควบคุมหมายถึง การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้และได้มาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐานที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Certo (2000 อ้าง
ถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545, น. 373) ที่มีความเห็นว่าการควบคุมเป็นกระบวนการในการ
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ใช้ความพยายามอย่างมีระบบเพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพ่ือพารณาว่า
ตรงกับความต้องการหรือไม่ เพ่ือนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 มุกมณี มีโชคชูสกุล (2555, น. 190) อธิบายว่าการควบคุม คือ กระบวนการในการกำกับดูแล 
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยวัดได้ทั้งปริมาณงาน คุณภาพ
งาน เวลาและค่าใช้จ่าย เช่นเดียวกับ Schermerhorn (1999 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 
2545, น. 372) ที่มองว่าการควบคุมเป็นกลไกที่ใช้เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานและผลผลิตภายใน
ขอบเขตที่กำหนดไว้ 
 Bateman and Snell (1999 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , 2545, น. 372) มี
ความเห็นร่วมกันว่า การควบคุม เป็นกระบวนการการวัดการปฏิบัติงานที่ได้มีการวางแผนไว้ เพ่ือให้
เกิดความเชื่อม่ันว่าการปฏิบัติงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 Hunt and Obsorn (2000 อ้างถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , 2545, น. 372) มองว่า
การควบคุมเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานและแก้ไขสิ่งที่จำเป็น และวิเชียร วิทยอุดม (2550, น. 5) 
อธิบายว่าการควบคุม คือ การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การติดตามการทำงานและกิจกรรมของ
พนักงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับวิทยา ด่านธำรงกูล 
(2546, น. 31) และบุตรี จารุโรจน์และคณะ (2550 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 194) ที่
อธิบายว่าการควบคุม คือ กระบวนการวัดและประเมินผลงานที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบผลงานกับ
เป้าหมายที่กำหนดและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหากมีความจำเป็น 
 เช่นเดียวกับอนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 194) ที่มองว่าการควบคุม หมายถึง การตรวจสอบ
การทำงานโดยเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายองค์การที่กำหนดไว้ และทำการแก้ไขเมื่อพบว่าไม่
เป็นไปตามที่กำหนด และอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล (2558 , น. 34) ที่ เห็นว่าการควบคุม คือ การวัด
ความสำเร็จกับมาตรฐานและการแก้ไขความเบี่ยงเบน เพ่ือให้มั่นใจในความสำเร็จขององค์การ 
 คล้ายกับทัศนะของ Gomez, Balkin and Cardy (2004 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์ 
(2004 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์ , 2557, น. 193) ที่มองว่าการควบคุมเป็นกระบวนการ
เปรียบเทียบการปฏิบัติกับมาตรฐาน เพ่ือให้กิจกรรมที่ต้องการทำมีความถูกต้อง 
 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การควบคุม เป็นกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ กำกับและวัดผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์การกำหนดไว้ว่าสอดคล้องกันหรือเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันหรือไม่ และเพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ทันท่วงทีเมื่อพบเจอปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการที่
กำหนดไว้ 



138 
 
ตารางที่ 2.17 ความหมายการควบคุม 
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ก า ร วั ด ผ ล  ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบ กำกับผลการ
ปฏิบัติงาน 

/ / / / / / - / / / / / / / / / - - - 15 78.9 

การแก้ไขการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผน 

- / / / - - - / / - - - / - / / / - - 9 47.3 

การกำหนดกฎเกณ์และ
พัฒนามาตรฐาน 

- - - - / - / - - - - - - / - - - - - 3 15.7 

การเปรียบเทียบผลงาน
กับมาตรฐานท่ีกำหนด 

- - - - / - / / / / - - - - / / / / / 10 52.6 

ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย (2561) 
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  (1) กระบวนการควบคุม 
  มุกมณี มีโชคชูสกุล (2555, น. 193-194) วิเชียร วิทยอุดม (2554b, น. 255-257) 
สมคิด บางโม (2553, น. 202-204) ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี (2551, น. 122-127) วิภาดา คุปตานนท์ 
(2551, น. 129-131) วิลาวรรณ  รพีพิศาล (2550, น. 155-157) สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550, 
น. 111-112) ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545, น. 375-376) เสนาะ ติเยาว์ (2544, น. 319-320) 
และบรรยง  โตจินดา (2542, น. 205) ล้วนได้นำแนวคิดของ Snell and Bateman (2002 อ้างถึงใน 
อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, น. 199) ที่ได้กำหนดขั้นตอนในการติดตามหรือควบคุมมาใช้  ดังนี้ 
   1) การกำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐาน โดยวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน  แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่สำคัญที่พนักงานในองค์การต้องทำให้สำเร็จ ซึ่ง
ผู้บริหารจะระบุเป้าหมายหรือมาตรฐานสำหรับแต่ละแผนกภายในองค์การให้สอดคล้องกับกิจกรรมใน
องค์การ 
   2) การวัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ในบางองค์การมีการเตรียม
รายงานที่เป็นทางการของการวัดผลเชิงปริมาณ แต่ในบางองค์การใช้การสังเกตการณ์ว่าภายใน
องค์การเป็นอย่างไร ซึ่งการวัดงานในเชิงปริมาณและคุณภาพควรทำควบคู่กัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ผลงานและเกิดความพึงพอใจของลูกค้า 
   3) การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน เมื่อผู้บริหารได้อ่าน
รายงานหรือสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ผู้บริหารสามารถตอบได้ทันทีว่าการปฏิบัติงานตอบสนองหรือไม่
ตอบสนองมาตรฐานที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ผู้บริหารต้องมี
การวิเคราะห์หาสาเหตุเพ่ือนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
   4) การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ภายหลังจากการเปรียบเทียบผลงาน
กับมาตรฐานแล้ว ผู้บริหารสามารถดำเนินการได้ ดังนี้  
    - การแก้ไขการปฏิบัติงาน เมื่อผลงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
ผู้บริหารต้องเร่งลงมือแก้ไขโดยพิจารณาว่าจะใช้รูปแบบการแก้ปัญหาจากบนลงล่างหรือใช้ความ
ร่วมมือจากพนักงานในองค์การเพื่อกำหนดการลงมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
    - การยกย่องชมเชย เมื่อผลงานเป็นไปตามมาตรฐาน ผู้บริหารควร
ยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างการจูงใจในการปฏิบัติงานต่อไป 
    - การปรับปรุงมาตรฐานและการวัดผลงาน เมื่อพบว่าผลงาน
เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็ตาม ผู้บริหารควรมีการพิจารณา ทบทวน 
ตรวจสอบมารฐานในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ทันสมัยต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์การและ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 
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ภาพที่ 2.28 กระบวนการควบคุม 

  (2) ประเภทของการควบคุม 
  Donnelly, Gibson and Ivancevich (1998 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์, 2557, 
น. 202) ได้กำหนดประเภทของการควบคุมไว้ 3 ประเภท ซึ่งนักวิชาการหลายท่าน อาทิเช่น วิภาดา 
คุปตานนท์ (2551, น. 134) วิทยา ด่านธำรงกูล (2546, น. 341-343) และเสนาะ ติเยาว์ (2544, น. 
321-322) ได้นำมาอธิบายว่าการควบคุมสามารถพิจารณาได้จากกระบวนการทำงาน การผลิต ซึ่ง
สามารถจำแนกประเภทของการควบคุมได้ดังนี้  
   1) การควบคุมก่อนการดำเนินงาน (Preliminary Control) หรือเรียกอีก
ชื่อหนึ่งว่า การควบคุมแบบไปข้างหน้า โดยการสร้างกฎ นโยบายและระเบียบต่าง ๆ เพ่ือลดสาเหตุ
หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการ ซึ่งถือว่าเป็นการยึดหลักกันไว้ดีกว่าแก้ นอกจากนี้การศึกษาความ
เป็นไปได้ (Feasibility Study) ก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมจะช่วยลดปัญหาและเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้องค์การที่จะดำเนินกิจกรรมได้ 
   2) การควบคุมขณะดำเนินงาน (Concurrent Control) เพ่ือการติดตาม 
ควบคุมในขณะดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบหรือแนวทางที่กำหนดไว้ หมายรวมถึงการติดตาม 
ควบคุมพนักงานและทรัพยากรในองค์การ ซึ่งบางครั้งการติดตามในขณะดำเนินงานอาจทำให้
พนักงานในองค์การเกิดความตึงเครียดได้ 
   3) การควบคุมภายหลังการดำเนินงาน (Post Action Control) เป็นการ
ติดตามที่มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบผลงานและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดย

• แก้ไขและปรับปรุงการ
ป ฏิ บั ติ ง า น เ มื่ อ ไ ม่
เป็นไปตามมาตรฐาน

• ยกย่ อ งชม เ ชย เ มื่ อ
เป็นไปตามมาตรฐาน

• วัดในเชิงปริมาณ

• วัดในเชิงคุณภาพ

• ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
กิจกรรมในองค์การ

• มี ค ว า ม ชั ด เ จ น 
ตรวจสอบได้ การก าหนด

วัตถุประสงค์
และมาตรฐาน

การวัดผลการ
ปฏิบัติงาน

การ
เปรียบเทียบ

ผลการ
ปฏิบัติงานกับ

มาตรฐาน

การปรับปรุง
แก้ไขการ
ปฏิบัติงาน
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อาจมีการวิเคราะห์ทางการเงิน ในเรื่องของรายรับ รายจ่าย หนี้สินร่วมกับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งการ
ติดตามหรือควบคุมภายหลังการดำเนินงานเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ทุกองค์การต้องจำเป็นต้อง
ดำเนินการ 
  (3) เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม 
  มุกมณี มีโชคชูสกุล (2555, น. 191-192) สมคิด บางโม สมคิด บางโม (2553, น. 
197-198) เอกวิทย์ มณีธร (2552, น. 165) และสุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550, น. 114) มองการ
ควบคุมว่าต้องมีมาตรฐานที่จะใช้ในการควบคุม 4 วิธี ได้แก่ 
   1) การควบคุมด้านปริมาณ คือ การควบคุมที่ใช้วัดผลในเชิงปริมาณหรือ
ตัวเลข เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานต่าง ๆ สามารถปฏิบัติได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
   2) การควบคุมด้านคุณภาพ คือ การควบคุมเพ่ือให้ได้ผลผลิตสินค้าหรือ
บริการตามความต้องการของลูกค้า โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบหรือระบบการผลิตหรือ
ระบบการควบคุมด้านมาตรฐาน 
   3) การควบคุมด้านเวลา คือ การควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กำหนดเวลาที่วางไว้ เช่น การกำหนดตารางเวลาในการปฏิบัติงาน การกำหนดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น 
   4) การควบคุมด้านต้นทุน คือ ควบคุมต้นทุนไม่ให้เกินกว่าที่กำหนดไว้ ต้อง
มีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตให้เกิดความประหยัด 
  ส่วนวิลาวรรณ  รพีพิศาล (2550, น. 157-158) มองการควบคุมที่ได้มาตรฐานและ
เกิดประโยชน์ ผู้บริหารต้องมีวิธีการดำเนินการ มีเครื่องมือที่เปรียบเสมือนเทคนิคในการควบคุม 5 วิธี 
ได้แก่ 

 1) การควบคุมด้านปริมาณ เป็นการควบคุมการผลิตให้ได้เป้าหมายตามที่
กำหนดไว้ มีข้อมูลเป็นตัวเลข  โดยงานที่ผลิตออกมาต้องมีมาตรฐานภายใต้เวลาที่กำหนด ซึ่งเครื่องมือ
ที่นำมาใช้อาจจะเป็น Gantt Chart หรือ Bar Chart (แผนภูมิ) ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
งานกับเวลา โดยนิยมนำไปใช้ในการควบคุมปริมาณการขาย การผลิต การเงิน เป็นต้น 

  2) การควบคุมคุณภาพของงาน คือ การหาวิธีการทำงานต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นว่างานจะมีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นที่ต้องการ ผู้บริหารจะต้องอาศัยเครื่องมือหรือ
เทคนิคในการควบคุมคุณภาพ โดยอาศัยวิชาทางสถิติเข้ามาช่วยวิเคราะห์ในการทดสอบคุณภาพจาก
กลุ่มตัวอย่างของผลผลิตเพ่ือนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ 

  3) การควบคุมเวลาในการทำงาน ซึ่งการใช้เวลาในการควบคุมนั้นจะทำให้
ผู้บริหารทราบความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและความก้าวหน้าของงาน โดยอาศัยเทคนิคของ PERT ที่



142 
 
แสดงให้เห็นเวลาและกิจกรรมต่าง ๆ หรือใช้วิธีการกำหนดตารางเวลาการปฏิบัติงานที่เป็นวิธีที่นิยม
กันมาก เพราะได้ข้อเท็จจริงครบถ้วน 

  4) การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยเครื่องมือที่นิยมใช้มากที่สุด 
คือ การใช้ระบบงบประมาณ ที่แสดงให้เห็นแผนความสัมพันธ์ระหว่างงานและค่าใช้จ่ายได้ดี ซึ่ง
ผู้บริหารจะต้องวางแผนการใช้งบประมาณและแจ้งฝ่ายต่าง ๆ ให้ทำงบประมาณไว้ล่วงหน้าทั้งในทุน
การผลิต การจัดซื้อ การจ่ายค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ด้วย จากนั้นผู้บริหารจะทำการตรวจสอบและ
วัดผลการใช้จ่าย เพ่ือให้ทราบว่ามีการใช้จ่ายจริงเท่าใด 

  5) การควบคุมโดยอาศัยใบรายงาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าหรือ
อุปสรรค ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้เสนอความคิดเห็นที่เป็น
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ โดยจะต้องจัดทำรายงานเสนอให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริหาร 

 ในขณะที่บรรยง  โตจินดา (2542, น. 207-208) มองว่าการติดตามและควบคุมการ
ดำเนินงานมีขอบเขตในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

  1) การควบคุมการผลิต ได้แก่ การควบคุมด้านปริมาณ การควบคุมด้าน
คุณภาพสินค้า 

  2) การควบคุมกระบวนการ ได้แก่ การควบคุมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน 
เวลาที่ใช้และการควบคุมงบประมาณ 

  3) การควบคุมเกี่ยวกับหน้าที่ ได้แก่ การควบคุมตามหน้าที่ต่าง ๆ เช่น 
หน้าที่การผลิต หน้าที่การขาย เป็นต้น 

  4) การควบคุมเกี่ยวกับพฤติกรรมของคน ได้แก่ การควบคุมบุคคลให้
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น เวลาในการทำงาน การทำงาน เป็นต้น 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545 , น. 373) มีความเห็นร่วมกันว่าการติดตาม
ควบคุมสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

  1) การควบคุมด้านการเงินและงบประมาณ (Financial and Budgetary 
Control) ผู้บริหารระดับสูงจะทำการควบคุมองค์การทั้งหมด โดยใช้การวัดทางการเงิน พิจารณากำไร 
ส่วนผู้บริหารระดับกลางจะทำหน้าที่ควบคุมงบประมาณ เพ่ือรักษาค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

  2) การควบคุมการปฏิบัติการ (Operations Control) ใช้เพ่ือควบคุมการ
ผลิตสินค้าหรือบริการ เพ่ือช่วยลดเวลาในการผลิต 

  3) การควบคุมการตลาด (Marketing Control) เป็นวิธีการประเมินการตั้ง
ราคา การตลาด การจัดจำหน่าย เพ่ือตอสนองความคาดหวังของลูกค้า โดยมีการติดตามยอดขาย
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 
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  4) การควบคุมการวิจัยและพัฒนา (Research and Development 
Control) เป็นกระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ประกอบด้วยการจัดลำดับที่เป็นทางการ การ
เลือกโครงการต่าง ๆ โดยถือเกณฑ์ความต้องการของลูกค้าหรือการจัดโครงการที่พัฒนาแล้ว 

  5) การควบคุมทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Control) เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวกับการกำหนดพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ ประกอบด้วย การปรับปรุง
ความสามารถของพนักงาน การให้รางวัล การให้โบนัส โดยมุ่งการกระตุ้นบุคลากรในกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่สำคัญขององค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

 ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าในการทำการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด 
คือ เครื่องมือของบรรยง เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีความสอดคล้องกับองค์กรภาคประชาสังคม 
กล่าวคือ  

  1) การควบคุมการผลิต ได้แก่ การควบคุมด้านปริมาณ การควบคุมด้าน
คุณภาพสินค้า เมื่อเทียบในองค์กรภาคประชาสังคม คือ จำนวนครอบครัวเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
ให้กลายเป็นครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง 

  2) การควบคุมกระบวนการ ได้แก่ การควบคุมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน 
เวลาที่ใช้และการควบคุมงบประมาณ เมื่อเทียบในองค์กรภาคประชาสังคม คือ วิธีการ ระยะเวลา 
และงบประมาณในการปฏิบัติงานดำเนินกิจกรรมที่ทำกับกลุ่มเป้าหมาย 

  3) การควบคุมเกี่ยวกับหน้าที่ ได้แก่ การควบคุมตามหน้าที่ต่าง ๆ เช่น 
หน้าที่การผลิต หน้าที่การขาย เป็นต้น เมื่อเทียบในองค์กรภาคประชาสังคม คือ ฝ่ายต่าง ๆ ใน
องค์การสามารถรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้งานบรรลุผลสำเร็จ 

  4) การควบคุมเกี่ยวกับพฤติกรรมของคน ได้แก่ การควบคุมบุคคลให้
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น เวลาในการทำงาน การทำงาน เป็นต้น เมื่อเทียบ
ในองค์กรภาคประชาสังคม คือ เวลาในการทำงานที่สำนักงาน การทำงานตามข้ันตอนต่าง ๆ เป็นต้น 
  (4) ลักษณะของการควบคุมที่ด ี

 อนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 198) และเอกวิทย์ มณีธร (2552, น. 167-168) มอง
ว่าการควบคุมท่ีดี ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

  - สะท้อนให้เห็นงานที่ประสบความสำเร็จ ผู้ควบคุมต้องสามารถอธิบาย
หรือสร้างภาพให้ผู้ปฏิบัติได้มองเห็นถึงความสำเร็จของงานได้เมื่อมีการปฏิบัติตามลำดับแผนงานที่
กำหนดไว้ 
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ภาพที่ 2.29 เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม  
(พัฒนามาจาก บรรยง โตจินดา, 2542) 

  - ต้องรายงานความเบี่ยงเบนหรือความคลาดเคลื่อนในทันที เมื่อพบความ
ผิดพลาดไปจากแผนที่กำหนดต้องมีการรายงานไปยังผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในระดับสูงกว่า โดย
ต้องระบุปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้  

  - ต้องมองไปเพ่ือวันข้างหน้า ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าทำไมต้องมีการควบคุม 
และเมื่อควบคุมแล้วจะเกิดผลอย่างไร จะทำให้ผู้ควบคุมทราบถึงความจำเป็นในการต้องควบคุมใน
วันนี้เพื่อผลในวันข้างหน้า 

  - ต้องมีความยืดหยุ่น  ต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ เมื่อเจอกับความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ต้องใช้ความสามารถส่วนตัวในการควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อแผนงานที่ได้กำหนด 

  - ต้องมีความประหยัด ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจที่ต้องใช้
ทรัพยากรในองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการ  

  - ต้องนำไปสู่ผลสำเร็จ ผู้ควบคุมต้องใช้หลักจิตวิทยาและหน้าที่จัดการกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้ประสบผลสำเร็จ 

 วิภาดา คุปตานนท์ (2551, น. 138-139) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ
คณะ (2545, น. 390) และเสนาะ ติเยาว์ (2544, น. 324) มีความคิดตรงกันว่าการควบคุมที่ดีและมี
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่รูปแบบของการควบคุมในองค์การ ซึ่งควรมีลักษณะดังนี้ 

  - มีความเชื่อมโยงกับการวางแผน โดยในการวางแผนจะทำให้ทราบผลของ
การดำเนินงาน ทราบข้อมูลต่าง ๆ และเม่ือนำผลการดำเนินงานไปเปรียบเทียบกับการวางแผนจะช่วย

• ความรับผิดชอบของ
ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การ

• พฤติกรรมการ
ท างานต่าง ๆ

• วิธีการ ระยะเวลา
และงบประมาณใน
การปฏิบัติการ

• จ า น ว น
ค ร อ บ ค รั ว
เป้าหมายท่ีมี
ความเข้มแข็ง

ควบคุมการ
ผลิต

ควบคุม
กระบวนการ

ควบคุม
เกี่ยวกับ
หน้าท่ี

ควบคุม
พฤติกรรม
ของคน
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ให้ทราบถึงข้อมูลย้อนกลับเรื่องความก้าวหน้า ปัญหาจากการทำงาน ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานได ้

  - มีความถูกต้องแม่นยำ โดยการควบคุมที่ดีต้องมีการใช้ข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง ป้องกันการตัดสินใจผิดพลาด 

  - ความเหมาะสมของช่วงเวลา การควบคุมที่ดีต้องส่งข้อมูลย้อนกลับไปให้
ผู้บริหารในช่วงเวลาที่เหมาะสม ต้องไม่ช้าหรือเร็วเกินไป เพ่ือให้ผู้บริหารแกไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ทันท่วงท ี

  - ความสอดคล้องเหมาะสมของข้อมูล ต้องมีความสอดคล้องในการ
ดำเนินงานและความต้องการขององค์การทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

  - มีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้ การควบคุมต้องมีลักษณะเป็นวัตถุ 
จับต้องได้ วัดได้ ง่ายต่อความเข้าใจ เช่น การควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามที่ต้องการ เป็นต้น 

 มุกมณี มีโชคชูสกุล (2555, น. 195-197) อธิบายว่าองค์การที่ดำเนินการได้อย่าง
ราบรื่น ย่อมแสดงให้เห็นถึงการใช้ระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมที่มีลักษณะ 
ดังนี้ 

  - เข้าใจง่าย โดยมีการแจ้งให้ทุกคนทราบถึงจุดมุ่งหมายในการติดตาม 
ควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกันทุกฝ่าย 

  - เน้นความประหยัด โดยในการเลือกกระบวนการติดตามควบคุมมาใช้ใน
องค์การต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะได้รับ คำนึงถึงจุดคุ้มทุนอยู่เสมอ 

  - การติดตาม ควบคุมมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตัดสินใจ โดย
ผู้บริหารในหน่วยงานนั้น ๆ ต้องรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ สามารถควบคุมงานในหน่วยงานของตนได้อย่าง
สมบูรณ์ เช่น ผู้จัดการฝ่ายขายมีข้อมูลยอดขายของพนักงาน เป็นต้น 

  - มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต่างจากแผนอย่างรวดเร็ว คือ เมื่อมีการ
ปฏิบัติงานที่ผิดไปจากแผนที่กำหนดไว้ต้องมีรายงานไปยังฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบอย่างทันท่วงที เพ่ือ
ตัดสินใจปรับแก้สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

  - เลือกใช้วิธีการควบคุมให้เหมาะสม  
  - คาดการณ์ปัญหาในอนาคต  ต้องเลือกวิธีการควบคุมที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ สามารถคาดการณ์และพยากรณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือหาทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหานั้น ๆ 

  - ยืดหยุ่น ต้องสามารถปรับแก้ได้ตามสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม 
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  - การติดตาม ควบคุมควรชี้แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย เช่น ต้นทุนในการ
ขนส่งสินค้าเพ่ิมมากขึ้น ต้องชี้ให้เห็นวิธีการลดค่าขนส่งสินค้าให้น้อยลงด้วยการเปลี่ยนพลังง าน
เชื้อเพลิงในการขนส่ง เป็นต้น 

 สอดคล้องกับสุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550, น. 113-
114) และวิทยา ด่านธำรงกูล (2546, น. 346-347) ที่มองว่าการควบคุมที่ดีต้องมีลักษณะดังนี้ 

  - มีความประยัด 
  - เป็นการมองเหตุการณ์ล่วงหน้า มีการพยากรณ์ปัญหาต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า

และหาทางป้องกันปัญหาเหล่านั้น 
  - มีการปรับให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ โดยผู้บริหารต้องเลือกเทคนิค

การควบคุมเพ่ือนำมาใช้และประยุกต์เข้ากับกิจกรรมและสภาพแวดล้อมนั้น ๆ  
  - การควบคุมต้องสามารถชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการควบคุมที่แตกต่าง

กัน ผู้บริหารต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก 
  - การควบคุมต้องชี้ให้เห็นความคลาดเคลื่อนของกิจกรรมได้ทันทีเมื่อเกิด

ความผิดปกติหรือผิดพลาด 
  - การควบคุมต้องสามารถยืดหยุ่นได้ มีการปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมกับ

สถานการณ์และสภาพแวดล้อม ต้องมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการควบคุมได้อย่างเหมาะสม 
  - การควบคุมต้องสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับได ้

  ทั้งนี้ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ และฉัตยาพร  เสมอใจ (2547 , น. 269-271) และวัน
ชัย  มีชาติ (2557, น. 315-316) มีมุมมองที่คล้ายกันว่าในการควบคุมนั้นต้องคำนึงถึง 1) ขนาดของ
องค์การ ที่ขนาดองค์การต่างกัน รูปแบบการติดตามก็จะแตกต่างกัน กล่าวคือ องค์การขนาดใหญ่จะ
ใช้การติดตามที่เป็นระเบียบ มีแบบแผน แต่ในองค์การขนาดเล็กจะใช้การติดตามแบบไม่เป็นทางการ 
เปิดโอกาสให้พนักงานมีความกล้าคิด กล้าทำ เน้นการติดตามขณะดำเนินการ 2) การกระจายอำนาจ
ขององค์การ ถ้ามีการกระจายอำนาจมาก การติดตามจะต้องครอบคลุมและกว้าง เพ่ือติดตามการ
ดำเนินงานของพนักงานมากกว่าองค์การที่มีการกระจายอำนาจน้อย ที่ต้องกำหนดกรอบ กฎเกณฑ์ใน
การติดตามอย่างเข้มงวด 3) วัฒนธรรมองค์การ ถ้าองค์การมีวัฒนธรรมแบบเปิด จะมีการติดตาม 
ควบคุมอย่างไม่เป็นทางการ ให้อิสระกับพนักงานในการคิดและดำเนินกิจกรรม ซึ่งตรงข้ามกับองค์การ
ที่มีวัฒนธรรมแบบปิดที่ต้องมีกฎระเบียบในการติดตามเข้มงวด 4) ความสำคัญของกิจกรรม กิจกรรม
ที่มีความสำคัญมากจะมีกระบวนการ กฎเกณฑ์ในการติดตาม ควบคุมมากกว่ากิจกรรมทั่วไปของ
องค์การ และ 5) โครงสร้างองค์การ องค์การที่มีโครงสร้างแบบมีชีวิต จะมีการติดตาม ควบคุมที่
ยืดหยุ่น คล่องตัวและสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแตกต่างกับองค์การที่มี
โครงสร้างแบบเป็นระบบที่จะเน้นการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง 
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ประเภทของการควบคุม 

  การควบคุม คือ กระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
จริง โดยมีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ว่าผลสำเร็จของงานสอดคล้องกับเป้าหมาย
หรือไม่ หมายรวมถึงมีการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการติดตามหรือการควบคุมจะช่วยให้องค์การสามารถ
พยากรณ์ปัญหาต่าง ๆ ได้ล่วงหน้า ทำให้สามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้การติดตามที่ดีต้องมี
ความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น และเป็นการติดตามที่พนักงานใน
องค์การยอมรับได้ โดยการสิ่งที่องค์การต้องติดตามและควบคุมนั้น ได้แก่ งบประมาณ การดำเนิน
กิจกรรม ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์การและการพัฒนาขององค์การ เพ่ือมุ่งหาแนวทางในการพัฒนา
องค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การ
ควบคุม 

กระบวนการควบคุม 

การควบคุมหลังการ
ดำเนินงาน 

การควบคุมขณะ
ดำเนินงาน 

การควบคุมก่อน
ดำเนินงาน 

การควบคุมที่ดี 
- มีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้
จริง 

- มี ค ว าม เชื่ อ ม โย งกั บ แ ผน งาน
องค์การ 

- เน้นความประหยัด 

- มีการรายงานผลอย่างทันท่วงทีเมื่อ
พบ เจอปัญ หา พร้อม เสนอแนว
ทางแก้ไข 

- สามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ 
- มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสม 

- เลือกใช้วิธีการควบคุมท่ีเหมาะสม 
 
 

1.กำหนดวัตถุป ระส งค์ และ
มาตรฐานการควบคุม 

2.การวัดผลการปฏิบัติงาน 

3.การเปรียบเทียบผลการงาน
กับมาตรฐาน 

4.ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ก า ร
ปฏิบัติงาน 

เครื่องมือในการควบคุม 
- ควบคุมการผลิต 
- ควบคุมกระบวนการ 
- ควบคุมเก่ียวกับหน้าที่ 
- ควบคุมพฤติกรรมของ
คน 

ภาพที่ 2.30 สรุปแนวคิดกระบวนการควบคุม 
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การบริหารจัดการ
องค์การ

การ
วางแผน

การจัด
องค์การ

การ
จัดสรร

บุคลากร

การ
ประสาน

งาน

การ
ควบคุม

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

โครงสร้าง นโยบาย 
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ 

ภาคีเครือข่าย 

ผู้นำ วัฒนธรรมองคก์าร 

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 

ภาพที่ 2.31 การบริหารจัดการองค์การ 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์การ (Organizational Effectiveness) 

 ประสิทธิผลเป็นตัววัดความสำเร็จขององค์การ องค์การใดสามารถเลือกเป้าหมายและบรรลุ
เป้าหมายนั้นได้ ย่อมเป็นองค์การที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งองค์การที่จะสามารถอยู่รอดและเติบโต
จะต้องสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพให้กับตนเอง แต่ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเพียง
ประสิทธิผลการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น เพ่ือนำไปเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์การ 
 2.4.1 นิยามและความหมายของประสิทธิผล 
 เสนาะ ติเยาว์ (2544, น. 28) และ อุดม ทุมโฆสิต (2544, น. 28) มองว่า ประสิทธิผล 
(Effectiveness) หมายถึง การทำงานบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนด คล้ายกับแนวคิดของกันตยา เพ่ิม
ผล (2550, น. 4) ที่กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุตามผลหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ และ
แนวคิดของธงชัย สมบูรณ์ (2549, น. 96) ที่มองว่าประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความสำเร็จใน
การที่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่องค์การกำหนดไว้ เช่นเดียวกับแนวคิดของ โฉม
ฉาย เนื่องจำนงค์ (ม.ป.ป., น. 1) ที่กล่าวว่า ประสิทธิผลเป็นการคำนึงถึงผลสุดท้ายของการดำเนินงาน 
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ 
 คล้ายกับ Etzioni (1964, อ้างถึงใน นิตยา เงินประเสริฐศรี, 2558, น. 13) ที่ให้ความหมาย
ว่า ประสิทธิผลองค์การ หมายถึง ระดับที่องค์การบรรลุเป้าหมาย และวันชัย  มีชาติ (2557, น. 320) 
ที่ได้ให้นิยามไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ระดับของความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การ ในขณะ
ที่ นิตยา เงินประเสริฐศรี (2558, น. 22) อธิบายเพ่ิมเติมว่า ประสิทธิผล หมายถึง ระดับที่องค์การ
บรรลุเป้าหมาย โดยมีการพิจารณาจากเกณฑ์ต่าง ๆ 
 ในขณะที่  Certo (2000 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , 2545 , น. 31) ว่า 
ประสิทธิผล หมายถึง การใช้ทรัพยากรขององค์การให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ มุ่งให้เกิดการทำสิ่ง
ที่ถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของ Schermerhorn (2008 อ้างถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2559, น. 
24) ที่กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง การตัดสินใจอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติการจนสำเร็จ 
 ส่วนวิทยา ด่านธำรงกูล (2546, น. 27) นิยามว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการ
เลือกเป้าหมายที่เหมาะสมและบรรลุในเป้าหมายนั้น ๆ โดยวัดที่ความสามารถในการตอบสนอง
ผู้บริโภคด้วยสินค้าและบริการว่าสามารถตอบสนองได้หรือไม่  
 Georeopoulos and Tannenbaum (1975 อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม , 2554a, น. 2-1) 
ได้ให้คำจำกัดความหมายของประสิทธิผลองค์การว่าหมายถึง ความสามารถขององค์การในการใช้
เครื่องมือที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเพ่ือผลิตผลงานขององค์การ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
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เช่นเดียวกับแนวคิดของวิเชียร วิทยอุดม (2554a, น. 1-16) ได้นิยามว่า ประสิทธิผล หมายถึง การใช้
ทรัพยากรในองค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  
 เช่นเดียวกับวิภาดา คุปตานนท์ (2551, น. 12) ที่กล่าวว่าประสิทธิผลเป็นการพิจารณา
ความสามารถขององค์การในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และวิวรรณ ธาราหิรัญ
โชติ (ม.ป.ป., น. 15) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้
บรรลุวัตถปุระสงค์ขององค์การ 
 ในขณะที่  Kimberly (1979 อ้างถึงใน นิตยา เงินประเสริฐศรี , 2558 , น. 13) ได้ให้
ความหมายว่าประสิทธิผลหมายถึง ความอยู่รอด  
 สรุปได้ว่า ประสิทธิผลองค์การ (Organizational Effectiveness) หมายถึง ความสามารถ
ขององค์การในการใช้ทรัพยากรเพ่ือทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถอยู่รอด 
 
 2.4.2 เกณฑ์การวัดประสิทธิผลองค์การ 
 การพิจารณาประสิทธิผลองค์การเป็นมิติที่มีความหลากหลายและสำคัญ ซึ่งมีนักวิชาการได้
รวบรวมเกณฑ์ที่ใช้วัดประสิทธิผลขององค์การไว้ดังนี้ 
 วันชัย  มีชาติ (2557, น. 320-323) มองว่าเกณฑ์ที่ใช้วัดประสิทธิผลขององค์การมีความ
หลากหลายและมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความยากลำบากใน
การสรุปว่าองค์การใดมีประสิทธิผล ทั้งนี้วันชัยได้สรุปเกณฑ์ที่ใช้วัดประสิทธิผลขององค์การไว้ดังนี้ 
  1) เกณฑ์ด้านเป้าหมาย (Goal Approaches) ประกอบด้วย 
   - การเน้นผลสำเร็จของงาน (Achievement Emphasis) 
   - ผลผลิต (Productivity) 
   - ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
   - กำไร (Profit) 
   - คุณภาพของสินค้าและบริการ (Quality of Product/Service) 
   - การวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย (Planning and Goal Setting) 
   - ความเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมาย (Goal Consensus) 
   - ความพร้อม (Readiness) 
   - การยึดเป้าหมายร่วมกัน (Internalization of Organization Goals) 
  (2) เกณฑ์ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Approach) ประกอบด้วย 
   - การควบคุม (Control) 
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ตารางที่ 2.18 ความหมายประสิทธิผลองค์การ 

ความหมายของประสิทธิผล
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การทำงานจนบรรลุผลสำเร็จ
ที่กำหนด 

/ / / / / - - - / / - / / / / / - 12 70.5 

ร ะ ดั บ ที่ อ ง ค์ ก ร บ ร ร ลุ
เป้าหมาย 

- - - - - / / / - - - - - - - - - 3 17.6 

การตัดสินใจและการทำงาน
ในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม 

- - - - - - - - / / / - - - - - - 3 17.6 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
ตอบสนองผู้บริโภค 

- - - - - - - - - - / - - - - - - 1 5.8 

ค วาม ส าม ารถ ใน ก าร ใช้
ทรัพยากรในการทำงาน 

- - - - - - - - / - - / / - / / - 5 29.4 

ความอยู่รอด - - - - - - - - - - - - - - - - / 1 5.8 

ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย (2561) 
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   - ความขัดแย้งหรือการยึดเหนี่ยวภายในองค์การ (Conflict/Cohesion)
    
   - ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ (Managerial Interpersonal 
Relations Skills)     
   - การจัดการและการควบคุมข้อมูลข่าวสาร (Information Management 
and Control) 
   - การมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ (participation and Shares 
Influence) 
  (3) เกณฑ์ด้านการเมือง (Political Approaches) ประกอบด้วย 
   - ความเป็นตัวแทน (Representativeness) 
   - ความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ (Accountability) 
   - ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
   - ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ (Constitutionality) 
   - การสนับสนุนค่านิยมแบบประชาธิปไตย (Adherence to Democratic 
Values) 
  (4) เกณฑ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Approaches) ประกอบด้วย 
   - ความพอใจในงาน (Job Satisfaction) 
   - แรงจูงใจ (Motivation) 
   - ขวัญ (Morale) 
   - การให้คุณค่ากับบุคลในองค์การ (Value to Human Resources) 
   - การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) 
   - การขาดงาน (Absenteeism) 
   - อัตราการลาออก (Turnover) 
   - การเกิดอุบัติเหตุ (Accident Rates) 
   - ความสอดคล้องกันของบทบาทและบรรทัดฐาน (Role and Norm 
Congruence) 
  (5) เกณฑ์ด้านระบบ (System Approaches) ประกอบด้วย 
   - ความมีเสถียรภาพ (Stability/Maintenance) 
   - การเจริญเติบโต (Growth) 
   - ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility/Adaptation) 
   - การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม (Utilization of Environment) 
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   - การประเมินจากบุคคลภายนอก (Evaluations by External Actors) 
 คล้ายกับแนวคิดของ Campbell (1977 อ้างถึงใน ธงชัย สมบูรณ์, 2549, น. 97-99) ที่ได้
สรุปเกณฑ์การวัดประสิทธิผลขององค์การไว้ 30 ประเด็นที่สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการวัด
ประสิทธิผลองค์การได้ทันที ได้แก่ 
   - ประสิทธิผลรวม (Overall Effectiveness) 
   - ผลผลิต (Productive) 
   - ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
   - กำไร (Profit) 
   - คุณภาพ (Quality) 
   - อุบัติเหตุ (Accident) 
   - การเติบโต (Growth) 
   - การขาดงาน (Absenteeism) 
   - ลาออกจากงาน (Turnover) 
   - ความพอใจในงาน (Job Satisfaction) 
   - แรงจูงใจ (Motivation) 
   - ขวัญและกำลังใจ (Morale) 
   - การควบคุม (Control) 
   - ความขัดแย้งและความสามัคคี (Conflict/Cohesion) 
   - ความคล่องตัวและการปรับตัว (Flexibility/Adaptation) 
   - การวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย (Planning-Goals Setting) 
   - ความ เห็ นที่ ส อดคล้ อ งกัน ของสมาชิ กที่ มี ต่ อ เป้ าหมาย  (Goals 
Consensus) 
   - การยอมรับเป้าหมายขององค์การ ( Internalized of Organizational 
Goals) 
   - การเข้ากันได้ของบทบาทของสมาชิกและบรรทัดฐานหรือระเบียบ
กฎเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ (Role and Norm Congruence) 
   - ความสามารถในทางมนุ ษยสั ม พัน ธ์ ของผู้ บ ริห าร  (Managerial 
Interpersonal Skills) 
   - ความสามารถที่เก่ียวกับงานองค์การ (Managerial Task Skills) 
   - การบริหารข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information Management 
and Communication) 



154 
 
   - การเตรียมความพร้อมในทุกด้าน (Readiness) 
   - การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม (Utilization of Environment) 
   - ทัศนะและการสนับสนุนจากกลุ่มต่าง ๆ (Evaluation of External 
Entitles) 
   - ความมั่นคง (Stability) 
   - คุณค่าของทรัพยากรด้านบุคคล (Value of Human Resource) 
   - การมีส่ วนร่วมและการร่วมแรงร่วมใจ (Participation and Share 
Influence) 
   - ความตั้งใจและทุ่มเทด้านการอบรมและพัฒนาบุคคล (Training and 
Developing Emphasis) 
   - การมุ่งความสำเร็จ (Achievement Emphasis) 
 สอดคล้องกับแนวคิดของ Arnold and Feldman (1986 อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม , 
2554a, น. 2-3) ที่มีแนวคิดว่าในการพิจารณาความมีประสิทธิผลขององค์การ มี 8 ประการที่ควร
นำมาใช้ในการประเมินความมีประสิทธิผลขององค์การ ได้แก่ 
  (1) ความสามารถในการหากำไร เช่น กำไรจำนวนมาก เปอร์เซ็นต์กำไรจากการขาย
ทั้งหมด จำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้ผู้ถือหุ้น เป็นต้น 
  (2) การเจริญเติบโต เช่น กำไรมากขึ้น จำนวนผลผลิตและบริการเพ่ิมขึ้น การ
เจริญเติบโตในพ้ืนที่ใหม่ เป็นต้น 
  (3) การได้มาของทรัพยากร เช่น การได้มาจากทุน คน หรือความคิดใหม่ เป็นต้น 
  (4) ความสามารถในการปรับตัว คือ ความสามารถในการปรับตัวขององค์การที่มี
การเปลี่ยนแปลงจากผู้ผลิต ผู้บริโภคและคนงานในองค์การ 
  (5) นวัตกรรม คือ ความสามารถขององค์การในการปรับรูปแบบผลิตผล รูปแบบการ
บริการ รูปแบบการจัดการ เทคโนโลยี เป็นต้น 
  (6) ผลิตผล คือ ประสิทธิภาพขององค์การในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้มี
คุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ 
  (7) ความพอใจผู้บริโภค/ลูกค้า คือ ระดับความพอใจของผู้บริโภคหรือลูกค้าต่อ
ผลิตผลหรือการจัดการขององค์การ 
  (8) ความพอใจของลูกจ้าง/ความไว้วางใจ คือ ระดับความพอใจและความไว้ใจใน
องค์การระหว่างสมาชิกในองค์การ  
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 ในขณะที่ Mott (1972 อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2554a, น. 2-2) มองว่าตัวแปรที่จะใช้วัด
ประสิทธิผลขององค์การควรประกอบด้วย ความสามารถในการผลิต ความสามารถในการปรับตัวและ
ความสามารถในการยืดหยุ่นขององค์การ 
 ส่วน Steers (1977 อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2554a, น. 2-6-2-7) ได้สรุปปัจจัยในการวัด
ประสิทธิผลองค์การ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก ่
  (1) ลักษณะสิ่งแวดล้อม 
   - สิ่งแวดล้อมภายนอก ต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกที่องค์การต้อง
เผชิญ โดยดูแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อองค์การในอนาคต ความเป็นปรปักษ์กับองค์การ 
เช่น ทัศนคติของประชาชน คู่แข่ง หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ต้องติดต่อด้วย เป็นต้น 
   - สิ่งแวดล้อมภายใน ได้แก่ แนวโน้มความสำเร็จขององค์การ ความเอาใจใส่
ต่อพนักงาน การให้รางวัล การลงโทษ ความมั่นคง การเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น 
  (2) ลักษณะองค์การ ต้องมีการพิจารณาลักษณะต่าง ๆ ในองค์การว่ามีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกันอย่างไร ได้แก่ โครงสร้าง การประสานงาน เทคโนโลยี ขนาดและอายุ
องค์การ 
  (3) ลักษณะของสมาชิกในองค์การ ต้องมีการวัดปัจจัยต่าง ๆ ของสมาชิกในองค์การ
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การหรือไม่ ช่วยส่งเสริมหรือขัดขวางการทำให้เกิดประสิทธิผลของ
องค์การอย่างไร ได้แก่ จุดมุ่งหมาย ทักษะความเชี่ยวชาญ แรงจูงใจ ทัศนคติและค่านิยม  
  (4) นโยบายและวิธีจัดการ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของ
องค์การ จึงควรทำการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ว่ามีวิธีการอย่างไร ได้แก่ กลยุทธ์ รางวัล การควบคุม การ
ติดต่อสื่อสาร ความเป็นผู้นำและการตัดสินใจ  
 ในขณะที่วิเชียร วิทยอุดม (2554a, น. 2-9-2-11) มีมุมมองถึงความมีประสิทธิผลของ
องค์การต้องมีการวัดประสิทธิผลใน 3 ภาพที่เชื่อมโยงกัน ส่งผลต่อกัน ได้แก่ 
  (1) ประสิทธิผลของบุคคล เนื่องจากบุคคลเป็นส่วนประกอบสำคัญในองค์การ มีการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งโดยปกติในองค์การจะมีการประเมินผลพนักงานในองค์การเป็นประจำโดยวัดที่
ความสามารถ ทักษะ ความรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจและความกดดันของบุคคลในองค์การ 
  (2) ประสิทธิผลของกลุ่ม บุคคลต้องมีการทำงานเป็นกลุ่มหรือทีมงาน จึงต้องมีการ
วัดประสิทธิผลของกลุ่มด้วย โดยวัดที่ความสอดคล้องในผลงาน ภาวะผู้นำ โครงสร้าง สถานภาพ 
บทบาทและบรรทัดฐานในกลุ่ม 
  (3) ประสิทธิผลขององค์การ เนื่องจากองค์การประกอบด้วยคนและกลุ่มในองค์การ 
ดังนั้น องค์การต้องประกอบด้วยประสิทธิผลของคนและประสิทธิผลของกลุ่ม ประสิทธิผลทั้งสองส่วน
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จะช่วยทำให้องค์การมีประสิทธิผลในระดับที่สูงขึ้น โดยวัดที่สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี กลยุทธ์ โครงสร้าง 
กระบวนการและวัฒนธรรมองค์การ 

 
                     ภาพที่ 2.32 ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลขององค์การ 

 (วิเชียร วิทยอุดม, 2554a, น. 2-10)  
 

ตารางที่ 2.19 ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์การวัดประสิทธิผล 

เกณฑ์การวัดประสิทธิผล 
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การเน้นผลสำเร็จของงาน / / - - - - 2 33.3 
ผลผลิต / / / / - - 4 66.7 
ประสิทธิภาพ / / - - - - 2 33.3 
กำไร / / / - - - 3 50 
คุณภาพสินค้า/บริการ / / - - - - 2 33.3 
การวางแผน/กำหนดเป้าหมาย / / - - - - 2 33.3 
ความเห็นต้องกันในเป้าหมาย / / - - - - 2 33.3 
ความพร้อม / / - - - - 2 33.3 
การยึดเป้าหมายร่วมกัน / / - - - - 2 33.3 
การควบคุม / / - - - - 2 33.3 
ความขัดแย้ง/ยึดเหนี่ยวในองค์การ / / - - - - 2 33.3 
มนุษยสัมพันธ์ฝ่ายจัดการ / / - - - - 2 33.3 
การจัดการและการควบคุมข้อมูลข่าวสาร / / - - - - 2 33.3 
การมีส่วนร่วม/กระจายอำนาจ / / - - - - 2 33.3 
ความเป็นตัวแทน / - - - - - 1 16.7 
ความพร้อมในการถูกตรวจสอบ / - - - - - 1 16.7 

ประสิทธิผลของบุคคล

• ความสามารถ

• ทักษะ

• ความรู้

• ทัศนคติ

• แรงจูงใจ

• ความกดดัน

ประสิทธิผลของกลุ่ม

• ความสอดคล้อง

• ภาวะผู้น า

• โครงสร้าง

• สถานภาพ

• บทบาท

• บรรทัดฐาน

ประสิทธิผลขององค์การ

• สิ่งแวดล้อม

• เทคโนโลยี

• ทางเลือกกลยุทธ์

• โครงสร้า

• กระบวนการ

• วัฒนธรรม
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เกณฑ์การวัดประสิทธิผล 
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ความรับผิดชอบ / - - - - - 1 16.7 
ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ / - - - - - 1 16.7 
การสนับสนุนประชาธิปไตย / - - - - - 1 16.7 
ความพอใจในงาน / / / - - - 3 50 
แรงจูงใจ / / - - - - 2 33.3 
ขวัญ / / - - - - 2 33.3 
การให้คุณค่ากับบุคคล / / - - - - 2 33.3 
การฝึกอบรม/พัฒนา / / - - - - 2 33.3 
การขาดงาน / / - - - - 2 33.3 
การลาออก / / - - - - 2 33.3 
การเกิดอุบัติเหตุ / / - - - - 2 33.3 
บทบาทสอดคล้องบรรทัดฐาน / / - - - - 2 33.3 
ความมีเสถียรภาพ / - - - - - 1 16.7 
การเจริญเติบโต / / / - - - 3 50 
ความยืดหยุ่น/ปรับตัว / / / / - - 4 66.7 
การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม / / - - - - 2 33.3 
การประเมินจากบุคคลภายนอก / - - - - - 1 16.7 
ความมั่นคง - / - - - - 1 16.7 
การสนับสนุนจากกลุ่มต่าง ๆ  - / - - - - 1 16.7 
การได้มาของทรัพยากร - - / - - - 1 16.7 
นวัตกรรม - - / - - - 1 16.7 
ความพอใจของลูกค้า - - / - - - 1 16.7 
สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ - - - - / - 1 16.7 
สิ่งแวดล้อมในองค์การ - - - - / - 1 16.7 
ลักษณะองค์การ - - - - / - 1 16.7 
ลักษณะสมาชิกในองค์การ - - - - / - 1 16.7 
นโยบายและการจัดการ - - - - / - 1 16.7 
ประสิทธิผลของบุคคล - - - - - / 1 16.7 
ประสิทธิผลของกลุ่ม - - - - - / 1 16.7 
ประสิทธิผลขององค์การ - - - - - / 1 16.7 

ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย (2561) 
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 2.4.3 แนวคิดในการวัดประสิทธิผลองค์การ 
 เนื่องจากเกณฑ์ในการวัดประสิทธิผลองค์การมีลักษณะหลากหลาย จึงควรมีการสร้างกรอบ
การศึกษาประสิทธิผลขององค์การ เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวคิดในการศึกษาประสิทธิผลองค์การ 
 Robbins (1980 อ้างถึงใน วันชัย  มีชาติ, 2557, น. 324-356) ได้แบ่งแนวความคิดวิธีการใน
การวัดประสิทธิผลองค์การออกเป็น 4 แนวคิด ได้แก่ 
  1) แนวความคิดการวัดประสิทธิผลองค์การจากการบรรลุ เป้าหมาย (Goal 
Attainment Approach) เป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย (ends) มากกว่าวิธีการ
ในการปฏิบัติงาน (means)  จึงวัดระดับความสำเร็จขององค์การจากการบรรลุเป้าหมายขององค์การ
ที่กำหนดไว้ ดังนั้น องค์การที่จะเลือกใช้แนวคิดนี้ในการวัดประสิทธิผลขององค์การ องค์การนั้น ๆ 
ต้องมีเป้าหมายที่แท้จริงที่สามารถนำมาวัดความสำเร็จได้ เป้าหมายต้องมีความชัดเจน สมาชิกต้อง
เห็นพ้องและเข้าใจตรงกัน ต้องไม่มีเป้าหมายมากเกินไป เนื่องจากจะทำให้สมาชิกในองค์การเกิด
ความสับสนในการปฏิบัติงานและเป้าหมายนั้น ๆ จะต้องวัดได้ ซึ่งเป้าหมายองค์การสามารถแบ่งได้ 3 
ระดับ ดังนี้ 
   (1) Substantive Goals เป็นเป้าหมายรากฐานสำคัญขององค์การ แสดง
ถึงความจำเป็นที่ต้องมีองค์การ สามารถแยกได้ 3 ประเภทที่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่  
    - Official Goals ได้แก่ พันธกิจขององค์การ ซึ่งเป็นตัวบ่งบอก
ทิศทาง เป้าหมาย ความชอบธรรมและแนวทางในการประเมินความสำเร็จขององค์การ มักแสดงออก
อยู่ในรูปของคำขวัญหรือพันธกิจขององค์การ 
    - Operative Goals เป็นการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะ
ช่วยให้เป้าหมายขององค์การบรรลุผลสำเร็จ เช่น แผนงาน แผนปฏิบัติการ เป็นต้น 
    - Operational Goals เป็นเป้าหมายที่จะบอกว่าพนักงานใน
องค์การจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพ่ือให้ได้ผลตามท่ีองค์การต้องการ นำไปสู่การสร้างเกณฑ์วัดผลงานของ
พนักงานแต่ละคนด้วย 
   (2) System Goals เป็นเป้าหมายที่มองว่าองค์การต้องมีการปรับตัวให้อยู่
รอดและเจริญเติบโต สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์การทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
   (3) Individual Member Goals เป็นเป้าหมายส่วนตัวของสมาชิกใน
องค์การ ซึ่งมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้องค์การจะต้องทำความเข้าใจและพยายามสร้างเป้าหมายของ
บุคคลและเป้าหมายขององค์การให้มีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน โดยองค์การที่มี
ประสิทธิผลจะใช้เป้าหมายส่วนตัวของสมาชิกเป็นแรงจูงใจในการทำงานให้กับองค์การ 
  ทั้งนี้ในแนวคิดด้านการบรรลุเป้าหมาย นักบริหารต้องพิจารณาและให้ความสนใจใน
ประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ 
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   (1) เป้าหมายที่กำหนดขึ้นเป็นของใคร ต้องแน่ใจว่าเป้าหมายนั้น ๆ เป็น
เป้าหมายที่แท้จริงขององค์การหรือเป้าหมายที่กำหนดจากผู้มีอำนาจหน้าที่ 
   (2) เป้าหมายที่เป็นทางการและเป้าหมายที่แท้จริงขององค์การ ต้องมีการ
ตรวจสอบว่าเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ ซึ่งถ้าเป้าหมายขององค์การกับเป้าหมายในการปฏิบัติงานไม่ใช่สิ่ง
เดียวกันจะทำให้การวัดประสิทธิผลขององค์การมีความยาก 
   (3) องค์การมีเป้าหมายจำนวนมาก และในบางกรณีเป้าหมายมีความ
ขัดแย้งไม่เปน็ไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดความยากลำบากในการวัดประสิทธิผลองค์การ 
   (4) เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว การที่องค์การให้ความสำคัญกับ
เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง อาจทำให้เป้าหมายอื่น ๆ ถูกลดความสำคัญลง 
   (5) การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย สำหรับองค์การที่มีหลาย
เป้าหมาย ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย ผู้วัดประสิทธิผลขององค์การต้องพิจารณา
ความสำคัญของเป้าหมายด้วย 
   (6) การเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายองค์การอาจีการเปลี่ยนแปลง
ตามผู้นำองค์การ ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติการและทำให้วัดประสิทธิผลขององค์การได้ยาก 
  2) แนวความคิดการวัดประสิทธิผลองค์การจากความคิดเชิงระบบ (System 
Approach) เป็นการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานขององค์การในด้านต่าง ๆ มากกว่าการให้
ความสำคัญกับผลผลิตขององค์การ ด้วยแนวคิดนี้มีความเชื่อว่าองค์การทำงานเป็นระบบ มีการนำ
ปัจจัยเข้า แปรสภาพปัจจัยให้เป็นผลผลิตขององค์การ โดยระบบย่อยในองค์การจะทำงานสัมพันธ์กัน 
ดังนั้นการวัดประสิทธิผลขององค์การจึงวัดในส่วนของ ปัจจัยนำเข้า ( Input) กระบวนการแปรสภาพ 
(Process) และผลผลิตขององค์การ (Output) ซึ่งองค์การที่มีประสิทธิผลต้องทำหน้าที่ใน 3 ส่วน
เบื้องต้นได้ดี ทั้งนี้องค์การที่เหมาะสมในการวัดประสิทธิผลตามแนวคิดนี้ต้องเป็นองค์การที่มี
ความสามารถในการหาปัจจัยนำเข้า มีขั้นตอน มีกระบวนการในการผลิต มีระบบการทำงานที่
คล่องตัว ประหยัดและมีผลผลิตเป็นที่ต้องการ จะมองข้ามจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้ โดยมีเกณฑ์ในการวัด
ประสิทธิผลขององค์การ ดังนี้ 
   (1) เกณฑ์การวัดประสิทธิผลองค์การด้านปัจจัยนำเข้า ได้แก่ ความสามารถ
ในการแสวงหาทรัพยากร คุณภาพของทรัพยากรที่หามาได้ ความทันต่อเวลาของการได้ทรัพยากร 
ราคาของทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตที่ได้มาและจำนวนทรัพยากรที่ได้รับ 
   (2) เกณฑ์การวัดประสิทธิผลองค์การด้านกระบวนการ ได้แก่ ขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความคล่องตัวหรือความสะดวกในการปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน การเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน อัตราของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ทักษะใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรยากาศในการทำงาน 
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   (3) เกณฑ์การวัดประสิทธิผลองค์การด้านผลผลิต ได้แก่ ผลผลิต ปริมาณ
สินค้าและบริการ คุณภาพสินค้าและบริการ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง กำไร การเจริญเติบโต
ขององคก์ารและภาพพจน์ขององค์การ 
  3) แนวความคิดการวัดประสิทธิผลองค์การจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การ 
(Stakeholder Approach) เป็นแนวคิดที่มองว่าองค์การที่มีประสิทธิผล คือ องค์การที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การได้หรือเป็นองค์การที่สามารถสร้างความพึง
พอใจให้แก่ทุกฝ่าย การทำให้ทุกฝ่ายยอมรับได้จะเป็นการแสดงความสำเร็จขององค์การ เช่น 
พนักงานในองค์การต้องการเงินเดือนที่สูง เจ้าของกิจการต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนมาก 
ลูกค้าต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาไม่สูง ซึ่งองค์การต้องสามารถตอบสองความต้องการเหล่านี้ให้
ได้ เป็นต้น และหากองค์การมุ่งตอบสนองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจของกลุ่มอ่ืน ๆ 
และทำให้องค์การเสียดุลยภาพในการทำงาน 
  4) แนวความคิดการวัดประสิทธิผลองค์การจากการแข่งขันค่านิยมที่หลากหลายใน
องค์การ (Competing-Values Approach) เป็นแนวความคิดที่มีความเชื่อว่าองค์การที่ดีขึ้นอยู่กับ
การตัดสินหรือมุมมองของแต่ละคนที่มีความเชื่อ ค่านิยมและผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน โดยต้องมีการ
พิจารณาค่านิยมที่แตกต่างกันใน 3 มิติ ได้แก่ 
   (1) การให้น้ำหนักกับส่วนใดในองค์การ (Organization Focus) เป็นการ
พิจารณาว่าองค์การให้น้ำหนักกับสภาพภายในองค์การ ที่มุ่งให้ความสำคัญกับพนักงานและการ
ปฏิบัติงานในองค์การหรือมุ่งให้ความสำคัญกับสภาพภายนอกองค์การ ที่มุ่งให้ความสำคัญกับผลผลิต
องค์การ เป้าหมายองค์การและผลสำเร็จขององค์การ 
   (2) มิติด้านโครงสร้างขององค์การ (Structure) เป็นการพิจารณาโครงสร้าง
ขององค์การว่าองค์การให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นที่เป็นการให้ความสำคัญกับการปรับตัวของ
องค์การ เนื่องจากมีแนวคิดว่าโครงสร้างที่ยืดหยุ่นจะช่วยให้องค์การปรับตัวและช่วยกระตุ้นให้เกิด
ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ หรือการให้ความสำคัญการควบคุมที่เชื่อว่าองค์การต้องมีโครงสร้างแบบระบบ
ราชการ สามารถควบคุมองค์การและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การได้ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การตามที่กำหนดไว้ 
   (3) มิติด้านผลผลิตขององค์การ (Outcome) เป็นการพิจารณาว่าองค์การ
ให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์การ ที่เห็นว่าเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด องค์การก่อตั้งขึ้นเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ หรือว่าองค์การให้ความสำคัญกับวิธีการทำงานขององค์การ ที่มองว่าวิธีการ
ทำงานเปน็สิ่งที่สำคัญท่ีสุด เพราะวิธีการที่เหมาะสมจะทำให้องค์การบรรลุผลสำเร็จ 
 โดยในแนวความคิดนี้ มีวิธีการในการวัดประสิทธิผลองค์การแตกต่างกันขึ้นอยู่กับค่านิยมของ
สมาชิกในองค์การว่ามีค่านิยมแบบใด มี 4 วิธีการ ได้แก่ 



161 
 
  (1) การวัดประสิทธิผลตามรูปแบบเปิด เป็นการวัดประสิทธิผลขององค์การที่เน้น
ความยืดหยุ่นและสภาพภายนอกองค์การ ให้ความสำคัญกับกับเป้าหมายขององค์การ การหา
ทรัพยากร การปรับตัวขององค์การ และการเจรจาต่อรองขององค์การกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
  (2) การวัดประสิทธิผลตามรูปแบบมนุษยสัมพันธ์ เป็นการให้ความสำคัญกับ
พนักงานในองค์การ ความพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ความยืดหยุ่นของโครงสร้างและสภาพภายใน
องค์การ มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาขวัญกำลังใจของพนักงานให้มีความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน 
  (3) การวัดประสิทธิผลตามรูปแบบกระบวนการภายในองค์การ รูปแบบนี้ ให้
ความสำคัญกับสภาพภายในองค์การและการควบคุม โดยเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ การ
ดำเนินงานในองค์การ การกระจายข้อมูลข่าวสาร องค์การลักษณะนี้จะเน้นการรักษาสภาพเดิมของ
องค์การไว้ ไม่มีความขัดแย้งต่าง ๆ เกิดข้ึน 
  (4) การวัดประสิทธิผลองค์การตามรูปแบบเหตุผล รูปแบบนี้ให้ความสำคัญกับสภาพ
ภายนอกองค์การและการควบคุม มองที่การบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผลผลิตและประสิทธิภาพใน
การดำเนินงาน 
  
 

 
 

ภาพที่ 2.33 แนวความคิดการวัดประสิทธิผลองค์การของ Robbins 
 

 

แนวความคิดการ
วดัประสทิธิผล
องค์การ

แนวความคดิ
ด้านระบบ

แนวความคดิ
การบรรลุ
เปา้หมาย

แนวความคดิผู้
มีสว่นได้สว่น

เสีย

แนวความคดิ
การแข่งขนัใน
คา่นิยม

ปัจจัยนำเข้า 

ปัจจัยนำออก 

กระบวนการ 

รูปแบบกระบวนการ 

รูปแบบมนุษยสัมพันธ์ 

รูปแบบเปิด 

รูปแบบเหตุผล 

องค์การ 

การปรับตัว 

ส่วนบุคคล 
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 ในขณะที่ธงชัย สมบูรณ์ (2549, น. 99-107) และนิตยา เงินประเสริฐศรี (2558, น. 14-19) 
ไดก้ำหนดแนวคิดการวัดประสิทธิผลองค์การไว้ 4 วิธี ได้แก่ 
  1) การวัดผลสำเร็จตามเป้าหมาย (The Goals Attainment Approach) เป็น
แนวความคิดที่เชื่อว่าประสิทธิผลขององค์การควรมีการประเมินความสามารถในการทำงานจนบรรลุ
เป้าหมาย โดยมีการดูจากผลกำไร ส่วนแบ่งการตลาด การชนะเกมการแข่งขัน การสอบผ่าน เป็นต้น 
โดยเป้าหมายขององค์การต้องมีจำนวนไม่มากเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายและสามารถวัดคามก้าวหน้า
ของผลงานได้ 
  2) การวัดผลสำเร็จเชิงระบบ (The System Approach) เป็นการมองในเรื่องของ
การนำทรัพยากรนำเข้ากระบวนการทำงานขององค์การจนเสร็จสิ้นแล้วได้ผลผลิตตามที่องค์การ
กำหนดเป้าหมายไว้ โดยวิธีการวัดประสิทธิผลต้องดูความสามารถในการนำเข้าทรัพยากร 
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและผลผลิตที่ได้ รวมถึงความมั่นคงขององค์การและการปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ซึ่งการวัดผลสำเร็จเชิงระบบจะช่วยให้ผู้บริหารมองงานในมุมกว้างและ
ช่วยชี้ให้เห็นปัญหาในการดำเนินการในแต่ละระดับและทุกข้ันตอน 
  3) การวัดผลสำเร็จเชิงกลยุทธ์ตามสภาวการณ์ (The Strategic-Constituencies 
Approach) เป็นการพิจารณาประสิทธิผลองค์การที่สามารถตอบสนองความต้องการของส่วนต่าง ๆ 
ได้ตามสภาวการณ์ เป็นการพิจารณาเฉพาะส่วนและช่วงเวลา โดยการให้สมาชิกในองค์การพิจารณา
ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ขององค์การ พร้อมจัดลำดับความสำคัญและประเมิน
ทรัพยากร เพ่ือดูว่าองค์การสามารถตอบสนองเป้าหมายต่าง ๆ ได้ดีหรือครบถ้วนเพียงใด 
  4) การวัดผลสำเร็จด้วยการแข่ งขัน เชิ งคุณภาพ (The Competing-Values 
Approach) เป็นการพิจารณาผลผลิตที่ต้องดีและมีคุณภาพ มีคุณค่าต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค มีการ
แข่งขันในการทำงานที่ต้องมีความรวดเร็วในการผลิต ซึ่งสำหรับผู้บริหารแล้วผลงานที่เกิดจากการ
แข่งขันเชิงคุณภาพเป็นดัชนีชี้วัดถึงประสิทธิผลองค์การที่ดีที่สุด เนื่องจากมีการวัดประสิทธิผลที่มุ่ง
ผลผลิต มุ่งกระบวนการที่เน้นความคล่องตัวและมุ่งท่ีคนในองค์การ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถปรับ
ระบบการบริหารงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ได้ 
 ส่วน Steers (1977 อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม , 2554: 2-14-2-15) ได้ เสนอวิธีการวัด
ประสิทธิผลขององค์การ โดยพิจารณาแนวความคิด 3 ประการ ได้แก่ 
  1) การบรรลุถึงเป้าหมายให้ได้สูงสุด (Goal Optimization) เป็นการใช้เป้าหมาย
ขององค์การเป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิผลองค์การ ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางและได้รับความนิยมที่สุด เป็นความคิดที่มุ่งเป้าหมายขององค์การมากกว่าวิธีการในการ
บรรลุเป้าหมาย โดยเป้าหมายนั้นต้องสามารถวัดได้และได้รับการยอมรับร่วมกันจากทุกฝ่ายใน
องค์การ 
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ภาพที่ 2.34 แนวความคิดการวัดประสิทธิผลองค์การของธงชัย สมบูรณ์ 

 
  2) แนวความคิดด้านระบบ (System Perspective) เป็นแนวคิดที่มุ่งให้ความสำคัญ
กับปัจจัยนำเข้า กระบวนการแปรสภาพและปัจจัยนำออก ที่ต้องมีการทำงานอย่างสัมพันธ์กัน
ตลอดเวลา และต้องมีการรักษาความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือให้
องค์การอยู่รอดด้วย 
  3) การเน้นความสำคัญเรื่องพฤติกรรม (Behavioral Ephasis) เป็นแนวคิดที่มุ่งให้
ความสำคัญกับพฤติกรรมของคนในองค์การ เนื่องจากเชื่อว่าองค์การที่ประสบความสำเร็จเกิดจาก
พฤติกรรมของคนในองค์การ ซึ่งองค์การต้องแสวงหาและรักษาบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถทำงานได้
ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ โดยบุคคลในองค์การต้องมีพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติและสร้างสรรค์ 

  
ภาพที่ 2.35 แนวความคิดการวัดประสิทธิผลของ Steers 

 
          
 

แนวความคิดการ
วดัประสิทธิผล
องค์การ

แนวความคิด
ด้านระบบ

แนวความคิด
การบรรลุ
เปา้หมาย

แนวความคิด
เชิงกลยทุธ์
สถานการณ์

แนวความคิด
การแขง่ขนัเชิง
คณุภาพ

แนวความคิดการ
วดัประสทิธิผล
องค์การ

แนวความคิด
ด้านระบบ

แนวความคิด
การบรรลุ
เป้าหมาย

แนวความคิด
เร่ืองพฤติกรรม
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 2.4.4 การเลือกใช้วิธีการในการวัดประสิทธิผลองค์การ 
 การเลือกใช้แนวความคิดใดในการวัดประสิทธิผลขององค์การต้องมีความรอบคอบ ซึ่งแม้ว่า
การการวัดประสิทธิผลองค์การจะแสดงว่าองค์การมีประสิทธิผลสูง แต่องค์การไม่สามารถอยู่รอดได้
เนื่องจากใช้การวัดประสิทธิผลที่ผิด การวัดประสิทธิผลองค์การสามารถพิจารณาได้จากสถานการณ์ที่
เหมาะสมกับองค์การ (วันชัย  มีชาติ, 2557, น. 355-356) 
 Robbins (1980 อ้างถึงใน วันชัย  มีชาติ, 2557, น. 356) ได้กำหนดสถานการณ์ที่เหมาะสม
ของการใช้แนวความคิดในการวัดประสิทธิผลขององค์การไว้ ดังตารางที่ 2.20 
 
ตารางที่ 2.20 ความเหมาะสมในการใช้แนวความคิดการวัดประสิทธิผลองค์การ 

วิธีวัดประสิทธิผลองค์การ ลักษณะองค์การจะมี
ประสิทธิผล เม่ือ 

ควรนำมาใช้  
เมื่อ 

แนวความคิดการวัดประสิทธิผล
องค์การจากการบรรลุเป้าหมาย 

องค์ ก ารบ รรลุ เป้ าห ม ายที่
กำหนดไว้ 

เป้ า ห ม า ย มี ค ว า ม ชั ด เจ น 
สามารถวัดได้ 

แนวความคิดการวัดประสิทธิผล
องค์การจากความคิดเชิงระบบ 

การได้มาซึ่งทรัพยากรที่จำเป็น
สำหรับองค์การ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
นำเข้า กระบวนการผลิตและ
ผลลัพธ์ขององค์การมีความ
ชัดเจน 

แนวความคิดการวัดประสิทธิผล
องค์การจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในองค์การ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การทั้งหมด
ได้รับความพึงพอใจ 

องค์การต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล
ต่ า ง  ๆ  ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
ความสำเร็จและการอยู่รอดของ
องค์การ 

แนวความคิดการวัดประสิทธิผล
องค์การจากการแข่งขันค่านิยม
ที่หลากหลายในองค์การ 

เน้นการวัดผลที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การส่วนใหญ่เห็นด้วย 

องค์การมีการเปลี่ยน เกณฑ์
ตลอดเวลาและไม่มีความชัดเจน
ในการวัดประสิทธิผล 

ที่มา: Robbins (1980 อ้างถึงใน วันชัย  มีชาติ, 2557, น. 356) 
  
 โดยในการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการองค์การภาคประชาสังคมที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล
สู่ครอบครัวเข้มแข็ง กรณีศึกษา สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาประสิทธิผล
ขององค์การ ภายใต้แนวความคิดการวัดประสิทธิผลองค์การจากการบรรลุเป้าหมาย โดยดูที่เป้าหมาย
การดำเนินงานขององค์การ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การวัดประสิทธิผลด้านเป้าหมายขององค์กร
ภาคประชาสังคม ดังนี้ 
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  - ผลผลิต หมายถึง จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้การจัดกิจกรรม
ขององค์กรภาคประชาสังคม 
  - ประสิทธิภาพ หมายถึง การดำเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมีความคุ้มค่า ประหยัด ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ 
  - ความเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายที่สมาชิกในองค์กรภาค
ประชาสังคมยึดถือร่วมกัน ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ/หรือค่านิยมและ/หรือ
วิสัยทัศน์ในองค์การ 

 
ภาพที่ 2.36 ประสิทธิผลด้านเป้าหมายองค์การ  

(พัฒนามาจาก : วันชัย มีชาติ, 2557) 
  
 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและความสอดคล้องของข้อมูลในด้านการวัดประสิทธิผลองค์การ 
ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินกิจกรรมภายใต้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์  โดยใช้แนวคิดครอบครัวเข้มแข็งด้วย ดังจะกล่าวรายละเอียดในลำดับต่อไป 
 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวเข้มแข็ง 

 สถาบันครอบครัว หมายถึง หน่วยพื้นฐานทางสังคมที่ประกอบด้วยสมาชิกของครอบครัวที่ทำ
หน้าที่ตามบทบาทและสถานภาพในครอบครัว รวมทั้งการทำหน้าที่สร้างสมาชิกให้สังคมด้วย 
(สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2557b, น. 9) ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่มีขนาดเล็กท่ีสุดใน

ประสทิธิผลด้าน
เปา้หมายและ
กระบวนการ

ผลผลิต

ความเห็น
พ้องต้องกนั

ประสิทธิภาพ

- จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรม 

- คุ้มค่า 
- ประหยัด 
- ยืดหยุ่น/ปรับตัว 
-ปรับตั 

- เป้าหมายสมาชิก 
- เป้าหมายองค์การ 
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สังคมแต่มีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากสถาบันครอบครัวคือสถาบันเริ่มแรกในการบ่มเพาะ อบรม
สั่งสอน ให้ความรักและความอบอุ่นแก่สมาชิกในครอบครัว เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างปกติในสังคม สถาบันครอบครัวจึงเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญในการพัฒนาคน พัฒนา
สังคมและพัฒนาประเทศให้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงและยั่งยืน (สำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว, 2551 อ้างถึงใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2559a, น. 89) 
 
 2.5.1 นิยามและความหมาย 
 Goddard (1999 อ้างถึงใน เพ็ญนภา กุลนภาดลและคณะ , 2555, น. 31) ให้นิยามว่า
ครอบครัวที่เข้มแข็ง คือ ครอบครัวที่สามารถมีความสุขและแข็งแรงแม้อยู่ท่ามกลางปัญหาต่าง ๆ โดย
ความเข้มแข็งของครอบครัวเกิดจากการที่สมาชิกในครอบครัวร่วมกันสร้างความห่วงใย มีการเห็น
คุณค่าของกันและกัน การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีการสื่อสาร มีการทำงานร่วมกัน มีความ
ยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
 เช่นเดียวกับ Defrain (1999 อ้างถึงใน เพ็ญนภา กุลนภาดลและคณะ, 2555, น. 31) ที่มอง
ว่าครอบครัวที่เข้มแข็ง คือ การที่สมาชิกในครอบครัวมีความเชื่อว่าพวกเขาสามารถทำหน้าที่ที่มีต่อกัน
ได้ดีและมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยสมาชิกในครอบครัวจะมีการสนับสนุน
กันและกันในทางบวก สอนทักษะการแก้ปัญหา ทำให้รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้ มีความยืดหยุ่น 
สามารถเผชิญหน้ากับวิกฤตต่าง ๆ ได้ 
 คล้ายกับทัศนะของมาลัยรัตน์ โอฬารวัต (2548 อ้างถึงใน เพ็ญนภา กุลนภาดลและคณะ , 
2555, น. 32) ที่มองว่าครอบครัวเข้มแข็ง คือ ครอบครัวที่สมาชิกมีการแสดงออกต่อความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและมีการทำหน้าที่ตามบทบาทของสมาชิก เพ่ือให้ครอบครัวดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น 
ในขณะที่ยุทธนา ไชยจูกุลและคณะ (2552 อ้างถึงใน เพ็ญนภา กุลนภาดลและคณะ, 2555, น. 32) 
ได้ให้ความหมายของครอบครัวเข้มแข็งเพ่ิมเติมจากการที่สมาชิกในครอบครัวควรมีการแบ่งบทบาท
หน้าที่ในครอบครัวแล้วนั้น สมาชิกในครอบครัวต้องมีการสื่อสารทางบวก มีความใกล้ชิดผูกพัน มี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่า มีความห่วงใยและเห็นคุณค่าของสมาชิกใน
ครอบครัว โดยสมาชิกในครอบครัวต้องสามารถพ่ึงตนเองได้ มีการถ่ายทอดจิตวิญญาณ ยืดหยุ่น  
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และต้องมีส่วนร่วมในชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสมาชิกในครอบครัว
ให้มีความเข้มแข็ง และ Thames and Thomason (1999 อ้างถึงใน เพ็ญนภา กุลนภาดลและคณะ, 
2555, น. 32) มองว่าครอบครัวที่เข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที่มีความแข็งแรงและสุขภาพดี มี
สัมพันธภาพที่น่าพอใจ มีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม มีการสื่อสารภายในครอบครัว มีการ
ยอมรับในคุณค่าของกันและกัน มีการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ มีการแก้ไขความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์และมีการถ่ายทอดจิตวิญญาณในครอบครัว 
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 จรวยพร สุภาพ (ม.ป.ป.) กล่าวว่าครอบครัวที่มีความสุข ความเข้มแข็ง คือ ครอบครัวที่
สมาชิกมีความใกล้ชิด มีการทำกิจกรรมร่วมกันสม่ำเสมอ และเมื่อเจอปัญหาสมาชิกสามารถร่วมกัน
แก้ไขได้ มีพฤติกรรมสร้างสรรค์และสามารถปรับตัวให้ครอบครัวมีความสุขและเข้มแข็ง โดยไม่จ้อง
จับผิดกัน ช่วยเหลือกันและที่สำคัญสมาชิกในครอบครัวมีการกำหนดเป้าหมายในชีวิตร่วมกัน  
 สอดคล้องกับนิตยา คชภักดีและคณะ (2549 อ้างถึงใน เพ็ญนภา กุลนภาดลและคณะ , 
2555, น. 32) นิยามว่าครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึงบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีการดำเนินชีวิตร่วมกัน
อย่างมีจุดหมาย มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการพ่ึงพาตนเอง พร้อมที่จะเกื้อกูล
สังคมและคนรอบข้างและสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันจนลุล่วงไปได้ด้วยดี คล้ายกับกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว , 2559a, น. 6) ที่นิยามศัพท์ 
“ครอบครัวเข้มแข็ง” หมายถึง บุคลจำนวน 2 คนขึ้นไปมีการดำเนินชีวิตร่วมกัน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อ
กัน สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการพ่ึงพาตนเอง และพร้อมที่จะเกื้อกูลสังคมและคนรอบข้าง นอกจากนี้
ยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาจน
สำเร็จได้ด้วยดี เช่นเดียวกับมนนิภา สังข์ศักดา (2545 อ้างถึงใน ทิพวัลย์  รามรง, 2554, น. 8) ที่มอง
ว่าครอบครัวเข้มแข็ง เป็นสภาพครอบครัวที่พึงประสงค์อันเกิดจากการรวมตัวในรูปแบบที่หลากหลาย
ของบุคคลที่มาดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีจุดหมาย และสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
และนิตยา กมลวัทนนิศา (2545 อ้างถึงใน ทิพวัลย์  รามรง, 2554, น. 8) อธิบายเพ่ิมเติมว่านอกจาก
การทำบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมแล้ว ต้องสามารถตอบสนองความต้องการที่จำเป็นในการ
ดำรงชีวิตของสมาชิกในครอบครัวได้ มีการอบรมบุตรหลานให้เป็นคนดีของสังคม มีการดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวที่เป็นผู้ด้อยโอกาสหรือช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
 เพ็ญนภา กุลนภาดลและคณะ (2555 , น. 10) ได้สรุปนิยามว่าครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง 
ครอบครัวที่มีการรับรู้ความคิด ความรู้สึกและมีการแสดงออกเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกันของสมาชิก
ในครอบครัว เพ่ือให้ครอบครัวดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุข มีแนวคิดคล้ายกับ Kristi, Camille and 
Akemi (2009 อ้างถึงใน เพ็ญนภา กุลนภาดลและคณะ, 2555, น. 2) ที่ได้ให้ความหมายว่าครอบครัว
เข้มแข็ง หมายถึง การสะท้อนถึงความสัมพันธ์และความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว ที่มีการ
สนับสนุน ปกป้องกันและกัน โดยในเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก 
 ส่วนศิริรัตน์ แอดสกุล (2542, น. 60) มองว่าครอบครัวเข้มแข็ง ต้องเป็นครอบครัวที่เห็น
ความสำคัญของกันและกัน มีการร่วมทุกข์ร่วมสุข สามารถปรับความเข้าใจกันได้ พ่อและแม่เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ลูก พร้อมจะรับฟังและสื่อสารกับลูก พร้อมทั้งมีเวลาให้แก่สมาชิกในครอบครัว มีการ
ให้อภัยกันและมีสุขภาพจิตที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของกองพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน (2543, น. 
31-32) ที่อธิบายว่าครอบครัวที่เข้มแข็ง เป็นครอบครัวที่สมาชิกทุกคนมีความรักใคร่กลมเกลียว 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน มีการดูแลสุขภาพและที่อยู่อาศัยให้ถูก
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สุขลักษณะ มีอาชีพที่สุจริตมั่นคง มีการออมและประหยัดเพ่ือสร้างฐานะครอบครัว และที่สำคัญพ่อ
และแม่หรือหัวหน้าครอบครัวต้องทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สมาชิกในครอบครัว มีการอบรมดูแล
สมาชิกในคอบครัวให้มีคุณธรรม เป็นคนดี ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนได้ตามระบอบประชาธิปไตย 
 ในขณะที่สถาบันรักลูก (2550, น. 45-46) อธิบายว่าครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที่
มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ห่วงใยกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข มีสัมพันธภาพ รักใคร่ผูกพัน พ่ึงตนเองได้ 
สามารถเลี้ยงลูกได้ดีมีพัฒนาการที่เหมาะสมพร้อมที่จะเสียสละเพ่ือกันและกัน และเกื้อกูลต่อคนใน
สังคม คล้ายกับทิพวัลย์  รามรง (2554, น. 8) ที่ได้สรุปว่าครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที่มี
ความรัก ความอบอุ่น ความสุขท่ีเกิดจากการที่สมาชิกในครอบครัวสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
สามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคในครอบครัว มี
ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัวและช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
 รังรอง งามศิริ (2557 อ้างถึงใน สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2557b, น. 56) 
ได้ให้คำนิยามว่า ครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง การปฏิบัติตนของสมาชิกในครอบครัวที่ทำให้ครอบครัว
ดำรงสภาพของการเป็นครอบครัวไว้อย่างมีความสุข เป็นครอบครัวที่มีความรับผิดชอบ มีการทำ
บทบาทหน้าที่ของครอบครัว มีพันธะผูกพัน มีการอบรมเลี้ยงดูลูกอย่างเหมาะสม มีการชื่นชมกันและ
กัน มีการสื่อสาร มีการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณภาพ มีการปลูกฝังความเชื่อและศรัทธาในศาสนาและมี
การจัดการกับความเครียด 
 เช่นเดียวกับปภาวี สุขมณีและคณะ (2556, น. 15) ที่มีความคิดเห็นร่วมกันว่า ครอบครัว
เข้มแข็ง หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวมีการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสมด้วยการมีการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ มีการสื่อสารทางบวก สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีการรักษา
ความสัมพันธ์ มีการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ มีความห่วงใยเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน มีการ
สนับสนุนกัน สมาชิกในครอบครัวสามารถพ่ึงตนเองได้ มีการถ่ายทอดจิตวิญญาณ แก้ไขและจัดการ
ความเครียดได้อย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในชุมชน สามารถดำรงชีวิตด้วยความผาสุก 
 ในขณะที่อภิญญา เวชชยชัย (2557 อ้างถึงใน สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย , 
2557, น. 34) มองว่าครอบครัวเข้มแข็งมีความเข้มแข็งในมิติที่แตกต่างกันในแต่ละครอบครัว ถึงแม้จะ
ไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูก หรือเป็นครอบครัวที่หย่าร้างก็ตามแต่ต้องเป็นครอบครัวที่มีการ
ประคับประคอง เยียวยาและรักษาใจของกันและกัน สามารถดำรงชีวิตอยู่รอดท่ามกลางข้อจำกัดต่าง 
ๆ สิ่งเหล่านี้สามารถนับเป็นความเข้มแข็งได้ 
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ตารางที่ 2.21 ความหมายครอบครัวเข้มแข็ง 
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มีความห่วงใย / - - / - - - - - - - - - - / - - / - 4 21.1 
เห็นคุณค่ากันและกัน / - - / / - - - - - - - / - - - / / - 5 26.3 
มีความสุขและแข็งแรงท่ามกลางปัญหา / - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5.3 
มีการสื่อสารทางบวก / - - / / - - - - - - - / - - - / / - 5 26.3 
มีการทำงานร่วมกัน / - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5.3 
มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ / / - / - / - / - - - - - - - / - - - 5 26.3 
มีความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง / / - - - - - - - - - - - - - / - - - 3 15.7 

มีการทำบทบาทหน้าที่ได้ดี - / / / - - - - / - - - - - - / / / - 7 36.8 
พอใจความสัมพันธ์ในครอบครัว - / - - - - - - - - - - - - - - - - / 2 10.5 
มีการสนับสนุนกันและกัน - / - - - - - - - - - / - - - - - / - 3 15.7 
มีทักษะและแก้ปัญหาร่วมกัน - / - - / / / / - - - / - - - / / / - 9 47.3 
มีสัมพันธภาพในครอบครัว - - / / / - / / - - / / - - / - - / - 9 47.3 
มีความใกล้ชิดผูกพัน - - - / - / - - - - - / - - - - / - - 4 21.1 
ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ - - - / / / - - - - - - / / - - / / - 7 36.8 
ครอบครัว/สมาชิกพึ่งตนเองได้ - - - / - - / / - - - - - - / -  / - 5 26.3 
มีการถ่ายทอดจิตวิญญาณ - - - / / - - - - - - - - - - - / / - 4 21.1 
มีส่วนร่วมในชุมชน - - - / - - - - - - - - - - - - - / - 2 10.5 
สุขภาพดี - - - - / - - - - - - - - / - - - - - 2 10.5 
มีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม - - - - / - - - - - - - - - - - - - - 1 5.3 
ไม่จับผิดกัน - - - - - / - - - - - - - - - - - - - 1 5.3 
ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันและกัน - - - - - / - - - / - - - / - / - - - 4 21.1 
มีการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย - - - - - / / / / - - - - - - - - - - 4 21.1 
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ความหมายของครอบครัวเข้มแข็ง 

Go
dd

ar
d,

 1
99

9 

De
fra

in,
 1

99
9 

He
ge

lม
าล

ัย
รัต์

 โ
อฬ

าร
วัต

, 

25
48

 
ยุท

ธน
า 

ไช
ยจู

กุล
แล

ะค
ณ

ะ,
 

25
52

 
Th

am
es

 
an

d 
Th

om
as

on
, 

19
99

 
จร

วย
พร

สุภ
าพ

, ม
.ป

.ป
. 

นิต
ยา

 ค
ชภั

กดี
, 2

54
9 

กร
มก

ิจก
าร

สต
รีฯ

, 2
55

9 

มน
นิภ

า ส
ังข์

ศัก
ดา

, 2
54

5 
อ 

นิต
ยา

 ก
มล

วัท
นน

ิศา
, 2

54
5 

เพ
็ญน

ภา
 ก

ุลน
ภา

ดล
แล

ะค
ณ

ะ,
 

25
55

 
Kr

ist
i, 

Ca
m

ill
e 

an
d 

Ak
em

i, 

20
09

 
ศิร

ิรัต
น์ 

แอ
ดส

กุล
 , 

25
42

 

กอ
งพ

ัฒน
าส

ตร
ีฯ,

 2
54

3 

สถ
าบ

ันร
ักล

ูก,
 2

55
0 

ทิพ
วัล

ย์ 
รา

มร
ง, 

25
54

 

รัง
รอ

ง ง
าม

ศิร
ิ 

ปภ
าว

ี ส
ุขม

ณีแ
ละ

คณ
ะ, 

25
56

 

อภิ
ญญ

า 
เวช

ชย
ชัย

, 2
55

7 

คว
าม

ถี่ 
(n

=1
9)

 

ร้อ
ยล

ะ 
(1

00
.0)

 

เกื้อกูลสังคม - - - - - - / / - - - - - - / / - - - 4 21.1 
สามารถตอบสนองความต้องการในครอบ
ครอบครัวได้ 

- - - - - - - - - / - - - - - - - - - 1 5.3 

มีการอบรมบุตรหลานให้เป็นคนดี - - - - - - - - - / - - - / - - / - - 3 15.7 
ร่วมทุกข์ร่วมสุข - - - - - - - - - - - - / - / - - - - 2 10.5 
พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก - - - - - - - - - - - - / / - - - - - 2 10.5 
ให้อภัยกัน - - - - - - - - - - - - / - - - - - - 1 5.3 
มีสุขภาพจิตที่ดี - - - - - - - - - - - - / - - - - - - 1 5.3 
มีความรักใคร่ - - - - - - - - - - - - - / / / - - - 3 15.7 
มีการดูแลที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ - - - - - - - - - - - - - / - - - - - 1 5.3 
มีอาชีพมั่นคง/สุจริต - - - - - - - - - - - - - / - - - - - 1 5.3 
มีการออม - - - - - - - - - - - - - / - - - - - 1 5.3 
ปฏิบัติตนได้ตามระบอบประชาธิปไตย - - - - - - - - - - - - - / - - - - - 1 5.3 
มีความเข้าใจกัน - - - - - - - - - - - - / - / - - - - 2 10.5 
มีความอบอุ่น - - - - - - - - - - - - - - - / - - - 1 5.3 
ประคับประคอง เยียวยาและรักษาใจ - - - - - - - - - - - - - - - - - - / 1 5.3 
อยู่รอดท่ามกลางข้อจำกัดต่าง ๆ - - - - - - - - - - - - - - - - - - / 1 5.3 

ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย (2561) 
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จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที่มีความรัก 
ความอบอุ่น อันเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวมีการทำหน้าที่ตามบทบาทได้อย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีการให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่ ร่วม  
ด้วยช่วยกันแก้ปัญหา มีการสื่อสารและทำกิจกรรมร่วมกันอย่าง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
ครอบครัวและยงัสามารถช่วยเหลือผู้อื่นภายนอกครอบครัวได้ 

 
 2.5.2 แนวทางการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 
 ศรีสว่าง พ่ัววงศ์แพทย์ (2537 อ้างถึงใน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2537, 
น. 63) ได้อภิปรายถึงความเข้มแข็งในครอบครัวต้องเกิดจากการที่ครอบครัวต้องเสริมสร้างด้วยตนเอง 
7 ประการ ได้แก่ 
  1) มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ มีความรู้เพียงพอในการประกอบอาชีพและ
มีความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กให้สามารถมีพัฒนาการรอบด้าน   
  2) สมาชิกในครอบครัวต้องมีความเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือให้เกิดพลังในการจัดการ
ปัญหา 
  3) มีฆราวาสธรรม 4 คือ สัจจะ ธรรมะ ขันติและจาคะ 
  4) มีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
  5) มีการสื่อสารกันภายในครอบครัว 
  6) บทบาทชายหญิงต้องเท่าเทียมกัน สามารถร่วมตัดสินใจ ร่วมคิดร่วมกันได ้
  7) ให้ความสำคัญกับบทบาทพ่อที่ควรมีส่วนในการช่วยอบรมเลี้ยงดูลูก เพ่ือสร้าง
ความสมดุลให้เด็ก 
 คล้ายกับทัศนะของจรวยพร สุภาพ (ม.ป.ป.) ได้ให้แนวทางปฏิบัติเพ่ือครอบครัวเข้มแข็ง มี
ความสุข โดยต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมออย่างเป็นธรรมชาติ จำนวน 9 ข้อ ดังนี้ 
  1) การผูกมัดและการคุ้มครอง (Commitment and Protectionism) โดยใน
ครอบครัวจะมีข้อตกลงที่เปรียบเสมือนการผูกมัด จะทำให้สมาชิกในครอบครัวรู้สึกไว้วางใจต่อกัน 
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว และในบางครั้งอาจมีการโต้แย้งกันบ้างแต่ไม่รุนแรง เพราะความ
ต้องการปกป้องคุ้มครองต่อสมาชิก ซึ่งจะทำให้สมาชิกกระทำแต่สิ่งดีต่อกัน 
  2) การสื่อสาร (Communication) โดยภายในครอบครัวมีการสื่อสารทางบวกที่มี
ประสิทธิภาพ มุ่งให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี ร่วมกันแก้ไขปัญหา หมายรวมถึงการรับฟังความต้องการของ
สมาชิกในครอบครัวด้วย มีการใช้คำท่ีสุภาพ ไม่หยาบคายหรือดูถูก คุกคามคนในครอบครัว 
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  3) การมีจิตใจดี มีน้ำใจและใจกว้าง (Kindness and Generosity) โดยสมาชิกใน
ครอบครัวมีการยอมรับนับถือกัน มีการกระทำที่สุภาพ กตัญญู  มีน้ำใจ ใจกว้างและมีความรักต่อ
สมาชิกในครอบครัว 
  4) การจัดการความขัดแย้ง (Style of Conflict) โดยในครอบครัวต้องมีการ
หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ การทะเลาะเบาะแว้งในการัดการความขัดแย้ง ควรมีการใช้เหตุผลและ
พยายามที่จะแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง 
  5) การใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว (Family Time Together) โดยสมาชิกใน
ครอบครัวมีการใช้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ก่อให้เกิดความผูกพันใกล้ชิดกัน
ภายในครอบครัว 
  6) การประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยสมาชิกในครอบครัวควรมีการ
ประเมินตนเองเพ่ือสำรวจว่าตนเองมีพฤติกรมที่เหมาะสมหรือไม่ เพ่ือให้เกิดการปรับตัวอยู่เสมอ 
  7) การมีอารมณ์ดี เอ้ืออารี สนุกสนานและอารมณ์ขัน (Laughter, Warmth, Joy 
and Humor) สมาชิกในครอบครัวมักจะเป็นคนอารมณ์ดี เอ้ืออารี สนุกสนานและมีอารมณ์ขัน รู้สึกมี
ความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีเสียงหัวเราะ ซึ่งจะนำไปสู่การอยู่ดีมีสุข 
  8) การรับผิดชอบ (Responsibility) สมาชิกในครอบครัวมีการแบ่งเบาภาระหน้าที่
ร่วมกัน ไม่เป็นภาระมากเกินไปภายในครอบครัว มีการดำเนินชีวิตที่ราบรื่น ทำให้ครอบครัวมีความสุข 
  9) การเคร่งศาสนา (Religiosity) ค้นพบว่าการเคร่งศาสนามีความสัมพันธ์อย่างมาก
กับความม่ันคงทางจิตใจ ทำให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในครอบครัว   
 ในขณะทีเ่ดือนเพ็ญ ศังขะฤกษ์ (2537 อ้างถึงใน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 
2537, น. 83) อธิบายว่าการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง ต้องมีการสร้างความรู้ ความสามารถและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัว มีวิธีการดังนี้ 
  1) การให้ความรู้แก่พ่อ แม่ สมาชิกในครอบครัวและชุมชน เพ่ือเตรียมตัวเป็นพ่อแม่
ที่ดี ให้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ ความต้องการของเด็ก พัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยและการเสริมสร้าง
ทักษะต่าง ๆ ให้กับเด็ก 
  2) การแนะนำและการให้คำปรึกษาครอบครัวในเรื่องปัญหาครอบครัว ปัญหาเด็กที่
อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายครอบครัว เป็นต้น 
  3) ควรสอดแทรกเรื่องครอบครัวในทุกหลักสูตรการอบรม 
  4) จัดให้มีสถานที่สาธารณะในชุมชน เพ่ือให้ครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาพักผ่อน
ร่วมกันอย่างมีอิสระและไม่สิ้นเปลือง 
  5) ควรมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวสามารถร่วมกิจกรรมได้ 
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 ส่วนธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ (2537 อ้างถึงใน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , 
2537, น. 39) อธิบายว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวต้องมีการเพ่ิมพลังให้กับครอบครัว 
ชุมชนและทุกฝ่ายให้มีการผนึกกำลังในการทำงานอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างพลังแห่งครอบครัว  
 สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  (2537 , น. 78) ที่ ได้ ให้
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ ไว้ 2 แนวทาง ได้แก่ 
  1) สมาชิกในครอบครัว หน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนต้องมีการผนึกกำลัง
ช่วยกัน โดยภายในครอบครัวต้องมีการรักษาสุขภาพกายและจิตใจ มีการประกอบอาชีพที่สุจริต มีการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ มีการใช้ธรรมะในการครองเรือน มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว มีการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี และเคารพในเหตุผลซึ่งกันและกัน ส่วนหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนต้องมีการร่วมมือกันให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว มีการบริการแนะนำ
แนวทางด้านอาชีพ ด้านสุขภาพด้านสวัสดิการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่อาจเกิดข้ึนในครอบครัว 
  2) รัฐต้องส่งเสริมในเรื่องของการศึกษา เศรษฐกิจ สุขภาพ อนามัย สังคมและ
การเมือง ให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมในปัจจุบัน โดยต้องส่งเสริมทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม มีการ
ผนึกกำลังร่วมกันระหว่างรัฐกับเอกชน ครอบครัวและชุมชน มีการทำงานร่วมกันเพ่ือผนึกกำลังให้ทุก
ฝ่ายช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว 
 ส่วนสถาบันรักลูก (2550, น. 37-39) ได้เสนอแนวทางในการสร้างครอบครัวไทยให้มีความ
เข้มแข็ง 4 ประการ คือ  
  1) ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว เน้นส่งเสริมสายสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่ลูก 
รวมถึงปู่ย่าตายายให้มีความรัก ดูแลกัน เห็นคุณค่าของกันและกัน มีเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน  
  2) เสริมความรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้ด้านการเลี้ยงลูก พ่อแม่ต้องเรียนรู้ว่าควร
เลี้ยงลูกในแต่ละช่วงวัยอย่างไร ลูกควรมีพัฒนาการแค่ไหน และที่สำคัญพ่อแม่ต้องรู้วิธีในการเติมรัก
ให้กับคู่ครองและคนในครอบครัว พร้อมทั้งรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือนำมาพัฒนาครอบครัวให้อยู่
ดีมีสุข 
  3) ส่งเสริมการทบทวนหลักคิดคุณธรรม ต้องสร้างหลักคิดต่อชีวิตและครอบครัว 
สร้างระบบคุณค่า ระบบความเชื่อของครอบครัวให้ดำเนินชีวิตตามหลักคิดคุณธรรมในครอบครัว 
  4) กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ขึ้นมาเป็นตาข่ายของสังคมเพ่ือรองรับครอบครัว 
ต้องมีการสานทอหน่วยงานต่าง ๆ เป็นตาข่ายเพ่ือรองรับ ประคับประคองสถาบันครอบครัวใน
สภาวการณ์ต่าง ๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นโยบาย สื่อมวลชน ชุมชน กฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น 
 ส่วนทัศนะของอภิญญา เวชชยชัย (2557 อ้างถึงในสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย, 
2557, น. 37) อธิบายว่าการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวต้องมีการ
ส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับการป้องกันและช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเสี่ยง นำไปสู่การจัดทำนโยบาย
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และโครงการต่าง ๆ ต้องมีการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารเกี่ยวกับตัวอย่างที่ดีในการทำงาน การสร้างศักยภาพครอบครัว การสร้างแหล่งรวมข้อมูล
เกี่ยวกับนโยบายเพื่อนำข้อตกลงต่าง ๆ ไปผลักดันเชิงนโยบาย 
 ในขณะที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2559a, น. 66-67) ได้กำหนดแนวทาง
สำหรับประชาชนในการสร้างเสริมครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง  ดังนี้ 
  1) การมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว โดยภายในครอบครัวต้องมีความรัก  
ความเข้าใจ สามัคคี เสียสละ ให้อภัย รู้บทบาทหน้าที่ มีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกัน มีการสื่อสาร
ทางบวก มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและไม่มีความรุนแรงภายในครอบครัว เพ่ือสร้างความรัก ความ
อบอุ่นและความเข้าใจภายในครอบครัว 
  2) การปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี โดยภายในครอบครัวต้องหลักศาสนาหรือหลัก
คิดในการดำเนินชีวิต เช่น การยึดตามหลักเศรษฐกิจพอพียง การมองโลกในแง่ดี เป็นต้น นอกจากนี้
พ่อและแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูก ทำหน้าที่อบรมสั่งสอน เลี้ยงดู เอาใจใส่ ส่งเสริมพัฒนาการ
ตามวุฒิภาวะของลูกอยู่เสมอ เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวมีพัฒนาการทางอารมณ์ สังคมและจิตใจ 
สามารถปรับตัวในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมั่นใจในตนเอง พึ่งพาตนเองได้ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน ชุมชนและสังคมได้ 
  3) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือไม่ก่อให้เกิดการสร้างปัญหาให้ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม โดยต้องมีความตระหนักในการอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่มีพฤติกรรมต่อต้านหรือ
สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมและที่สำคัญมีส่วนร่วมในการเกื้อหนุนสังคมและแก้ไขปัญหาในชุมชน
และสังคมด้วย 
 
 2.5.3 ตัวช้ีวัดครอบครัวเข้มแข็ง 
 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2560b) ได้กำหนดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือ
ใช้ประเมินความเข้มแข็งของครอบครัว นำไปสู่แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวด้วย โดย
ตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 
  1. มาตรฐานที่ 1 ด้านสัมพันธภาพ ประกอบด้วยตัวชี้วัดระดับครอบครัว 4 ตัวชี้วัด 
17 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 1 สมาชิกในครอบครัวแสดงออกถึงความรักและความเอาใจใส่ระหว่างกัน 
ประกอบด้วย 3  ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  
   1) สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกที่สื่อถึงความรักและความเอาใจใส่
ในชีวิตประจำวัน เช่น มีการสัมผัส โอบกอด ยิ้มแย้ม ให้กำลังใจกัน มีการโทรศัพท์ เขียนจดหมายหรือ
อีเมลล์ เป็นต้น 
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   2) สมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานบ้านซึ่งกันและกัน เช่น 
การเลี้ยงดูบุตร การทำอาหารทำความสะอาด เป็นต้น 
   3) สมาชิกในครอบครัวทำกิจวัตรประจำวันร่วมกัน เช่น รับประทานอาหาร
ร่วมกัน ออกกำลังกาย ไหว้พระ ทำบุญตักบาตรร่วมกัน เป็นต้น 
  ตัวชี้วัดที่ 2 สมาชิกในครอบครัวยอมรับและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
   1) สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยและ/หรือรับฟังกันและกัน 
   2) สมาชิกในครอบครัวมีการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยไม่ถูก
กีดกันด้วยช่วงวัยและ/หรือประสบการณ์และ/หรือสถานภาพที่แตกต่างกัน 
   3) สมาชิกในครอบครัวเคารพความเป็นส่วนตัวของแต่ละคน ไม่ละเมิด
ความเป็นส่วนตัวหากไม่ได้รับอนุญาต เช่น โทรศัพท์ ห้องส่วนตัว จดหมาย เป็นต้น 
  ตัวชี้วัดที่ 3 สมาชิกในครอบครัวสื่อสารกันอย่างมีคุณภาพระหว่างกัน ประกอบด้วย 
8 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
   1) สมาชิกในครอบครัวมีการพูดจาต่อกันด้วยดีและ/หรือใช้เหตุผล ไม่ใช้
อารมณ์ คำพูดหยาบคาย ตะคอก ขึ้นเสียง เป็นต้น 
   2) สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสท้วงติง แสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำ
ต่อกัน 
   3) สมาชิกในครอบครัวแสดงความชื่นชมและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน มีการ
แสดงความชื่นชมยินดี ให้กำลังใจ ให้เกียรติกัน 
   4) สมาชิกในครอบครัวต่างดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันทั้งในยามปกติ ยาม
เจ็บป่วย ประสบปัญหา 
   5) เมื่อประสบปัญหา สมาชิกในครอบครัวสามารถหาทางออกโดยไม่คิดทำ
ร้ายตนเองและสมาชิกในครอบครัวและ/หรือทรัพย์สิน 
   6) สมาชิกในครอบครัวไม่ทำร้ายจิตใจเมื่อมีความขัดแย้งต่อกัน เช่น การไม่
เพิกเฉย ทอดทิ้ง ข่มขู่ ดูถูก เหยียดหยาม หยาบคาย ด่าทอ เป็นต้น 
   7) สมาชิกในครอบครัวไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยามที่มี
ปัญหาหรือไม่สบายใจให้คนในครอบครัวฟัง 
   8) สมาชิกในครอบครัวไม่ใช้อำนาจเหนือกันและกัน เช่น การบังคับ ข่มขู่ 
ออกคำสั่ง ทำให้กลัวหรืออึดอัดใจ เป็นต้น 
  ตัวชี้วัดที่ 4 สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล ไม่ใช้
ความรุนแรง  ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
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   1) สมาชิกในครอบครัวร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญต่าง ๆ ด้วยกั น เช่น 
การศึกษา การเปลี่ยนงาน สุขภาพ การย้ายที่อยู่ การแต่งงาน เป็นต้น 
   2) สมาชิกในครอบครัวร่วมกันแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล 
   3) เมื่อมีความขัดแย้งสมาชิกในครอบครัวไม่มีการทำร้ายร่างกาย 
  2. มาตรฐานที่ 2 ด้านการทำบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ประกอบด้วยตัวชี้วัด
ระดับครอบครัว 1 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้ย่อย ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 1 ครอบครัวทำบทบาทหน้าที่ของครอบครัวต่อสมาชิก ประกอบด้วย 4 
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
   1) สมาชิกในครอบครัวสามารถทำหน้าที่ตามบทบาทของตนอย่างเหมาะสม 
มีความตระหนักรู้ในการทำบทบาทของตน ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในครอบครัว รับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว 
   2) ในครอบครัวมีการดูแล ใส่ใจความปลอดภัยของสมาชิกของทุกคน 
   3) ในครอบครัวใช้คุณธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิต โดยมีคุณธรรมสำคัญ 
คือ ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ความพอเพียง ความมีวินัยและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
   4) ในครอบครัวปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนในครอบครัว เช่น การไม่
ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งผิดกฎหมาย สำนึกในหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว สังคม เป็นต้น 
  3. มาตรฐานที่ 3 ด้านการพ่ึงตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดระดับครอบครัว 3 ตัวชี้วัด 
16 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การพ่ึงพาตนเองด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
   1) ครอบครัวมีจำนวนสมาชิกที่สามารถหารายได้มาเลี้ยงดูตนเองและ/หรือ
จุนเจือครอบครัว 
   2) ครอบครัวมีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย 
   3) ครอบครัวมีการออมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงิน ทองคำ พันธบัตร 
สลากออมสิน อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
   4) สมาชิกในครอบครัวมีการกู้ยืมเงินจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระบบและ
นอกระบบ โดยเปรียบเทียบหนี้สินทั้งหมดในปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาว่าเพิ่มข้ึน/ลดลงหรือเท่าเดิม 
   5) เมื่อครอบครัวมีหนี้สิน ครอบครัวสามารถชำระหนี้ได้ตามจำนวนและ
ระยะเวลาที่กำหนด 
   6) ครอบครัวมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
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   1) สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิได้รับหลักประกันสุขภาพ เช่น สิทธิในการ
รักษาพยาบาล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม ประกันสุขภาพ เป็นต้น 
   2) ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นทั้งทางร่างกายและจิตใจของ
สมาชิกในครอบครัว โดยสมาชิกในครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ ดังนี้ 
    -  มีการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ เช่น การกินอาหารครบ 
5 หมู่ 
    -  มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร เช่น กินร้อน ช้อนกลาง 
ล้างมือ 
    -  ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ 
    -  สามารถปฐมพยาบาลและใช้ยาสามัญประจำบ้านได้เมื่อเจ็บป่วย
เล็กน้อย 
    -  หลีกเลี่ยงสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นภัยหรืออันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิ
ภาพของตน  
   3) ครอบครัวมีความรู้และเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในสถานพยาบาลเมื่อ
จำเป็น 
   4) โดยรวมครอบครัวหลีกเลี่ยงพฤติกรรมพฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิกใน
ครอบครัว เช่น ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ การไม่สวมหมวกกันน็อค เมาไม่ขับ เป็นต้น 
   5) ครอบครัวมีการป้องกันความเสี่ยงจากการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การไม่ป้องกัน การตั้งครรภ์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เป็นต้น 
   6) ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกที่มีภาวะพ่ึงพิงสูงให้ดำเนินชีวิตไปได้
ด้วยดี เช่น การใช้ชีวิตประจำวัน การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การพึ่งตนเองด้านข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด
ย่อย ได้แก่ 
   1) สมาชิกในครอบครัวแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างครอบครัวและ
ชุมชน 
   2) สมาชิกในครอบครัวมีการนำข้อมูลข่าวสาร/ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว เช่น ใช้ดูแลสมาชิกในครอบครัวได้เหมาะสม ใช้เพ่ิมรายได้ใน
ครอบครัว มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ เป็นต้น 
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   3) สมาชิกในครอบครัวได้รับทราบและเรียนรู้ในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับ
ครอบครัว เช่น การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน การเตรียมตัวเป็นพ่อและแม่ การเลี้ยงลูกในแต่ละ
ช่วงวัย เป็นต้น 
   4) ระดับการศึกษาของสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 16-25 ปี 
  4. มาตรฐานที่ 4 ด้านทุนทางสังคม ประกอบด้วยตัวชี้วัดระดับครอบครัว 1 ตัวชี้วัด 
6 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 1 ทุนทางสังคมของแต่ละครอบครัวในการสร้างบรรยากาศความเป็น
ครอบครัว ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
   1) สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการยอมรับจากเพ่ือน
บ้าน 
   2) สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างเครือญาติ 
   3) สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจกันในการที่จะพูด
ความในใจ ปรึกษาหารือหรือใช้ชีวิตในครอบครัวโดยไม่กดดัน เครียดหรือถูกคุกคามทางเพศจากคนใน
ครอบครัว 
   4) สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มสหกรณ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น 
   5) สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน มี
การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมกำกับดูแล ร่วมประเมินผล 
   6) ครอบครัวมีการอบรมให้สมาชิกในครอบครัวใช้บริการพ้ืนที่สาธารณะใน
ชุมชนอย่างรับผิดชอบ เช่น ศาลาประชาคม ห้องสมุด ที่อ่านหนังสือ สวนสาธารณะ เป็นต้น 
  5. มาตรฐานที่ 5 ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากลำบาก 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดระดับครอบครัว 1 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่  1 การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากลำบาก 
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย  ได้แก่ 
   1) ครอบครัวมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับภาวะยากลำบากในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การหลีกเลี่ยงอบายมุข การดูแลสุขภาพตนเอง การใช้ชีวิตแบบพอเพียง การออม การมี
อาชีพที่มั่นคง การหารายได้เสริม เป็นต้น 
   2) ครอบครัวร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดภาวะวิกฤต สมาชิกใน
ครอบครัวให้กำลังใจ เอ้ืออาทร แสดงความรักความเข้าใจ วางแผน มีการจัดการ/แก้ไข/เยียวยา
ร่วมกัน 



179 
 
   3) ครอบครัวสามารถปรับตัวและฟ้ืนตัวได้เมื่อเกิดภาวะวิกฤต เช่น ยอมรับ
สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ควบคุมอารมณ์และจิตใจให้มั่นคง เป็นต้น 
   4) ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหา
สังคม เช่น การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ต่อต้านการตั้งครรภ์ในวัยเรียน การฝึกทักษะป้องกันตนเอง 
การป้องกันเด็กติดเกมส์ เป็นต้น 
   5) ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหา
ภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น พายุฤดูร้อน น้ำท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น 
 ในขณะที่สถาบันรักลูก (2550: 45-46) ได้ทำการสรุปตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็งจากการทำ
โครงการครอบครัวเข้มแข็ง ได้ 6 ประการ ดังนี้  
  1. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ต้องมีความเหนียวแน่น เป็นปึกแผ่น ทำให้สมาชิก
ในครอบครัวมีความรู้สึกรักใคร่ ผูกพันทางจิตใจต่อกัน รู้สึกมีคุณค่า เข้าใจ ห่วงใยกัน ไม่ทอดทิ้งกัน 
สามารถให้อภัยกันได้ และมีเวลาอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้า แต่หากไม่สามารถอยู่ด้วยกันอย่างพร้อม
หน้า ต้องมีความรู้สึกห่วงใยกัน 
  2. การเรียนรู้เพ่ือเท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยมีความสามารถในการทำความเข้าใจ
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เข้ามากระทบและสามารถจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ได้ 
  3. การพ่ึงตนเอง ควรมีความสามารถที่จะพ่ึงพาตนเองได้ทั้งในที่อยู่อาศัย การครอง
ชีพและดำรงชีวิตอยู่ได้ตามสมควร 
  4. การเลี้ยงดูบุตร ครอบครัวเข้มแข็งต้องมีความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรให้มี
พัฒนาการที่ดีในแต่ละช่วงวัย ทั้งสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส เข้ากับคนอ่ืนได้ดี เป็นที่รักใคร่
ของคนอ่ืน 
  5. การยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่เข้มแข็ง สมาชิกในครอบครัวมีหลักธรรม
ประจำใจ มีความชัดเจนในเรื่องถูก ผิด รู้ว่าอะไรคืออบายมุข สามารถหลบเลี่ยงได้ และสามารถอบรม
สั่งสอนสมาชิกในครอบครัวให้ไปในทางท่ีดีเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวและชุมชน 
  6. เกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง ควรมีความสามารถในการเข้าใจคนอ่ืนและเห็น
ประโยชน์ของความเก้ือกูลในชุมชน ดูแลคนอ่ืนได้ตามสมควร 
 เพ็ญนภา กุลนภาดลและคณะ (2555: 10-12) ได้กำหนดตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็งไว้ 4 ด้าน 
ได้แก่ 
  ด้านที่ 1 ด้านการทำหน้าที่ของครอบครัว หมายถึง การปฏิบัติตัวตามบทบาทที่มีต่อ
สมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดระเบียบครอบครัว ประกอบด้วย 
   1) การร่วมกันกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 
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   2) การออกกฎระเบียบในครอบครัว 
   3) การกำหนดขอบเขตและโครงสร้างการดูแล 
   4) การได้รับผลจากการกระทำท้ังด้านบวกและลบ 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การสื่อสารภายในครอบครัว หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
ของสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย 
   1) การพูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตและครอบครัว 
   2) การสื่อสารกันได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาด้วยคำพูดและภาษา
ท่าทาง 
   3) การสื่อสารที่สอดคล้องรับกันอย่างเหมาะสมกับวัย 
   4) การเข้าใจความหมายสิ่งที่สื่อสารได้ตรงกัน 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การสร้างเสริมพัฒนาการด้านสุขภาพและชีวิต หมายถึง การพัฒนา
สมาชิกครอบครัวอย่างครบถ้วน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพกาย ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญา ด้านจิต
วิญญาณและด้านสังคม ประกอบด้วย 
   1) การดูแลด้านอาหารที่เหมาะสมกับวัย 
   2) การออกกำลังกาย 
   3) การรับรู้ภาวะอารมณ์ซึ่งกันและกัน 
   4) การประคับประคองอารมณ์ความรู้สึกของกันและกัน 
   5) การเรียนรู้ร่วมกันในครอบครัว 
   6) การฝึกคิดให้แตกต่างหลากหลาย 
   7) การถ่ายทอดค่านิยมและคุณธรรม 
   8) การปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันอย่างเข้าใจความหมาย 
   9) การอาสาช่วยเหลือสังคม 
   10) การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน 
  ด้านที่ 2 ด้านการใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุข หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่
แสดงถึงความรักผูกพัน การยอมรับนับถือต่อกันของสมาชิกครอบครัว เพ่ือให้ครอบครัวน่าอยู่ 
ประกอบด้วย 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การผูกพันทางอารมณ์ หมายถึง การแสดงออกอันสื่อถึงความรักใคร่ 
ห่วงใยที่มีต่อกันของสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย 
   1) การกอด สัมผัสหรือลูบหัวลูบหลังด้วยความรักใคร่ 
   2) การไต่ถามรับฟังด้วยความห่วงใย 
   3) การแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจแก่กัน 
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  ตัวชี้วัดที่ 2 การให้เกียรติ หมายถึง การแสดงออกอันสื่อถึงการยอมรับนับถือต่อกัน
ของสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย 
   1) การให้ความเคารพนับถือ 
   2) การซื่อสัตย์ ไว้วางใจต่อกัน 
   3) การตระหนักถึงคุณค่าของกันและกัน 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้เวลาร่วมกัน หมายถึง การจัดสรรเวลาเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
ของสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย 
   1) การจัดเวลาเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว 
   2) การออกไปพักผ่อนด้วยกัน 
  ด้านที่ 3 ด้านการรักษาเสถียรภาพของครอบครัว หมายถึง การกระทำที่แสดงถึง
การช่วยเหลือกันให้อยู่รอด การร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิกใน
ครอบครัว ประกอบด้วย 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ หมายถึง การร่วมกันรับผิดชอบดูแล
ครอบครัวให้พอเพียงในการเป็นอยู่ ประกอบด้วย 
   1) การประกอบอาชีพที่มั่นคง พ่ึงพาตนเองได้ 
   2) การปรึกษาเพ่ือจัดการรายได้ร่วมกัน 
   3) การจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การแก้ไขปัญหาอุปสรรค หมายถึง การร่วมกันรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ในครอบครัว ประกอบด้วย 
   1) การปรึกษาเพ่ือหาทางออกสำหรับปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน 
   2) การร่วมกันเรียนรู้ผ่านปัญหาอุปสรรค 
   3) การสามารถรับมือได้กับปัญหาในภาวะคับขัน 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การเป็นเอกภาพ หมายถึง การแสดงออกอันสื่อถึงการร่วมทุกข์ร่วมสุข
และการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิกครอบครัว ประกอบด้วย 
   1) การเก้ือกูลกันยามทุกข์ยาก 
   2) การอุทิศตัวเพ่ือครอบครัววงศ์ตระกูล 
   3) การรวมตัวกันของเครือข่ายอย่างพร้อมหน้า 
   4) การรำลึกประวัติวงศ์ตระกูลร่วมกัน 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน หมายถึง การที่สมาชิก
ครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีการกระทำร่วมกันและมีกิจกรรมร่วมกับบุคคลอ่ืนในชุมชน 
ประกอบด้วย 
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   1) การที่บุคคลในครอบครัวกระทำกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมในชุมชน
ร่วมกัน 
   2) การที่สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือบุคคลในชุมชน 
   3) การที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือครอบครัว 
 Stinnett (1983 อ้างถึงใน ทิพวัลย์  รามรง, 2554, น. 14-15) เสนอว่าตัวชี้วัดครอบครัว
เข้มแข็งมี 6 ประการ ได้แก่ 
  1) การชื่นชมคุณค่าของคนในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีการชื่นชมและเห็น
คุณค่าของสมาชิกอ่ืน ๆ ในครอบครัว ซึ่งการชื่นชมคุณค่าของคนในครอบครัวจะช่วยให้ครอบครัวมี
ความอบอุ่น มั่นคงและแม้ครอบครัวจะเผชิญปัญหาใดก็มีพ้ืนฐานในการจัดการกับปัญหาได้ 
  2) การมีพันธกิจต่อความสุขและสวัสดิการของครอบครัวร่วมกัน สมาชิกใน
ครอบครัวมีการสร้างความสุขให้คนในครอบครัว สร้างสวัสดิภาพต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก สร้างความ
เป็นอยู่ที่ดี แสดงออกซ่ึงความห่วงใยกันและกัน 
  3) การมีเวลาอยู่ด้วยกัน มีเวลาร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ซึ่งต้องเป็น
กิจกรรมที่ทุกคนพึงพอใจเข้าร่วม ไม่ใช่การบังคับ 
  4) การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน มีเวลาในการติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอภายใน
ครอบครัว 
  5) การมีศรัทธาต่อศาสนา สมาชิกในครอบครัวมีความศรัทธาต่อศาสนาที่นับถือ มี
กิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน ซึ่งจะช่วยทำให้สมาชิกในครอบครัวมีสติ มีความอดทน มีความอ่อนน้อม
ถ่อมตนและมีความเมตตากรณุาต่อผู้อ่ืนในสังคม 
  6) การมีสมรรถนะในการจัดการวิกฤตการณ์ในสังคมได้อย่างดี มีวิธีจัดการแก้ไข
ปัญหาแม้ในยามลำบาก มีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันและร่วมกันคลี่คลายปัญหา 
 ในขณะที่ทิพวัลย์  รามรง (2554, น. 81-85) ได้ทำการพัฒนาตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็งโดย
ใช้เทคนิคเดลฟาย ที่เป็นการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า ตัวชี้วัด
ครอบครัวเข้มแข็งมี 8 ด้านดังนี้ 
  ด้านที่ 1 ด้านสัมพันธภาพ ประกอบด้วย 
   1) สมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยู่ด้วยกัน 
   2) สมาชิกในครอบครัวเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
   3) สมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนในเชิงบวก ทั้งด้านกาย ใจ 
คำพูด เช่น การแสดงความรัก โอบกอด ชื่นชม ให้กำลังใจและไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบกันสม่ำเสมอ 
   4) การลด ละ เลิกการนอกใจคู่ครอง 
   5) สมาชิกในครอบครัวไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน 
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   6) สมาชิกในครอบครัวไม่ใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายหรือจิตใจกัน 
   7) สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจกัน รู้จักธรรมชาติและอุปนิสัยใจคอ
ของกันและกัน 
   8) สมาชิกในครอบครัวทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง 
เพิกเฉยโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ 
   9) สมาชิกในครอบครัวรับรู้การเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก
คนอ่ืน ๆ เช่น การออกไปทำงาน การเจ็บป่วย เป็นต้น 
  ด้านที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
   1) หัวหน้าครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวมีอาชีพที่สุจริตมั่นคง 
   2) ครอบครัวมีรายได้เพียงพอในการดูแลสมาชิกให้ดำรงชีพ 
   3) ครอบครัวมีเงินออมไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 
   4) ครอบครัวไม่มีหนี้ สินหรือหากมีหนี้ สิน สามารถชำระคืนได้ตาม
กำหนดเวลา 
   5) สมาชิกในครอบครัวรู้สภาวะทางการเงินของครอบครัวเพื่อดำเนินชีวิตให้
สอดคล้องกับรายได ้
  ด้านที่ 3 ด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
   1) สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสได้รับการศึกษา 
   2) สมาชิกในครอบครัวรู้จักนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน 
   3) บิดาและ/หรือมารดาต้องเป็นต้นแบบในการใฝ่เรียนรู้ 
   4) บิดาและ/หรือมารดาสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับแก่บุตรได้ 
   5) บิดาและ/หรือมารดามีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของบุตรมาก
พอสมควร 
  ด้านที่ 4 ด้านการจัดการปัญหา ภาวะเสี่ยงและการจัดการในภาวะยากลำบาก 
ประกอบด้วย 
   1) สมาชิกในครอบครัวมีความสามารถในการรับรู้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว 
   2) สมาชิกในครอบครัวมีความสามารถในการแก้ปัญหาโดยการใช้สติ
พิจารณา ไตร่ตรอง คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
   3) สมาชิกในครอบครัวมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาและ
สภาวะยากลำบากต่าง ๆที่จะเกิดข้ึนในครอบครัว 



184 
 
   4) สมาชิกในครอบครัวมีความสามารถในการจัดการอารมณ์เมื่อเกิดปัญหา
หรือภาวะเครียด 
   5) สมาชิกในครอบครัวมีความอดทนอดกลั้นเมื่อเผชิญสภาวะยากลำบาก 
   6) สมาชิกในครอบครัวให้กำลังใจซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งร่วมฝ่าฟัน
อุปสรรค 
   7) สมาชิกในครอบครัวมีบุคคลหรือองค์กรที่สามารถเข้าถึงเพ่ือปรึกษา
ปัญหาหรือภาวะเครียด 
   8) สมาชิกในครอบครัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เช่น สุรา บุหรี่ ยาเสพติด 
การพนันหรือไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคล สถานที่หรือสิ่งที่จะนำพาไปในทางเสื่อม 
   9) ครอบครัวมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ครอบครัวดำรง
อยู่ได้และฟ้ืนตัวได้เมื่อจัดการปัญหาแล้วเสร็จ 
   10) สมาชิกในครอบครัวมีอารมณ์ขันหรือมองโลกในแง่ดียามที่ครอบครัวมี
ความขัดแย้งหรือมีปัญหาต่าง ๆ 
  ด้านที่ 5 ด้านคุณธรรม ประกอบด้วย 
   1) สมาชิกในครอบครัวมีความเชื่อ ความศรัทธาต่อหลักธรรมของศาสนาที่
นับถือ 
   2) สมาชิกในครอบครัวมีคุณธรรมในการดำรงชีวิต เช่น มีความซื่อสัตย์ มี
วินัยและถ่ายทอดให้สมาชิกในครอบครัว 
   3) บิดาและ/หรือมารดาประพฤติตนเป็นคนดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร 
   4) สมาชิกในครอบครัวพร้อมให้อภัยสมาชิกที่ทำผิด 
   5) สมาชิกในครอบครัวมีความตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  ด้านที่ 6 ด้านการอบรมเลี้ยงดู ประกอบด้วย 
   1) สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
ศักยภาพของช่วงวัย 
   2) สมาชิกในครอบครัวทุกรุ่นได้รับความรัก ความอบอุ่น การเอาใจใส่ 
   3) บุตรได้รับการปลูกฝังให้ช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพของช่วงวัย 
   4) บิดาและ/หรือมารดามีการวางกฎ กติกา ข้อตกลงกับบุตรเพื่อเสริมสร้าง
ความมีวินัย 
   5) บิดาและ/หรือมารดาเป็นที่ปรึกษาท่ีดีหากบุตรประสบปัญหาด้านต่าง ๆ 
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   6) บิดาและ/หรือมารดาให้บุตรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ
ของครอบครัว 
  ด้านที่ 7 ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 
   1) สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีท้ังร่างกายและจิตใจ 
   2) สมาชิกในครอบครัวมีการดูแลรักษาสุขภาพตน เช่น ออกกำลังกาย 
ตรวจสุขภาพประจำปี การทำอาหารรับประทานเอง 
   3) บิดาและ/หรือมารดาสร้างสุขนิสัยที่ดีให้บุตร 
   4) สมาชิกในครอบครัวรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
   5) สมาชิกในครอบครัวมีน้ำสะอาดบริโภค 
   6) สมาชิกในครอบครัวมีหลักประกันสุขภาพและเข้าถึงสวัสดิการในการ
รักษาพยาบาล 
   7) สมาชิกในครอบครัวมีความสามารถในการดูแลสมาชิกเมื่อเจ็บป่วย 
   8) สมาชิกในครอบครัวไม่มีบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพเช่น ดื่ม
สุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 
  ด้านที่ 8 ด้านทุนทางสังคม ประกอบด้วย 
   1) ครอบครัวมีการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างเครือญาติ 
   2) สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน 
   3) สมาชิกในครอบครัวมีเพ่ือนบ้านที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ 
   4) ครอบครัวอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย 
   5) ครอบครัวมีความสามารถในการเป็นที่พ่ึงให้ญาติและ/หรือเพ่ือนบ้าน
เมื่อประสบปัญหาต่าง ๆ  
   6) ครอบครัวมีโอกาสในการใช้พ้ืนที่สาธารณะ สาธารณูปโภคและบริการ
ต่าง ๆ จากรัฐ  
 รังรอง งามศิริ (2557 อ้างถึงใน สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2557b, น. 56) 
อธิบายว่า ครอบครัวเข้มแข็งต้องประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  1) การมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของครอบครัว หมายถึง การ
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัวและปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสม่ำเสมอโดย
ไม่บกพร่อง 
  2) การอบรมเลี้ยงดูลูกอย่างเหมาะสม หมายถึง การวางแผนและเลี้ยงดูลูกอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย มีการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและปัญญา 
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  3) การมีพันธะผูกพัน หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ผูกพันซึ่งกัน
และกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  4) การชื่นชมซึ่งกันและกัน หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงถึงความ
รัก การยอมรับ การยกย่อง การให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
  5) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งคำพูดและ
กิริยาที่ชัดเจน เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกและ
ความต้องการของกันและกัน ทำให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
  6) การใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวมีการจัดสรรเวลา 
เพ่ือทำกิจกรรมร่วมกันทั้งภายในและภายนอกบ้าน 
  7) การปลูกฝังความเชื่อและศรัทธาในศาสนา หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวมี
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีการสอนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและตามคำสอนของศาสนา 
  8) การจัดการกับความเครียด หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวมีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา แก้ไขความเครียด และมีการเตรียมพร้อมร่วมกันในการแก้ปัญหา จนสามารถนำพา
ครอบครัวให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ปัญหาต่าง ๆ ไปได้ 
 ในขณะที่อภิญญา เวชชยชัย (2557 อ้างถึงใน สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย , 
2557, น. 34) มีมุมมองที่แตกต่างว่าในการศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดความเข้มแข็งของครอบครัว ไม่
ควรเป็นตัวชี้วัดที่ตายตัวและไม่ควรมีตัวชี้วัดที่เป็นคำตอบเดียวที่ถูกที่สุด แต่ต้องมีการค้นหาฐานพลั ง
ชีวิตของครอบครัวที่ความหลากหลายมากมายในการปรับตัว ต่อสู้ ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมบนฐาน
ของความเข้าใจและยอมรับกันอย่างแท้จริง ตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็งต้องถูกสังเคราะห์ด้วยความเป็น
จริงตามความหลากหลายและมีคุณค่าของครอบครัวในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง 
ตารางที่ 2.22 เปรียบเทียบตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็ง 

ตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็ง 
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การแสดงออกถึงความรัก/เอาใจใส่ / / / / / / 6 100 
ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานบ้าน / - - - - - 1 16.7 
ทำกิจวัตรประจำวันร่วมกัน/กิจกรรมร่วมกัน / - / / / / 5 83.3 
มีการพูดคุย/รับฟังกัน / - / / / / 5 83.3 
ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง / - - - / - 2 33.3 
เคารพความเป็นส่วนตัวของกัน / - / - - - 2 33.3 
พูดจาต่อกันด้วยดี มีเหตุผล / - - - / - 2 33.3 
มีการให้คำแนะนำต่อกัน / - / - - - 2 33.3 
ชื่นชม/เห็นคุณค่ากัน / / / / - / 5 83.3 
ดูแลกันในยามปกติ/เจ็บป่วย / - / - / - 3 50 
คิดหาทางออกเมื่อเจอปัญหา / - / - - - 2 33.3 
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ตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็ง 
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ไม่ทำร้ายจิตใจกัน / - - - / - 2 33.3 
มีความไว้วางใจ / - / - - - 2 33.3 
ไม่ใช้อำนาจเหนือกันและกัน / - - - - - 1 16.7 
ร่วมตัดสินใจเร่ืองสำคัญ / - - - / - 2 33.3 
ร่วมแก้ปัญหาร่วมกัน / - / / - - 3 50 
ไม่มีการทำร้ายร่างกาย / - - - / - 2 33.3 
ทำตามหน้าท่ีบทบาทของตน / - / - / / 4 66.7 
ดูแล/ใส่ใจความปลอดภัย / / / - - - 3 50 
ใช้คุณธรรมในการดำเนินชีวิต / / - / / / 5 83.3 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี / - - - / - 2 33.3 
สามารถหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ / / /  /  4 66.7 
ทำบัญชีรายรับรายจ่าย / - - - - - 1 16.7 
มีการออมทรัพย์ / - - - - - 1 16.7 
สามารถชำระหนี้สินได้ตามจำนวน / - - - - - 1 16.7 
มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตัวเอง / / - - - - 2 33.3 
สมาชิกได้รับหลักประกันสุขภาพ / - - - / - 2 33.3 
ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพเบ้ืองต้นได้ท้ังกาย ใจ / / / - / - 4 66.7 
มีความรู้และเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ / - / - - - 2 33.3 
มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง / - - - / - 2 33.3 
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ / - - - / - 2 33.3 
มีการดูแลสมาชิกที่มีภาวะพึ่งพิง / - - - / - 2 33.3 
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในครอบครัว/ชุมชน / - - - - - 1 16.7 
มีการนำข้อมูลข่าวสาร/ความรู้มาใช้ / / - - / - 3 50 
รับรู้เรื่องสำคัญในครอบครัว / - / - / - 3 50 
สมาชิกได้รับการศึกษา / - - - / - 2  
มีความสัมพันธ์ท่ีดีและได้รับการยอมรับจากเพื่อนบ้าน / - / - / - 3 50 
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างเครือญาติ / - / - / - 3 50 
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม   / - - - - - 1 16.7 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน   / / / - - - 3 50 
ใช้บริการพื้นท่ีสาธารณะในชุมชนอย่างรับผิดชอบ / - - - / - 2 33.3 
มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับภาวะยากลำบาก / - - - / / 3 50 
ครอบครัวสามารถปรับตัวและฟื้นตัวได้เมื่อเกิดภาวะวิกฤต   / - - / / / 4 66.7 
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหา
สังคม   

/ - - - - - 1 16.7 

เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาภัย
พิบัติ 

/ - - - - - 1 16.7 

อบรมเลี้ยงดูบุตร - / - - / / 3 50 
ถ่ายทอดค่านิยม/จิตวิญญาณ - - / - - - 1 16.7 
จัดการรายได้ร่วมกัน - - / - - - 1 16.7 
จัดหาสิ่งจำเป็นในครอบครัว - - / - - - 1 16.7 
มีอาชีพท่ีสุจริต - - - - / - 1 16.7 

ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย (2561) 
  
 หากพิจารณาตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็ง สามารถจำแนกออกเป็น 4 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ 1) 
ด้านสัมพันธภาพ  ที่สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกถึงความรัก ความเข้าใจ ยอมรับและเคารพซึ่ง
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ด้านสัมพันธภาพ ด้านบทบาทหน้าที่

ด้านการพึ่งตนเอง ด้านทุนทางสังคม

ครอบครัว
เข้มแข็ง

กันและกัน มีความไว้วางใจภายในครอบครัว มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาและยอมรับ
ปัญหาร่วมกัน โดยใช้เหตุผล ปราศจากความรุนแรงทางกาย ใจและวาจา 2) ด้านบทบาทหน้าที่ โดย
สมาชิกภายในครอบครัวมีการทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งภายในครอบครัวและสังคม ช่วยกัน
แบ่งเบาภาระในครอบครัว มีการอบรมเลี้ยงดูบุตร มีหลักธรรมในการใช้ชีวิต 3) ด้านการพ่ึงตนเอง ทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจที่มีรายได้สมดุลกับรายจ่าย สามารถชำระหนี้สินและมีการออมภายในครอบครัว ด้าน
สุขภาพที่ต้องหลักประกันในการดูแลสุขภาพยามเจ็บป่วย มีการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว 
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและด้านข้อมูลข่าวสาร มีการใช้เทคโนโลยีในการค้นหาความรู้  
มีการศึกษาเล่าเรียนในระบบและมีการแบ่งปันความรู้ นำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน และ 4) ด้านทุน
ทางสังคม มีการเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมด้วยการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมอย่างสม่ำเสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

- แสดงออกถึงความรัก 
- มีความเขา้ใจ 
- ยอมรับ/เคารพกันและกัน 
- ไว้วางใจกัน 
- ทำกิจกรรมร่วมกัน 
- ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
- มีเหตุผล 
- ไม่ทำร้ายรา่งกาย/จิตใจ  

ด้านเศรษฐกิจ 
- รายได้สมดุลรายจ่าย 
- สามารถชำระหนี้สินได ้
- มีการออม 
ด้านสุขภาพ 
- มีหลักประกันสุขภาพ 
- มีการดูแลตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว 
- หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่าง ๆ 
ด้านข้อมูลข่าวสาร  
- มีเการใช้เทคโนโลยีในการหา
ความรู ้
- มีการศึกษาเล่าเรียนในระบบ 
- แบ่งปัน/นำความรู้มาใช้ในชีวิต  

- เกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง 
- เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
- เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน 
 
 

- ทำตามบทบาทหน้าที ่
- แบ่งเบาภาระในครอบครัว 
- อบรมเลี้ยงดูบุตร 
- มีหลักธรรมในการใช้ชีวิต 
  

ภาพที่ 2.37 ตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็ง 
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2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์การ 
 ปิยะดา  สิงห์นันท์ (2558) ทำการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายชุมชนของ
องค์กรพัฒนาเอกชน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านการวางแผน มีการ
วางแผนพัฒนาผู้นำและสมาชิกให้ได้รับการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนอย่างทั่วถึง มีการวางแผนจัดกระบวนการบริหารกลุ่มอาชีพให้เป็นระบบ นัดพบปะ พูดคุย
กับกลุ่มอาชีพทุกเดือนเพ่ือติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยเปิด
โอกาสให้สมาชิกทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางได้อย่างอิสระ 2) ด้านการจัด
องค์กร มีความเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  และมีการมอบหมายงาน
ให้สมาชิกปฏิบัติงานได้เหมาะสมตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และ 3) ด้านการควบคุม  มีการวาง
ระบบการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของกลุ่ม มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประธาน
และสมาชิกทราบเป็นระยะหรือมีกำหนดเวลาที่แน่นอน มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือ
นำไปปรับปรุงการดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
 ณรงค์  ฉิมวิเศษ (2554) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “จากมือบนสู่มือล่าง” การดำเนินงานของ
องค์การสาธารณประโยชน์อิสลาม กรณีศึกษามูลนิธิศรัทธาชนเพ่ือการศึกษาและเด็กกำพร้า โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นมาและแนวคิดในการจัดตั้ง ศึกษารูปแบบการจัดการ วิธีการ
ดำเนินงานผลการดำเนินงานและศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาที่องค์การประสบเพ่ือให้องค์การอยู่รอด
ผลการศึกษาพบว่ามูลนิธิศรัทธาชนเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนเพียง 6 คนที่มีพ้ืนฐานการ
ดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน  โดยมีการระดมทุนในกลุ่มเพ่ือเป็นเงินทุนในการ
ช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้าและอนาถา และมีการพัฒนาการทำงานมาเรื่อย ๆ  จนกลายเป็นการ
ทำงานเพ่ือสังคมชาวมุสลิมและจัดตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อปีพ.ศ. 2543  โดยมีรูปแบบการจัดการแบบ
กระจายอำนาจ  แบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างและให้อิสระให้แต่ละฝ่ายคิดและเสนอกิจกรรม
ต่าง ๆ ผ่านกระบวนการประชุม  ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหาร เพ่ือให้การทำงานมีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำงานพบปัญหาอุปสรรคในเรื่องของเงินทุนที่มีการสนับสนุนที่
น้อยลง ปัญหาการสร้างคนรุ่นใหม่เพ่ือสืบทอดอุดมการณ์ไม่ทันกับการเติบโตขององค์การและคนรุ่น
ใหม่ที่เข้ามาทำงานยังขาดความเข้าใจในการดำเนินงานของมูลนิธิศรัทธาชนที่มากพอ ซึ่งปัจจั ยและ
เงื่อนไขที่ทำให้องค์กรอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจาก 1)ความเชื่อมั่นของผู้สนับสนุนต่อการ
ดำเนินงาน โดยมีหลักการทำงานที่โปร่งใส ชัดเจน นำไปสู่ความเชื่อมั่นของคนในสังคม ซึ่งถือว่าเป็น
เรื่องสำคัญที่สามารถทำให้องค์กรขับเคลื่อนต่อไปได้ 2) เงินทุนสนับสนุน ที่เป็นกลไกหล่อลื่นให้เกิด
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน จึงต้องมีความจำเป็นในการหาเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานให้
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เพียงพอและต่อเนื่อง 3)  บุคลากรในการดำเนินงาน มีการพัฒนาความสามารถในการดำเนินงานของ
บุคลากร โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  พัฒนาทักษะความรู้ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในการดำเนินงานและ  4) การจัดการองค์การ ผู้นำยึด
หลักการจัดการองค์การตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบ
ส่วนตัว ความรับผิดชอบสังคมและการเชื่อฟังของบุคลากรที่ต้องเชื่อฟังผู้นำ เพ่ือให้องค์กรดำเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ และ 5) การปรับตัวขององค์การต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้อง
ทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปว่ามีปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในอย่างไรและต้องมี
แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลง  โดยใช้ 3 กรอบหลักคือ กรอบการสังเคราะห์ ที่มีการสร้างบ้านหทัย
รัก ศูนย์พักพิงของเด็กกำพร้า เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น กรอบการพัฒนา
วิชาการ โดยมีการสร้างโรงเรียนศรัทธาชนเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับเด็ก
กำพร้าและกรอบการหาทุนที่นอกเหนือจากการรับบริจาค ได้มีการสร้างอพาร์ทเม้นท์ การจัดตั้ง
สถาบันทางการเงินและจัดสรรเงินทุนในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้ครบวงจรและอาจขยายไปสู่การ
ดำเนินการในเชิงธุรกิจด้วย 
 กรภัทร์  จารุกำเนิดกนก (2554) ทำการศึกษา “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
สาธารณประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์ เกี่ยวกับเด็กและสตรี” โดยทำการศึกษากับองค์กร
สาธารณประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับเด็กและสตรีจำนวน 3 กรณีศึกษา ได้แก่ 1) สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาต 
2) สหทัยมูลนิธิ และ 3) มูลนิธิเด็กออนในสลัม ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลป์
ยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เพ่ือหาแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
สาธารณประโยชน์ และศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ 
ซึ่งผลการศึกษาพบว่าทั้ง 3 กรณีศึกษามีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามบริบทขององค์การ 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระบบย่อย ได้แก่ 1) ด้านการจัดคนเข้าทำงาน 2) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 4) ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย และ 5) ด้านพนักงานและ
แรงงานสัมพันธ์  และมีสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริหารฯ ใกล้เคียงกัน 
โดยแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการในกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีศึกษาเปนแนวทาง Soft 
HRM คือ นอกจากจะใหความส าคัญกับเปาหมายขององคการแลวยังค านึงถึงความตองการของเจ
าหน้าทู้ปฏิบัติงานโดยมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกรองจากเจาหนาที่ มีการพัฒนาเจาหนาที่
ทุกระดับใหมีศักยภาพในการท างานในหลักสูตรและวิธีการที่เหมาะกับต าแหนงที่รับผิดชอบ การจัด
หลักสูตรมุงทั้งการพัฒนาความรูทักษะในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมกลอมเกลาดานจิตใจดวย รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษยมีความยืดหยุนโดยพิจารณาถึง
เหตุผลความจ าเปนเปนรายบุคคล โดยทั้ง 3 กรณีศึกษามีแหล่งเงินทุนจากเงินบริจาคของบุคคลทั่วไป  
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การหารายได้ขององค์การและดอกเบี้ยจากธนาคาร อย่างในกรณีศึกษาที่ 1 มีการแบ่งบทบาทหน้าที่
แบบกว้างหลายบทบาท หลายหน้าที่ต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน  และเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถทำงานแทนกัน
และย้ายแผนกงานได้ เนื่องจากมีการป้อนข้อมูลกาทำงานย้อนกลับให้กับหัวหน้างานและเพ่ือน
ร่วมงานอยู่เสมอ โดยมีการสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผ่านการประชาสัมพันธ์จากผู้อาศัยใกล้
องค์การ มีการติดใบปลิวและปิดประกาศ และทำการคัดเลือกโดยสอบวัดความรู้ สัมภาษณ์ ทดสอบ
ทำงานจริง ทดลองงาน 3 เดือน วางแผนการคงอยู่ขององค์การพนักงาน  มีการสื่อสารสองทาง
ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน มีการประชุมเพ่ือสื่อสารสิ่งที่ต้องการได้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในกฎระเบียบต่าง ๆ องค์การมีการบริหารงานที่ยืดหยุ่น เอ้ือให้การทำงานมีความสะดวก  
เป็นต้น ในกรณีศึกษาที่ 2 มีนักสังคมสงเคราะห์มีบทบาทในการดูแลกลุ่มผู้รับบริการที่ตนรับผิดชอบ
และหมุนเวียนรับผิดชอบงานโครงการ เจ้าหน้าที่มีอิสระในการตัดสินใจ ช่วยเหลือกัน ทำงานแทนกัน
ได้ มีการประเมินความต้องการเจ้าหน้าที่จากภาระงานที่มีการประเมินที่มุ่งการพัฒนาองค์งาน
มากกว่าการเลื่อนตำแหน่งและปรับเงินเดือน โดยมีการประเมินงานทุกปีที่มีผู้ประเมินคือ ตนเอง 
เพ่ือนร่วมงานทั้งในและนอกฝ่าย หัวหน้าฝ่าย ผู้บริหาร มีการตั้งกองทุนสวัสดิการให้พนักงาน ค่า
รักษาพยาบาล ค่าเทอมการศึกษาของบุตร มีเงินเดือนตามมาตรฐานราชการ มีวัฒนธรรมองค์การการ
อยู่แบบครอบครัว เคารพผู้อาวุโส ไม่มีลักษณะเชิงอำนาจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และกระแสบริโภค
นิยมและวงการอุตสาหกรรมใช้นักสังคมสงเคราะห์ไปทำหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ในโรงงาน  รวมทั้ง
องค์การขาดงบประมาณที่ได้จากการบริจาค กรณีศึกษาที่ 3 มีการสรรหาบุคลากรโดยสนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชนเข้าทำงาน มีการปฐมนิเทศ โดยอบรมก่อนเข้ามาปฏิบัติงานในเรื่องการดูแลเด็ก
และมีการทดสอบว่าผ่านหรือไม่ มีการอบรมเพ่ิมความรู้ในการทำงานให้เจ้าหน้าที่หลายหลักสูตร 
เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้แม้จบการศึกษาไม่ตรงสาย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าทำได้ตาม
แผนที่วางไว้หรือไม่ ไม่รับเจ้าหน้าที่ที่ลาออกจากองค์การกลับเข้ามาทำงาน มีสวัสดิการประกันสังคม
ร่วมกับค่าครองชีพที่ปรับให้เหมาะสม 
 ไพโรจน์  ภัทรนรากุล (2553) ได้ทำการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การจัดการและการปรับตัวของ
องค์การในสภาวะวิกฤต เพ่ือทำการศึกษากลยุทธ์กาจัดการในสภาวะวิกฤต กระบวนการปรับตัวของ
องค์การในด้านโครงสร้าง  บทบาทและภารกิจ เพ่ือสังเคราะห์ตัวแบบกาจัดการเชิงกลยุทธ์ในสภาวะ
วิกฤต โดยทำการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน รวมจำนวน 24 หน่วยงาน ผล
การศึกษาพบว่า หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนล้วนได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2540 ทำให้ต้องมีการปรับตัว โดยสามารถสรุปภาพรวมผลกระทบและการจัดการ
องค์การในสภาวะวิกฤตได้ดังนี้ 1) ภาวะวิกฤต หน่วยงานภาครัฐได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทำให้
งบประมาณลดลง นำไปสู่การชะลอการพัฒนากำลังคนและต้องลดจำนวนบุคลากร  หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบภาวะวิกฤตทำให้ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีลดลง ลูกค้าลด
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ปริมาณการใช้บริการ นำไปสู่รายได้ที่ลดลง เช่นเดียวกับหน่วยงานเอกชนพบภาวะวิกฤตในเรื่องของ
รายได้ลดลง  หนี้ต่างประเทศที่เพ่ิมขึ้น ทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 2) กลยุทธ์การจัดการ ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนมีกลยุทธ์ในการจัดการด้วยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในบุคลากรและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาระบบการทำงานและพัฒนาเทคโนโลยีด้วย และ 3) การ
ปรับตัวขององค์การ โดยมีการปรับโครงสร้างขององค์การที่มีการปฏิรูปโครงสร้างขององค์การใหม่ใน
หน่วยงานภาครัฐ ในขณะที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนทำการปรับโครงสร้างองค์การ
ให้มีขนาดเล็กลง เพ่ือลดต้นทุนในการดำเนินงาน ปรับระบบการบริหารงานภายใน  ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์การ รวมทั้งมีการประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่าย 
 คงฤทธิ์ วันจรูญ (2551) ได้ทำการศึกษาเรื่องบทบาทและอุปสรรคในการดำเนินงานของ
คณะทำงานตำบลศูนย์การเรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งในฐานะประชาคมตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาความเป็นมา บทบาทและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ครอบครัว
เข้มแข็งฯ ผลการศึกษาพบว่า ตำบลไผ่เป็นพ้ืนที่นำร่องในการขับเคลื่อนงานครอบครัวเข้มแข็ง โดย
ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันรักลูกภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ที่เป็นจุดเริ่มต้นของภาคีเครือข่าย
คณะทำงานครอบครัวเข้มแข็งจำนวน 21 คน โดยไม่มีใครถูกแต่งตั้งหรือบังคับจากหน่วยงานภาครัฐ 
มีการผลักดันให้เกิดแกนนำเพ่ือเข้ามาสร้างการเรียนรู้เรื่องครอบครัวให้เกิดขึ้นในชุมชนในเรื่องหลักคิด
คุณธรรม สายใยสัมพันธ์ในครอบครัว การเลี้ยงลูกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
ครอบครัว โดยทั้งนี้มีบทบาทในการทำงาน 3 บทบาทหลัก ได้แก่ 1) บทบาทด้านการจัดเวทีเรียนรู้
ครอบครัวเข้มแข็ง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 2) บทบาทด้านวิจัยในชุมชน มีแกนนำ
และคนในชุมชนเข้ามาร่วมเป็นนักวิจัย เก็บข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวในด้านหลักคุณธรรม วิธีเลี้ยงลูก 
ทุกข์สุขของครอบครัว พ้ืนที่สร้างสรรค์และพ้ืนที่ไม่สร้างสรรค์ เพ่ือนำไปหาแนวทางในการขับเคลื่อน
งานครอบครัว และ 3) บทบาทด้านสื่อในชุมชน โดยใช้วิธีปากต่อปากในงานบุญประเพณีต่าง ๆ เป็น
ส่วนใหญ่ เพ่ือสื่อสารเรื่องการพัฒนาครอบครัวและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว การจัด
รายการผ่านวิทยุเป็นครั้งคราวและได้ยกเลิกไป สำหรับอุปสรรคในการดำเนินงาน พบว่าแกนนำบาง
คนไม่มีจิตอาสา มุ่งหวังได้ค่าตอบแทนจากการทำงาน บางหมู่บ้านยังไม่เข้าใจบทบาทของคณะทำงาน
ฯ และบางครั้งคณะทำงานยังไม่มีความชัดเจนในเนื้อหาเท่าที่ควร กระบวนการจัดเวทีเรียนรู้ใน
บางครั้งตรงกับช่วงฤดูทำนา หน่วยงานภาครัฐไม่ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง มีปัญหาการสื่อสาร
กันเองระหว่างแกนนำ มีความท้อแท้จากการทำงานที่มีภาระเพ่ิมขึ้นทำให้ไม่มีเวลาให้ครอบครัว และ
การขับเคลื่อนบางเรื่องขัดแย้งกับประเพณีวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น 
 อรอนงค์  คำแหง (2548) ทำการศึกษาเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมในองค์กรพัฒนา
เอกชนที่ปฏิบัติงานด้านเด็กถูกทารุณกรรม เพ่ือศึกษาทัศนะของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
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พัฒนาเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านเด็กถูกทารุณกรรมต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมและเพ่ือเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมในองค์กรพัฒนาเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านเด็กถูก
ทารุณกรรม โดยทำการศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านเด็กถูกทารุณกรรมจำนวน 8 แห่ง
ในพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะ
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจนเป็นผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจและกำหนดแนวทางการทำงานที่เหมาะสมได้
ด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารงานทุกขั้นตอนให้เกิดคุณภาพ
และเกิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยมีหัวหน้าฝ่ายและเพ่ือนร่วมงานเป็นที่ปรึกษา ซึ่งอาจมีการ
นำปัญหามาพูดคุยกันผ่านการประชุมอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ทำให้ผลการ
ดำเนินงานตรงกับเจตนารมณ์ขององค์กร  และในองค์กรยังมีการสื่อสารหลายรูปแบบทั้งการสื่อสาร
แบบTop-Down  Bottom-Up หรือ Horizontal ซึ่งอาจจะมีการสื่อสารผ่านหัวหน้าฝ่ายที่จะเป็น
ตัวเชื่อมระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน พูดคุยผ่านทางอีเมลล์ โทรศัพท์ และที่สำคัญในแต่ละฝ่ายจะ
มีการประชุมทุกสัปดาห์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดย
ผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ มีการถามสารทุกข์สุขดิบของการทำงาน เรื่องส่วนตัวตามความเหมาะสม ไม่ควบคุมการ
ทำงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ใช้รูปแบบการปรึกษาหารือร่วมกัน และมุ่งเน้นให้เกิดการทำงานเป็นทีม ซึ่ง
ทุกองค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการร่วมระดมสมอง คนใน
ทีมมีส่วนร่วมและเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงาน และที่สำคัญคือมุ่งให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะ เพ่ิมประสบการณ์ของตน 
 ศศิธร ไชยประสิทธิ์ และและธวัช มณีผ่อง (2542) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องระบบการบริหาร
จัดการโครงการและงบประมาณขององค์กรชุมชนขนาดเล็ก เพื่อทำความเข้าใจเงื่อนไขที่เอ้ือประโยชน์
และเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณขององค์กรชุมชนขนาดเล็ก รวมทั้ง
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความเข้มแข็ง และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการและ
งบประมาณขององค์กรชุมชนขนาดเล็ก โดยทำการศึกษาเชิงลึกในกรณีตัวอย่าง 3 ชุมชนที่ทำงานด้าน
เอดส์ในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าองค์กรชุมชนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการโครงการและ
งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน มีการทำงานร่วมกันภายใต้ข้อตกลงของกลุ่ม มีการตัดสินใจใน
การดำเนินกิจกรรมด้วยการมองภาพรวมที่คำนึงถึงเง่ือนไขส่วนบุคคลของคณะทำงานและคนในชุมชน 
ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแบ่งงานให้แต่ละคนตามโครงสร้างการบริหารงานแบบตะวันตก ทั้งนี้
ภายในกลุ่มสามารถทำงานแก้ไขปัญหาได้อย่างผสมกลมกลืนกับวิถีชีวิตในชุมชน โดยมีการประยุกต์
วัฒนธรรมเข้ามาร่วมกับการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ และสนับสนุนการออมทรัพย์และเงินกู้ยืม
สำหรับการประกอบอาชีพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) กลุ่มองค์กรเยาวชนฮักถิ่น ที่มีรูปแบบกิจกรรม
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ในการอบรมให้ความรู้ โดยได้รับงบประมาณในการทำกิจกรรมจากรัฐผ่านกระบวนการขององค์กร
พัฒนาเอกชน มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีโครงสร้างการบริหารโดยกรรมการที่ใช้ประสบการณ์
ของแกนนำร่วมกับวิธีการของ NGOs มีการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการใช้งบประมาณ มีการคัดเลือกคน
จากบทบาทและความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำกิจกรรม 2) กลุ่มองค์กรใจประสานใจ กลุ่มองค์กรใจ
ประสานใจได้รับงบประมาณในการทำกิจกรรมจากรัฐผ่านกระบวนการขององค์กรพัฒนาเอกชน มี
รูปแบบการบริหารจัดการที่มีโครงสร้างการบริหารโดยกรรมการที่ใช้ประสบการณ์ของแกนนำเกี่ยวกับ
ระบบสหกรณ์ มีการบริหารงบประมาณที่เป็นรูปแบบการผสมผสานระหว่างความเป็นทางการกับไม่
เป็นทางการ มีการตรวจสอบเงินสนับสนุนแก่ผู้ติดเชื้อ แต่ไม่มีกรรมการตรวจสอบที่ชัดเจน และมีการ
คัดเลือกคนจากฐานความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวบุคคล ร่วมกับความสัมพันธ์เดิม เช่น เครือญาติ 
เพ่ือนบ้าน เป็นต้น และ 3) กลุ่มองค์กรสัจจะออมทรัพย์บ้านแม ที่มีกิจกรรมสนับสนุนการออมทรัพย์
และเงินกู้ยืมสำหรับการประกอบอาชีพ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการทำกิจกรรมจากเงิน
สะสมของสมาชิกและเงินกู้จากสถาบันการเงินของรัฐ มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีโครงสร้างการ
บริหารโดยกรรมการที่ใช้ประสบการณ์ของแกนนำเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ มีการบริหารงบประมาณที่
เป็นทางการ มีการตรวจสอบการกู้ยืม และมีการชี้แจงให้สมาชิกทราบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยมี
การคัดเลือกคนจากลักษณะส่วนบุคคลและประสบการณ์ เช่น ระดับการศึกษา สถานะทาสังคม 
ประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น 
 สมพันธ์  เตชะอธิกและคณะ (2540) ได้ทำการศึกษาการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร
ชาวบ้าน ซึ่งคณะผู้ทำการศึกษาได้ทำการศึกษาองค์กรชาวบ้าน 9 องค์กรในภาคอีสานที่เกิดการ
รวมตัวกัน เพ่ือทำกิจกรรมทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลและระดับจังหวัดและมีการพัฒนาความ
เข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า  ปัญหาภายในองค์กรชาวบ้านมีปัญหามากมาย ได้แก่ 
1) ปัญหาผู้นำ มีการขาดแคลนผู้นำ ผู้นำขาดความน่าเชื่อถือ  ผู้นำขาดความรู้ในการแก้ปัญหาให้กับ
สมาชิก 2) ปัญหาจากสมาชิก เนื่องจากสมาชิกขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  ซึ่งมีสาเหตุจากการที่
ผู้นำไม่ได้สื่อสารข้อมูลและไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก รวมถึงความไม่เข้าใจในเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และบทบาทหน้าที่ว่าต้องร่วมทำอะไรบ้าง นอกจากนี้สมาชิกในองค์กรมีหลายรูปแบบ  
เช่น สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ สมาชิกที่เข้าร่วมบางครั้ง สมาชิกที่อยู่เฉย ๆ และสมาชิกที่
วิจารณ์ผู้นำ  ทำให้การมีส่วนร่วมของสมาชิกมีระดับที่แตกต่างกัน 3) ปัญหาจากกิจกรรม ซึ่งกิจกรรม
อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้ อาจเกิดจากความไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 
รวมถึงการขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานของกลุ่มชาวบ้าน ทำให้กิจกรรมยังขาด
ความสำเร็จเท่าที่ควร 4) ปัญหาการบริหารจัดการ ซึ่งผู้นำและกรรมการองค์กรส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้ ความสามารถและยังไม่คุ้นชินเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั้งในเรื่องของการจัดทำบัญชี กา ร
จัดทำรายงานต่าง ๆ การบันทึกการประชุม การบริหารจัดการต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจ
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และกลายเป็นความขัดแย้งในองค์กร 5)  ปัญหาเรื่องเงินทุน ซึ่งองค์กรชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รับเงินทุน
สนับสนุนจากองค์กรภายนอกที่ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดการระดมทุนจากภายในชุมชนด้วย ทำให้ขาด
ความไว้วางใจจากชาวบ้าน ในขณะที่องค์กรชาวบ้านบางแห่งได้รับการสนับสนุนจากภายนอกที่
เพียงพอ แต่ยังคงประสบปัญหาในเรื่องการกระจายผลประโยชน์ ทำให้เป็นภาระและความขัดแย้งใน
องค์กร จากปัญหาภายในองค์กรชาวบ้านที่เกิดขึ้น  ทำให้องค์กรชาวบ้านมีวิธีการปรับตัวและแก้ไข
ปัญหาที่แตกต่างกัน ดังนี้ 1) การบริหารจัดการองค์กร มีการคัดเลือกตัวแทนของแต่ละกลุ่มเข้ามาเป็น
กรรมการโดยอยู่ในวาระจำนวน 1 ปี ทำหน้าที่รับฝากเงิน ตรวจสอบ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในองค์กร มีการจัดตั้งกฎระเบียบ การกำหนดการประชุมกลุ่มทุกเดือน การประชุมประจำปี
เพ่ือชี้แจงผลการดำเนินงาน มีการวางแผนการรับเงินปันผล สร้างระบบบัญชีที่ตรวจสอบได้ ทำให้การ
บริหารจัดการมีความเหมาะสม 2) การจัดประชุม โดยมีการนำเสนอปัญหา แลกเปลี่ยนกับผู้นำ
ชาวบ้าน  มีการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา นำไปสู่การพัฒนาทักษะการพูด การคิดและการโน้มน้าว
ชาวบ้าน 3) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายกับชาวบ้าน  ผู้นำกับชาวบ้าน 4) การมี
องค์กรภายนอกให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ โดยองค์กรชาวบ้านมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขของแหล่งทุน 5) มีการติดตาม เพ่ือเยี่ยมเยียน  พูดคุยกันในประเด็นความคืบหน้าของแต่ละ
คน โดยการลงไปศึกษาในสถานที่จริง และ 6) การเสริมเทคนิคให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการพัฒนาตนเอง 
 มานะ นาคำ (2540 อ้างถึงใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540) ได้
ทำการศึกษาเรื่ององค์กรชุมชนกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งเป็นการสังเคราะห์
วิจัยเรื่องกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรเกษตรกร 3 กรณีศึกษา คือ สหกรณ์การเกษตรท่านางแนว จำ
กัด,กลุ่มพรรณไม้และ 3 กลุ่มเกษตรกร อำเภอโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่าการปรับตัว
ขององค์กรชุมชนเป็นกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง กล่าวคือ 1) มีกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 
โดยชาวบ้านมีการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา เรียนรู้และพัฒนาการ
จากการปฏิบัติจริง และนำผลการปฏิบัติขยายองค์ความรู้สู่องค์กรชุมชนอ่ืน ๆ นำไปสู่การสร้าง
เครือข่ายของชาวบ้านในพ้ืนที่ใกล้เคียง ก่อให้เกิดอำนาจต่อรองที่ขยายกว้างขึ้นและเป็นที่รู้จัก นำไปสู่
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภาครัฐ 2) การจัดการ เป็น
กระบวนการต่อเนื่องที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน มีการพัฒนาการบริหารให้เหมาะสมกับ
องค์กร มีการจัดโครงสร้างในส่วนของการบริหารและการจัดการนำมาสู่การเกิดผู้นำและสมาชิกที่เข้า
มาร่วมกันแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดกระบวนการจัดการร่วมกันในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการพัฒนาการ
ผลิตที่มีการจัดหาวัตถุดิบ การปรับปรุง การพัฒนาเทคนิคใหม่เพ่ือเอ้ืออำนวยต่อการผลิต ด้านการ
แปรรูปเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายของสินค้า ทำให้ขายผลผลิตในราคาที่สูงขึ้นและมีการ
จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งให้เป็นกำไรของกลุ่ม และจากการแปรรูปนี้เอง ก่อให้เกิดการขยายตัวของตลาด
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จากตลาดในท้องถิ่นสู่ตลาดระดับประเทศ ด้านการจัดการผลประโยชน์ โดยมีการแบ่งผลกำไรส่วน
หนึ่งให้กับกลุ่มเพ่ือนำไปพัฒนาหมู่บ้านและทุนสำรองของกลุ่มในการพัฒนากลุ่มองค์กรเอง ด้าน
โครงสร้างและการบริหารจัดการ มีการรวมกลุ่มกันในระดับหมู่บ้าน และมีการส่งตัวแทนในระดับ
หมู่บ้านเข้าร่วมเป็นกรรมการในระดับเครือข่าย เพ่ือเข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร กำหนด
นโยบาย ประสานหน่วยงานภายนอกและแหล่งทุน ซึ่งคณะกรรมการทั้งหมดเป็นชาวบ้าน และมี
ข้าราชการและนักพัฒนาเอกชนเป็นที่ปรึกษา และ 3) การพัฒนาจิตสำนึก โดยองค์กรมีกระบวนการ
เรียนรู้ในการแก้ปัญหาร่วมกัน  มีวัตถุประสงค์ มีความเอ้ืออาทร ปรารถนาดีและเกิดความร่วมมือ
ร่วมกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาจิตสำนึกที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่มี
อำนาจต่อรองมากขึ้น 
 
 2.6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัวเข้มแข็ง 
 ทิพวัลย์  รามรง (2554) ได้ทำการศึกษาพัฒนาตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัด
ครอบครัวเข้มแข็งโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ที่เป็นการศึกษาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจำนวน 19 ราย เพ่ือ
ตอบแบบสอบถามจำนวน 3 ครั้ง ผลการศึกษาพบว่า ตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็งที่ผู้เชี่ยวชาญเห็น
สอดคล้องกัน แบ่งได้ 8 ด้าน 54 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ด้านการจัดการปัญหา มี 10 ตัวชี้วัด คือ สมาชิกใน
ครอบครัวมีความสามารถในการรับรู้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยการใช้สติพิจารณา ไตร่ตรอง คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สมาชิกใน
ครอบครัวมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาและสภาวะยากลำบากต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นใน
ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีความสามารถในการจัดการอารมณ์เมื่อเกิดปัญหาหรือภาวะเครียด 
สมาชิกในครอบครัวมีความอดทนอดกลั้นเมื่อเผชิญสภาวะยากลำบาก สมาชิกในครอบครัวให้กำลังใจ
ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งร่วมฝ่าฟันอุปสรรค สมาชิกในครอบครัวมีบุคคลหรือองค์กรที่สามารถเข้าถึง
เพ่ือปรึกษาปัญหาหรือภาวะเครียด สมาชิกในครอบครัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เช่น สุรา บุหรี่ ยาเสพ
ติด การพนันหรือไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคล สถานที่หรือสิ่งที่จะนำพาไปในทางเสื่อม ครอบครัวมี
ความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ครอบครัวดำรงอยู่ได้และฟ้ืนตัวได้เมื่อจัดการปัญหาแล้ว
เสร็จ สมาชิกในครอบครัวมีอารมณ์ขันหรือมองโลกในแง่ดียามที่ครอบครัวมีความขัดแย้งหรือมีปัญหา
ต่าง ๆ 2) ด้านสัมพันธภาพ มี 9 ตัวชี้วัด คือ สมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยู่ด้วยกัน สมาชิกใน
ครอบครัวเคารพ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนในเชิงบวก 
ทั้งด้านกาย ใจ คำพูด เช่น การแสดงความรัก โอบกอด ชื่นชม ให้กำลังใจและไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบ
กันสม่ำเสมอ การลด ละ เลิกการนอกใจคู่ครอง สมาชิกในครอบครัวไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน  สมาชิก
ในครอบครัวไม่ใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายหรือจิตใจกัน สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจกัน รู้จัก
ธรรมชาติและอุปนิสัยใจคอของกันและกัน  สมาชิกในครอบครัวทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ไม่รู้สึก
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ว่าถูกทอดทิ้ง เพิกเฉยโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ สมาชิกในครอบครัวรับรู้การเคลื่อนไหวและการ
เปลี่ยนแปลงของสมาชิกคนอ่ืน ๆ เช่น การออกไปทำงาน การเจ็บป่วย เป็นต้น 3) ด้านสุขภาพ มี 8 
ตัวชี้วัด คือ สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ สมาชิกในครอบครัวมีการดูแลรักษา
สุขภาพตน เช่น ออกกำลังกาย ตรวจสุขภาพประจำปี การทำอาหารรับประทานเอง บิดาและ/หรือ
มารดาสร้างสุขนิสัยที่ดีให้บุตร สมาชิกในครอบครัวรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สมาชิกใน
ครอบครัวมีน้ำสะอาดบริโภค สมาชิกในครอบครัวมีหลักประกันสุขภาพและเข้าถึงสวัสดิการในการ
รักษาพยาบาล  สมาชิกในครอบครัวมีความสามารถในการดูแลสมาชิกเมื่อเจ็บป่วย สมาชิกใน
ครอบครัวไม่มีบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพเช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศ
ที่ไม่เหมาะสม 4) ด้านการอบรมเลี้ยงดู มี 6 ตัวชี้วัด คือ สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบตามศักยภาพของช่วงวัย สมาชิกในครอบครัวทุกรุ่นได้รับความรัก ความอบอุ่น 
การเอาใจใส่ บุตรได้รับการปลูกฝังให้ช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพของช่วงวัย บิดาและ/หรือ
มารดามีการวางกฎ กติกา ข้อตกลงกับบุตรเพ่ือเสริมสร้างความมีวินัย บิดาและ/หรือมารดาเป็นที่
ปรึกษาทีด่ีหากบุตรประสบปัญหาด้านต่าง ๆ บิดาและ/หรือมารดาให้บุตรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
เรื่องที่สำคัญของครอบครัว 5) ด้านทุนทางสังคม มี 6 ตัวชี้วัด คือ ครอบครัวมีการช่วยเหลือเกื้อกูล
ระหว่างเครือญาติ สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนบ้าน สมาชิกในครอบครัวมี เพ่ือน
บ้านที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้  ครอบครัวอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย  
ครอบครัวมีความสามารถในการเป็นที่ พ่ึงให้ญาติและ/หรือเพ่ือนบ้านเมื่อประสบปัญหาต่าง ๆ 
ครอบครัวมีโอกาสในการใช้พ้ืนที่สาธารณะ สาธารณูปโภคและบริการต่าง ๆ จากรัฐ 6) ด้านคุณธรรม 
มี 5 ตัวชี้วัด คือ สมาชิกในครอบครัวมีความเชื่อ ความศรัทธาต่อหลักธรรมของศาสนาที่นับถือ 
สมาชิกในครอบครัวมีคุณธรรมในการดำรงชีวิต เช่น มีความซื่อสัตย์ มีวินัยและถ่ายทอดให้สมาชิกใน
ครอบครัว บิดาและ/หรือมารดาประพฤติตนเป็นคนดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร  สมาชิกใน
ครอบครัวพร้อมให้อภัยสมาชิกที่ทำผิด สมาชิกในครอบครัวมีความตระหนักถึงความสำคัญของ
ครอบครัวมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 7) ด้านการเรียนรู้ มี 5 ตัวชี้วัด คือ สมาชิกในครอบครัวมีโอกาส
ได้รับการศึกษา สมาชิกในครอบครัวรู้จักนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
บิดาและ/หรือมารดาต้องเป็นต้นแบบในการใฝ่เรียนรู้ บิดาและ/หรือมารดาสามารถถ่ายทอดความรู้ที่
ได้รับแก่บุตรได้ บิดาและ/หรือมารดามีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของบุตรมากพอสมควร และ 
8) ด้านเศรษฐกิจ มี 5 ตัวชี้วัด คือ หัวหน้าครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวมีอาชีพที่สุจริตมั่นคง 
ครอบครัวมีรายได้เพียงพอในการดูแลสมาชิกให้ดำรงชีพ ครอบครัวมีเงินออมไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 
ครอบครัวไม่มีหนี้สินหรือหากมีหนี้สิน สามารถชำระคืนได้ตามกำหนดเวลา และสมาชิกในครอบครัวรู้
สภาวะทางการเงินของครอบครัวเพ่ือดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับรายได้ 
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 เพ็ญนภา กุลนภาดลและคณะ (2555) ได้จัดทำรายงานวิจัยเรื่องนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดภาคตะวันออก เพ่ือ
ทำการศึกษาความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดภาคตะวันออก และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัวที่ใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผลต่อการ
พัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้นำชุมชน 
อาสาสมัครในชุมชนเข้ามาเอ้ืออำนวยให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งมากขึ้น มีการจัดอบรมให้กับกลุ่ม
ครอบครัวซึ่งมีขนาดเล็ก ทำให้ผู้นำและอาสาสมัครมีโอกาสในการพูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่ โดยหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศสานสายใยสื่อ
สัมพันธ์ กิจกรรมครอบครัวน่ารู้ กิจกรรมเสียงใส ๆ ด้วยความห่วงใย  กิจกรรมสร้างสุขในครอบครัว 
กิจกรรมการให้คำปรึกษาครอบครัวเบื้องต้น กิจกรรมครอบครัวสดใสด้วยใจสัมพันธ์ กิจกรรมการ
เขียนแผนภูมิครอบครัว กิจกรรมเราช่วยกันหานะ และกิจกรรมสู่อ้อมกอดครอบครัว โดยผล
การศึกษาหลังจากที่มีการนำหลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวไปใช้ในชุมชนพบว่า
ครอบครัวส่วนใหญ่มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับปานกลาง โดยในด้านที่ 1 ด้านการทำหน้าที่ของ
ครอบครัว พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ ในการอยู่ร่วมกันของสมาชิก มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมา และมีการ
เสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกในครอบครัว ด้านที่ 2 ด้านการใช้ชีวิตครอบครัวอย่าง
มีความสุข พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการสัมผัสทางร่างกายด้วยความรักใคร่ห่วงใยต่อสมาชิกใน
ครอบครัว ทำให้เกิดความผูกพันในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งถือว่าเป็นภาวะวิกฤต เนื่องจาก
อาจส่งผลให้เด็กดำเนินชีวิตอย่างไร้เหตุผล ไม่สารถแก้ไชปัญหาต่าง ๆ ได้  ด้านที่ 3 ด้านการรักษา
เสถียรภาพของครอบครัว พบว่ากลุ่มเป้าหมายสมารถพ่ึงตนเองได้ มีอาชีพที่มั่นคง มีความเกื้อกูลกัน
ยามทุกข์ยาก และสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยครอบครัวที่สามารถพ่ึงตนเองได้ เนื่องจาก
ครอบครัวนั้น ๆ มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของตนเอง สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ลด
รายจ่ายและมีกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง และด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมของครอบครัว พบว่า
กลุ่มเป้าหมายมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในครอบครัว การำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
นำไปสู่การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ช่วยเหลือเกื้อกูลคนในชุมชน ในขณะที่ชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลช่วยเหลือครอบครัวด้วยเช่นกัน 
 รังรอง งามศิริ (2557 อ้างถึงใน สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2557b, น. 61), 
2557: 61) ได้ทำการศึกษา วิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว เพ่ือ
ศึกษาองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวและพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของ
ครอบครัว พร้อมทั้งมีการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยรังรองได้ทำการศึกษา
กับครอบครัวของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับ
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รางวัลผลงานวิจัยด้านครอบครัวในระดับดี จากการคัดเลือกของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวในปีพ.ศ. 2557 ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
ความเข้มแข็งของครอบครัวที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ซึ่งมีทั้งหมด 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูลูกอย่างเหมาะสม การมี
พันธะผูกพัน การชื่นชมซึ่งกันและกัน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ การ
ปลูกฝังความเชื่อและศรัทธาในศาสนา และการจัดการกับความเครียด โดยในส่วนของกิจกรรมที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและให้คำปรึกษาครอบครัวมีทั้งสิ้น 10 กิจกรรม ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัดของครอบครัวเข้มแข็ง ได้แก่ กิจกรรมการ
ปฐมนิเทศ กิจกรรมการมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของครอบครัว กิจกรรมการ
เลี้ยงดูลูกอย่างเหมาะสม กิจกรรมการมีพันธะผูกพัน กิจกรรมการชื่นชมซึ่งกันและกัน กิจกรรมการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมการปลูกฝังความเชื่อและ
ศรัทธาในศาสนาและกิจกรรมการจัดการความเครียด พร้อมทั้งทำการศึกษาเปรียบเทียบความ
เข้มแข็งของครอบครัวภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พบว่าครอบครัวมีความเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน
ทั้งในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมในการ
พัฒนาครอบครัวให้มีความเข้มแข้ง 
 

2.7 แนวคิดนำที่ใช้ในการศึกษา 

 แนวคิดนำที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการนำแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาสังคมที่
หมายถึง การรวมกลุ่มของประชาชนในสังคมที่มีเป้าหมายร่วมกัน มีความร่วมมือกันในการดำเนิน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพ่ือประโยชน์ของสาธารณชนในสังคมให้บรรลุเป้าหมาย โดยรัฐและประชา
สังคมจะต้องเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันในการพัฒนา ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกับขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม และองค์กรประชาสังคมหมายรวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชน 
และภาคประชาสังคม คือ องค์การประเภทหนึ่งในสังคมที่มีการรวมตัวกันของบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์
และการทำงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสมาชิกในองค์การ ซึ่งภายในภาคประชาสังคมต้องมี
ความสัมพันธ์ที่มีความเสมอภาคและให้อิสระแก่สมาชิกในการเข้าร่วมหรือถอนตัวออกจากองค์กรได้
อย่างเสรี ทั้งนี้ต้องมีความเป็นอิสระจากภาครัฐ แต่สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาครัฐหรือ
รับการสนับสนุนจากภาครัฐได้   
 และจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ ภาคประชาสังคมจึงถือว่าเป็นองค์การหนึ่ งใน
สังคม มีการบริหารจัดการภายในองค์การที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจากภายในและภายนอก
องค์การ ซึ่งเงื่อนไขที่ทำให้องค์การต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเป็นสถานการณ์ภายในองค์การและ
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ภายนอกองค์การมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ สภาพแวดล้อมภายในองค์การอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนในด้านนโยบายและเป้าหมายขององค์การ  โครงสร้างองค์การ ผู้นำและวัฒนธรรม
องค์การ และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เช่น นโยบาย เป้าหมายของภาครัฐในการขับเคลื่อน
งานด้านครอบครัว แหล่งเงินทุน สภาพปัญหาครอบครัว สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภาคี
เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  โดยที่สภาพแวดล้อมภายนอกอาจเป็นเงื่อนไขที่ส่งผลให้
สภาพแวดล้อมภายในองค์การเกิดปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ทำให้ภายในองค์การต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง นำไปสู่การบริหารจัดการภายในองค์การเพื่อให้องค์การอยู่รอด 
 องค์การที่ประสบความสำเร็จต้องสามารถบริหารจัดการ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ได้และสามารถนำทรัพยากรที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ องค์การจึงต้องมีการบริหารและการจัดการ
องค์การที่เป็นกระบวนการ เครื่องมือในการทำงานที่ครอบคลุมในเรื่องของการวางแผน การจัด
องค์การ การจัดสรรบุคลากร การประสานงาน และการควบคุม เพ่ือให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยต้องอาศัยความสามารถของบุคลากรในการกำหนดเป้าหมาย จัด
ระเบียบ จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์การ เพ่ือให้งานดำเนินไปสู่ความสำเร็จและบรรลุความ
ต้องการอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้บูรณาการแนวความคิดในกระบวนการ
จัดการองค์การจากแนวคิดของนักวิชาการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมในการศึกษาการบริหาร
จัดการและผลการดำเนินงานของภาคประชาสังคม ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การจัดสรรบุคลากร (Staffing) การประสานงาน (Coordination) และการควบคุม
(Controlling) อันจะนำไปสู่ผลการดำเนินงานขององค์การที่เป็นที่ประจักษ์  โดยในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาผลการดำเนินงานของพ้ืนที่เป้าหมายด้วยว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ
และแนวคิดครอบครัวเข้มแข็งอย่างไร 
  จากแนวความคิดเบื้องต้น  สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 2.38 
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บทท่ี 3 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการองค์การภาคประชาสังคมที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสู่
ครอบครัวเข้มแข็ง กรณีศึกษา สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  Research) ที่ เป็ น ก ารศึ กษ า เพ่ื อท ำค วาม เข้ า ใจป รากฏ การณ์ ท างสั งค ม 
(Phenomenology) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการองค์การ ประสิทธิผลการดำเนินงาน
และสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกองค์การที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ โดยผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 

3.1 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ 

 3.1.1 กลุ่มเป้าหมายของการศึกษา 
  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรในสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ ครอบครัวในพ้ืนที่การดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ และภาคี
เครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์   
 
 3.1.2 ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ 
  ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key-Informant) ผู้วิจัยคัดเลือกจากบุคลากรของสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ และคัดเลือกครอบครัวจากครอบครัวในพ้ืนที่การดำเนินงานของ
สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ โดยผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญทุกคนต้องมีความยินดีให้ข้อมูล  
แบ่งได้ 2 ประเภท ประกอบด้วย 
 3.1.2.1 บุคคลภายในสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์   
  1) ประธาน      จำนวน 1 คน 
  2) คณะกรรมการที่มีการทำงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 2 ปี จำนวน 3 คน 
  3) เจ้าหน้าที่ประสานงาน     จำนวน 1 คน 
  4) เจ้าหน้าที่การเงิน     จำนวน 1 คน  
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     รวมจำนวน 6 คน 
 3.1.2.2 บุคคลภายนอกสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์   
  1) ครอบครัวที่มีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  โดยผู้วิจัยได้ทำการสอบถามจากสถาบันฯ เพ่ือคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษาผลการดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข้งจังหวัดสุรินทร์ โดยผู้ให้
ข้อมลูที่สำคัญ ได้แก่ หัวหน้าหรือสมาชิกในครอบครัว รวมจำนวน 7 ครอบครัว 
  2) ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์ อย่างต่อเนื่องมากกว่า 2 ปี โดยผู้วิจัยได้ทำการสอบถามจากสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย รวมจำนวน 2 เครือข่าย 
  รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 15 คน 
 

3.2 วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูล  โดยจำแนกตามประเภทของ
ข้อมูลออกเป็น  2 ประเภท ได้แก่ 
 3.2.1 การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)   
  เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่ เกี่ยวข้องในเรื่องของภาคประช าสังคม 
สถานการณ์ครอบครัวไทย ครอบครัวเข้มแข็ง รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อมูล
จากภาคประชาสังคมที่ศึกษา เช่น รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการประชุมและสถิติต่าง ๆ  
เป็นต้น  
 3.2.2 การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
  เป็นการศึกษาข้อมูลที่ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลที่สำคัญตามแนวประเด็นสัมภาษณ์และใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยทำการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ บุคคลภายในสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ รวมจำนวน 6 คน เพ่ือ
ทำการศึกษารายละเอียดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  
(Semi-Structure) มีแนวสัมภาษณ์ที่ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ 
  1) บริบทของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์   
  2) การบริหารจัดการของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์   
   - การบริหารจัดการภายในองค์การ 
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   - สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่ง
ศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การจากทัศนะของบุคคลภายในสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  โดยใช้แนวคิดของ Churchman (อ้างถึงใน นิตยา  เงินประเสริฐ
ศร,ี 2544: 256) เพ่ือสอบถามและพิจารณาร่วมกับผู้ให้ข้อมูลทีส่ำคัญ 
   - ประสิทธิผลองค์การ  
   - ตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็ง ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาแบบสอบถามใน
ประเด็นครอบครัวเข้มแข็งร่วมกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  เพ่ือให้ทราบถึง
ความหมายและลักษณะของครอบครัวเข้มแข็งจากทัศนะของคนในพ้ืนที่ โดยมีวิธีการ ดังนี้  
    1) สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นบุคคลภายในสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับลักษณะของครอบครัวที่เข้มแข็ง 
    2) แลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการจากการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือ
สอบถามผู้ให้ข้อมูลสำคัญว่าเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร เพ่ือหาคุณลักษณะของครอบครัวเข้มแข็งร่วมกัน 
    3) พัฒนาประเด็นลักษณะของครอบครัวเข้มแข็ง 
    4) สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิก
ในครอบครัว  
  3.2.2.2 การสัมภาษณ์บุคคลภายนอกสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์   
โดยทำการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ 
  1) หัวหน้าครอบครัวที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  จำนวน 7 คน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มีแนวคำถามที่
ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ ความเข้มแข็งของครอบครัว เพ่ือให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ
บุคคลภายนอกที่ได้รับผลจากการดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์   
  2) ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์ อย่างต่อเนื่องมากกว่า 2 ปี รวมจำนวน 2 เครือข่าย 
  3.2.2.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผู้วิจัยมีการเข้า
ร่วมกิจกรรมในบทบาทของผู้ประสานงานและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การประชุม การจัดกิจกรรมในพื้นท่ี เป็นต้น 
   

3.3 การตรวจสอบข้อมูล 

 ผู้วิจัยมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต
อย่างมีส่วนร่วม โดยผู้ศึกษาได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) กล่าวคือ ทำการ
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ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากบุคคล เวลา สถานที่และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันว่ามีความ
สอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร และทำการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้
ทราบถึงความสอดคล้องและความขัดแย้งของข้อมูลที่ได้มาในทันที นอกจากนี้ผู้ศึกษาได้มีการทำ
กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับคณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์และกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ การสัมภาษณ์และการ
ประชุมกลุ่มย่อยมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือนำเนื้อหาไป
จำแนกหมวดหมู่ (Typological Analysis) ตามแนวคิดนำที่ใช้ในการศึกษาและทำการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ในหัวข้อและประเด็นในบางกรณี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการของภาค
ประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว โดยจะเน้นการวิเคราะห์ใน เรื่องของการบริหารจัดการ 
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์การ และประสิทธิผลการดำเนินงานของ
สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์   
 สำหรับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการบริหาร
จัดการของภาคประชาสังคมที่ต้องมีการศึกษาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงทำการวิเคราะห์ตีความและวิเคราะห์แบบเชื่อมโยงข้อมูล ควบคู่ไปกับ
บริบทภายในสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ และในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจนเชิงรูปธรรมในการศึกษาจึงใช้สถิติพรรณนามาประกอบ 
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาการบริหารจัดการองค์การภาคประชาสังคมที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสู่ครอบครัว
เข้มแข็ง กรณีศึกษา สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative  
Research) โดยใช้วิธีการวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และใช้วิธีการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ คือ บุคลากรในสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 6 คน ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่การดำเนินงาน
ของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 7 คน และภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 ภาคีเครือข่าย รวมจำนวน 15 คน 
ซึ่งแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 7 ประเด็น ได้แก่ 
 4.1 บริบทของพ้ืนที่ศึกษาและองค์การที่ศึกษา 
 4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ 
 4.3 กรณีตัวอย่างการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ 
 4.4 การบริหารจัดการองค์การของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  
 4.5 สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์การของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  
 4.6 ประสิทธิผลการดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  
 4.7 สรุปผลการศึกษา 
 

4.1 บริบทของพื้นที่ศึกษาและองค์การที่ศึกษา 

 4.1.1 บริบทของจังหวัดสุรินทร์ 
  4.1.1.1 ลั กษณ ะทางภู มิศาสตร์จั งหวัดสุ รินทร์  จั งหวัดสุ รินทร์ตั้ งอยู่ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 450 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 8,124 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5 ,077,535 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.8 ของพ้ืนที่ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
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  ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสุรินทร์ 
ที่มา : ที่เที่ยวจังหวัดสุรินทร์ (2561) 

 
  4.1.1.2 ลักษณะทางการปกครอง จังหวัดสุรินทร์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 
อำเภอ 158 ตำบล 2,119 หมู่บ้าน 
  4.1.1.3 ลักษณะด้านโครงสร้างทางสังคม จังหวัดสุรินทร์ มีประชากรทั้งสิ้น 
1,391,636 คน แยกเปนเพศชาย จำนวน 695,694 คน เพศหญิง จำนวน 695,942 คน และมีจ านวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น 370,706 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรมากเป็นลำดับที่ 10 ของประเทศไทย และมี
ความหนาแน่นเฉลี่ยเป็นลำดับที่ 18 ของประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) โดย
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ประชากรร้อยละ 93 อาศัยอยู่ในเขตชนบท มีภาษาพูดพ้ืนเมืองที่แตกต่างกัน เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
แรกเป็นกลุ่มที่พูดภาษาเขมร ส่วนใหญ่อาศัยอยู่แถบอำเภอเมือง ปราสาท กาบเชิง สังขะ บัวเชด จอม
พระ ศีขรภูมิ ท่าตูม ชุมพลบุรี และลำดวน กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่พูดภาษาส่วย อาศัยอยู่ในแถบอำเภอ
สำโรงทาบ ท่าตูม สนม จอมพระ ศีขรภูมิ รัตนบุรี และกระจายอยู่ตามอำเภออ่ืน ๆ อีกเล็กน้อย กลุ่ม
ที่สามเป็นกลุ่มที่พูดภาษาพ้ืนเมืองอีสาน (ลาว) อาศัยอยู่แถบอำเภอสนม รัตนบุรี ท่าตูม ชุมพลบุรี 
และศีขรภูมิ 
   และเนื่ อ งจากประชาชนมีภ าษาพูดที่ แตกต่ างกัน  จึ งทำให้ แต่ ละกลุ่ มมี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกันบ้าง แต่อย่างไรก็ตามประชากรทั้ง 3 กลุ่ม มีความ
เป็นมาที่กลมกลืนกัน มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีความสามัคคีต่อกันเป็นอย่างดี ไม่ปรากฏการเกิด
ปัญหาระหว่างกลุ่มชนแต่อย่างใด 
  4.1.1.4 ลักษณะด้านสภาพแวดล้อม จังหวัดสุรินทร์ มีการพัฒนาและขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว มีชุมชนเมือง (ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์) ที่อยู่อย่างแออัด มียานพาหนะมากส่งผลให้เกิด
ปัญหาการจราจร โดยเฉพาะบริเวณตลาดสดในเขตเทศบาล และบริเวณสถานศึกษา มีผลกระทบ
ทางด้านมลภาวะบ้าง แต่ไม่รุนแรงนัก ปัญหาขยะและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมีค่อนข้างน้อย 
เพราะได้รับการเอาใจใส่ ดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ 
  4.1.1.5 ลักษณะด้านอาชีพ สำหรับอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดสุรินทร์ 
ยังคงประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม มีการทำนาข้าวเจ้า ข้าวหอมมะลิ ทำสวน และ
เพาะปลูกพืชไร่ชนิดต่าง ๆ เช่น มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา เป็นต้น อาชีพ
ที่สำคัญรองลงมาคือ การปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม 
  4.1.1.6 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2558-2561 จังหวัดสุรินทร์ได้
ทบทวนและปรับปรุงแผนการพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2558-2561) ที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายหลักในการทำงานและค่านิยมร่วมร่วมกัน โดยได้วิสัยทัศน์ร่วมกันว่า 
“เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีช้างไทย ผ้าไหมสุรินทร์ สู่สากล” นำไปสู่ยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม  การเกษตรเพ่ือ 
สร้างมูลค่าเพ่ิม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้า  
การลงทุน และการท่องเที่ยว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
บนพื้นฐานความเสมอภาค และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
  4.1.1.7 สถานการณ์ครอบครัวในจังหวัดสุรินทร์และยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา 
เช่น ในปี  พ.ศ. 2552-2556 พบว่าจำนวนนักเรียนในแต่ละปีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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และมปีัญหาเด็กออกจากระบบการเรียนก่อนที่จะจบการศึกษา และจากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค ซึ่งอยู่ในมิติทางด้านสังคมที่มี
เป้าประสงค์ (Goals) เพ่ือพัฒนาคน และสังคม สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ซึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญที่สามารถแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาเด็กออกจากระบบการเรียนก่อนที่จะจบการ
เรียน ได้แก่ พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมเครือข่ายการเฝ้าระวังทางสังคม สนับสนุนการปลูกจิตสำนึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาระบบสวัสดิการ และความมั่นคงทางสังคมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นต้น 
  4.1.1.8 คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด จังหวัดสุรินทร์มี
คำสั่งของคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) คำสั่งที่ 1/2556 ลงวันที่ 
29 มกราคม 2556 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานที่เป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว เป็นประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่แต่งตั้งรองประธาน
อนุกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทำ
หน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด จำนวน 2 คน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน กำกับให้มีการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด พิจารณาข้อเสนอที่ได้รับจากการ
ประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด เพ่ือนำมากำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้านการส่งเสริม
ครอบครัวในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ รวมทั้งสามารถเสนอ
ความคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรการ กลไกหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัว โดยต้องมีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลด้านครอบครัวในระดับจังหวัดด้วย 
(ยุทธนา  วงศ์โสภา และคณะ, 2558, น. 77-78) 
  4.1.1.9 กลไกการขับเคลื่อนและพัฒนาครอบครัวระดับตำบล จังหวัดสุรินทร์มีการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพ่ือเป็นหน่วยพ้ืนฐานในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกทุกวัยใน
ครอบครัว ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เพ่ือก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
ที่มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้ชุมชนมีศูนย์รวมในการพัฒนาครอบครัวที่มีการบริหาร
จัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัว นำไปสู่การสร้ างโอกาส 
ให้ชุมชนได้เรียนรู้ นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน 
โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน มีบทบาทในการสำรวจ ศึกษาปัญหา เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข  
ให้คำแนะนำ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวในชุมชน (ยุทธนา วงศ์โสภา และ
คณะ, 2558, น. 79-80)  
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  4.1.1.10 รูปแบบการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ มีสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ประสานงานหลักและมีตัวแทนจากศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนตัวแทนจากผู้บริหารท้องถิ่น นักวิชาการในพ้ืนที่และนักพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านครอบครัว
มาร่วมเป็นคณะกรรมการ ที่มุ่งเน้นสร้างการเรียนรู้ให้เกิดกับครอบครัวในพ้ืนที่  
 
 4.1.2 บริบทของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์   
 ในปีพ.ศ. 2547 จังหวัดสุรินทร์ได้มีการรวมตัวกันของคนทำงาน แกนนำและสมาชิกในชุมชน
ที่มีการทำงานด้วยความมีจิตอาสา ทำงานเพ่ือชุมชนที่หลากหลายพ้ืนที่ใน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 
พ้ืนที่ รวมประมาณ 10 คนที่ต่างคนต่างไม่รู้จักกัน ร่วมกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ 8 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง น่าน 
พะเยา กาฬสินธุ์ สงขลา พัทลุง สุราษฎร์ธานีและตรัง เพ่ือเข้าร่วมอบรมกระบวนการทำงานกับชุมชน
และครอบครัวที่จัดโดยสถาบันรักลูกที่ต้องการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับบุคคลที่
ตระหนักในความสำคัญของสถาบันครอบครัวภายใต้แนวคิดความเชื่อร่วมกันว่า “คนที่จะรู้เรื่อง
ครอบครัวได้ดีที่สุด คือ คนในครอบครัวเอง” จากการเข้าร่วมกระบวนการนี้เอง ทำให้แกนนำจิตอาสา
ในจังหวัดสุรินทร์ได้มีแนวคิดที่ต้องการสร้างคนทำงานครอบครัวที่มีองค์ความรู้ มีเครื่องมือที่สามารถ
นำไปดำเนินการในพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้กับครอบครัว 
สมาชิกในครอบครัวสามารถเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งใน
ครอบครัวที่เพียงพอต่อการเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ ได้ จึงได้กลับมาจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมในพ้ืนที่ของตนเอง โดยได้รับความร่วมมือจากแกนนำในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมอบรมด้วยกันและ
ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันรักลูก ที่มีการสนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือในการทำงาน และมีการ
ติดตามการดำเนินงานในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด  
 ในอดีตการรวมตัวของคนในจังหวัดสุรินทร์ มีชื่อเรียกว่า “ศูนย์เรียนรู้เพ่ือครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์” เหมือนเช่นจังหวัดอ่ืน ๆ ที่เป็นการรวมตัวอย่างหลวม ๆ ของแกนนำที่จะมาประชุม
กันเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ของตนเอง ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน แต่มี
การทำงานที่เป็นระบบ เนื่องจากสถาบันรักลูกได้เข้ามาช่วยจัดการและวางแผนการทำงานร่วมด้วย 
และในระยะเวลาต่อมา ด้วยความเข้มแข็งและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ทำให้คณะทำงาน
โครงการศูนย์เรียนรู้เพ่ือครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการพัฒนากลไกการทำงานพัฒนา
ครอบครัวในพ้ืนทีข่ึ้น ชื่อว่า “สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ” 
 ในปี พ.ศ. 2549 สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ยังคงมีรูปแบบการทำงานคล้าย
เดิม ที่เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมและแผนงานในการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเป็นบทเรียนที่สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน 
เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ โดยมีแนวทางหลักในการดำเนินงาน คือ การ
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ปรับกระบวนทัศน์ของชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร่วมกันคิด ร่วมกันมองปัญหา 
ร่วมกันออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหา นำไปสู่การสร้างกิจกรรมและแผนงานในการพัฒนาครอบครัว
ในชุมชน  
 จากผลการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ใน 
ปีพ.ศ. 2558 คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ได้รับเชิญจากพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จั งหวัดสุ รินทร์  ให้ เป็นตัวแทนจากภาคประชาสั งคมเพ่ือร่วมเป็ น
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 
515/2558 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 (ยุทธนา  วงศ์โสภา และคณะ, 2558, น. ค) นอกจากนี้
คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ยังสามารถเปลี่ยนแปลงครอบครัว เปลี่ยนแปลง
ตนเองจนเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างกรณีนายรัก ครอบครัวยิ่ง (นามสมมติ) 
คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลครอบครัวร่มเย็นในงานวันแห่ง
ครอบครัว ประจำปี 2560 ซ่ึงจัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ที่แสดงถึงความเป็นครอบครัวที่เป็นที่รู้จักและยอมรับกันดีในชุมชนว่าเป็น
ครอบครัวที่ดี มีความโอบอ้อมอารีแก่คนทั่วไป เป็นครอบครัวที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ เป็นครอบครัวที่พฤติกรรมทางสังคมดีมีศีลธรรม รวมทั้งสมาชิกใน
ครอบครัวสามัคคีกลมเกลียวกัน เอ้ืออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในครอบครัวและไม่เคยมีปัญหาหย่า
ร้าง หรือฟ้องร้องกันในระหว่างสมาชิกครอบครัว และบุคคลในครอบครัว ไม่เคยถูกตัดสินว่ามี
ความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา และไม่มีบุคคลในครอบครัวติดยาเสพติด หรือสุรา การพนัน และ
อบายมุขอ่ืน ๆ (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2560a) ซึ่งนายรัก ครอบครัวยิ่งได้กล่าวว่า 
“ที่ตนเองมีวันนี้ได้เพราะสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ” เป็นต้น 
 จากบริบทของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจั งหวัดสุ รินทร์  สามารถสรุป เหตุการณ์  
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ได้ดังภาพที่ 4.2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

พ.ศ. 2547 
- แกนนำชุมชนเข้า 
ร่ ว ม อ บ ร ม กั บ 
สถาบันรักลูก  

- ค ณ ะ ท ำ งา น ได้ รั บ
รางวัลครอบครัวร่มเย็น 

พ.ศ.2560 
 
 

- ศูนย์ เรียน รู้ค รอบครัว เข้ มแข็ ง
จังหวัดสุรินทร์ จัดตั้ งเป็นสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ 

พ.ศ.2549 
 
 

- เกิดศูนย์เรียนรู้ครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ 

พ.ศ.2547 
 
 

พ.ศ.2549 
- สถาบันรักลูกยุติการสนับสนุน 
- มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเข้า
มาสนับสนุน 

พ.ศ.2558 
- ค ณ ะ ท ำ ง า น ร่ ว ม เป็ น
อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ 

ภาพที่ 4.2 การเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ 
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ซึ่งจากการสังเกตและสัมภาษณ์ พบว่า จากการจัดตั้งและรวมตัวของคนทำงานในพ้ืนที่  
ทั้ง 8 จังหวัด เป็นการจัดตั้งจากหน่วยงานภายนอกที่เห็นความสำคัญของการทำงานด้านครอบครัวที่
มีการทำงานแบบกระจัดกระจายอยู่ในพ้ืนที่  แต่ยังไม่มีกลไกการทำงานระดับจังหวัด จึงได้เกิด
โครงการดังกล่าวขึ้น และเมื่อหน่วยงานภายนอกได้ยุติการทำงานกับพ้ืนที่ สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์ ยังคงมีการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง รวมระยะเวลากว่า 13 ปี (2547-2560) ทั้งนี้เป็น
เพราะการรวมตัวกันของคนในพ้ืนที่ที่รู้สภาพปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองเป็น
อย่างดี ประกอบกับมีการสนับสนุนทั้งงบประมาณ เครื่องมือในการทำงานและองค์ความรู้ต่าง ๆ 
มากมายที่สามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้จริง ทำให้การรวมตัวกันของคณะทำงานสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ที่มีความเป็นจิตอาสาและมีเป้าหมายเดียวกันมีความเหนียวแน่นเพิ่ม
มากขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวในพ้ืนที่ให้เข้มแข็งต่อไป  
 ทั้งนี้การรวมตัวของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ สอดคล้องกับแนวคิดของ
ประเวศ วะสีและไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (ม.ป.ป. อ้างถึงใน สุดจิด นิมิตกุล , ม.ป.ป.) ที่ได้อธิบาย
ความหมายของภาคประชาสังคมไว้ว่า ภาคประชาสังคม คือ การที่ประชาชนจำนวนหนึ่งมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีอุดมคติร่วมกันหรือมีความเชื่อร่วมกันในบางเรื่อง มีการติดต่อสื่อสารหรือมีการ
รวมกลุ่มกัน มีความรัก มีความเอ้ืออาทร มีการเรียนรู้ มีการจัดการร่วมกันกระทำต่าง ๆ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของอภิชัย พันธเสน (2539, น. 22) ที่มองว่าภาคประชาสังคม เป็นการรวมตัว
กันของผู้ที่มองเห็นปัญหาและพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเข้าไปดำเนินการพัฒนาในรูปแบบ
ต่าง ๆ และธงชัย สภานุชาติ (2542, น. 9) อธิบายเพ่ิมเติมว่า ภาคประชาสังคม คือ สังคมของ
ประชาชน มีการรวมกลุ่มกันได้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม โดยไม่มี
การแสวงหากำไรเป็นหลักและไม่เก่ียวข้องกับการเมือง เช่น สมาคม สโมสร กลุ่ม คณะ มูลนิธิ เป็นต้น 
  4.2.2.1 ที่ตั้ง ปัจจุบันสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลนอก
เมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  4.2.2.2 วิสัยทัศน์ สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีวิสัยทัศน์ว่า “สถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (PL) 
สู่ครอบครัวเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สร้างเสริมสานพลังขับเคลื่อนทุกภาคส่วน” 
  4.2.2.3 วัตถุประสงค์ สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1) เพ่ือรวมกลุ่มคนทำงานจิตอาสาด้านการพัฒนาครอบครัว จากทุกสาขาอาชีพให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง 
  2) เพ่ือจัดให้มีการอบรมพัฒนาทักษะการทำงานของอาสาสมัครและการกระตุ้น
เตือนความเป็นจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง 
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  3) เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับการจัดกิจกรรมสร้างการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง 
  4) เพ่ือจัดหาทุนสำหรับใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้ในชุมชน 
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหน่วยงานอื่น ๆ 
  5) เพ่ือรับและจัดการเกี่ยวกับเงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอ่ืนใด
หรือทรัพย์สินที่ได้รับจากรัฐ บุคคล องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้ 
  6) เพ่ือเชื่อมประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีการทำงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้าน
การพัฒนาครอบครัว 
  7) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม ได้แก่ การทำสาธารณประโยชน์ การพัฒนา
ชุมชนและการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และดำรงไว้ซึ่งความรัก สามัคคีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
 

4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ 

 ในการศึกษาครั้งนี้  มีผู้ ให้ข้อมูลที่สำคัญจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) บุคคลภายในสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการดำเนินงานของสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 2) บุคคลภายนอกสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วยภาคีเครือข่ายที่มีการทำงานและขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว
ร่วมกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มากกว่า 3 ปี จำนวน 2 ภาคีเครือข่าย และครอบครัว
ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 7 ครอบครัว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ 

ข้อมูลทั่วไป 
จำนวน  

รวม (n=15) 
คนใน (n=6) คนนอก (n=9) 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

1.เพศ 
  ชาย 2 33.3 4 44.4 6 40.0 
  หญิง 4 66.7 5 55.6 9 60.0 
2.อาย ุ(ปี) 
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ข้อมูลทั่วไป 
จำนวน  

รวม (n=15) 
คนใน (n=6) คนนอก (n=9) 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

  35-45 2 33.3 2 22.2 4 26.7 
  46-55 2 33.3 3 33.3 5 33.3 
  56-65 1 16.7 3 33.3 4 26.7 
  66-75  1 16.7 1 11.1 2 13.3 
3.ศาสนา 
  พุทธ 6 100 9 100 15 100 
4.สถานภาพการสมรส 
  โสด 1 16.7 1 11.1 2 13.3 
  สมรส 4 66.7 8 88.9 12 80 
  หย่าร้าง/หม้าย 1 16.7 0 0 1 6.7 
5.อาชีพ 
  รับราชการ 4 66.7 2 22.2 6 40 
  ลูกจ้าง/เจ้าหน้าที่องค์กร 1 16.7 1 11.1 2 13.3 
  เกษตรกร 1 16.7 6 66.7 7 46.7 
6.การเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  
  การบอกต่อ/ชักชวนเข้าร่วมกิจกรรม 3 50 8 88.9 11 73.3 
  การร่วมกิจกรรม 2 33.3 1 11.1 3 20 
  การสมัครเข้าร่วม 1 16.7 0 0 1 6.7 
7.ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  
  5-10 ปี 2 33.3 2 22 4 26.7 
  11-15 ปี 4 66.7 7 78 11 73.3 

  
จากตารางที่ 4.1 พบว่า เพศของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60) 

ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 ถือเป็นจุดที่น่าสังเกตว่าเป็นวัยที่มีครอบครัว และ
เป็นช่วงที่ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวอย่างเต็มที่ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
 สถานภาพการสมรส กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน คิด
เป็นร้อยละ 80 ซึ่งแสดงถึงครอบครัวที่มีความพร้อมและเข้มแข็ง แต่ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลที่สำคัญที่
มีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย คิดเป็นร้อยละ 6.7 ก็เป็นครอบครัวที่มีความเข้มแข็งได้เช่นเดียวกัน 
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เนื่องจากมีสมาชิกในครอบครัวช่วยกันเลี้ยงดูลูกให้สามารถเป็นคนดี สามารถพ่ึงพาตนเองได้ด้วยการ
นำแนวคิดและกระบวนการจากสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ไปปรับใช้ในครอบครัว 
 อาชีพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.7 ซ่ึงถือ
ว่าเป็นอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดสุรินทร์ ที่ยังคงประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม 
มีการทำนาข้าวเจ้า ข้าวหอมมะลิ ทำสวน และเพาะปลูกพืชไร่ชนิดต่าง ๆ ปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม
รองลงมา คือ อาชีพข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งถือเป็นจุดที่น่าสังเกตในการเข้ามาเป็น
คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ที่ถือว่าเป็นองค์การภาคประชาสังคม สะท้อนให้
เห็นถึงความเข้าใจในระบบงานของภาครัฐที่จะสามารถเข้ามาช่วยเอ้ือและสนับสนุนการดำเนินงาน
ของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะในด้านการช่วยติดต่อ ประสานและขับเคลื่อน
งาน รวมทั้งยังชี้ให้เห็นถึงความมีจิตอาสาและมุ่งมั่นในการทำงานเพ่ือสังคม เพ่ือแก้ปัญหาและสร้าง
การเรียนรู้ร่วมกันในพื้นท่ี  
 สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่
สำคัญที่เป็นบุคคลภายในสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 50 เริ่มเข้ามาเป็น
คณะทำงานและเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ จากการถูกชักชวนและ
บอกต่อถึงแนวทางและกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมเพ่ือเด็ก เยาวชนและครอบครัวในจังหวัด
สุรินทร์ที่มีปัญหาทางสังคมต่าง ๆ มากมาย มีความต้องการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน ส่วนอีกร้อย
ละ 33.3 เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ที่ทำให้เห็นถึง
แนวคิดและกระบวนการที่ช่วยสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ และร้อยละ 16.7 
ได้เข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ด้วยการสมัครเข้ามาเป็น
เจ้าหน้าที่ของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ตามการประกาศรับสมัครงาน ทำให้กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่สำคัญที่เป็นบุคคลภายใน มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใต้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์ มากกว่า 10 ปี กล่าวคือ มีระยะเวลา 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.7 อันเกิดจากการ
ชักชวนและบอกต่อที่ชวนให้มองเห็นสภาพปัญหาของครอบครัวในพ้ืนที่ร่วมกัน นำไปสู่การออกแบบ
และดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้แก่ครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย 
 ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคคลภายนอกกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ถือ
ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่กลุ่มเป้าหมายสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากมีการบอกต่อและมีการ
ชักชวนจากผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมมากถึงร้อยละ 88.9 มีเพียงร้อยละ 11.1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ความสมัครใจ เนื่องจากได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้การทำงานและการจัดกิจกรรมของสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ก่อให้เกิดความสนใจและประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์  เป็นคนจัดขึ้น ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์มาอย่างต่อเนื่องมากที่สุด เป็นระยะเวลา 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 78 สะท้อน
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ให้เห็นว่าการเข้ามาร่วมกิจกรรมกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ต้องใช้ระยะเวลา องค์
ความรู้ และเครื่องมือต่าง ๆ ประกอบเข้าด้วยกัน เกิดการนำไปปรับใช้ จึงจะก่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ในครอบครัว 
 
 4.2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลภายในสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์   
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญที่เลือกสัมภาษณ์เจาะลึก จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นบุคคล
ภายในสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและดำเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย 
  4.2.1.1 ปราณี (นามแฝง) 
  แม่ปราณี อายุ 75 ปี ดำรงตำแหน่งในระดับสูงของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 11 ปี แม่ปราณีเป็นแกนนำชุมชนในพ้ืนที่
อำเภอเมืองที่มีการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนในการเข้าร่วมอบรม รับกระบวนการและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือนำมาปรับใช้ในพ้ืนที่   
แม่ปราณีจึงกลายเป็นแกนนำรุ่นบุกเบิกของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ โดยในช่วงแรก  
ปีพ.ศ. 2547-2548 แม่ปราณีเป็นเพียงคณะทำงาน แต่ด้วยความเป็นคนใจเย็น มีเมตตา เป็นที่พ่ึงของ
ทุกคน ประกอบกับสถานที่ตั้งเดิมของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ อยู่ข้างบ้านแม่ปราณี 
ทำให้แม่ปราณีได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งพ่ีร้อยกรอง (นามแฝง) หนึ่งในคณะทำงานสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า “แม่ขอลาออกจากตำแหน่งหลายครั้ง เนื่องจากแม่ไม่ได้ทำงานแล้ว 
เพราะสุขภาพแม่ไม่ดี พ่ีก็เอามาคุยกับคณะทำงาน แต่ไม่มีคณะทำงานคนไหนให้แม่ออก อยากให้แม่
อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นที่พ่ึงทางใจอยู่อย่างนี้ เพราะแม่เป็นคนที่เย็น ไม่เคยว่าร้ายใครเลย โอบอ้อม
อารีทุกอย่าง”  
  4.2.1.2 ประเสริฐ (นามแฝง) 
  พ่อประเสริฐ อายุ 55 ปี เป็นข้าราชการระดับสูงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัด
สุรินทร์ แรกเริ่มเดิมทีพ่อประเสริฐเป็นผู้ประเมินที่ต้องออกเยี่ยม ติดตามหนุนเสริมการทำงานของ
โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ครั้งหนึ่งพ่อประเสริฐได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ของครูสง่า (นามแฝง) ซึ่งเป็นแกนนำรุ่นแรก ๆ ของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ เห็น
เอกสารเกี่ยวกับครอบครัวเข้มแข็งและครอบครัวสุขภาวะในโรงเรียน ประกอบกับโรงเรียนของพ่อ
ประเสริฐได้มีการทำโครงการและกิจกรรมด้านครอบครัวอยู่แล้ว จึงเกิดความสนใจขอเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วย และถูกชักชวนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2550 รวมระยะเวลา 10 ปี ปัจจุบันพ่อประเสริฐได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับสู งของ
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สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ พ่อประเสริฐ ได้ร่วมเป็นรองประธาน
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ด้วย ซึ่งพ่อประเสริฐถูกคัดเลือกเข้าไปใน
ฐานะตัวแทนของหน่วยงานภาคประชาสังคม พ่อประเสริฐเล่าว่า “เพราะเราได้ไปเข้าร่วมอบรม เข้า
ร่วมประชุมวิชาการกับหน่วยงานกลางที่กรุงเทพฯ บ่อยครั้ง ทำให้เรามีข้อมูล มีเครื่องมือ มีความรู้
ใหม่ ๆ กลับมาถ่ายทอดให้อนุกรรมการฯ ฟัง เขาได้เห็น ได้รู้ไปกับเราด้วย เอาไปปรับใช้ในพ้ืนที่ เขา
เลยเห็นความสำคัญประกอบกับการทำงานที่ต่อเนื่องของสถาบันฯ ทำให้เขาคัดเลือกเข้าไปร่วม
ขับเคลื่อนงานครอบครัวร่วมกัน” 
  4.2.1.3 ร้อยกรอง (นามแฝง) 
  พ่ีร้อยกรอง อายุ 39 ปี คณะทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ด้วยการเข้ามาสมัครงานหลังเรียนจบปริญญาตรี เนื่องจากเห็นประกาศรับสมัคร
งาน ประกอบกับผู้สัมภาษณ์เป็นเพ่ือนในชุมชนเดียวกัน ทำให้พ่ีร้อยกรองได้เข้ามาทำงานอยู่ที่สถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 11 ปี โดยในช่วงแรกพ่ีร้อยกรองเป็น
เจ้าหน้าที่ตำแหน่งหนึ่ง มีความต้องการพัฒนาตนเองและต้องการเรียนรู้การทำงานที่มากกว่าเดิมจึง
ขอคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่เพ่ิม ซึ่งคณะทำงานเห็นในความตั้งใจและต้องการให้เกิดการเรียนรู้ ทำให้
ปัจจุบันพี่ร้อยกรองมีหน้าที่ที่ต่างจากเดิมเม่ือครั้งมาสมัครงาน ซึ่งพ่ีร้อยกรองถือว่าเป็นบุคคลสำคัญใน
การเชื่อมร้อย ประสานคนทำงานและขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ได้อย่างดีเยี่ยม ดังที่พ่ีมาลัย 
(นามแฝง) กล่าวว่า “ถ้าไม่มีร้อยกรอง พวกเราอาจจะไม่ได้รวมตัวกันแบบนี้ก็ได้ เพราะเขาคอยโทรหา
เรา ให้ความสำคัญกับเรา ขอให้เราได้มา ไม่ต้องช่วยอะไรก็ได้ บางทีก็ไปรับถึงบ้าน” 
  4.2.1.4 มาลัย (นามแฝง) 
  พ่ีมาลัย อายุ 49 ปี คณะทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ พ่ี
มาลัยเริ่มเข้ามาเป็นคณะทำงาน เมื่อปีพ.ศ.2547 เนื่องจากพ่ีมาลัยเป็นแกนนำชุมชนและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ทำงานกับชุมชน เลยถูกชักชวนเข้ามาร่วมกระบวนการกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่นั้นมา ซึ่งพ่ีมาลัยเล่าว่า “ดีที่พ่ีได้มาอยู่ตรงนี้ ถ้าไม่มีสถาบันฯ พ่ีเองก็ไม่รู้ว่าจะ
เลี้ยงลูกได้ดีแบบนี้ไหม อีกอย่างที่ชุมชนพ่ีเข้มแข็งเพราะเกิดจากสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ คนในหมู่บ้านเปลี่ยน ชุมชนเปลี่ยน” ปัจจุบันพ่ีมาลัยได้ทำหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการทำงานเดิม
ในชุมชน เนื่องจากเพราะพ่ีมาลัยเคยเป็นแกนนำในเรื่องนั้นมาก่อน คณะทำงานจึงมีความเห็นให้พ่ี
มาลัยรับผิดชอบบทบาทหน้าที่เดิมในสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ รวมระยะเวลา 13 ปี 
 
  4.2.1.5 มานะ (นามแฝง) 
  พ่ีมานะ อายุ 43 ปี คณะทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ พ่ี
มานะเป็นครูอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ และเดิมทีเป็นผู้ประเมินโครงการอยู่ในองค์กร
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พัฒนาเอกชนแห่งหนึ่ง แต่เมื่อองค์กรเดิมสิ้นสุดงบประมาณและจบโครงการลง ประกอบกับพ่ีมานะ
รู้จักและสนิทสนมกับผู้ประสานงานคนเก่าของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ได้แวะมา
เที่ยวเล่น เยี่ยมเยียนอยู่บ่อยครั้ง ผู้ประสานงานเห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการทำงานด้าน
การพัฒนา ประกอบกับมีโครงการครอบครัวสุขภาวะในโรงเรียน ซึ่งพ่ีมานะมีความสนใจจึงได้เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือออกแบบ กำหนดหลักสูตรเพื่อพัฒนาสุขภาวะของครอบครัวในโรงเรียนด้วย ทำให้พี่มานะ
ถือว่าเป็นคณะทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน 
รวมระยะเวลา 10 ปี  
  4.2.1.6 บุษบา (นามแฝง) 
  ครูบุษบา อายุ 59 ปี ครูประจำโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ แรกเริ่มเดิมทีครู
บุษบาไม่ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานชุดแรก แต่ด้วยความสนใจและเห็นกระบวนการของสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ที่ไปทำกิจกรรมที่หมู่บ้านบัวโคก และต้องการนำกิจกรรมมาใช้ใน
พ้ืนที่ชุมชนตนเอง จึงประสานขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  เข้ามา
ช่วยจัดกิจกรรมให้ฟรี เนื่องจากไม่มีงบประมาณ และให้คนในชุมชนห่อข้าว ห่ออาหารมารับประทาน
ร่วมกันในพ้ืนที่ ซึ่งครูบุษบาเล่าว่า “จำไม่ได้เหมือนกันว่าเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานของสถาบันฯ ได้
ยังไง รู้แค่ว่ารู้ตัวอีกทีเราก็ผูกพันและรักที่นี่ไปแล้ว ที่นี่ให้อะไรหลายอย่าง ให้ความเป็นครอบครัว จน
รู้สึกอบอุ่นและอยากทำงานไปด้วยกัน” ซึ่งครูบุษบาเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานของสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 11 ปี 
 
 4.2.2 บุคคลภายนอกสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์   
 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ ให้ข้อมูลที่สำคัญที่ เลือกสัมภาษณ์ เจาะลึก จำนวน 9 คน ซึ่ งเป็น
บุคคลภายนอกสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย ครอบครัวที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 7 ครอบครัว และ
ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 
คน ประกอบด้วย 
  4.2.2.1 รัก (นามแฝง) 
  พ่อรัก อาศัยอยู่ทีบ่้านหนองคูน้อย อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ อายุ 62 ปี อาศัยอยู่
กับภรรยา ลูกสาวและหลานสาว พ่อรัก เป็นคณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ที่
ได้รับรางวัลครอบครัวร่มเย็นในงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2560 จัดโดยกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่แสดงถึงความเป็นครอบครัวที่
เป็นที่รู้จักและยอมรับกันดีในชุมชนว่าเป็นครอบครัวที่ดี มีความโอบอ้อมอารีแก่คนทั่วไป เป็น
ครอบครัวที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ เป็นครอบครัวที่
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พฤติกรรมทางสังคมดีมีศีลธรรม รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวสามัคคีกลมเกลียวกัน เอื้ออาทรช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในครอบครัวและไม่เคยมีปัญหาหย่าร้าง หรือฟ้องร้องกันในระหว่างสมาชิกครอบครัว 
และบุคคลในครอบครัว ไม่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา และไม่มีบุคคลใน
ครอบครัวติดยาเสพติด หรือสุรา การพนัน และอบายมุขอ่ืน ๆ ซึ่งพ่อรักได้กล่าวว่า “ที่ตนเองมีวันนี้ได้
เพราะสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ” เนื่องจากในอดีตพ่อรักชอบกินเหล้า ไปไหนมาไหนก็
จะถือขวดเหล้าอยู่ในมือเสมอ จนกระทั่งได้เข้าร่วมโครงการบ้านปลอดเหล้าที่จัดโดยสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ผ่านกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ถึงผลเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งความ
เกรงใจภรรยาและลูกทำให้คิดได้และนำไปสู่การเลิกเหล้า ทำให้ครอบครัวพ่อรักกลายเป็นครอบครัวที่
มีความเข้มแข็งและอบอุ่นได้จนถึงปัจจุบัน 
  4.2.2.2 ประครอง (นามแฝง) 
  แม่ประครอง อายุ 48 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านหนองคูน้อย อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มี
สมาชิกในครอบครัวรวมจำนวน 6 คน ได้แก่ พ่อและแม่ของสามี สามี ลูกสาวและลูกชาย ประกอบ
อาชีพทำนา โดยแม่ประครองเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2547 เนื่องจากช่วงนั้นมีโครงการบ้านปลอดเหล้า ซึ่งสามีของแม่ประครองชอบกินเหล้า 
สังสรรค์มาก และเมื่อเมาเหล้าจะชอบทำร้ายร่างกายแม่ประครองอยู่เสมอ แม่ประครองจึงสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมและชวนสามีเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ จนทำให้สามีเลิกเหล้า
ได้ ทำให้แม่ประครองกลายเป็นสมาชิกชุมชนคนหนึ่งที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์อยู่เสมอ และปัจจุบันแม่ประครองถือว่าเป็นแกนนำของชุมชน เป็นผู้ที่มี
บทบาทในการช่วยเหลือ ดูแลสมาชิกอ่ืน ๆ ในชุมชน ชาวบ้านรู้จัก รักใคร่และพร้อมร่วมมือทุกครั้ง
เวลาแม่ประครองขอความร่วมมือ ซึ่งแม่ประครองบอกว่าที่ตนเองกลายเป็นจิตอาสาได้ เนื่องจากได้
เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ เห็นการเปลี่ยนแปลงในครอบครัว จึง
อยากร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านตนเองให้ดีขึ้นด้วย 
  4.2.2.3 แม่สวย (นามแฝง) 
  แม่สวย อายุ 60 ปี อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนองคูน้อย อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
ประกอบอาชีพทำนาร่วมกับสามีอายุ 62 ปีและมีลูกชายที่อยู่บ้านตรงข้าม อายุ 38 ปี อาชีพทำนา
เช่นเดียวกัน ส่วนลูกสาวอาศัยอยู่กับสามีที่ต่างจังหวัดในภาคอีสาน นอกจากนี้แม่สวยยังมีหลานสาว
ชื่อหญิง (นามแฝง) ที่กำลังเรียนอยู่ในอำเภอเมืองสุรินทร์ 1 คน อายุ 21 ปี ซึ่งอาศัยอยู่หอพัก วันหยุด
เสาร์ อาทิตย์จะกลับบ้าน โดยแม่สวยเข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันครอบครัวเข้มแข็งเป็นผู้จัด
กระบวนการตั้งแต่ปี 2547 จนปัจจุบันแม่สวยได้เป็นแกนนำในชุมชน เป็นตัวแทนของชุมชนที่ได้เข้า
ไปเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ อยู่เสมอ 
  4.2.2.4 สง่า (นามแฝง) 
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  แม่สง่า อายุ 54 ปี ครูชำนาญการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ มีสมาชิกอยู่ใน
ครอบครัวรวมจำนวน 5 คน ประกอบด้วย แม่ อายุ 81 ปี สามี อายุ 54 ปี ลูกสาว อายุ 26 ปี ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาและลูกชาย อายุ 23 ปีที่กำลังเรียนอยู่ที่
มหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งแม่สง่าเป็นผู้ริเริ่มเข้าร่วมโครงการจากสถาบันรักลูกตั้งแต่ช่วงปี 
2547 และนำมาสู่การพัฒนาเป็นสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งแม่สง่าเล่าว่า “ตอนนั้น
เราทำงานด้านเด็กในโรงเรียน และได้มีหมอในพ้ืนที่เห็นการทำงาน จึงชักชวนให้ไปร่วมอบรมรับ
กระบวนการ รับองค์ความรู้ต่าง ๆ มาใช้ในชุมชน ซึ่งเราก็นำมาใช้ในบ้านเราด้วยเหมือนกัน และเราก็
รวมตัวกันเป็นกลุ่ม ทำงานขยายไปยังพ้ืนที่ของเรา พ้ืนที่ข้าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์เต็มไปหมด”  
  4.2.2.5 บุญมา (นามแฝง) 
  แม่บุญมา อายุ 72 ปี ข้าราชการบำนาญ อาศัยอยู่ที่  ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม 
จงัหวัดสุรินทร์ มีสมาชิกในครอบครัวรวมจำนวน 6 คน ได้แก่ สามี ลูกสาว ลูกเขยและหลานจำนวน 2 
คน โดยแม่บุญมาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 
ซึ่งแม่บุญมาได้ร่วมเป็นแกนนำในการบุกเบิกการทำกิจกรรมในพ้ืนที่ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่เห็นได้ชัด คือ ในอดีตบ้านแม่บุญมาได้ทำเหล้าเถื่อนขายให้คนในชุมชน แต่เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ทำให้เกิดความตระหนัก นำไปสู่การเลิกผลิตเหล้าขาย รวมทั้งยังกลายเป็นแกนนำชุมชนในการดูแล
สมาชิกในชุมชนให้ปลอดเหล้าในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ด้วย ชวนผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านมาร่วมกันทำ
กิจกรรม เช่น การปลอดเหล้าในงานศพ งานแต่ง งานบวช ตั้งกฎกติกาในชุมชนว่าถ้ามีพระ ไม่มีเหล้า 
และถ้ามีเหล้าอยู่ในงาน กรรมการหมู่บ้านจะไม่เข้าร่วม เป็นต้น โดยครอบครัวของแม่บุญมาถือว่าเป็น
ครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง เนื่องจากแม่บุญมามองว่า ครอบครัวที่เข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที่มี
ความรัก ความเมตตาต่อกันและกัน ถ้าปราศจากความรักก็จะทำให้ครอบครัวไม่อบอุ่น 
  4.2.2.6 วัลลี (นามแฝง) 
  พ่ีวัลลี อายุ 39 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ มีสมาชิกใน
ครอบครัวรวมจำนวน 5 คน ได้แก่ แม่ สามี น้องสาวและหลานสาว  โดยพ่ีวัลลีเข้าร่วมกิจกรรมที่จัด
โดยสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ในปีพ.ศ. 2558 เนื่องจากสามีที่เป็นคณะทำงานของ
สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ได้ชวนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบกับด้วยความอยากรู้ว่าสามี
ออกจากบ้านมาทำอะไร จึงทำให้พ่ีวัลลีตัดสินเข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วย พ่ีวัลลีเล่าว่า “พอเขาชวนพ่ีก็มา 
ตอนแรกมานั่งฟังก่อนว่าเขาทำอะไรกัน ได้ฟังเขาคุย เขาชวนมาช่วยงาน พ่ีได้เริ่มเข้าร่วมกระบวนการ
ต่าง ๆ มากขึ้น ได้เรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ที่พอเข้ามาแล้วเหมือนอยู่ในครอบครัว ทำให้ เราคิดถึง
ครอบครัว เราจึงอยากรักและดูแลครอบครัวให้ดีขึ้นด้วย” และสามีพ่ีวัลลียังเราเสริมอีกว่า “เราเห็น
เขาเปลี่ยนไป จากเดิมอารมณ์ร้อน หงุดหงิด หลัง ๆ เขามีเหตุผลมากขึ้น ใจเย็นมากขึ้น ดูแลแม่ ดูแล
น้องสาวหลานสาวมากขึ้น” 
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  4.2.2.7 สมหมาย (นามแฝง) 
  พ่ีสมหมาย อายุ 32 ปี เป็นครูอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ มีสมาชิกใน
ครอบครัวรวมจำนวน 6 คน ได้แก่ พ่อ แม่ และหลานอีก 3 คน ซึ่งในอดีตพ่ีสมหมายเป็นคนที่เกเร
มาก หนีเรียน กินเหล้า รวมกลุ่มกับเพ่ือนเป็นเด็กแว๊นซ์ ยกพวกตีกัน ทำให้เกือบเรียนไม่จบ แต่ด้วย
ความฮึดสู้ของคนในครอบครัว ทำให้พ่ีสมหมายกลับมาเรียนจนจบ และได้เข้าไปทำงานในกรุงเทพ ฯ 
ที่ทำให้พ่ีสมหมายเริ่มตระหนักเห็นความสำคัญของครอบครัวและการเรียน จึงกลับบ้านมาตั้งใจเรียน
ต่อด้านศิลปะจนจบมหาวิทยาลัย โดยพ่ีสมหมายเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 จากความพยายามของแม่ที่ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมบ่อยครั้ง ซึ่ง
พ่ีสมหมายเล่าว่า “แม่ชวนไปเข้าอบรมด้วยบ่อยมาก แต่พอได้ยินคำว่าว่าไปอบรม เราคิดว่ามันคือการ
ไปนั่งฟัง กลัวหลับ ทำให้เราไม่อยากไปเข้าร่วม ปฏิเสธมาตลอด แต่ครั้งสุดท้ายคือไม่สามารถปฏิเสธ
ได้ จำต้องไป และเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรกรู้สึกสนุก กิจกรรมสนุกสนาน มีการเล่นดนตรี ยิ่ง
ชอบดนตรีเรายิ่งสนุก มีเพลงนันทนาการ ลุกขึ้นเต้น ลุกขึ้นรำ รู้สึกดีที่ได้ออกไปพูด แต่เดิมเราไม่ได้
เป็นคนพูดเก่ง เวลาจับไมค์เหงื่อเต็มมือ พอได้พูดเรารู้สึกสบายใจ มีคนฟัง ทุกคนมองหน้าเรา ยิ้มให้
เรา ปรบมือให้เรา ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่เราต้องการคนยอมรับ แต่เราต้องไปกระทืบคน เพ่ือนจะ
ได้ชมว่าเจ๋ง แต่พอได้เข้าร่วมเวทีนี้มุมมองเราเปลี่ยนไป” และจากการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งของ
สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ พ่ีสมหมายได้รับโอกาสในการเข้าร่วมออกแบบเวที/ออกแบบ
กิจกรรมเพ่ือจัดกิจกรรมในบ้านของตนเอง พี่สมหมายยอมรับว่านั่นคือโอกาสของการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ พ่ีสมหมายไปชวนเพื่อน เด็กและเยาวชนในชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย ทำให้ในปัจจุบันพี่
สมหมายถือว่าเป็นคณะทำงานคนหนึ่งของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งพ่ีสมหมายมอง
ว่าครอบครัวของพ่ีสมหมายมีความเข้มแข็ง เนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ครอบครัวพ่ี
สมหมายสามารถจับมือกันฟันฝ่าทุกปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้ พ่ีสมหมาย
อธิบายว่า “เพราะเราได้รับการยอมรับในวันนั้น วันแรกที่เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้เรามีมุมมองที่
เปลี่ยนไป หันมาใส่ใจ สนใจครอบครัวมากขึ้น” 
  4.2.2.8 อนุรักษ์ (นามแฝง) 
  พ่ีอนุรักษ์ อายุ 47 ปี ปัจจุบันเป็นข้าราชการอยู่ในหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัด
สุรินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานขับเคลื่อนการทำงานในด้านต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานภาคประชา
สังคมและประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งหน่วยงานงานของพ่ีอนุรักษ์ได้มีการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว
ร่วมกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 – 2557 โดยมีพ่ีอนุรักษ์เป็นผู้
เชื่อมประสาน ทั้งนี้เมื่อพ่ีอนุรักษ์ได้รับคำสั่งโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งอ่ืนในหน่วยงานราชการที่จังหวัด
หนึ่งในภาคอีสาน ทำให้การเชื่อมประสานขาดหายไป แต่เมื่อพ่ีอนุรักษ์ได้ย้ายกลับมาทำงานใน
หน่วยงานเดิม จึงได้มีการเชื่อมร้อยประสานการทำงานร่วมกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
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สุรินทร์  อีกครั้งในปี พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน โดยหน่วยงานของพ่ีอนุรักษ์จะเชื่อมประสานการ
ทำงานให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมเป็นทีมวิทยากรครอบครัวระดับจังหวัด 
เพ่ือจัดกระบวนการพัฒนาให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 โซนทั่ ว
จังหวัดสุรินทร์ เรียกว่า โซน 1 โซน 2 โซน 3 และ โซน 4 โดยพ่ีอนุรักษ์ให้เหตุผลในการเชื่อมร้อยการ
ทำงานกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ว่า “เนื่องจากสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ มีคณะทำงานที่เป็นแกนนำชุมชนกระจายอยู่ในหลายพ้ืนที่ และเป็นคนที่ มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการด้านครอบครัว เพราะเขาขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวมานาน ไป
อบรมกับส่วนกลางบ่อยครั้ง มีองค์ความรู้ มีเครื่องมือมาก อีกอย่างเขาสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้ง่าย มี
ความคล่องตัวในการทำงาน และเมื่อมีการทำงานด้านครอบครัว เช่น การจัดสมัชชาครอบครัว การ
อบรมต่าง ๆ พี่จะนึกถึงทีมนี้ก่อนอันดับแรก เพราะเราร่วมงานกันมานาน” 
  4.2.2.9 กำเนิด (นามแฝง) 
  พ่อกำเนิด อายุ 63 ปี เป็นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์และเป็นประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนด้วย โดยหน่วยงานของพ่อ
กำเนิดได้มีการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวภายใต้การดำเนินงานขององค์กรระหว่างประเทศ และ
เมื่อได้ทราบข่าวและผลการดำเนินงานจากแกนนำในชุมชนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว
ของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานของพ่อกำเนิดจึงเกิดความสนใจและเข้าร่วม
กระบวนการต่าง ๆ ด้านครอบครัวกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 ถึง
ปัจจุบัน ทั้งนี้พ่อกำเนิดเล่าว่า “ตอนนั้นสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มาทำกิจกรรมกับ
หมู่บ้านในพ้ืนที่ มาช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุและจัดกิจกรรมที่ช่วยให้คนในชุมชนปลอดหล้า 
พ่อเห็นกระบวนการทำงาน พ่อจึงสนใจและขอเข้าร่วมกระบวนการอบรมกับทางส่วนกลางด้วย พอใน
ปีพ.ศ. 2550 เขามีการขยายพ้ืนที่ พ่อจึงขอเอาพ้ืนที่ของพ่อเข้าร่วมกิจกรรมด้วย และเราก็ทำงาน
ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ ” ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานของพ่อกำเนิดได้ประสานความร่วมมือกับสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์.shเข้ามาช่วยในกระบวนการ “ครอบครัวรักการอ่าน” และ “การ
พัฒนาทักษะ EF” 
 

4.3 กรณีตัวอย่างการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ 

 จากการศึกษาการบริหารจัดการองค์การภาคประชาสังคมที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสู่ครอบครัว
เข้มแข็งกับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ รวมจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์ พบว่ามีรายละเอียดการให้ข้อมูลที่สำคัญที่คล้ายคลึงกัน ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่างผู้ให้
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ข้อมูลที่สำคัญที่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วนทุกประเด็น และมีความคมชัด จำนวน 2 กรณี โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 4.3.1 ประเสริฐ (นามแฝง) อายุ 55 ปี เป็นคนปทุมธานี เรียนจบชั้นปริญญาตรีและได้
แต่งงานกับครูประนอม (นามแฝง) ที่เป็นคนจังหวัดสุรินทร์และมีลูกด้วยกัน 2 คน ทำให้ครูประเสริฐ
ได้ย้ายมาเป็นครูในจังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันครูประเสริฐเป็นข้าราชการระดับสูงในโรงเรียนแห่งหนึ่งใน 
จังหวัดสุรินทร์ แรกเริ่มเดิมทีครูประเสริฐเป็นผู้ประเมินที่ต้องออกเยี่ยม ติดตามหนุนเสริมการทำงาน
ของโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ครั้งหนึ่งครูประเสริฐได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนแห่ง
หนึ่งของครูสง่า (นามแฝง) ซึ่งเป็นแกนนำรุ่นแรก ๆ ของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ เห็น
เอกสารเกี่ยวกับครอบครัวเข้มแข็งและครอบครัวสุขภาวะในโรงเรียน ประกอบกับโรงเรียนของครู
ประเสริฐได้มีการทำโครงการและกิจกรรมด้านครอบครัวอยู่แล้ว จึงเกิดความสนใจขอเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วย และถูกชักชวนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ต้ังแต่ปี
พ.ศ. 2550 รวมระยะเวลา 10 ปี ปัจจุบันครูประเสริฐได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงของ
สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  นอกจากนี้ ครูประเสริฐได้ร่วมเป็นรองประธาน
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ด้วย ซึ่งครปูระเสริฐถูกคัดเลือกเข้าไปใน
ฐานตัวแทนของหน่วยงานภาคประชาสังคม ครูประเสริฐเล่าว่า “เพราะเราได้ไปเข้าร่วมอบรม เข้า
ร่วมประชุมวิชาการกับหน่วยงานกลางที่กรุงเทพฯ บ่อยครั้ง ทำให้เรามีข้อมูล มีเครื่องมือ มีความรู้
ใหม่ ๆ กลับมาถ่ายทอดให้อนุกรรมการฯ ฟัง เขาได้เห็น ได้รู้ไปกับเราด้วย เอาไปปรับใช้ในพ้ืนที่ เขา
เลยเห็นความสำคัญประกอบกับอะไรหลาย ๆ อย่างทำให้เขาคัดเลือกเข้าไปร่วมขับเคลื่อนงาน
ครอบครัวร่วมกัน” 
 ครูประเสริฐเล่าให้เห็นภาพที่มาของการรวมตัวและการบริหารจัดการของสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 “ผมได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวเข้มแข็ง เมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เพราะผมได้มีโอกาสได้ไป
ประเมินที่โรงเรียนของครูสง่า เห็นหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับงานครอบครัวสุขภาวะในโรงเรียน ซึ่ง
เป็นงานที่ผมทำอยู่ จึงได้สอบถามและครูสง่าจึงชักชวนเข้ามาร่วมดูการทำงานของสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ตอนที่เข้ามาช่วงแรก ผมไม่ได้รู้สึกเกร็ง เพราะที่นี่ดูเป็นครอบครัว ทุกคนมา
เล่าเรื่องดี ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมในพ้ืนที่ เขาให้ผมเล่าด้วย ผมได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากเขา 
จึงขอให้คณะทำงานมาช่วยจัดกิจกรรมให้โรงเรียน และตั้งแต่นั้นมา ผมก็ได้ เข้าร่วมเรียนรู้ที่เขาเรียก
กันว่า “PL” หรือ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่ไม่ใช่การไปอบรมหรือบรรยายให้กลุ่มเป้าหมาย แต่มัน
เป็นการเข้าไปช่วยถอดสิ่งที่มีอยู่ในพ้ืนที่ออกมาต่อยอด ออกมาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยใน
สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีฐานความคิดความเชื่อเดิมว่าทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งการ
เรียนรู้ ที่นี่จึงเปิดโอกาสให้คนที่สนใจเข้ามาร่วมทำงานกับเราอย่างไม่มีข้อจำกัด โดยในการทำงาน 
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หัวใจหลัก คือ ผู้ประสานงานที่จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ เนื่องจากที่นี่อยู่กันแบบ
ครอบครัว ใช้ความเป็นจิตอาสาในการทำงาน ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำ ทุกคนมีการสวมหมวกหลายใบ 
เป็นแกนนำชุมชน เป็นครู เป็นนายกฯ เป็นชาวบ้าน” 
  4.3.1.1 การวางแผน 
  ในการวางแผนของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ครูประเสริฐเล่าว่า 
“สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีคำเรียกที่ เข้าใจตรงกันว่า “หลักสูตร” หมายถึง 
กระบวนการหรือกำหนดการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อมีโครงการต่าง ๆ เข้ามา เราจะมาออกแบบ
หลักสูตรร่วมกันว่าแต่ละกิจกรรมทำเพ่ืออะไร ทำอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลักและเราจะช่วยกัน
ยังไง พร้อมทั้งเราจะมีการคิดแผนสำรอง เพ่ือให้สามารถนำไปปรับใช้ได้เมื่อเจอสถานการณ์ที่แตกต่าง
จากที่เราคาดคิด เราจะมาดูร่วมกันว่าจะทำกิจกรรม 1 2 3 4 อย่างไร ทำไมต้องทำทำเพ่ืออะไร 
เพ่ือให้เราได้ถกคิด แลกเปลี่ยนกันก่อน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการต่าง ๆ 
ทั้งนี้โครงการต่าง ๆ ที่เข้ามา เรายึดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ ที่เรามีการวางแผนและออกแบบร่วมกันเพ่ือนำไปสู่เป้าหมายที่เราหวัง 2 ประเด็น ได้แก่ 1) 
เป้าหมายของกลุ่มเป้าหมาย หมายถึงการทำกิจกรรมสร้างการเรียนรู้เพ่ือให้ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายมี
ศักยภาพ สามารถจัดการตนเองได้ เด็กมีพัฒนาการตามช่วงวัยและสามารถบูรณาการงานครอบครัว
ให้เข้ากับนโยบายและคนในพื้นที่ได้ โดยเป้าหมายนี้เราประเมินจากสถานการณ์ภายนอก สถานการณ์
ครอบครัว แนวโน้มอนาคต สื่อ เทคโนโลยีและนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ ที่เราตั้งใจจะทำให้
สอดคล้องกัน เพราะเชื่อว่ามันมีงานวิจัยและงานศึกษาต่าง ๆ มาพอสมควร และ 2) เป้าหมายของ
องค์กร เรามีการประเมินคนในองค์กร วิเคราะห์การขับเคลื่อนงานภายในหน่วยงานด้วยว่าเรามีกำลัง
และใจที่จะมุ่งเป้าเดียวกันหรือไม่ เราอยากจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ และสร้าง
นวัตกรรมการขับเคลื่อนงานด้วยคนและกลไกที่มีการสานพลัง (Synergy) บูรณาการ (Integration)  
สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Learning) และมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เรียกว่า SILK ที่เป็นเส้นไหม ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดสุรินทร์ เราอยากเรียงร้อยเรื่องราวการทำงาน
ครอบครัวให้เข้ากับการทำงานในพ้ืนที่ ซึ่งถือว่าเป็นความฝันขององค์กรที่เรามีร่วมกัน ตอนนี้เราค่อย 
ๆ ขยับให้เกิดการประสานการทำงานหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดและสานพลังการทำงานกับแกนนำ
ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม ครอบครัวเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สร้างเสริมสานพลังขับเคลื่อนทุกภาคส่วน” 
  4.3.1.2 การจัดองค์กร 
  “การแบ่งงานกันทำ เรามีแบ่งงานจากการประเมินความรู้ ความสามารถและความ
ถนัดของแต่ละบุคคล โดยคณะทำงานแต่ละคนจะประเมินตนเองและอาสาเข้ามาช่วยทำงานด้วย
ความสมัครใจ ทำให้โครงสร้างการทำงานของสถาบัน มีโครงสร้างที่กำหนดฝ่าย กำหนดคนไว้ชัดเจน 
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แต่ด้วยความที่เป็นจิตอาสาในการทำงาน เวลามีกิจกรรมทุกคนที่มีเวลาว่างจะเข้ามาช่วยกันทำงาน
ภายใต้โครงการต่าง ๆ เรามีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนแต่ยืดหยุ่นได้ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับ
การทำงานในพ้ืนที่ เพราะฉะนั้นแกนหลักในการทำงานที่นอกจากจะเป็นคณะทำงานของสถาบันแล้ว 
ยังเป็นแกนนำชุมชนที่รู้และเข้าใจบริบทในชุมชน ซึ่งแกนนำชุมชนจะเข้ามาช่วยในการจัดการต่าง ๆ 
ในหน้างาน รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมของชุมชนด้วย อีกอย่างคณะทำงานของเรา
ให้เกียรติกันและกัน ไม่ได้สนใจว่าใครจบชั้นอะไร หรือมีหน้าที่ มีตำแหน่งอะไร ถ้าใครอยากช่วย เราก็
ให้เข้าช่วย เราช่วยกันและกัน 
  องค์กรต้องมีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน แต่ในส่วนการทำงานและทำหน้าที่ต่าง ๆ 
เราสามารถปรับเปลี่ยน บูรณาการได้ ทีมงานสามารถที่จะเอ้ือการทำงานร่วมกันได้ มีคนรับผิดชอบ
หลัก แต่เป็นโครงสร้างที่ไม่แข็งตัว เราสามารถช่วยกันและกันได้ ซึ่งก่อนการช่วยกันเราก็มีการสื่อสาร
กันว่าจะเข้าไปช่วยอะไร เพ่ือไม่ให้เกิดความทับซ้อนกัน” 
  4.3.1.3 การจัดสรรบุคลากร 
  “สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีการวางแผนกำลังคน ทำให้เรารู้ว่าเรา
ต้องการทีมงานเพ่ิม ต้องการทีมเสริม ทีมหนุนเพ่ือมารับช่วงต่อ แต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่
เราไม่สามารถจ้างคนมาทำงานด้วยได้ เราจึงใช้ความเป็นจิตอาสาสร้างพลังการทำงาน การ
เปลี่ยนแปลงให้คนอ่ืนเห็น จนเขาอยากลุกขึ้นมาทำงานร่วมกับเรา ซึ่งเราเองก็อยากได้ทีมที่มีจิตอาสา 
มีใจศรัทธาในการทำงานเพ่ือส่วนรวม พร้อมปรับตัวในการทำงาน เราบอกชัดเจนว่าเราไม่มีเงินหรือ
ค่าตอบแทนอะไรมากนัก แต่สิ่งที่เขาจะได้คือการได้เรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง เราให้
กำลังใจกันและกัน เสริมแรงในการทำงาน ทำให้การรับคนเพิ่มของเราในปัจจุบันไม่มีการเปิดรับสมัคร
แบบทั่วไป ในขณะเดียวกันคนที่เข้ามาใหม่เราก็ไม่มีงบประมาณในการพาเขาไปอบรมหรือเพ่ิม
ศักยภาพให้ตัวเอง เราอาศัยเวทีประชุมหรือการอบรมต่าง ๆ จากภาคีเครือข่าย ไปแลกเปลี่ยน เอา
เครื่องมือ เอาความรู้มาถ่ายทอดให้กันและกันฟัง รวมถึงการสอนงานต่าง ๆ ด้วย ทักษะต่าง ๆ มีการ
ถ่ายโอนความรู้ในวงสนทนา ในการประชุม เรียนรู้จากโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีประโยชน์ในการทำงานกับ
พ้ืนที่ เพราะเรามีกำลัง มีแรง มีพ้ืนที่แต่ขาดองค์ความรู้และงบประมาณในการทำงาน 
  ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงาน เราใช้การประเมินแบบง่าย ที่
ประเมินตั้งแต่เริ่มงานว่าคนไหนสามารถเข้ามาช่วยส่วนไหนได้บ้าง เราใช้การประชุม AAR หรือเวที
ประชุมต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนกันและกัน มันไม่ใช่การประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน แต่มันคือประเมิน
ว่าอยากเรียนรู้หรือไม่ และเราไม่ไล่ใครออก เพราะเชื่อว่าทุกคนสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันได้ คน
ประเมินและออกไปจะเป็นตัวคนทำงานเอง” 
  4.3.1.4 การประสานงาน 
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  “สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีรูปแบบการประสานงานแบบง่าย ๆ 
โทรศัพท์ กลุ่มไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่การประสานงานจะเป็นการประสานแบบล่างขึ้นบนมากกว่า เพราะ
คณะทำงานจะเป็นคนทำงานและไปประชุม จัดกิจกรรมกับส่วนกลางกับพ้ืนที่ แล้วกลับมาเล่า
เรื่องราว ติดต่อสื่อสารให้กับผู้นำและคณะทำงานท่านอ่ืน ๆ ได้รับฟัง รับทราบร่วมกัน นำไปสู่การ
ปฏิบัติงานที่ผ่านการออกแบบ สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในคณะทำงานร่วมกันแล้ว ที่นี่
ไม่มีกฎระเบียบในการทำงาน เนื่องจากเราทำงานด้วยความเป็นจิตอาสา มีการทำงานแบบพ่ีน้อง 
ครอบครัว ไม่ได้กำหนดเวลาเข้าหรือออกในการทำงาน ใครว่าง ใครสะดวกก็เข้ามาเรียนรู้ มาทำงาน 
มาช่วยกัน 
  ยิ่งตอนนี้พมจ.แบ่งพ้ืนที่การทำงานออกเป็น 4 โซน เพ่ือแบ่งพ้ืนที่การทำงาน และ
โชคดีที่โซนต่าง ๆ ของพมจ.มีแกนนำชุมชนที่เป็นคณะทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์  ด้วย ทำให้การประสานงานในการทำงานเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น เวลาไปจัดกิจกรรมในพ้ืนที่แต่
ละโซนก็จะนัดประชุมคณะทำงานเพ่ือออกแบบกิจกรรมร่วมกันในแต่ละโซน” 
  4.3.1.5 การควบคุม 
  “สำหรับการควบคุมในองค์กร อย่างที่บอกเรามีการประเมินทั้งหน้างาน ระหว่าง
ทำงานและหลังงาน โดยเรามีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการประเมินหรือควบคุมการทำงาน คือ 
หลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรในการจัดกิจกรรมเป็นมาตรฐานที่เราได้ร่วมออกแบบ ปรับเปลี่ยนกันมา
ก่อนจะจัดกิจกรรมแล้ว เรามีการ monitor  ถ้ามองแล้วว่าเกิดปัญหา เราต้องมีการปรับแผน ปรับ
หลักสูตรที่เตรียมไว้ ยกตัวอย่างเช่น การจัดงานสมัชชาครอบครัวเมื่อปีก่อนที่ระยะเวลามีจำกัด แต่เรา
มีหลายประเด็นที่ต้องแลกเปลี่ยนเพ่ือหาข้อสรุปให้ได้ตามหลักสูตรที่เรากำหนดไว้ เราต้องมีการแยก
ห้องและให้คณะทำงานชวนแลกเปลี่ยน เป็นต้น  
  หลักสูตรกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยควบคุมทั้งกระบวนการทำงานและหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะทำงาน เราควบคุมกิจกรรมด้วยหลักสูตรที่เราคิดและออกแบบมาร่วมกัน 
แต่เราก็มีคน Monitor เช่น ผมจะเก็บข้อมูล คุมระยะเวลา คน งาน มองว่าควรปรับยังไง ปรึกษากัน
ในทีม ซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมโดยตรง แต่เราวางตัวคนในการเป็นหัวหน้าชุด คนในทีมจะรับฟังกัน 
ทำตามที่ผู้นำกำหนด แต่สามารถแลกเปลี่ยนกันได ้
  หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในแต่ละครั้งคณะทำงานจะมีการประชุมเพ่ือถอดบทเรียน
ร่วมกัน มีการทำ AAR ที่จะสอบถามถึงสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรม จะดีกว่านี้ถ้า... ซึ่งถือว่า
เป็นวัฒนธรรมองค์กรไปแล้ว เราไม่ต่อว่ากันถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะเราประเมินตลอด เรารู้อยู่แล้ว
ว่าปัญหาคืออะไร” 
  4.3.1.6 สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ 
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  “สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการของสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์  ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรเรา สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ภาคีเครือข่ายทั้งในระดับ
จังหวัดและจากหน่วยงานข้างนอก เช่น การเข้าไปเป็นอนุกรรมการด้านครอบครัวระดับจังหวัด 
ก่อให้เกิดการเชื่อมประสานการทำงานร่วมกันกับพมจ. เกิดการขยายภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน
งานด้านครอบครัวร่วมกัน ขยายสู่การทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนใหม่ ๆ ที่เรายังไม่เคย
ทำงานด้วย หรือไม่ว่าจะเป็นการทำงานภาคีเครือข่ายที่มีงบประมาณในการพัฒนาครอบครัว
เสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ครอบครัว นำไปสู่การพัฒนาครอบครัวให้เข้มแข็ง อย่างสมาคมครอบครัว
ศึกษาแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว สถาบันรักลูก เป็นต้น ซึ่งช่วยให้เกิดการทำงานใน
พ้ืนที่ที่เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งเราสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งนโยบายของรัฐที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม และมุ่งสร้างและพัฒนาครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งมันสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กรเราด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกันพมจ.หรือหน่วยงานภายนอกไม่ ได้เข้ามายุ่งในการบริหาร
จัดการขององค์กรเรามากนัก เขามีโจทย์และเป้าหมาย หน้าที่ในการออกแบบกระบวนการ การ
วางแผน การควบคุมต่าง ๆ เป็นของคณะทำงานครอบครัวเข้มแข็ง นอกจากนี้การทำงานที่เชื่อมร้อย
กับบริบทชุมชนและเจ้าของพ้ืนที่ยังเอ้ือให้เกิดการทำงานที่ง่าย ซึ่งข้ึนอยู่กับการเปิดใจของพ้ืนที่ด้วย 
  ส่วนสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลกระทบ หลัก ๆ น่าจะเป็นวัฒนธรรม
องค์กรก็ส่งผลกระทบในด้านดีต่อการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากเรามีวัฒนธรรมที่ทุกคนมาทำงาน
ด้วยใจ มีความเป็นจิตอาสา ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจ เคารพนับถือกัน ให้เกียรติกัน 
และทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน เราไม่ได้มาด้วยตำแหน่ง ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้เราเป็นองค์กรที่
สร้างการเรียนรู้ มาแลกเปลี่ยนกัน การบริหารจัดการจึงไม่ใช่เรื่องยาก  
  ตัวผู้นำเองก็ส่งผลต่อการทำงานขององค์กร เนื่องจากผู้นำของสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีความไว้วางใจคณะทำงาน ก่อให้เกิดความสบายใจในการทำงานร่วมกัน ที่นี่
เราผลัดกันนำผลัดกันตามไม่ได้ยึดโครงสร้างหน้าที่ขององค์กร เราให้เกียรติกันและกัน ไม่มีสายบังคับ
บัญชา เราพิจารณาการทำงานจากความสะดวกของคณะทำงาน แต่ก็มีปัญหาเช่นกัน เนื่องจาก
คณะทำงานบางคนติดภารกิจ มีเวลาไม่ตรงกัน แต่เราก็สามารถจัดการได้” 
  4.3.1.7 ประสิทธิผลขององค์การ 
  เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน ครูประเสริฐเล่าว่า 
“รู้สึกพึงพอใจมาก ให้คะแนน 9 เต็ม 10 เพราะผลการทำงานที่เราทำกระบวนการต่าง ๆ กับพ้ืนที่ ได้
ตามเป้าหมายที่เราต้องการ มันเกิดพ้ืนที่ในการสร้างการเรียนรู้ให้กับครอบครัว เราสามารถเข้าไป
หนุนเสริมครอบครัวให้เกิดการเรียนรู้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว และ
ถึงแม้อย่างน้อยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ก็เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งการดำเนินงานที่ผ่านมา
เราสามารถเชื่อมร้อยการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ มีการสนับสนุนกันและกัน ร่วมมือกันขับเคลื่อน
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งานด้านครอบครัว ด้วยความเชื่อมั่นและเห็นเป้าหมายเดียวกัน ทำให้มองว่าการดำเนินงานของ
สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าและเป็นการ
สร้างคนขึ้นมาจากการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่การบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่
ต้องการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สู่ครอบครัวเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สร้างเสริมสานพลังละ
ขับเคลื่อนทุกภาคส่วน  
  ซึ่งครอบครัวกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีของพ่อรัก ที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นแกนนำชุมชน 
เกิดการเปลี่ยนแปลง สามารถเลิกเหล้าได้ ครอบครัวมีความอบอุ่น ลูกหลานอยู่กันอย่างเข้าใจ 
สามารถจับมือกันก้าวผ่านปัญหาไปได้” 
  4.3.1.8 ครอบครัวเข้มแข็ง  
  ครูประเสริฐมองว่า ครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่
ดีต่อกัน มีการพูดคุย จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รับฟังกันและกัน มีกิจกรรมร่วมกัน และในกรณีที่
ครอบครัวตัวเองสามารถพ่ึงพาตนเองได้แล้ว ต้องสามารถเก้ือกูลต่อคนรอบข้างได้  
  ส่วนมุมมองต่อตัวชี้วัดความเข้มแข็งของครอบครัว ครูประเสริฐมองว่า ทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพ สมาชิกในครอบครัวต้องมีกิจกรรมร่วมกัน เข้าใจกัน ยอมรับกันและกัน 
สามารถช่วยเหลือกันได้ มีเหตุผล มีกิริยาท่าทางในการแสดงออกและไม่ทำร้ายกัน ด้านบทบาทหน้าที่ 
ต้องมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ แบ่งเบาภาระในครอบครัว มีการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยคุณธรรม
และเป็นแบบอย่างที่ดี มีการถ่ายทอดอัตลักษณ์ทางสังคม ส่งเสริมให้เด็กสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้
อย่างปกติ ด้านการพ่ึงตนเอง ที่สมาชิกในครอบครัวต้องมีการประกอบอาชีพที่สุจริต รับรู้สถานะทาง
การเงินของครอบครัว มีการทำบัญชีครัวเรือน มีการปลูกผัก ทำอาหารกินเอง และสามารถรู้เท่าทัน
ข่าวสาร มีวิจารณญาณในการฟังและส่งสารต่อและด้านทุนทางสังคม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเป็นจิต
อาสา ทำประโยชน์ในชุมชน ช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน ซึ่งจะทำให้สังคมและชุมชนเข้มแข็ง  
  ในส่วนของการบริหารจัดการองค์การภาพรวม ครูประเสริฐมองว่าที่นี่เป็นธรรมชาติ
ของการรวมตัวคนหลาย ๆ คนเข้ามาทำงานร่วมกัน ไม่มีการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรมมากนัก เป็น
ธรรมชาติขององค์กรที่รวมตัวกัน เพราะมีเป้าหมายเหมือนกัน แนวโน้มในอนาคตเราอยากจดทะเบียน
เป็นองค์กรนิติบุคคล ไม่ใช่เพราะอยากมีโครงสร้างหรือการบริหารจัดการที่เป็นตามแนวคิดของใคร 
แต่เราอยากทำองค์กรของเราให้มีตัวตนมากขึ้น อีกเรื่องที่กังวล คือ การพัฒนาศักยภาพของ
คณะทำงาน องค์กรเราไม่มีงบประมาณในการจัดการเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะทำงานของเรา ให้
มีความรู้ มีเครื่องมือ เทคนิค กระบวนการต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ในการทำงานในพ้ืนที่ที่หลากหลาย 
อย่างที่บอกว่าเราทำงานภายใต้โครงการต่าง ๆ ที่ได้งบประมาณมาเพ่ือจัดกิจกรรม เราไม่ได้จัดสรรปัน
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ส่วนแบ่งเข้าองค์กร เราจ่ายตามจริง ตามกิจกรรมที่กำหนด แต่เราก็โชคดีที่มีโอกาสในการเข้าไป
พัฒนาศักยภาพ รับเครื่องมือหรือความรู้ใหม่ ๆ จากส่วนกลางอยู่เสมอ  
 4.3.2 ร้อยกรอง (นามแฝง) อายุ 39 ปี เกิดและเรียนจบปริญญาตรีในจังหวัดสุรินทร์ เป็นลูก
คนที่ 3 ของครอบครัวเกษตรกรในพ้ืนที่หนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ พ่ีร้อยกรองเข้ามาเป็นคณะทำงานของ
สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ด้วยการเข้ามาสมัครงานหลังเรียนจบ
ปริญญาตรี เนื่องจากเห็นประกาศรับสมัครงาน ประกอบกับผู้สัมภาษณ์เป็นเพ่ือนในชุมชนเดียวกัน 
ทำให้พ่ีร้อยกรองได้เข้ามาทำงานอยู่ที่สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  จนถึงปัจจุบัน รวม
ระยะเวลา 11 ปี โดยในช่วงแรกพ่ีร้อยกรองเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งหนึ่ง และอยากพัฒนาตนเองและ
อยากเรียนรู้การทำงานที่มากกว่าเดิมจึงขอคณะทำงานเพ่ือทำหน้าที่เพ่ิม ซึ่งคณะทำงานเห็นในความ
ตั้งใจและอยากให้เกิดการเรียนรู้ ทำให้ปัจจุบันพ่ีร้อยกรองมีหน้าที่ที่ต่างจากเดิมเมื่อครั้งมาสมัครงาน 
ซึ่งพ่ีร้อยกรองถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในการเชื่อมร้อย ประสานคนทำงานและขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์ได้อย่างดีเยี่ยม ดังที่พ่ีมาลัย (นามแฝง) กล่าวว่า “ถ้าไม่มีร้อยกรอง พวกเราอาจจะไม่ได้
รวมตัวกันแบบนี้ก็ได้ เพราะเขาคอยโทรหาเรา ให้ความสำคัญกับเรา ขอให้เราได้มา ไม่ต้องช่วยอะไรก็
ได้ บางทีก็ไปรับถึงบ้าน” 
  เมื่อถามถึงกระบวนการบริหารจัดการของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ 
ตั้งแต่อดีต ในปีพ.ศ. 2549-2560 พ่ีร้อยกรองเล่าให้ฟังในแต่ละกระบวนการบริการจัดการของ
องค์การ มีรายละเอียดดังนี้ 
  4.3.2.1 การวางแผน  
  สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีแผนงานตามโครงการที่เป็นแผนการ
ทำงานเพ่ือสังคม โดยคณะทำงานจะมีการมาวางหลักสูตรในการทำกิจกรรมกับชุมชนร่วมกัน ทำให้
เราเห็นกิจกรรม ค่าใช้จ่าย กระบวนการและผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม โดยก่อนการวางแผนพ่ีร้อย
กรองจะเข้าไปคุยกับเจ้าของโครงการ เพื่อดูเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการหลัก เพ่ือนำไปสู่การ
ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้พ่ีร้อยกรองจะดูด้วยว่าสามารถนำแผนของแต่ละโครงการเข้า
มาเชื่อมร้อยการทำงาน เพ่ือให้ไปสู่เป้าหมายของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ได้อย่างไร 
จะประสาน เชื่อมร้อยและผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งภายในครอบครัวกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ามาร่วม
กิจกรรม ซึ่งพี่ร้อยกรองมองว่าครอบครัวที่เข้มแข็ง ต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ยกตัวอย่าง
เช่น โครงการรักการอ่าน จะใช้คำว่า ครอบครัวรักการอ่าน เพราะเชื่อว่าเด็กจะอ่านหนังสือได้ดี ต้องมี
พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวช่วยกันอ่านไปด้วยกัน จึงมีการทำกิจกรรมกับผู้ปกครอง
และเด็ก ไม่มุ่งเน้นการทำกิจกรรมกับเด็กอย่างเดียว หรืออย่างโครงการณรงค์หยุดพนัน จะใช้คำว่า 
ครอบครัวหยุดพนัน เป็นต้น 
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  สำหรับกระบวนการวางแผนหรือการออกแบบหลักสูตร พี่ร้อยกรองเล่าว่า พ่ีจะโทร
ประสานเพ่ือขอวันที่คณะทำงานสะดวก เนื่องจากแต่ละคนมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลัก โดย
ส่วนใหญ่เราจะใช้ช่วงเย็นหรือช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ จากนั้นเราจะมาล้อมวงนั่งคุยกันเพ่ือวางแผน 
ออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับโครงการหรือคนให้ทุน เราจะดูเป้าโครงการว่าต้องการอะไร แล้วเรา
จะปรับให้เข้ากับเป้าองค์กรของเรา เราจะกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือค้นหา
กระบวนการและผู้รับผิดชอบว่าใครสามารถเข้ามาช่วยจัดกระบวนการได้ โยดูความสมัครใจและความ
เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งส่วนใหญ่คณะทำงานจะอาสาและไม่มีใครค้าน เพราะทุกคนมี
ความสามารถอยู่แล้ว อีกอย่างเราทำงานกันมานาน รู้ว่าใครเก่ง ใครถนัดอะไร เราออกแบบหลักสูตร
กัน หาจุดอ่อน จุดแข็งแต่ละกิจกรรมและก็มีการออกแบบหลักสูตรสำรอง เนื่องจากเราไม่รู้ว่าในวัน
งานจะเกิดอะไรขึ้น เราดูทั้งก่อนงาน หน้างานและหลังงาน อย่างเวลาหน้างาน ถ้าคณะทำงานเห็นว่า
เกิดปัญหาอะไรขึ้น จะมาคุยกันและช่วยกันปรับหลักสูตร ที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเวลา 
เนื่องจากการทำงานกับชุมชน มีเวลาที่ไม่แน่นอน บางคนต้องไปรับ-ส่งลูกหลาน ทำให้เราต้องปรับ
เวลาให้เข้ากับพ้ืนที่แต่ยังต้องคงหลักสูตรของเราไว้ 
  4.3.2.2 การจัดองค์การ 
  ในการทำงานของครอบครัวเข้มแข็ง เรามีโครงสร้างที่กำหนดบทบาทและความ
รับผิดชอบของคณะทำงานอย่างชัดเจน แต่การทำงานจริง เราช่วยกันทำงาน เราไม่ได้ยึดติดตำแหน่ง
หน้าที่อะไร เพราะเราอยู่ด้วยความจิตอาสา แต่ถ้าทุกคนมีหน้างานของตนเอง ทุกคนก็สามารถ
รับผิดชอบงานนั้น ๆ ได้อย่างดี  สำหรับการได้มาของโครงสร้างต่าง ๆ เราดูจากความสามารถ ความ
ถนัดที่เราไม่ได้สอบคัดเลือกอะไร แต่ทุกคนเข้ามาด้วยความจิตอาสาที่อยากทำงานกับพ้ืนที่ อยาก
พัฒนาพื้นที่ของตนเอง และเมื่อมีเด็กจบใหม่ที่เป็นลูกหลานของคณะทำงาน เราก็จะชวนกันมาทำงาน 
มาเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ด้วยกัน เหมือนเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ และเชื่อว่าต่อให้ไม่มีตำแหน่งใน
องค์กร ทุกคนก็ยังคงทำงานและสามารถขอความช่วยเหลือ ขอความร่วมมือจากทุกคนได้ 
  ยกตัวอย่างการเลือกคณะทำงานให้อยู่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เราดูจากความรู้ ความสามารถ 
เช่น ครูประเสริฐ (นามแฝง) ที่มีบุคลิกน่าเชื่อถือ มีวิสัยทัศน์ จึงเลือกเข้ามาเป็นรองประธาน เสนอชื่อ
ให้คณะทำงานท่านอ่ืน ๆ ช่วยดู ทุกคนยกมือเห็นด้วย หรือยกตัวอย่างกรณีพ่อรัก (นามแฝง) ที่มีการ
นำความรู้และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในครอบครัว เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้สมาชิกในครอบครัว
ของพ่อรักเข้ามาช่วยทำงานกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง แม้ว่าจะไม่มีชื่อในคณะทำงาน ทำให้เราได้
เห็นทั้งความเข้มแข็งและได้ภาคีในการทำงานที่เพ่ิมขึ้นอีก 
  4.3.2.3 การจัดสรรบุคลากร 
  ในอดีตช่วงปีพ.ศ. 2549-2553 เรามีการวางแผนคน เนื่องจากมีโครงการจำนวนมาก 
จึงประกาศรับสมัครทางวิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ มีการกำหนดตำแหน่งและเงินเดือนที่ชัดเจน 
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พร้อมระบุคุณสมบัติที่อยากได้คนที่มีความเป็นจิตอาสา มีความรู้ความสามารถในการทำงานกับชุมชน 
ชอบเรียนรู้และอยากพัฒนาตนเอง สามารถทำงานในวันหยุดได้ เพราะเราต้องจัดกระบวนการเรียนรู้
กับชุมชนที่จะสะดวกเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์และอาทิตย์ จากนั้นเราก็มีการสอบคัดเลือก ที่ทำ
ข้อสอบ สัมภาษณ์กับกรรมการ 3 คน ประเมินตามเกณฑ์ ในเรื่องความมีจิ ตอาสา ความรู้  
ความสามารถ ทัศนคติในการทำงาน ความรู้สึกกับการทำงานในชุมชน เป็นต้น 
  เมื่อได้คนเข้ามาทำงานแล้ว พ่ีและคณะทำงานท่านอ่ืน ๆ จะช่วยกันสอนงานด้วย
การเรียนรู้ของจริง และใช้การประเมินแบบสังเกตกับการเล่าเรื่องในที่ประชุมที่เราจะมีประชุม
คณะทำงานกันทุกเดือน เพ่ือดูว่าสามารถทำงานร่วมกันต่อได้หรือไม่ แต่ช่วงหลัง ๆ ไม่ได้ประกาศรับ
สมัครแล้ว เนื่องจากคณะทำงานมองว่าบางคนที่เป็นคนนอกและไม่มีความเป็นจิตอาสา ทำให้ไม่
สามารถทำงานอยู่ด้วยกันได้นาน ประกอบกับโครงการมีจำนวนน้อยลง จึงใช้การบอกต่อกับ
คณะทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ให้ช่วยชวนลูก/หลานหรือคนที่คณะทำงานเห็นว่าสามารถ
เข้ามาทำงานกับเราได้ ชวนกันมาทำงานด้วยความเป็นจิตอาสา บางครั้งเราก็ได้คนทำงานใหม่ ๆ เพ่ิม
จากการลงไปจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งเราจ่ายเงินให้เป็นชิ้นงาน ไม่ได้จ้างเป็นเงินเดือน 
เพราะสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ไม่มีเงินกองกลางที่มากพอในการจ้างคน 
  ส่วนการอบรม พัฒนาศักยภาพคนทำงาน เราไม่มีงบประมาณ แต่ใช้การประชุม 
อบรมพัฒนาศักยภาพ เสริมความรู้ เสริมเครื่องมือให้คนทำงานด้วยการส่งไปอบรมหรือเข้าร่วม
ประชุมกับส่วนกลางที่เขาจะมีการประชุมและจัดอบรมต่าง ๆ อยู่เสมอ ซึ่งเขาจะช่วยดูแลเรื่องค่า
เดินทางและที่พักให้ เมื่อคณะทำงานที่ได้ไปอบรมกลับมา ก็จะกลับมาถ่ายทอดให้กับคณะทำงานท่าน
อ่ืน ๆ ฟัง ทำให้คณะทำงานเรามีความรู้ ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
  4.3.2.4 การประสานงาน 
  การประสานงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีผู้ประสานงานคน
เดียว ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การ แต่ทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นคณะทำงานด้วย โดยพี่ร้อยกรองเล่าให้ฟัง
ถึงการประสานงานและติดต่อสื่อสารเพ่ือขับเคลื่อนงานและจัดกิจกรรมในชุมชนว่า ช่วงแรกเรามีการ
ประชุม ติดต่อกันทุกเดือน โดยผู้ประสานงานจะโทรศัพท์ติดต่อไปยังคณะทำงานทุกคน เพ่ือหาวัน
และเวลาที่คณะทำงานส่วนใหญ่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ โดยในการประชุมจะให้คณะทำงานมา
เล่าเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นหน้างานตามบทบาท ภารกิจหลัก
ของตนเองและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์  วางแผน ออกแบบกิจกรรมอ่ืน ๆ ร่วมกัน แต่ด้วยระยะเวลาที่เปลี่ยนไปกับเทคโนโลยีที่เข้ามา 
คณะทำงานเรามีรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนไป โดยผู้ประสานงานได้สร้างกลุ่มไลน์ ชื่อว่า 
“ครอบครัวเข้มแข็งสุรินทร์” เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร ประสานงานอีกรูปแบบหนึ่ง 
สมาชิกในกลุ่มไลน์สามารถส่งภาพหรือเรื่องเล่าดี ๆ จากการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่มาแลกเปลี่ยนกัน ทำ
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ให้เราไม่มีประชุมทุกเดือนเหมือนเคย ทั้งนี้อาจเนื่องจากการไม่มีงบประมาณในการดูแลค่าเดินทาง
ให้แก่คณะทำงานด้วย ทำให้การประชุมขาดหายไป แต่เมื่อมีโครงการที่มีงบสนับสนุนเพ่ือจัดประชุม
เตรียมงานหรือถอดบทเรียน ผู้ประสานงานก็จะประสานคณะทำงานให้เข้ามาร่วมประชุมร่วมกัน และ
ในปัจจุบันมีอีก 1 รูปแบบ คือ การประสานงาน ติดต่อสื่อสารผ่านการประชุมในพ้ืนที่แบบแบ่งโซน 
เนื่องจากการดำเนินงานด้านครอบครัวที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ ที่มีการแบ่งพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ออกเป็น 4 โซนเพ่ือแบ่งพ้ืนที่ในการ
ดูแลต่าง ๆ ประกอบกับการมีแกนนำหรือคณะทำงานอยู่ในโซนการทำงาน ทำให้ผู้ประสานงานมีการ
ประชุม ลงพ้ืนที่ติดต่อ สื่อสารแบบแบ่งโซนด้วย ยกตัวอย่างเช่น โซน 1 ที่ครอบคลุมพ้ืนที่อำเภอ
ปราสาท อำเภอท่าตูม ผู้ประสานงานจะโทรนัดวันและเวลาเพ่ือให้คณะทำงานได้มาแลกเปลี่ยนกันใน
พ้ืนที่ของโซน 1 เป็นต้น 
  เมื่อถามถึงทิศทางการติดต่อสื่อสารของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ พ่ี
ร้อยกรองเล่าว่า “เราสื่อสารกันหลายช่องทาง หลายแบบ อย่างการติดต่อสื่อสารแบบบนลงล่างก็มีนะ 
แต่ไม่ใช่พวกระเบียบหรือคำสั่งอะไร เนื่องจากที่นี่เราอยู่แบบครอบครัว แบบพ่ีน้อง และใช้ความเป็น
จิตอาสา เราไม่มีการกำหนดเวลาเข้า-ออกการทำงาน แต่ถ้ามีกิจกรรมเราก็จะช่วยกันทำกิจกรรม ตรง
การทำกิจกรรมนี่ล่ะที่ทำให้เราได้สื่อสารกันทั้งประธาน รองประธาน และคณะทำงานอ่ืน ๆ ที่เราจะ
มาช่วยกันออกแบบหลักสูตร วางแผนกิจกรรม แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน รวมทั้งมีการรายงาน
ผลการดำเนินงานให้กันและกันฟัง ซึ่งถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนมากกว่าการรายงานด้วยซ้ำ เวลามี
ปัญหาหรือติดขัดอะไรเราก็จะช่วยกันแก้ ไม่มีใครมีอำนาจมากที่สุด และเราจะเคารพกันและกัน อีก
อย่างคณะทำงานไม่ได้มุ่งแต่จะคุยแค่เรื่องงาน เรื่องส่วนตัว เวลาใครมีปัญหาลูกรับปริญญาหรืออะไร 
เราก็คุยกันตลอด ไปเยี่ยมยามถามข่าว ไปร่วมยินดีงานแต่งกันเสมอ หรือใครมีงานในพ้ืนที่และ
ต้องการให้คณะทำงานไปช่วย พวกเราก็ไป” 
  สำหรับกระบวนการติดต่อสื่อสาร สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มี
กระบวนการติดต่อสื่อสารตามคำบอกเล่าของพ่ีร้อยกรองว่า “เวลาไปประชุมจากส่วนกลาง ผู้ที่ไป
ประชุมจะต้องนำกลับมาเล่าและบอกกล่าวให้แก่คณะทำงานฟัง โดยอาจใช้เวทีประชุม โทรศัพท์หรือ
กลุ่มไลน์ตามแต่สถานการณ์และความเร่งด่วนในเวลานั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่นงานที่มันเร่งด่วนมาก ๆ 
เนื่องจากเราไม่มีระยะเวลาในการคิดหรือทำร่วมกัน ผู้ประสานงานจะโทรศัพท์หารองประธานเพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นและโทรศัพท์แจ้งไปยังคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ดำเนินการตามแนวทาง
นั้น ๆ เป็นต้น เมื่อผู้ที่ไปประชุมมาเล่าถึงที่มา วัตถุประสงค์ของงานต่าง ๆ คณะทำงานจะมาช่วยกัน
ออกแบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการร่วมกัน” 
  4.3.2.5 การควบคุม 
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  สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีการประเมินผลการทำงานด้วยหลักสูตรที่
คณะทำงานได้ร่วมกันออกแบบขึ้นในการทำกิจกรรมแต่ละครั้ง ซึ่งในหลักสูตรจะบอกอยู่แล้วว่า
กิจกรรมนั้น ๆ มีวัตถุประสงค์อะไร มีกระบวนการอย่างไรและใครเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งถ้าทำตาม
หลักสูตรจะทำให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ สอดคล้องกันหรือไม่ และเวลาที่
เราเห็นว่ามีปัญหา เราจะช่วยกันปรับแผนหน้างาน เพ่ือให้กิจกรรมดำเนินต่อได้ ยกตัวอย่างในงานสูง
วัยที่มีหลักสูตรจากส่วนกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ คระทำงานก็จะมานั่งออกแบบ
หลักสูตรใหม่ แต่ยังคล้ายกับของเดิม เราแค่ขยับกิจกรรมอ่ืนขึ้นมา เพ่ือสร้างความน่าสนใจก่อนการ
บรรยายให้ความรู้ เป็นต้น 
  ตัวหลักสูตรเองจะเป็นตัวกำหนดผู้เข้าร่วมว่ากลุ่มเป้าหมายควรเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักที่เป็นเด็ก ผู้สูงอายุหรือพ่อแม่ เป็นตัวควบคุมหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนที่ได้รับ
มอบหมาย นอกจากนี้เรายังมีการประชุม AAR เพ่ือสรุปถึงสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมร่วมกัน
ในพ้ืนที่ ให้คณะทำงานเล่าหรือบอกกล่าวสิ่งที่เห็น ซึ่งจะเป็นแนวทางและกำลังใจในการจัดกิจกรรม
ครั้งต่อไป บางครั้งโชคดีที่บางโครงการมีงบประมาณในการถอดบทเรียนต่าง ๆ เราจะใช้โอกาสนั้นใน
การทบทวนเป้าหมายขององค์การและวางแนวทางการขับเคลื่อนงานในอนาคตร่วมกัน บางทีก็ไปนอก
สถานที่ ซึ่งมันช่วยให้เรามองเห็นเป้าหมายองค์กรและเป้าหมายในการทำงานได้ชัดเจนขึ้น” 
  4.3.2.6 สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ 
  พ่ีมองว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราเป็นจุดเด่นที่ทำให้การบริหารจัดการเป็นแบบที่
เป็น เราอยู่กันแบบพี่น้อง อยู่แบบครอบครัวมีอะไรก็ปรึกษากัน ช่วยกัน เราทุกคนมีความเป็นจิตอาสา
ที่บางงานไม่มีค่าตอบแทน แต่เรามีความสุขในการทำงาน ทำให้ในการทำงานแต่ละครั้ง เราไม่ขาด
แคลนคนช่วยงาน เพราะถ้าใครว่าง ทุกคนจะเข้ามาช่วยกันจัดกิจกรรมตามความถนัดและ
ความสามารถของทุกคน บางครั้งก็มีคณะทำงานเสนอตัวอยากทำนู่นนี่ ซึ่งไม่มีใครขัด เพราะที่นี่เป็น
พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ ซึ่งเราไม่ได้ยึดติดกับโครงสร้าง แต่ในขณะเดียวกันโครงสร้างที่เรามีก็เป็ น
ตัวกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานที่ต้องทำงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง แต่เนื่องด้วย
โครงการที่เราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทำให้บางตำแหน่ง บางหน้าที่ไม่มีหน้างาน
หลัก แต่เราก็จะมาช่วยกัน 
  ผู้นำก็มีความสำคัญไม่น้อย ทั้งผู้นำที่เป็นทางการอย่างประธานหรือรองประธาน ที่มี
ความไว้เนื้อเชื่อใจและไม่เคยเข้ามาก้าวก่ายการทำงาน เนื่องจากเคารพความคิดเห็นของคณะทำงาน
ในที่ประชุมที่ร่วมกันออกแบบร่วมกันคิดก่อนการทำกิจกรรม แต่เมื่อเวลาที่ต้องจัดการกับปัญหาหรือ
ขอความช่วยเหลือ ผู้นำก็สามารถให้คำปรึกษา แนะนำก่อให้เกิดกระบวนการจัดการที่ดีได้ ใน
ขณะเดียวกันด้วยความเคารพเหมือนคนในครอบครัว เราก็จะยกย่องให้คณะทำงานเป็นผู้นำตามแต่
บทบาทและสถานการณ์ ที่เราจะช่วยกันทำงานภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่
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ต้องการเป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ ช่วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่ วนร่วม ทำให้การดำเนิน
กิจกรรมแต่ละครั้ง เราไม่ใช้การอบรม บรรยายให้ความรู้ แต่เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือดึงความรู้ จาก
กลุ่มเป้าหมายออกมาช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และ
นำไปปรับใช้ในครอบครัว 
  ประกอบการสานพลังกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและนอกจังหวัด ที่มีเรื่องของ
นโยบายและงบประมาณเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  
ได้เป็นอย่างดี มันเป็นความร่วมมือที่เอ้ือให้เกิดการทำงานที่สามารถขยายผลการดำเนินงานไปยังศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนอ่ืน ๆ  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว เรามีพ้ืนที่แต่เราขาดความรู้
และงบประมาณ ในขณะที่ภาคีเครือข่ายมีองค์ความรู้และงบประมาณในการจัดการ เราจึงนำมา
บริหารจัดการภายในสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ให้เกิดกิจกรรมที่สามารถตอบสนอง
เป้าหมายทั้งของหน่วยงานภาคีและเป้าหมายขององค์กรได้ 
  ในขณะเดียวกันชุมชนที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายการดำเนินกิจกรรมก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการจัดการ เนื่องจากทุกครั้งของการทำกิจกรรมเราต้องมีการวิเคราะห์พ้ืนที่ว่ามีความ
พร้อมและมีความต้องการในด้านอะไร เราจะลงไปช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน บางครั้งมีกิจกรรม
ชุมชน เราต้องเลี่ยงการจัดกิจกรรม และถ้ามีเวลาว่างพ่ีและคณะทำงานท่านอ่ืน ๆ จะลงไปช่วยกันจัด
กิจกรรมของชุมชนด้วย เพื่อสร้างความเป็นกันเองและเป็นสิ่งที่เราอยากทำ เพราะเราอยู่ด้วยความรัก
และให้เกียรติกัน 
  4.3.2.7 ประสิทธิผลขององค์การ 
  เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน พ่ีร้อยกรองเล่าว่า รู้สึก
พึงพอใจมาก ให้คะแนน 9 เต็ม 10 เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมเกิดผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจ  
พึงพอใจทั้งกระบวนการในการจัดกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่
เป้าหมาย ยกตัวอย่างพ้ืนที่ชุมชนหนองคูน้อยที่ในอดีตได้รับรางวัลพ้ืนที่กินเหล้าดีเด่นจากกรม
สรรพสามิต ผู้นำนำเงินรางวัลไปซื้อเหล้ามาเลี้ยงฉลอง แต่เมื่อมีการจัดกิจกรรมในชุมชนที่เป็นการ
ช่วยกันค้นหาปัญหา พบว่าทุกคนในชุมชนทะเลาะเบาะแว้งกัน สาเหตุจากการดื่มสุรา จึงเกิดการทำ
ประชาคมออกเป็นมติครอบครัวปลอดเหล้า ซึ่งในตอนนั้นมีเพียง 3-4 ครอบครัวที่ไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม  หน่วยงานท้องถิ่นเห็นความสำคัญเข้ามาร่วมจับมือกัน ร่วมขับเคลื่อนงาน ติดป้ายประกาศ
เป็นชุมชนปลอดเหล้า ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง หลังจากนั้นเมื่อมีโครงการต่าง ๆ เข้าไป ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม บ้าน วัด โรงเรียนเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลจากการ
ดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ยังมีครอบครัวที่ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจำนวนมากอีกด้วย 
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  การดำเนินกิจกรรมมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจ มันสามารถตอบความ
ต้องการของชุมชนโครงการและองค์กรได้ เพราะเราต้องการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีกระบวนการเรียนรู้ด้วยกัน ช่วยคิด ช่วยทำ ไม่ใช่การเสนอแนวทางว่าจะต้อง
ทำ ทำให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยทำงาน เกิดการสานพลังภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
เกิดผลงานจริงจากการลงมือปฏิบัติงานจริง 
  4.3.2.8 ครอบครัวเข้มแข็ง  
  พ่ีร้อยกรองมองว่า ครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที่เปิดใจคุยกัน ช่วยกัน
แก้ปัญหาภายในครอบครัว มีการใช้คำพูดเชิงบวก มีความรัก ความสามัคคี แบ่งเบาภาระซึ่งกันและ
กัน ให้เกียรติกัน พอเพียงและพ่ึงตนเองได้ภายในครอบครัว ซึ่งครอบครัวที่เข้มแข็ง ไม่จำเป็นต้องเป็น
ครอบครัวที่มีเฉพาะพ่อแม่ลูก แต่สามารถเป็นครอบครัวขยายหรือครอบครัวที่ไม่มีพ่อหรือแม่ได้ 
  ส่วนมุมมองต่อตัวชี้วัดความเข้มแข็งของครอบครัว พ่ีร้อยกรองมองว่า ทั้ง 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพ สมาชิกในครอบครัวต้องเปิดใจคุยกัน ช่วยกันแก้ปัญหาภายในครอบครัว มี
ความรัก ความสามัคคี และให้เกียรติกัน ด้านบทบาทหน้าที่ สมาชิกในครอบครัวต้องมีการช่วยกันแบ่ง
เบาภาระหน้าที่ และด้านการพึ่งตนเอง ต้องมีความพอเพียงและสามารถพ่ึงตนเองได้ในทุกด้าน 
  สำหรับแนวโน้มในอนาคต พ่ีร้อยกรองบอกว่า อยากจดทะเบียนองค์กร ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่คณะทำงานร่วมกันวางแผนและคิดจะทำมาได้สักพักแล้ว เพียงแต่งานเรายุ่งมาก ทำให้ไม่มี เวลาไป
ทำเรื่องมากนัก ได้เพียงแต่กรอกแบบฟอร์มทิ้งไว้ ซึ่งในอนาคตอยากจัดการให้เรียบร้อย ตอนนี้เรา
ทำงานภายใต้กลุ่มที่เราจัดตั้งกันขึ้นมาเอง อยู่แบบนี้มา 10 กว่าปี มันเห็นความเข้มแข็ง ความเชื่อม
ร้อยของคนทำงาน จึงอยากทำให้เราเป็นตัวตนมากขึ้น และเมื่อผู้วิจัยถามว่าถ้าจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลได้แล้ว จะต้องมาวางแผนการบริหารจัดการองค์การให้เป็นตามแบบฉบับเหมือนองค์กรอ่ืน
หรือไม่ พ่ีร้อยกรองตอบว่า คงต้องมาคุยกันร่วมกับคณะทำงานอีกครั้ง แต่พ่ีมองว่าเราคงไม่เปลี่ยน
อะไรหรอก เราอาจมีโครงสร้างคณะทำงาน แต่เราก็คงมีวิธีจัดการองค์กรแบบเดิม แบบที่เราเคยทำ
และเคยเป็น เพราะที่เป็นอยู่เราไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาเท่าไหร่นัก แต่สิ่งที่กังวล คือ การหาคนมา
ช่วยสานงานต่อ เพราะช่วงนี้งานก็เยอะพอสมควร พี่ต้องคอยจัดการเอกสารรายงาน เอกสารการเงิน 
ซึ่งมันทำให้การทำงานล่าช้า เพราะพ่ีทำอยู่คนเดียว คณะทำงานท่านอ่ืน ๆ เขาก็พยายามช่วยในส่วนที่
เขาทำได้ พ่ีอยากได้คนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยจัดการเรื่องเอกสาร แต่ก็อยากให้เขาได้ลงไปเรียนรู้การ
ทำงานในพ้ืนที่ด้วยเหมือนกัน  
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4.4 การบริหารจัดการองค์การของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์   

 สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจั งหวัดสุรินทร์  มีการบริหารจัดการที่ ให้ความสำคัญกับ
คณะกรรมการหรือเรียกว่า คณะทำงาน ในการมาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางในการขับเคลื่อน
งานร่วมกัน และให้ผู้ประสานงานเป็นผู้ดำเนินการ บริหารจัดการให้เป็นแนวทางที่ตกลงกันไว้ โดยมี
คณะทำงานที่เกี่ยวข้องและแกนนำชุมชนให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ซึ่งการบริหารงานภายในองค์การ
สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์การและ
วัตถุประสงค์ของโครงการต่าง ๆ  ซึ่งวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ส่วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการ แต่สามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีรายละเอียดของการบริหาร
จัดการองค์การในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 
 
  4.4.1 การวางแผน 
  การวางแผนเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์การ เนื่องจาก
การวางแผนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและมีการตรวจสอบการ
ดำเนินงาน การมองอนาคตขององค์การ และนำมาสู่การตัดสินใจกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานว่า
ใครต้องทำอะไร ทำอย่างไรและทำเมื่อไหร่ เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ โดยสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีรูปแบบในการวางแผนเพ่ือกำหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   4.4.1.1 องค์ประกอบในการวางแผน 
ตารางที่ 4.2 ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในการวางแผน 

องค์ประกอบในการวางแผน 

ความคิดเห็น (N=15) 

.ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

กำหนดสิ่งที่ต้องการในการวางแผน 15 100 0 0 0 0 
มีการวางแผนร่วมกัน 15 100 0 0 0 0 
มีการระบุกิจกรรมร่วมกัน 15 100 0 0 0 0 
มีการระบุระยะเวลาร่วมกัน 15 100 0 0 0 0 
มีการระบุผู้รับผิดชอบร่วมกัน 15 100 0 0 0 0 
มีการระบุงบประมาณร่วมกัน 15 100 0 0 0 0 
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   จากตารางที่ 4.2 ทำให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดมองว่าการวางแผน
ของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีองค์ประกอบในการวางแผนที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของบรรยง โตจินดา (2542, น. 110-116) ที่มองว่าองค์ประกอบในการวางแผนที่ดี ควรมีการ
กำหนดสิ่งที่ต้องการในการทำงานอย่างชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร จากนั้นได้มีการกำหนด
แนวทางหรือกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย โดยมีการระบุผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา และงบประมาณในแต่ละกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในการวางแผนการดำเนินงานส่วนใหญ่
จะใช้วิธีการพูดคุย ประชุม ปรึกษาหารือร่วมกันกับคณะทำงานผ่านการประชุมหรือการสนทนาผ่าน
แอพลิเคชั่นไลน์กลุ่มของ “ครอบครัวเข้มแข็งสุรินทร์”  
  “เรามีการประชุมกันทุกเดือนเพ่ือวางแผนกิจกรรมตามโครงการที่มี เช่น เราต้องลง
พ้ืนที่จัดเวทีประชุมในระดับพ้ืนที่ เราจะมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันว่าใครรับผิดชอบส่วนไหน” (มานะ
, 2561) 
  “เรามีการวางแผนงานร่วมกันสื่อสารผ่านทางการประชุมคณะทำงาน ทางโทรศัพท์
หรือกลุ่มไลน์แล้วแต่สถานการณ์ในช่วงนั้น ๆ เพ่ืออกแบบว่าใครต้องทำอะไร อย่าง ไร เพ่ืออะไร ใช้
เวลาเท่าไหร่ ใช้เงิน ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง เพ่ือให้เห็นการทำกิจกรรมแต่ละครั้งว่าต้องทำอะไรและทำ
อย่างไร” (ร้อยกรอง, 2561) 
   4.4.1.2 ประเภทของการวางแผน 
ตารางที่ 4.3 ความคิดเห็นต่อการมีแผน 

ประเภทของการวางแผน 
ความคิดเห็น (N=15) 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

1.แผนกลยุทธ์ 13 86.7 0 0 2 13.3 
  มีการกำหนดวิสัยทัศน์ 13 86.7 0 0 2 13.3 
  มีการกำหนดวัตถุประสงค์ 13 86.7 0 0 2 13.3 
  มีการกำหนดภารกิจ 13 86.7 0 0 2 13.3 
  มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ 13 86.7 0 0 2 13.3 
  มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 13 86.7 0 0 2 13.3 
2.แผนปฏิบัติการ 15 100 0 0 0 0 
  ความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ 15 100 0 0 0 0 
  ความสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ 15 100 0 0 0 0 
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   จากตารางที่  4.3 พบว่ามีผู้ ให้ข้อมูลที่สำคัญร้อยละ 86.7 รับทราบว่า
สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ แต่ในขณะเดียวกันผู้ให้ข้อมูล
ทั้งหมดรับทราบว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ซึ่งเป็นที่น่า
สังเกตว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลรับรู้ข้อมูลการจัดทำแผนของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ไม่
เท่ากัน ทั้งนี้เนื่องจากการเป็นบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมร้อยการทำงานในระดับแผนปฏิบัติงาน
เท่านั้น หรือ เกิดจากการไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือรับทราบข้อมูลของการจัดทำแผนกลยุทธ์ 
   ซึ่งแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Robbins and Coulter (2002 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจำนงค์ , 
2557, น. 76-86) ที่มีการจำแนกแผนตามความกว้างของแผนที่มี 2 ประเภท คือ แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ คล้ายกับแนวคิดของ สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ (2550, น. 37-39) ที่ได้มีการจำแนก
แผนตามขอบเขตในการดำเนินงานของแผน ที่มีแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ที่จะเป็นแผนที่มีการ
นำมาปฏิบัติทั้งองค์การ เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ วัตถุประสงค์และตำแหน่งขององค์การ ซึ่ง
จะเป็นกรอบแนวทางในการนำไปปฏิบัติ โดยจะครอบคลุมระยะเวลายาว  และมีแผนปฏิบัติการ 
(Operation Plan) ที่มีการระบุรายละเอียดในการดำเนินงานในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากร 
งบประมาณ เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย โดยจะครอบคลุมระยะเวลาสั้น 
   สรุปได้ว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีการวางแผนที่ชัดเจน 2 
รูปแบบ ได้แก่ 
    1) แผนกลยุทธ์  
  จากตารางที่ 4.3 จากการสอบถามผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญจำนวน 13 คนที่รับทราบว่า
องค์การมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ ทั้งหมดพบว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ได้มีการ
กำหนดทิศทางองค์การ เพื่อระบุจุดหมายความต้องการทั้งองค์การ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ
และวัตถุประสงคท์ี่ชัดเจน พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ ซึ่งแผนกลยุทธ์จะถูกใช้เป็นกรอบกำหนดในการพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ต้อง
ดำเนินการภายใต้โครงการต่าง ๆ ต่อไป และมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การ ที่ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดมีความเห็นตรงกันว่ามีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกจริง แต่เป็นในระดับภาพรวมและมุมมองด้านดี มากกว่าวิเคราะห์แบบละเอียดและมุมที่
แตกต่าง ซึ่งอาจส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การได้ 
 “เมื่อช่วงกลางปี 2560 ได้มีการประชุมคณะทำงานร่วมกันที่วังน้ำเขียว เราได้คุยถึงเป้าของ
สถาบันฯ และทบทวนการทำงานที่ผ่านมาว่ามีโครงการใด ๆ บ้าง เราทำงานอย่างไร เกิดผลการ
ทำงานอย่างไร และคุยกันว่าตอนนี้มีอะไรที่เป็นผลกระทบกับสถาบันบ้าง เราพบว่าตอนนั้นเรามี
โครงการประมาณ 3 โครงการใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ทำให้เราได้เงินมาช่วยพัฒนาชุมชนของเรา
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ได้ดี และเราวิเคราะห์กันเองว่าเรามีต้นทุนที่ดีอะไรบ้าง นอกจากตัวคนทำงานแล้ว เรายังสามารถ
เชื่อมงานกับพมจ.ได้ ร่วมกำหนดทิศทางการทำงานด้านครอบครัวในระดับจังหวัดได้ ซึ่งกลายเป็น
ทิศทางในการทำงานของสถาบันฯ ในอนาคตที่เราต้องทำงานด้านครอบครัวต่อไป และวันนั้นเราวาง
วิสัยทัศน์ร่วมกันอีกครั้งว่า ในระยะ 5 ปี เราจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม เพ่ือให้ครอบครัวเข้มแข็ง ภายใต้การสานพลังร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยเรามุ่งหวังให้
ครอบครัวมีศักยภาพ เด็กมีพัฒนาการตามช่วงวัยที่เหมาะสม” (ประเสริฐ, 2561) 
 “เรามีการวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน ภายนอกสถาบันฯเหมือนกัน แต่พ่ีมองว่าการ
วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก เรายังมองแบบภาพรวมและมองแต่สิ่งที่มันเอ้ือต่อการทำงานของเรา 
เรายังขาดการวิเคราะห์แบบลงรายละเอียดและมุมที่แตกต่าง อย่างเช่นองค์กรอ่ืนที่เขาขับเคลื่อนงาน
เด็ก ครอบครัวเหมือนเรา เราไม่ได้วิเคราะห์ตรงนั้นมากนัก” (มานะ, 2561) 
    2) แผนปฏิบัติการ  
  จากตาราง 4.3 ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดพบว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์ มีการกำหนดแผนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการต่าง 
ๆ ที่เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้ได้มีการคำนึงถึงเป้าหมายขององค์การด้วย 
เรียกว่า “หลักสูตร” โดยเป็นแผนที่กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนงานหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี
การกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย กระบวนการ และผู้รับผิดชอบ ซึ่งบางโครงการได้มีการ
กำหนด Action Plan หรือ กรอบในการดำเนินงานมาให้แล้ว สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ จะนำมาปรับให้เข้ากับบริบทสภาพแวดล้อมของชุมชนนั้น ๆ อีกครั้งหนึ่ง 
 “เรามีแผนงานตามโครงการ ทุกโครงการที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นรักการอ่าน พนันหรือสูงวัย เรา
จะนำมาปรับให้เข้ากับเป้าหมายของเรา โดยใช้ครอบครัวเป็นตัวขับเคลื่อน เป็นหน่วยหลักในการ
ทำงาน เพราะเด็กจะเรียนรู้ จะเปลี่ยนแปลงได้คนในครอบครัวก็ต้องช่วยก่อน พวกเราจึงใช้ชื่อว่า 
ครอบครัวรักการอ่าน ครอบครัวพอเพียง” (ร้อยกรอง, 2561) 
 “วันก่อน เรามานอนคิดหลักสูตร ออกแบบหลักสูตรการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
จังหวัดสุรินทร์ เขามีกรอบมาว่าอยากให้เราจัดกิจกรรมเพ่ือสอนให้เด็กรับน้องแบบสร้างสรรค์ เรามา
นอนคิดกันหลังทุกคนเลิกงาน ช่วยกันคิด ช่วยกันออกแบบ ถามว่าใครอยากช่วยในกิจกรรมไหนบ้าง 
ใครจะรับผิดชอบหลัก” (บุษบา, 2561) 
 “พ่ีมีกรอบในการทำงานกับศพค. ในจังหวัดให้เขาไปออกแบบกันอีกที เขาเรียกกันว่า 
หลักสูตร พ่ีก็ให้เขาทำตามนั้น เพราะถือว่าเขาเป็นคนทำงานในพ้ืนที่ เขาย่อมรู้บริบทของพ้ืนที่ได้
ดีกว่าพี่อยู่แล้ว” (อนุรักษ์, 2561) 
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   4.4.1.3 กระบวนการวางแผน 
   กระบวนการในการวางแผนของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มี
ขั้นตอนดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 กำหนดวัตถุประสงค์  
  การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวางแผน พบว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนว่ามีเป้าหมายอย่างไร 
ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานและประสานความร่วมมือกับคณะทำงานหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(รายละเอียดดังตารางที่ 4.4) 
ตารางที่ 4.4 ความคิดเห็นต่อการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวางแผน 

การกำหนด
วัตถุประสงค์ 

ความคิดเห็น (N=15) 
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
แผนกลยุทธ์ 13 86.7 0 0 2 13.3 
แผนปฏิบัติการ 15 100 0 0 0 0 

  ยกตัวอย่างการจัดทำแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (PL) สู่ครอบครัวเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สร้างเสริมสานพลัง
ขับเคลื่อนทุกภาคส่วน 
  ยกตัวอย่างแผนปฏิบัติการภายใต้โครงการเสริมสร้างพลเมืองสูงวัยรู้ทันสื่อ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถรู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีต่าง ๆ และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
   ขั้นที่ 2 วิเคราะห์องค์การ  
ตารางที่ 4.5 ความคิดเห็นต่อการวิเคราะห์องค์การในการวางแผน 

การ
วิเคราะห์
องค์การ 

แผนกลยุทธ์ (N=15) แผนปฏิบัติการ (N=15) 

สถานการณ ์
ภายใน 

สถานการณ ์
ภายนอก 

สถานการณ ์
ภายใน 

สถานการณ ์
ภายนอก 

ความถี่  ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ ความถี่  ร้อยละ ความถี่  ร้อยละ 

จุดแข็ง 13 86.7 12 80 15 100 15 100 
จุดอ่อน 13 86.7 12 80 15 100 15 100 
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การ
วิเคราะห์
องค์การ 

แผนกลยุทธ์ (N=15) แผนปฏิบัติการ (N=15) 

สถานการณ ์
ภายใน 

สถานการณ ์
ภายนอก 

สถานการณ ์
ภายใน 

สถานการณ ์
ภายนอก 

ปัญหา 13 86.7 10 66.7 15 100 15 100 
โอกาส 13 86.7 13 86.7 15 100 15 100 

  จากตารางที่ 4.5 พบว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีการวิเคราะห์
องค์การในการวางแผนโดยใช้หลัก SWOT กล่าวคือมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคขององค์การว่ามีสถานการณ์ภายในและสถานการณ์ภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การ
อย่างไร ซึ่งช่วยทำให้การวางแผนแต่ละประเภทมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้มีจุดที่น่า
สังเกตในการวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ภายนอกของการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่มีเพียงร้อยละ 66.7 
ที่ทำให้เห็นว่าการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่จะส่งผลกระทบและปัญหาแก่องค์การยังมีน้อย 
อาจก่อให้เกิดผลต่อการวางแผนกลยุทธ์องค์การได้ ซึ่งองค์การต้องพึงระมัดระวัง เนื่องจากแผนกล
ยุทธ์มีระยะเวลานาน  
 ยกตัวอย่างการจัดทำแผนกลยุทธ์ มีการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่เกี่ยวกับปัญหาของ
เด็ก ครอบครัวในชุมชน รวมถึงนโยบายจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และมีการวิเคราะห์
ต้นทุนในการดำเนินงานที่มีคนทำงาน มีจิตอาสา มีองค์ความรู้ มีกระบวนการ และมีการหนุนเสริม
จากทุนภายนอกที่เข้ามาสนับสนุนในการทำงาน ทำให้เกิดเป้าหมายในการทำงาน พัฒนาเด็ก เยาวชน
และครอบครัวให้มีศักยภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
 ยกตัวอย่างการจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลเมืองสูงวัยรู้ทันสื่อ มีการ
วิเคราะห์หลักสูตรที่กำหนดจากหน่วยงานผู้ให้ทุน ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร และใครสามารถเป็น
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมได้ 
   ขั้นที่ 3 สร้างทางเลือก 
ตารางที่ 4.6 ความคิดเห็นต่อการสร้างทางเลือกของแผน 

การสร้าง
ทางเลือก 

แผนกลยุทธ์ (N=15) แผนปฏิบัติการ (N=15) 
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

มี 10 66.7 15 100 
ไม่มี 5 33.3 0 0 
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  ภายหลังจากการวิเคราะห์องค์การ ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกแล้ว สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ได้มีการสร้างทางเลือกในการดำเนินงานทั้งใน
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยเฉพาะในแผนปฏิบัติการที่ถูกให้ความสำคัญมาก เนื่องจากเป็น
แผนการดำเนินงานที่ต้องขับเคลื่อนเพ่ือตอบโจทย์โครงการต่าง ๆ และตอบสนองต่อเป้าหมายของ
องค์การ และเพ่ือให้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน จึงมีการสร้างทางเลือกแผนปฏิบัติการ เรียกว่า 
แผน A แผน B ซึ่งจะมีความแตกต่างในรายละเอียดการลำดับกิจกรรมเล็กน้อย เพ่ือให้สามารถนำไป
ปรับใช้ได้ทันท่วงที  
 “ตอนเราจัดงานสมัชชาครอบครัวเมื่อปีก่อน เรามีประมาณ 2-3 หลักสูตรที่คล้าย ๆ กัน แค่
สลับช่วงกิจกรรม เพ่ือดูความเหมาะสมว่าถ้า แผน A มีปัญหา เราจะปรับเป็นแผน B” (ประเสริฐ, 
2561) 
   ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ทางเลือก  
ตารางที่ 4.7 ความคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ทางเลือกของแผน 

การวิเคราะห์ทางเลือก 
ความคิดเห็น (N=15) 

ความถี่ ร้อยละ 

มี 15 100 
ไม่มี 0 0 

  จากตารางที่ 4.7 พบว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีการนำทางเลือก
ที่ได้ในแต่ละทางเลือกมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย เพ่ือให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการนำไป
ปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 “เวลาเราคุยเรื่องหลักสูตรสูงวัย เรามานั่งดูร่วมกันว่า ถ้าเรามีการอธิบายเนื้อหาเชิงวิชาการ
ก่อน ผู้สูงอายุต้องไม่อยากฟังแน่ ๆ เราเลยเอาเรื่องจำลองบทบาทเข้ามาก่อน เพ่ือให้เขารู้สึกสนุก 
อยากทำกิจกรรมกับเราจนจบ แล้วเราค่อยแทรกเนื้อหาเข้าไป” (ร้อยกรอง, 2561) 
   ขั้นที่ 5 กำหนดแผน  
ตารางที่ 4.8 ความคิดเห็นต่อการกำหนดแผนกิจกรรม 

การกำหนดแผน 
ความคิดเห็น (N=15) 

ความถี่ ร้อยละ 

การระบุผู้รับผิดชอบ 15 100 
การระบุระยะเวลา 15 100 
การระบุวิธีการ 15 100 
การระบุงบประมาณ 15 100 
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จากตารางที่ 4.8 การกำหนดแผนกิจกรรมของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์  พบว่าได้มีการนำทางเลือกที่เลือกแล้วมากำหนดว่าใครควรทำอะไร ทำอย่างไร ทำเม่ือไหร่ ใช้
งบประมาณเท่าไหร่ในการดำเนินการ ซึ่งคณะทำงานเรียกว่า “หลักสูตร” ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมในการ
ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
 “อย่างหลักสูตรการจัดกิจกรรมให้ศพค. เราก็มาตกลงกันว่าใครจะรับผิดชอบส่วนไหน โดย
เราให้คณะทำงานเลือกเองตามความสามารถหรือความอยากทำ มีการกำหนดเวลาในการทำกิจกรรม
ที่ชัดเจน เช่น สันทนาการ คนนี้เอาไป ให้เวลา 30 นาที ชี้แจงโครงการ คนนี้เอาไป 15 นาที แบ่งกัน
ทำตามความถนัด” (บุษบา, 2561) 
   ขั้นที่ 6 ปฏิบัติตามแผน  
ตารางที่ 4.9 ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามแผน 

การปฏิบัติตามแผน 
ความคิดเห็น (N=15) 

ความถี่ ร้อยละ 

ใช่ 15 100 
ไม่ใช่ 0 0 

 
   จากตารางที่ 4.9 พบว่าเมื่อได้มีการกำหนดแผนในการดำเนินงานแล้ว 
สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ได้นำแผนมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ 
   ขั้นที่ 7 ประเมินแผน  
ตารางที่ 4.10 ความคิดเห็นต่อการประเมินแผน 

การประเมิน/ปรับแผน 
ความคิดเห็น (N=15) 

ความถี่ ร้อยละ 

ประเมินสถานการณ ์ 15 100 
มีการปรึกษากัน 15 100 
สร้างมติร่วมกัน 15 100 

    
   จากตารางที่ 4.10 พบว่าโดยในระหว่างการดำเนินกิจกรรม คณะทำงานจะ
มีการประเมินสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรวม ว่าสามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ได้
หรือไม่ ต้องปรับหรือแก้ไขอย่างไร 
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   ขั้นที่ 8 ปรับแผน  
   หลังจากมีการประเมินแผนว่าสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ หากพบ
เจอปัญหาหรืออุปสรรค หรือต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้มีการดำเนินกิจกรรมได้อย่างราบรื่น คณะทำงาน
จะมีการปรึกษากันและมีมติให้ปรับแผนตามแผน B ที่กำหนดไว้ หรือถ้าเกิดสถานการณ์ที่เกินความ
คาดหมาย ไม่สามารถนำแผน B ที่กำหนดไว้ร่วมกันมาใช้ได้ ก็จะปรับกิจกรรมให้สามารถดำเนินการ
ไปได้ตามสมควร 
 “วันที่เราจัดสมัชชา เราประเมินแล้วว่าระยะเวลาจะเกินกว่าที่เรากำหนด เดิมเรามีแผนใน
การชวนกันแลกเปลี่ยนในแต่ละประเด็น แต่ด้วยคนเยอะและเวลาไม่พอ เราจึงปรับให้มีการแบ่งห้อง
ย่อยตามประเด็น ให้ทีมงานคุมห้องย่อยชวนผู้เข้าร่วมคิดร่วมกัน แล้วค่อยนำมาสรุปภาพรวมตอนท้าย
อีกที” (ประเสริฐ, 2561)  
  สำหรับกระบวนการวางแผนของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ที่มีค่าร้อย
ละสูง ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการทำงานที่มีการบ่มเพาะความคิดและมีวิธีการสร้างการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงทำให้ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญมีความเชื่อม่ันและเห็นพ้องตรงกันในแต่ละประเด็น 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 สรุปการวางแผนของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์   
 

  4.4.2 การจัดองค์การ 
  การจัดองค์การ คือ การจัดโครงสร้างของกลุ่มงาน การจัดระบบงาน การจัดระบบ
กิจกรรมในหน่วยงาน โดยกำหนดและแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และ
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คำนึงถึงสายงานในองค์การเป็นหลัก เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ ซึ่งการจัดองค์การถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของผู้บริหารที่ต้องมีหน้าที่กำหนดภาระ
งาน กำหนดอำนาจหน้าที่ กำหนดการใช้ทรัพยากรและกำหนดโครงสร้างขององค์การ เพ่ือให้การ
ดำเนินงานมีความเป็นระเบียบ โดยสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีรูปแบบในการจัด
องค์การ ดังนี้ 
   4.4.2.1 การแบ่งงานกันในองค์การ  
ตารางที่ 4.11 ความคิดเห็นต่อการแบ่งงานกันในองค์การ 

การแบ่งงานกันในองค์การ 
ความคิดเห็น (N=15) 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

การแบ่งงานและมอบหมายงาน     
  คำนึงถึงคุณสมบัติ 15 100 0 0 0 0 
  คำนึงถึงความรู้ 10 66.7 5 33.3 0 0 
  คำนึงถึงความสามารถ 13 86.7 2 13.3 0 0 
บุคคลหลักในการทำงาน     
  ประธาน 15 100 0 0 0 0 
  คณะทำงาน 15 100 0 0 0 0 
  ผู้ประสานงาน 15 100 0 0 0 0 

    
 จากตารางที่ 4.11 พบว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีการแบ่งงานและ
มอบหมายอำนาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้กับคณะทำงานในองค์การ โดยคำนึงถึง
คุณสมบัติเป็นส่วนสำคัญ คำนึงถึงความรู้และความสามารถของบุคคลที่สอดคล้องกับลักษณะของงาน
ที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่ามีการคำนึงถึงความรู้เพียงร้อยละ 66.7 ซึ่งผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญให้
เหตุผลว่า “ไม่มีความรู้ เราก็มาทำงานร่วมกันได้ บางคนจบป.4 แต่เรามีใจในการทำงาน มี
ความสามารถ เราก็สามารถช่วยงานกันได้” (รัก, 2561) 
 ทั้งนี้การแบ่งงานกันทำภายในองค์การเกิดจากการประชุม ปรึกษา หารือและวางแผนร่วมกัน
ในคณะทำงานขององค์การ โดยบุคคลที่มีความสำคัญและเป็นบุคคลหลักในการทำงาน ได้แก่ 
ประธาน คณะทำงาน และผู้ประสานงาน ซึ่งผู้ประสานงานจะมีบทบาทหน้าที่ในการเชื่อมประสานกับ
หน่วยงานภายนอก ชุมชน และคณะทำงานขององค์การเพ่ือให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและวัตถุประสงค์ขององค์การด้วย 
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 ภายใต้การแบ่งงานกันทำของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ยังมีความยืดหยุ่น 
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ได้จำกัด
บทบาทหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง ด้วยความเชื่อที่ว่า “มนุษย์ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้” ดังคำ
กล่าวที่ว่า 
 “ผู้ประสานงาน สามารถเข้ากับคนได้ง่าย รู้จักคิด วางแผนและนัดประชุมกับพี่น้องในสถาบัน
ฯ อยู่เสมอ ซึ่งเขาสามารถเขียนรายงาน และดูแลเรื่องการจ่ายเงินได้เป็นอย่างดี เวลามีโครงการเข้ามา
ใหม่ ๆ ผู้ประสานงานก็ยังเป็นคนเดิม ส่วนบทบาทอ่ืน ๆ เราก็จะมาคุยกันในวงประชุมก่อนเพ่ือ
มอบหมายให้คนที่สามารถทำได้ รับผิดชอบในงานนั้น ๆ” (ปราณี, 2561) 
 “อย่างบทบาทของการเป็นวิทยากรในเวทีแต่ละครั้งก็แล้วแต่ว่าได้ประเด็นอะไร อย่างการ
สันทนาการทุกคนสามารถทำได้ เพราะเรียนรู้เครื่องมือ วิธีการต่าง ๆ มาด้วยกัน และเรารู้ว่าเราต้อง
ทำกระบวนการอะไรกับชาวบ้าน เพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น แต่ก็มีบางครั้งที่พอถึงหน้างาน 
ผู้รับผิดชอบติดธุระด่วน ทุกคนสามารถเข้ามาช่วยได้ มีการปรับการทำงานหน้างาน เนื่องจากทุกคนรู้
และเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ด้วยกัน” (มาลัย, 2561) 
 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมคิด บางโม (2553, น. 115-120) ที่มองว่าการแบ่งงานกันใน
องค์การ คือ การแยกงานหรือรวมงานที่มีลักษณะเดียวกันไว้ด้วยกัน แล้วมอบหมายงานนั้น ๆ ให้แก่
บุคคลในองค์การรับผิดชอบตามความถนัดหรือความสามารถในการทำงานนั้น ๆ 
   4.4.2.2 การจัดแผนกงานในองค์การ 
  สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีการจัดแผนกงานในองค์การที่เป็นการ
รวบรวมงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันให้อยู่รวมกัน เพ่ือให้มีการดำเนินงานที่สัมพันธ์และสอดคล้อง
กัน แบ่งออกเป็น 4 แผนก ได้แก่ 
  1) ฝ่ายผู้บริหาร เป็นการรวมสายงานสำหรับผู้ที่มีบทบาทในการคิด ออกแบบ 
วางแผนหลักในการทำงานภายใต้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  รวมจำนวน 4 คน 
  2) ฝ่ ายสื่อและประชาสัม พันธ์  เป็นการรวมงานที่ ทำหน้ าที่ ในการสื่ อสาร 
ประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายใต้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์  เช่น การเป็นนักสื่อสาร นักจัดรายการวิทยุ ฝ่ายควบคุมสื่อเสียง ฝ่ายถ่ายภาพ/วิดีโอ 
เป็นต้น โดยมีคณะทำงานในฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 คน 
  3) ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน เป็นการรวมงานที่ทำหน้าที่ในการจัดทำเอกสาร
ประชุม เอกสารการเงิน ประสานงานต่าง ๆ เพ่ือให้งานดำเนินไปได้อย่างปกติ โดยมีคณะทำงานใน
ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน จำนวน 5 คน  
  4) คณะทำงาน เป็นการรวมตัวของคนที่มีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ของ
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องค์การได้ ซึ่งคณะทำงานในองค์การจะเป็นแกนนำที่มีจิตอาสา มีการขับเคลื่อนงานด้านสังคมใน
ชุมชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  รวมจำนวน 13 คน 
  และจากการสอบถามผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ ในการประเมินคะแนนความพึงพอใจต่อ
บทบาทการทำงานของแต่ละแผนกในองค์การ สามารถขับเคลื่อนงานได้ตามบทบาทที่แท้จริงหรือไม่ 
โดยมีเกณฑ์แบ่งออกเป็นช่วงคะแนน ดังนี้ 
   คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
   คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
   คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
   คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
   คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 พบว่าผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญมีความพึงพอใจต่อบทบาทการทำงานของแต่ละแผนกในองค์การอยู่
ที่คะแนนเฉลี่ย 4.9 ถือว่ามีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.7 ซึ่งมีจุดที่น่าสังเกตถึง
คะแนนความพึงพอใจในระดับสูง ทั้งนี้เนื่องจากการเข้ามามีส่วนร่วมและเห็นบทบาทการทำงานที่
ชัดเจนของแต่ละแผนก สามารถทำหน้าที่ได้ไม่ขาดตกบกพร่องและพร้อมช่วยเหลือและเอ้ือเฟ้ือต่อ
การทำงานในแผนกต่าง ๆ ด้วยความมีจิตอาสาด้วย ส่วนคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม ระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 13 เนื่องจากมองว่าการทำงานยังคงตกอยู่ในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในองค์การมากเกินไป เช่น 
ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน ที่มีคณะทำงานจำนวน 5 คน แต่ยังคงเห็นบทบาทหลักที่ทำหน้าที่
หลายอย่างเพียงคนเดียว ทั้งนี้เนื่องจากภารกิจที่หลากหลายของคณะทำงานท่านอ่ืน ๆ จึงทำให้ไม่
สามารถเข้ามาช่วยในการทำงานได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น มีรายละเอียดดังตาราง 4.12 
 
ตารางที่ 4.12 ตารางแสดงความพึงพอใจต่อบทบาทของแผนกงานในองค์การ 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ (N=15) 

มากที่สุด ร้อยละ มาก ร้อยละ 

ฝ่ายผู้บริหาร 13 86.7 2 13.3 
ฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ 14 93.3 1 6.7 
ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน 15 100 0 0 
ฝ่ายคณะทำงาน 15 100 0 0 
ภาพรวม 13 86.7 2 13.3 
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   4.4.2.3 โครงสร้างองค์การ 
   สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีการจัดโครงสร้างองค์การ เพ่ือ
แสดงความสัมพันธ์ที่ต้องมีการประสาน เชื่อมการทำงานร่วมกันในรูปแบบโครงสร้างองค์การตาม
หน้าที่ แบ่งตามลักษณะงานและความสามารถของแต่ละบุคคลในองค์การ เรียกว่า “คณะทำงาน
สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ” ประกอบด้วย 
   - ประธาน   จำนวน 1 คน 
   - รองประธาน  จำนวน 3 คน 
   - เลขานุการ  จำนวน 1 คน 
   - เหรัญญิก  จำนวน 1 คน 
   - ผู้ประสานงาน  จำนวน 1 คน 
   - สื่อ/ประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 คน 
   - ปฏิคม   จำนวน 2 คน 
   - คณะทำงาน  จำนวน 13 คน 
  รวมจำนวนทั้งสิ้น  25 คน 

 
ภาพที่ 4.4 โครงสร้างคณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์   

  
  ซึ่งแม้ว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ จะมีการกำหนดโครงสร้างตามหน้าที่ไว้
อย่างชัดเจน แต่มีการบริหารจัดการโครงสร้างแบบองค์การสมัยใหม่ ในรูปแบบองค์การแนวราบ 
(Horizontal Organization) ที่มีการทำงานแบบยืดหยุ่น ใช้ความเป็นจิตอาสาในการทำงาน 
คณะทำงานหรือบุคคลอ่ืน ๆ สามารถเข้ามาช่วยทำงานในส่วนต่าง ๆ ได้ สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยผ่านการปรึกษาหารือ ประชุมวางแผนการทำงานร่วมกัน เพ่ือให้เกิด
กระบวนการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ  
 “ประธานสถาบันฯ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทำงาน ทั้ง ๆ ที่แม่อยากลาออกจากตำแหน่ง
หลายครั้ง เนื่องจากแม่มองว่าแม่ไม่ได้ทำงาน อยากให้คนที่มีความรู้ มีความสามารถขึ้นมาเป็นผู้นำ 

ประธาน

รองประธาน เลขานกุาร ผู้ประสานงาน เหรัญญิก ปฏิคม สื่อ/ประชาสมัพนัธ์ คณะท างาน
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แต่คณะทำงานไม่ยินยอม ขอร้องให้แม่ยังอยู่ และพวกเราก็ทำงานกันได้ อาจเป็นเพราะเราเป็นการ
รวมตัวที่เกิดจากจิตอาสา อยากทำงานเพ่ือบ้าน เพื่อชุมชนของเรา เราจึงไม่ได้ยึดติดว่าใครจะเป็นผู้นำ 
แต่แค่ขอให้มีคนที่เป็นศูนย์กลางให้เราได้ยึดถือทางจิตใจ สร้างแรงใจให้คนทำงานอยู่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่
ในสถาบันฯ” (มาลัย, 2561) 
 “คนทำงานสามารถเดินเข้า เดินออกได้ตามแต่ความสะดวกหรือระยะเวลาที่มี เรามีการ
ประสานงาน นัดประชุมคนทำงานเพ่ือแบ่งบทบาทหน้าที่กัน ใครว่างก็มาช่วยกัน เพราะเรามองว่ามัน
ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่มันคืองานของคน จังหวัดสุรินทร์ที่ต้องมาช่วยกัน บางครั้งเราก็ให้
แกนนำชาวบ้านทำหน้าที่เป็นวิทยากร ผู้นำสันทนาการ หรือบางทีเราก็ให้คณะทำงานคนอ่ืนที่ว่างมา
ช่วยกันทำ ทำสันทนาการบ้าง ทำ Mapping บ้าง เดินแจกกระดาษบ้าง เดินไมค์บ้าง” (สมหมาย, 
2561) 
 “โครงสร้างเป็นเพียงตุ๊กตา ที่เรามีการจัดรูปองค์กรภายในต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ไม่แยกการ
ทำงานชัดเจน แต่เราช่วยกันทำงาน ให้เกียรติกันและกัน” (มานะ, 2561) 
 สอดคล้องกับแนวคิดของณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์และฉัตยาพร เสมอใจ (2547, น. 102-114) ที่
มองว่าองค์การแนวราบเป็นองค์การที่มีการให้อำนาจแก่พนักงานในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา โดย
องค์การแนวราบจะมีการแบ่งโครงสร้างตามกระบวนการที่สำคัญและสร้างทีมงานที่ประกอบด้วย
พนักงานในหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อให้องค์การสามารถดำเนินกิจกรรมได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งหลักการสำคัญขององค์การแนวราบคือ มุ่งให้ความสำคัญของกระบวนการ มิใช่เนื้องาน 
 ทั้งนี้ยังพบว่าในสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ยังมีโครงสร้างแบบองค์การแบบ
เมทริกซ์ (Matrix Structure) ที่เป็นการรวมโครงสร้างแบบทีมงานและโครงสร้างองค์การตามหน้าที่
เข้าด้วยกัน โดยในแต่ละโครงการจะมีผู้รับผิดชอบหลัก แต่ทั้งนี้ต้องทำงานภายใต้การประสานของผู้
ประสานงานที่จะเป็นบุคคลสำคัญในการได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือรับองค์ความรู้จากผู้ให้ทุน และ
นำมาแบ่งงานให้แก่ผู้รับผิดชอบหลัก ที่จะมีคณะทำงานที่มีจิตอาสาและมีความเหมาะสมเข้ามาช่วยใน
การขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกับอนิวัช แก้วจำนงค์ 
(2557, น. 102-108) มุกมณี มีโชคชูสกุล (2555, น. 120-125) วิเชียร วิทยอุดม (2554, น. 3-13-3-
18) สมคิด บางโม (2553, น. 131-134) สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ (2550, น. 52-58) และวิทยา ด่าน
ธำรงกูล (2546, น. 175-182) ที่มองว่าโครงสร้างองค์การแบบเมทริกซ์ (Metrix Organization) มี
สายการบังคับบัญชา 2 สาย คือ สายบังคับบัญชาที่เป็นงานประจำและสายบังคับบัญชาที่เป็นงาน
โครงการที่เป็นแนวดิ่งหรือแนวนอนโดยมีอำนาจเท่ากัน โดยการจัดโครงสร้างองค์การรูปแบบนี้
สามารถนำบุคคลากรที่มีความรู้และเหมาะสมมาช่วยงานได ้
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  4.4.3 การจัดสรรบุคลากร 
  การจัดสรรบุคลากร คือ การกำหนดและจัดสรรบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่
ได้กำหนดไว้  โดยมีการสรรหา คัดเลือกบุคคล มีการจูงใจบุคคลให้เข้ามาทำงาน มีการฝึกอบรม 
พัฒนาและรักษาบุคคลไว้ให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ต้องการโดยใช้ความรู้และความสามารถของ
บุคคลที่มี เพ่ือให้งานสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ มีรูปแบบโครงสร้างแบบคณะทำงาน ที่เป็นจิตอาสา มีเจ้าหน้าที่ประจำจำนวน 1 คน มี
กระบวนการในการจัดสรรบุคลากรในองค์การ ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การวางแผนกำลังคน   
ตารางที่ 4.13 ความคิดเห็นต่อการวางแผนกำลังคน 

การวางแผนกำลังคน 
ความคิดเห็น (N=15) 

ใช่ ไม่ใช่  ไม่ทราบ 
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

มีการพิจารณากำลังคน 14 93.3 0 0 1 6.7 
มีการคาดการณ์ในอนาคต 14 93.3 0 0 1 6.7 
 
  จากตารางที่ 4.13 ทำให้เห็นว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีการ
พิจารณากำลังคนในองค์การและคาดการณ์ในอนาคตว่าองค์การต้องการคณะทำงานที่เป็นเจ้าหน้าที่
ประจำเพ่ิมจำนวนเท่าใด เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงการต่าง ๆ ที่ สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์  ต้องขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย 
  “เมื่อประมาณปี 2550-2552 มีหลายโครงการมาก และเรามีเจ้าหน้าที่ประสานงาน
เพียงคนเดียวที่ต้องทำหน้าที่ทั้งประสานงาน ดูแลการเงิน จัดทำรายงาน เราจึงคิดว่าเราน่าจะรับคน
เพ่ิมเข้ามาทำหน้าที่ประสานงานหรือทำการเงิน” (บุษบา, 2561)   
  สอดคล้องกับแนวคิดของในขณะที่ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์และฉัตยาพร เสมอใจ 
(2547, น. 132-150) และศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545, น. 249-269) ที่กล่าวถึงว่าในการ
จัดสรรบุคลากร องค์การจะต้องมีการวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) ที่ผู้บริหารจะต้อง
คาดการณ์ความต้องการกำลังคนในอนาคตขององค์การ เพ่ือให้ได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถตรงกับความต้องการขององค์การ  
  ทั้งนี้ร้อยละ 6.7 ยืนยันว่าไม่ทราบว่ามีการวางแผนกำลังคน เนื่องจากมีการเชื่อม
ร้อยงานในระดับปฏิบัติการ ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือรับรู้ข้อมูลภายในขององค์การมากนัก 
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ขั้นที่ 2 การสรรหาบุคคล  
ตารางที่ 4.14 ความคิดเห็นต่อการสรรหาบุคคล 

การสรรหาบุคคล 
ความคิดเห็น (N=15) 

ใช่ ไม่ใช่  ไม่ทราบ 
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

1. การสรรหาแบบคุณธรรม 
  การประกาศรับสมัคร 15 100 0 0 0 0 
  การระบุตำแหน่ง 15 100 0 0 0 0 
  การระบุคุณสมบัติ 14 93.3 0 0 1 6.7 
  การระบุเงินเดือน 15 100 0 0 0 0 
2. การสรรหาแบบอุปถัมภ์ 
  การบอกต่อในคณะทำงาน 15 100 0 0 0 0 
  การระบุตำแหน่ง 15 100 0 0 1 0 
  การระบุคุณสมบัติ 14 93.3 0 0 1 6.7 
  การระบุเงินเดือน 14 93.3 0 0 1 6.7 

 
   จากตารางที่ 4.14 การรับรู้การสรรหาบุคคล พบว่าเมื่อได้มีการวางแผน
กำลังคนและพบความต้องการที่ต้องการรับเจ้าหน้าที่เพ่ิม สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ จึง
ได้ทำการสรรหาบุคคลเพ่ือรับเข้ามาทำงานเพ่ิม โดยในระยะแรก ปีพ.ศ.2549-2553 มีระบบการสรร
หาด้วยระบบคุณธรรม กล่าวคือ มีการประกาศตามสถานที่ต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ เช่น ประกาศ
ตามมหาวิทยาลัย ประกาศตามสถานีวิทยุ เป็นต้น โดยมีการระบุตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร คือ 
เจ้าหน้าที่การเงิน พร้อมระบุคุณสมบัติที่ต้องมีความรู้เรื่องการเงิน ชอบเรียนรู้ สามารถเข้าใจการ
ทำงานในชุมชน และระบุเงินเดือน 7,000 บาท และในระยะต่อมาที่ต้องการเจ้าหน้าที่ประสานงาน
โครงการเพ่ิมเติม จึงได้มีการใช้ระบบสรรหาแบบคุณธรรมอีกครั้ง แต่พบปัญหาว่าไม่สามารถทำงาน
กับชุมชนและคณะทำงานท่านอ่ืน ๆ ได้ จึงได้เปลี่ยนเป็นระบบสรรหาแบบอุปถัมภ์ กล่าวคือ มีการ
บอกต่อกับคณะทำงานในสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ว่าต้องการเจ้าหน้าที่ประสานงาน 
ให้ช่วยแนะนำคนที่มีความรู้ ความสามารถหรือมีแนวโน้มที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ได้ ซึ่งมีคณะทำงานหลายคนได้แนะนำลูกหลานหรือเครือญาติให้เข้ามา
ทำงาน 
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 “ตอนพ่ีเข้ามา เราต้องการเจ้าหน้าที่การเงินเพราะมันมีโครงการเข้ามาเยอะ จึงประกาศรับ
สมัคร ติดป้ายตามมหา’ลัย ประกาศตามสถานีวิทยุที่คณะทำงานเราเป็นดีเจอยู่ บอกตำแหน่ง 
คุณสมบัติที่เราอยากได้และระบุเงินเดือนด้วย” (ร้อยกรอง, 2561) 
 “พอคนเก่าออกไปเพราะเขาไม่สามารถทำงานกับชุมชนได้ มาบ้าง ไม่มาบ้าง ทำให้งานเรามี
ปัญหา คณะทำงานก็ประชุมกัน ตกลงกันว่า ใครมีลูกหรือญาติที่ว่างงานก็เอามาช่วยงานกันก่อน ทำ
ให้ตอนหลังเรามีเจ้าหน้าที่ที่มาจากคณะทำงานของเราแนะนำมา” (มาลัย, 2561) 
  สอดคล้องกับแนวคิดของมุกมณี มีโชคชูสกุล (2555, น. 141-156) สุรพันธ์ ฉัน
ทแดนสุวรรณ (2550: 62-65) ที่มองว่าองค์การสามารถสรรหาบุคคลได้ 2 วิธี ได้แก่ การสรรหา
ภายนอกองค์การ ที่มีการประกาศรับสมัครจากบุคคลภายนอกและการสรรหาภายในองค์การ ที่มีการ
สรรหาบุคคลที่อยู่ในองค์การเข้ามาทำหน้าที่ที่ต้องการแทน ซึ่งทั้งการสรรหาจากภายในและภายนอก
องค์การต้องมีการประกาศรับสมัคร 
  เช่นเดียวกับแนวคิดของที่ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์และฉัตยาพร เสมอใจ (2547, น. 
132-150) และศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545, น. 249-269) ที่มองว่าโดยแหล่งที่มาในการสรรหา
บุคคลเข้าทำงานอาจมาจากภายในองค์การและภายนอกองค์การ กล่าวคือ ภายในองค์การ 
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้คัดเลือก โดยพิจารณาจากผลงานและคุณสมบัติ หรือประกาศรับสมัครจาก
บุคลากรภายในอย่างเป็นทางการและเปิดเผย โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ตำแหน่งที่ต้องการ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ ในขณะที่การสรรหาบุคลากรจากภายนอก 
เป็นการสรรหาบุคคลอ่ืน ๆ เข้ามาปฏิบัติงานภายในองค์การ โดยการสรรหาบุคลากรจากภายนอก
องค์การอาจต้องอาศัยคำแนะนำจากบุคคลากรภายในที่อาจเป็นเครือญาติหรือคนรู้จัก 
  ขั้นที่ 3 การคัดเลือกบุคคล  
ตารางที่ 4.15 ความคิดเห็นต่อการคัดเลือกบุคคล 

การคัดเลือกบุคคล 
ความคิดเห็น (N=15) 

ใช่ ไม่ใช่  ไม่ทราบ 
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

1) การสรรหาแบบคุณธรรม 
การสอบวัดความรู้ 15 100 0 0 0 0 
  แนวคิดการทำงานกับชุมชน 12 80 0 0 3 20 
การสอบสัมภาษณ์ 15 100 0 0 0 0 
  ความมีจิตอาสา 15 100 0 0 0 0 
  ความสามารถ 13 86.7 0 0 2 13.3 
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ตารางที่ 4.15 ความคิดเห็นต่อการคัดเลือกบุคคล (ต่อ) 

การคัดเลือกบุคคล 
ความคิดเห็น (N=15) 

ใช่ ไม่ใช่  ไม่ทราบ 
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

  ทัศนคติในการทำงาน 15 100 0 0 0 0 
  ความรู้เกี่ยวกับชุมชน 12 80 0 0 3 20 
2) การสรรหาแบบอุปถัมภ์ 
การสอบวัดความรู้ 0 0 14 93.3 1 6.7 
การสอบสัมภาษณ ์ 0 0 14 93.3 1 6.7 
ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว 14 93.3 0 0 1 6.7 
 
  จากตารางที่ 4.15 การรับรู้ในการคัดเลือกบุคคล พบว่าภายหลังกระบวนการสรรหา
บุคคลด้วยระบบคุณธรรมเข้ามาทำงาน สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ได้มีการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเข้ามาเป็นคณะทำงาน โดยใช้การสอบวัดความรู้ ความสามารถแบบข้อเขียนเกี่ยวกับ
แนวคิดในการทำงานกับชุมชน และใช้การสอบสัมภาษณ์ที่ประเมินเรื่องความมีจิตอาสา 
ความสามารถ ทัศนคติในการทำงานและความรู้เกี่ยวกับชุมชน โดยมีคณะกรรมการ 4 คนทำการ
สัมภาษณ์และให้คะแนน แต่เมื่อใช้ระบบสรรหาแบบระบบอุปถัมภ์ ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญร้อยละ 93.3 
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้มีการใช้ระบบการคัดเลือกบุคคลเช่นเคย แต่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่
คณะทำงานแนะนำบุคคลให้เข้ามาทำงานร่วมกัน 
 “ตอนนั้นเรามีคณะกรรมการ 4 คน เขามาสอบแล้วเราก็นั่งสัมภาษณ์ เราดูเรื่องความมีจิต
อาสาเป็นอันดับแรก เพราะงานของเรามันต้องใช้ความเป็นจิตอาสา” (รัก, 2561) 
 “พ่ีนั่งคุยกับเขาเรื่องการทำงานกับชุมชนด้วย ว่าเขามีมุมมองหรือมีแนวคิดกับการทำงานใน
ชุมชนอย่างไร พ่ีเองก็อยากได้คนที่มองว่าการทำงานพัฒนามันต้องเริ่มจากชุมชน” (มานะ, 2561) 
 “ตอนนั้นมี 4 เกณฑ์ที่เราใช้วัดคือ เราดูความเป็นจิตอาสา ดูความรู้ความสามารถ ทัศนคติใน
การทำงานและความรู้เกี่ยวกับชุมชน และเรามีการสอบข้อเขียนด้วย” (ร้อยกรอง, 2561) 
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  ขั้นที่ 4 การฝึกอบรมและพัฒนา  
ตารางที่ 4.16 ความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมและพัฒนา 

การฝึกอบรมและพัฒนา 
ความคิดเห็น (N=15) 

ใช่ ไม่ใช่  ไม่ทราบ 
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

1.มีการฝึกอบรมและพัฒนา 15 100 0 0 0 0 
2.แหล่งงบประมาณ 
  1) สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์  

0 0 15 100 0 0 

  2) ผู้สนับสนุนโครงการ 15 100 0 0 0 0 
   - สสส. 15 100 0 0 0 0 
   - พมจ. 12 80 0 0 3 20 
 
  จากตารางที่ 4.16 ทำให้ทราบว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะทำงาน แต่ด้วยงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งทุน ที่มีเพียง
งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม ทำให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ไม่มีงบประมาณที่
เพียงพอต่อการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะทำงาน แต่สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์  สามารถเพ่ิมพูนองค์ความรู้และทักษะให้แก่คนทำงานได้ ด้วยการส่งผู้ประสานงานหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าประชุม อบรมพัฒนาศักยภาพกับผู้ให้ทุนทั้งจากผู้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ได้แก่ สสส.
และพมจ. ที่มักจะมีการประชุมทุก 2 เดือน หรือมีการประชุม อบรมเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ เพ่ิม
กระบวนการใหม่ ๆ หรือถอดบทเรียนอยู่เสมอ จากนั้นผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะนำกลับมา
ถ่ายทอดให้คณะทำงานอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมได้ร่วมรับฟังร่วมกัน 
 “เราไม่มีงบพัฒนาหรืออบรม แต่เราโชคดีที่คนให้ทุนเขามีประชุม มีอบรม ให้ความรู้ ให้
เครื่องมือบ่อย เช่น พรบ.ครอบครัว การทำแผนที่เดินดิน หลักสูตรนักพัฒนาครอบครัว เราก็ส่งคนนั้น
ไป คนนี้ไป ส่งคนที่คิดว่าจะกลับมาถ่ายทอดให้เราได้ส่งคนที่อยากเรียนรู้ไปฟัง แล้วกลับมาเล่าสู่กัน
ฟัง” (บุษบา, 2561) 
 “ที่พ่ีให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  เป็นวิทยากรครอบครัวระดับจังหวัด เพราะ
พ่ีรู้ว่าพวกเขามีโอกาสไปประชุม ไปรับความรู้ เครื่องมือใหม่ ๆ จากส่วนกลางอยู่บ่อย ๆ แล้วเขาก็เอา
มาปรับใช้กับพ้ืนที่ อย่างกระบวนการ PL การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ดึงความรู้หรือประสบการณ์จาก
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คนอ่ืนมาร่วมถ่ายทอด พ่ีมองว่ามันดีมากเลยนะ มันช่วยให้คนกล้าพูด กล้าคิด กล้าแลกเปลี่ยนกัน” 
(อนุรักษ์, 2561) 
 “แม่มีโอกาสได้ไปร่วมเรียนรู้ ประชุม อบรมกับส่วนกลางบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออม การ
รู้ทันสื่อ แล้วแม่ก็เอามาใช้ในครอบครัวและบอกต่อคนในชุมชนนี่ล่ะ อย่างคาถารู้ทันสื่อแม่ก็เอามา
แซวกันว่ามันจำเป็นไหม เดือนร้อนใครเปล่า ถามเพ่ือนหรือยัง แล้วก็ขำ ๆ กันไป แต่มันช่วยเตือนกัน
ได้ด”ี (ประครอง, 2561) 
  ขั้นที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตารางที่ 4.17 ความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ความคิดเห็น (N=15) 

ใช่ ไม่ใช่  ไม่ทราบ 
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

1.การประเมินบุคคล 
  เจ้าหน้าที่ประจำ 15 100 0 0 0 0 
  คณะทำงานจิตอาสา 14 93 0 0 1 7 
2.วิธีการประเมิน 
  แบบประเมิน 0 0 15 100 0 0 
  การสังเกต 15 100 0 0 0 0 
  การรับฟัง 14 93.3 0 0 1 6.7 

 
  จากตารางที่ 4.17 ทำให้ทราบว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีรูปแบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำและคณะทำงานจิตอาสา ด้วย
วิธีการสังเกตและรับฟัง กล่าวคือ คณะทำงานชุดเดิมที่มีการทำงานมาอย่างยาวนานจะใช้วิธีสังเกต
คณะทำงานที่ เข้ามาใหม่ในช่วงการทำกิจกรรม การประชุมต่าง ๆ ว่ามีส่วนร่วมและมี ความ
กระตือรือร้นในการทำงานมากน้อยเพียงใด รวมทั้งในการประชุมก็จะใช้การสังเกตและรับฟัง
คณะทำงานว่าเห็นอะไรจากการทำกิจกรรมบ้าง ทั้งนี้ก็มีการรับฟังเรื่องเล่า การบอกต่อพฤติกรรมของ
คณะทำงานที่คณะทำงานพูดคุยกันด้วย  
 “เราไม่มีการประเมินอะไรจริงจังหรอก เราแค่ดูเวลาเขาเข้าทำกิจกรรมกับเรา เขาเป็น
อย่างไร ช่วยงาน อยากเรียนรู้แค่ไหน ไม่นั่งเฉย เราก้มองว่าเขาอยากทำงานกับเราแล้ว เพราะงาน
ของเรามันไม่ใช่งานที่ได้เงิน แต่มันเป็นงานที่ใช้ความเป็นจิตอาสา” (บุษบา, 2561) 
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 “เราอยู่กันแบบพ่ีน้อง เพราะเราเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามา อยากเข้ามาเรียนรู้และมาด้วยใจกัน
จริง ๆ ดูว่าแต่ละคนอยากทำอะไร อยากเรียนรู้อะไร ดูความกระตือรือร้นของเขาที่อยากช่วยงานเรา 
เพราะเราไม่มีค่าตอบแทนอะไรให้” (มาลัย, 2561) 
 “คนก่อนที่เขาออกไป เราก็ดูการทำงานของเขานะ และก็ฟังจากที่คณะทำงานหลายคนเล่า
ให้ฟังบ้างว่าเขาเป็นยังไง เราเองก็เห็นว่าเขาเป็นแบบนั้น บอกเขาบ้างแต่ไม่ได้ไล่ไปไหน” (รัก, 2561) 
  ขั้นที่ 6 การเปลี่ยนตำแหน่งงาน  
ตารางที่ 4.18 ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนตำแหน่งงาน 

การเปลี่ยนตำแหน่งงาน 
ความคิดเห็น (N=15) 

ใช่ ไม่ใช่  ไม่ทราบ 
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

ตามความสามารถ 15 100 0 0 0 0 
ตามความเหมาะสม 15 100 0 0 0 0 
ตามความจิตอาสา 15 100 0 0 0 0 

 
  ขั้นตอนภายหลังจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์  มีรูปแบบการดำเนินงานที่ใช้ความเป็นจิตอาสาและอยากเรียนรู้ ซึ่งคณะทำงานทุกคน
สามารถสลับตำแหน่งหรือหน้างานที่อยากทำได้ตามความสามารถและความเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น 
ผู้ประสานงานที่เดิมทีอยู่ในตำแหน่งการเงิน แต่อยากลองทำงานประสานงาน จึงขอคณะทำงานเข้า
มาร่วมเรียนรู้ด้วย ซึ่งคณะทำงานก็ให้โอกาส จนปัจจุบันเป็นประสานงานที่สามารถเชื่อมร้อยและ
ขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ คณะทำงานที่ไม่ได้ทำงานกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์  เนื่องจากมีการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส พูดจาไม่ให้เกียรติคนอ่ืน ซึ่งคณะทำงานทุกคน
ลงความเห็นร่วมกันว่า คณะทำงานคนดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง จึงมี
การมอบหมายให้คณะทำงานพูดคุยเพ่ือทำความเข้าใจร่วมกัน และยังให้โอกาสในการทำงานร่วมกัน
ต่อ แต่ปัจจุบันคณะทำงานคนดังกล่าวไม่ได้เข้ามาทำงานร่วมกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์  แล้ว 
 “อย่างที่บอก เราอยู่แบบครอบครัว มีอะไรเราก็บอกก็กล่าวกัน เตือนกัน ช่วยกัน เราไม่ไล่
ใครออก เพราะทุกคนไม่มีสิทธิ์ไล่ใคร แต่เขาคงรู้ตัวของเขาเอง เขาจึงไม่มาอีก” (มาลัย, 2561) 
 “ครูเชื่อว่าคนย่อมดึงดูดคน คนเหมือนกันย่อมอยู่ด้วยกันได้ดี เมื่อถึงเวลาคนที่ไม่ใช่จะเดิน
จากไปเอง” (บุษบา, 2561) 
 “ตอนแรกพ่ีเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน แล้วพ่ีอยากพัฒนาตัวเอง ก็เลยขอคณะทำงานขึ้นมาเป็นผู้
ประสานงาน เขาให้พี่เขียนโครงการ พ่ีก็ทำ ผ่านด้วย” (ร้อยกรอง, 2561) 



 257 

 “ตอนแรกพ่ีอยู่ฝ่ายวิชาการ เพราะเขาเห็นว่าเราเป็นครู เราก็เป็น ทำงานวิจัยชุมชน ทำอะไร
หลายอย่าง แต่พอโครงการมันน้อยลง พ่ีก็กลายมาเป็นคณะทำงาน มีงานอะไรก็ช่วยกันทำ เป็น
วิทยากรบ้าง เป็นสันทนาการบ้าง” (มานะ, 2561) 
 
  4.4.4 การประสานงาน 
  การประสานงานเป็นบทบาทที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ผลการดำเนินงานประสบ
ความสำเร็จ ซึ่งกระบวนการจัดการองค์การต่าง ๆ ต้องอาศัยการประสานงาน การติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือทำให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจกัน ซึ่งสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีผู้ประสานงานจำนวน 1 คน ที่ทำหน้าที่ในการประสานการทำงาน
กับคณะทำงานและหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุน เชื่อมร้อยการทำงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใน
การทำงาน  
  1) เทคนิคในการสื่อสาร 
ตารางที่ 4.19 ความคิดเห็นต่อเทคนิคการสื่อสาร 

เทคนิคการสื่อสาร 
ความคิดเห็น (N=15) 

ใช่ ไม่ใช่  ไม่ทราบ 
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

ยุคที่ 1 2549-2552 
  การประชุม 15 100 0 0 0 0 
  โทรศัพท์มือถือ 0 0 15 100 0 0 
  แอพลิเคชั่นไลน์ 0 0 15 100 0 0 
ยุคที ่2 2553-2560 
  การประชุม 15 100 0 0 0 0 
  โทรศัพท์มือถือ 15 100 0 0 0 0 
  แอพลิเคชั่นไลน์ 15 100 0 0 0 0 

 
  จากตารางที่ 4.19 ทำให้เห็นว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีเทคนิค
ในการประสานที่งานที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยและบริบทสภาพแวดล้อมต่าง ๆ กล่าวคือ  
  ยุคที่ 1 พ.ศ. 2549-2560 คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มี
การประสานงาน เชื่อมร้อยการทำงานด้วยการจัดเวทีปะชุม จำนวน 1 ครั้ง/เดือน เพื่อให้คณะทำงาน
ที่เป็นแกนนำชุมชน ได้มีพ้ืนที่แลกเปลี่ยนในการเล่าเรื่องราว สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรม ให้
คำแนะนำ ปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกันในการหาแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนงานต่อในระดับพ้ืนที่  
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิลาวรรณ รพีพิศาล (2550, น. 136) ที่อธิบายว่าการประสานงานของ
องค์การต้องใช้เทคนิควิธีการช่วยเสริมให้การประสานงานมีความสำเร็จ  ต้องจัดให้มีการประชุมเพ่ือ
สร้างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในองค์การ และมีการนิเทศงานที่ถือว่า
เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษาเพ่ือให้บุคลากรเข้าใจและทำงานให้
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  
 “เมื่อก่อนเราเจอกันทุกเดือน มานั่งเล่าเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้น ว่าพอเราลงไปทำกิจกรรมกับ
ชุมชน คนนั้นคนนี้ไปช่วยเราเป็นยังไง เกิดอะไรขึ้นบ้าง ชาวบ้านเปลี่ยนไปยังไง แล้วเราก็มาคุยกันว่า
เราจะขยับยังไงต่อ” (มานะ, 2561) 
 “พ่อรักเขาไปประชุมบ่อย เดือนละครั้ง พี่อยู่ข้างบ้าน พอเห็นเขากลับมาก็จถามว่า ไปไหนมา 
เขาบอกไปขยายเรื่องดี ๆ กับครอบครัวเข้มแข็งมา” (สวย, 2561) 
 “เมื่อก่อนแม่ก็ไปกับครูบุษบา ไปเล่าว่าชุมชนเราเกิดอะไรขึ้นบ้าง เปลี่ยนไปยังไง เราทำอะไร
อยู่ หลัง ๆ เราก็ไม่มีงบในการจ่ายค่าเดินทางให้คณะทำงานที่บ้านอยู่ไกล เราเกรงใจ และแม่ก็แก่แล้ว 
ไปไหนไม่ค่อยสะดวก” (บุญมา, 2561) 
 “เมื่อก่อนแม่ก็เข้าประชุมกับเขาเดือนละครั้ง ไปนั่งฟัง นั่งคุยกันว่ามันมีเรื่องราวดี ๆ อะไร
เกิดขึ้นบ้าง ต้องการให้ช่วยยังไง หลัง ๆ งบไม่มี แม่ก็เกรงใจคณะทำงาน เลยไม่ค่อยได้เรียกประชุม
แบบก่อนแล้ว และพอแม่แก่ลง แม่ก็ให้คณะทำงานเขาทำงานกันไป ดีที่เรามีผู้ประสานที่ดี มันเลยมี
งานตลอด” (ปราณี, 2561) 
  ยุคที่ 2 พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน เนื่องด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่
สามารถจัดเวทีประชุม พูดคุยกันได้ทุกเดือน ผู้ประสานงานจึงใช้วิธีการในการติดต่อ ประสานงาน 4 
รูปแบบ ได้แก่  
  - โทรศัพท์มือถือ ผู้ประสานงานจะใช้การติดต่อสื่อสาร ประสานการทำงานผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ด้วยการประชุมสายหรือโทรหาคณะทำงานรายบุคคลเพ่ือชี้แจง พูดคุยการทำงาน
ร่วมกันกับคณะทำงานบางส่วนที่มีการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายในการ
ดำเนินงานภายใต้โครงการต่าง ๆ  
  “เย็น ๆ เลิกงาน ร้อยกรองจะโทรมาล่ะ ประชุมสายกับกับครูบุษบา พ่อรัก ครูมานะ
บ้าง คุยกันเรื่องงานที่จะทำ ปรึกษา ปัญหาทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวไปเรื่อย เราเข้าใจนะ แต่บางทีถ้า
เรื่องมันไม่ด่วนอะไร เราคุยกันทางนี้แล้วค่อยหาวันไปเจอกัน เพ่ือคุยกันก็ได้ หรือถ้ามันด่วนมาก ๆ 
เราก็คุยกันทางนี้ล่ะ สะดวกดี” (มาลัย, 2561) 
 “ร้อยกรองก็จะโทรหาผมบ่อย ปรึกษากันเรื่องงานว่าจะทำอย่างไร ให้ใครทำได้บ้าง เพราะ
บางทีผมก็ไม่ว่างไปประชุม งานโรงเรียนก็เยอะ งานชุมชนก็เยอะ แล้วงานมันด่วนจริง ๆ เราก็ต้องใช้
ทางนี้บ้าง” (ประเสริฐ, 2561) 
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 “พ่ีจะโทรหาพ่อประเสริฐบ่อยหน่อย เพราะบางงานมันเชื่อมกับพมจ. มันต้องใช้พ้ืนที่ ใช้
เนื้อหาสำคัญ ซึ่งพ่อประเสริฐมีอยู่แล้ว และพ่อประเสริฐเปรียบเหมือนหัวเรือใหญ่ของเรา ที่จะช่วยเรา
คิด เราขยับไปเพ่ืองานครอบครัว” (ร้อยกรอง, 2561) 
  - แอพลิเคชั่นไลน์ สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีกลุ่มไลน์ ที่มีสมาชิก
เป็นคณะทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มากกว่า 20 คน เป็นพ้ืนที่ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารการทำงานของแต่ละพ้ืนที่ เมื่อมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่แม้ไม่ใช่การ
ทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  แต่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว ทุกคนจะนำภาพและเล่าเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดข้ึนให้สมาชิกในกลุ่มไลน์ได้รับรู้ร่วมกัน 
 “แม่ก็ตามข่าวสารต่าง ๆ จากในกลุ่มไลน์นั่นล่ะ เวลาเห็นงานเยอะไป แม่ก็ไลน์ไปหาร้อย
กรองส่วนตัวว่างานเยอะไปแล้วนะลูก พักบ้าง แต่เห็นแต่ละคนส่งงาน ขยันบอกเรื่องราวดี ๆ แม่ก็อ่ิม
ใจ มีความสุข” (ปราณี, 2561) 
 “บางงานไม่ได้ไปด้วยหรอก เพราะพ่ีเองก็ไม่ว่าง ก็อาศัยดูข่าวคราวจากทางไลน์ บางอย่างเรา
ก็ให้ข้อเสนอแนะ เช่น เรื่องทำหลักสูตรสูงวัย พ่ีก็บอกปัญหาจากครั้งก่อนไป เราก็คุยกัน แลกเปลี่ยน
กันในกลุ่ม” (มานะ, 2561) 
  - การประชุมในระดับพื้นที่ เนื่องด้วยสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีการ
ขับเคลื่อนงานด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้มีการจัดแบ่งโซนพ้ืนที่ออกเป็น 4 โซน เรียกว่า โซน 1 
เหนือ โซน 2 ใต้ โซน 3 กลาง และ โซน 4 ตะวันออก ซึ่งทั้ง 4 โซนมีคณะทำงานของสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  เป็นแกนนำชุมชน ผู้ประสานงานจึงใช้วิธีการลงพ้ืนที่ประชุมไปยัง 
แต่ละโซน เพื่อปรึกษา หารือ หาแนวทางร่วมกันในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว 
 “บางทีถ้ามีงานแถวโคกยางหรือเมืองแก หนองคูน้อย พ่ีก็จะนัดประชุมคณะทำงานแถวนั้น มี
ครูประเสริฐ ครูบุษบา พ่อรัก พี่สมหมาย มาวางแผน ออกแบบคุยงานร่วมกัน ว่าเราจะทำยังไง ใครจะ
รับผิดชอบส่วนไหน” (ร้อยกรอง, 2561) 
 “เดี๊ยวนี้ร้อยกรองจะมาหนองคูน้อยบ่อย เพราะมีงานหลายโครงการที่ทำที่นี่ เขาก็ชวนพ่อ 
ชวนครูบุษบา ชวนแม่ประครอง แม่สวย มานั่งคุยงานกันว่าเราจะทำยังไง ใครจะช่วยส่วนไหนดี” (รัก, 
2561) 
  - การประชุม โดยใช้งบประมาณจากส่วนกลางที่จะมีการลงพ้ืนที่ติดตามหนุนเสริม
ในระดับพ้ืนที่หรือมีงบประมาณในการจัดประชุมในระดับพ้ืนที่ให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ บริหารจัดการเพ่ือให้ได้เนื้องานออกมาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ประสานงานจะประสาน
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ไปยังคณะทำงานเพ่ือมาประชุม วางแนวทางในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน ทั้งนี้มี เงื่อนไขภายใต้การ
ดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ  
  2) ทิศทางการสื่อสาร 
  สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีทิศทางในการติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน 
4 รูปแบบ ได้แก่ 
  - การสื่อสารจากบนลงล่าง โดยมีการติดต่อ สื่อสารจากฝ่ายบริหารลงสู่ผู้
ประสานงานหรือคณะทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ในประเด็นกรอบแนวคิด
ในการทำงาน ซึ่งการสื่อสารจากบนลงล่างไม่ค่อยเกิดขึ้นมากนักในองค์การแห่งนี้ เนื่องจากองค์การ
แห่งนี้เป็นองค์การที่ใช้ความเป็นจิตอาสา มีโครงสร้างสายบริหารที่ไม่ได้ถือตัว มีการทำงานแบบพี่น้อง 
จึงทำให้ไม่มีระเบียบหรือข้อคำสั่งที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีเพียงวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ขององค์การเป็นตัวควบคุมในการดำเนินงานของผู้ประสานงานและคณะทำงานเท่านั้น 
  - การสื่อสารจากล่างข้ึนบน สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานภายใต้โครงการต่าง ๆ ให้แก่ฝ่ายบริหารได้รับทราบทุกครั้งหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรม และมีการรายงานสถานการณ์หรือความเคลื่อนไหวของภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
 “พ่ีจะคุยกับครูประเสริฐหรือแม่ปราณีอยู่บ่อย ๆ ว่าตอนนี้  พมจ.มีโครงการอะไร หรือ
ส่วนกลางมีโครงการอะไรที่เราจะทำบ้างเพ่ือให้มันตอบโจทย์งานครอบครัว หลังจบงานหรือกิจกรรมพี่
ก็จะรายงานผลการทำงานของเราให้ฟังว่าเกิดสิ่งดี ๆ อะไรขึ้น มีปัญหาอย่างไร เพื่อให้เราเอามาแก้ไข
ในครั้งต่อไป” (ร้อยกรอง, 2561) 
 “เมื่อก่อนร้อยกรองจะมาหาแม่บ่อย ๆ มาเล่าให้ฟังว่าเราทำอะไรอยู่ ใครทำอะไรบ้าง เพราะ
แม่ไม่ค่อยได้เข้าไปที่สำนักงาน สุขภาพไม่ค่อยดี บางทีเขาก็มาปรึกษา เช่น เรื่องเงินค่าเช่าสำนักงาน 
หรือพ้ืนที่ที่เราจะลงไปจัดกิจกรรม หลัง ๆ แม่ก็ติดตามทางไลน์กลุ่ม” (ปราณี, 2561) 
  - การสื่อสารในแนวนอน สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจั งหวัดสุรินทร์ มีการ
ติดต่อสื่อสารแบบแนวนอน กล่าวคือ คณะทำงานภายในสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มี
การแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นระหว่างกันในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวหรืออ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
 “อย่างที่บอกเรามีการคุยกันตลอด ถ้าไม่ประชุมกันก็โทรหากัน หรือคุยกันในไลน์ เรื่องงานที่
จะลงไปจัดกิจกรรมในพ้ืนที่หรือมีอะไรใหม่ ๆ เราจะอัพเดทกันตลอด” (มาลัย, 2561) 
 “ร้อยกรองจะคุยกับคนที่เกี่ยวข้องในงานพ้ืนที่ อย่างพ่อ ร้อยกรองก็มีประสานมาบ้าง ถ้าโทร
มาแล้วพ่อไม่ได้รับ พ่อก็จะโทรกลับไป คุยกันเรื่องงาน ว่าจะให้พ่อมาช่วยอะไร หรือพ่อจะให้ร้อย
กรองหรือคณะทำงานเข้ามาช่วยอะไรบ้าง” (กำเนิด, 2561) 
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 “เวลาที่พ่ีมานะไปประชุม บางครั้งพ่ีก็ไปด้วย เขาจะคุยกันเรื่องงานว่าจะทำยังไง ออกแบบ
หลักสูตรด้วยกัน แลกเปลี่ยนกัน ช่วยกันเสนอแนวทางในการทำงาน บางทีพ่ีฟังอยู่ พ่ีก็เอามาคิดและ
เอามาใช้กับครอบครัวเรา ซึ่งถือว่าทำให้พี่ได้เรียนรู้ด้วย บางทีพ่ีก็เสนอตัวช่วยเขา” (วัลลี, 2561) 
  - การสื่อสารทแยงมุม สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีการสื่อสารข้าม
สายงาน กล่าวคือ ด้วยความที่สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีการรวมตัวกันด้วยความจิต
อาสา ทำงานด้วยความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล ผู้ประสานงานจะทำหน้าที่ในการ
ประสานให้บุคคลที่มีความสามารถหรืออยากช่วยงานในด้านต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการทำกิจกรรม เช่น 
ให้คณะทำงานเข้ามาร่วมเป็นวิทยากร นำสันทนาการ นำการพูดคุยแลกเปลี่ยนในกิจกรรม หรือให้
คณะทำงานเข้ามาช่วยถ่ายรูป เป็นต้น  
 “เราทำกิจกรรมกันมานาน เรารู้ว่าแต่ละคนถนัดอะไร บางคนเป็นคณะทำงาน แต่สามารถนำ
การพูดคุยในกิจกรรมได้ สรุปเวทีได้ สรุป mapping ได้ เราก็ให้เขาช่วย” (บุษบา, 2561) 
 ซึ่งทิศทางการการสื่อสารของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  สอดคล้องกับแนวคิด
ของนักวิชาการต่าง ๆ อาทิเช่น อนิวัช แก้วจำนงค์ (2557, น. 188) สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ (2550, 
น. 98-99) หรือ อรุณ รักธรรม (2538, น. 270-273) เป็นต้น ที่ได้จำแนกทิศทางในการสื่อสารได้ 3 
แบบ คือ การสื่อสารจากบนลงล่าง ที่ เป็นการติดต่อสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาลงสู่ในองค์การ การ
สื่อสารจากล่างขึ้นบน ที่เป็นการสื่อสารจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชา และการสื่อสารแบบ
แนวนอน ที่เป็นการสื่อสารในระดับเดียวกันขององค์การ ไม่ขึ้นอยู่กับสายการบังคับบัญชา เป็นการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นกันระหว่างผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการเบื้องต้นที่ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่าช่องทางการสื่อสาร
ภายในองค์การควรมีการติดต่อสื่อสารแบบไขว้ (Cross-Channel Communication) หรือแบบทแยง
มุม (Diagonal Communication) ที่เป็นการติดต่อสื่อสารแบบข้ามแผนกด้วย สอดคล้องกับศิริวรรณ 
เสรีรัตน์และคณะ (2545, น. 334-335) ที่มองว่าควรมีการสื่อสารข้ามสายงาน (Cross-Channel 
Communication) ด้วย เนื่องจากมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยประหยัดเวลาและสร้าง
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
  3) กระบวนการของการติดต่อสื่อสาร 
  สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีกระบวนการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ 
ดังนี้ 
  - ผู้ส่งสารที่ทำหน้าที่ในการรับสารจากหน่วยงานภายนอกหรือกลั่นกรองมาจาก
กระบวนการคิด มาเรียบเรียงข้อมูล สร้างรหัสในการสื่อสารที่เข้าใจง่าย แปลงเป็นข่าวสาร 
  - ข่าวสาร เป็นการแปลงข้อมูลที่พร้อมจะสื่อสารต่อไปยังผู้รับสาร คือ คณะทำงาน  
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  - ช่องทางในการสื่อสาร โดยส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้วยการพูดคุยผ่านการประชุมหรือ
โทรศัพท์ หรือส่งข้อความเป็นตัวอักษรผ่านกลุ่มไลน์ หรือ การเขียน Mapping หรือ การเขียนบันทึก
การประชุม หรือ การเขียนหลักสูตร ซึ่งช่องทางในการสื่อสารจะแตกต่างกันตามบริบทสภาพแวดล้อม
ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 
  - ผู้รับสาร คือ คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  จะทำหน้าที่ใน
การถอดรหัส แปลงเป็นข้อความที่เข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งจะมีการทบทวนข้อความที่ส่งมาจากผู้ส่งสารอีก
ครั้ง พร้อมปฏิบัติตามสารที่ได้รับมา ทั้งนี้เมื่อเจอปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติตามสาร ก็จะมีการ
ติดต่อสื่อสารกลับไปยังผู้ส่งสารอีกครั้ง เรียกว่า ข้อมูลป้อนกลับ 
  ทั้งนี้พบว่าอุปสรรคในการสื่อสารของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  คือ 
การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ ที่มีสัญญาณขาดหาย ต้องติดต่อหลายครั้ง เนื่องจากเวลาไม่ตรงกัน
และอาจมีการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน ทำให้ต้องมีการทบทวนหลายครั้ง ส่วนการติดต่อสื่อสารในรูปแบบ
อ่ืน ๆ ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคท่ีขัดขวางต่อการสื่อสาร เนื่องจากเป็นการประชุม การทำหลักสูตร การ
ทำ Mapping ซึ่งเป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเข้าใจที่ตรงกัน 
 “ปกติถ้าเราประชุมกัน คุยกันไม่มีอุปสรรคอะไรหรอก เพราะเราจะช่วยกันทวนซ้ำ และ
แลกเปลี่ยนกัน” (มานะ, 2561) 
 “บางทีถ้าร้อยกรองโทรหา พ่อไม่ได้รับ เพราะติดงาน บางทีกว่าจะโทรกลับไปก็ข้ามวันไป
แล้ว” (กำเนิด, 2561) 
 
  4.3.5 การควบคุม 
  การควบคุม เป็นกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ กำกับและวัดผลการปฏิบัติงานที่
เกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์การกำหนดไว้ว่าสอดคล้องกันหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หรือไม่ และเพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงทีเมื่อพบเจอ
ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้  
  4.3.5.1 กระบวนการควบคุม  
  สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีกระบวนการในการติดตาม ควบคุมทั้ง
ก่อนการดำเนินงาน ขณะดำเนินงานและหลังการดำเนินงาน รายละเอียดดังตารางที่ 4.20  
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ตารางที่ 4.20 ความคิดเห็นต่อกระบวนการควบคุม 

กระบวนการควบคุม 
ความคิดเห็น (N=15) 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

1.การกำหนดวัตถุประสงค์ 15 100 0 0 0 0 
2.การวัดผลการปฏิบัติงาน 15 100 0 0 0 0 
  1) การสังเกต 15 100 0 0 0 0 
  2) ผู้เข้าร่วมสะท้อน 15 100 0 0 0 0 
  3) ถอดบทเรียน 15 100 0 0 0 0 
3.การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 15 100 0 0 0 0 
 
  จากตารางที่ 4.20 ทำให้เห็นถึงกระบวนการการควบคุมของสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ดังนี้ 
  1) การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน สำหรับการดำเนินงานภายใต้การ
ดำเนินกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ จะมีการกำหนด
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพร้อมมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐาน
ของผลลัพธ์ที่คณะทำงานจะต้องดำเนินกิจกรรมเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่สำคัญ 
  ยกตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมสูงวัยรู้ทันสื่อ คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์  จะมีการกำหนดและออกแบบหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ เพ่ือสร้างการเรียนรู้เรื่องการ
รู้เท่าทันสื่อให้แก่ผู้สูงวัย โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า 
60 ปีขึ้นไป จำนวน 50 คน เป็นต้น 
  2) การวัดผลการปฏิบัติงานที่ เกิดขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ
มาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ซึ่งผู้ควบคุมคือคณะทำงานของ
องค์การจะใช้วิธีการสังเกตการณ์ในขณะที่มีการดำเนินงานว่าเป็นอย่างไร มีผู้เข้าร่วมตรงตาม
เป้าหมายหรือไม่ กิจกรรมเป็นไปตามหลักสูตรหรือไม่ ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมที่จะสร้างการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยสะท้อนความรู้สึกหรือความคิดเห็นจากการเข้าร่วมกิจกรรมว่าได้
เรียนรู้อะไร หรือมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง ซึ่งจะเป็นการประเมินและวัดผลในการปฏิบัติงานของ
สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  
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 “เวลาทำกิจกรรมแต่ละครั้ง ทีมครอบครัวเข้มแข็งจะให้เราและคนในเวทีช่วยการแลกเปลี่ยน
ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง แม่ก็จะสะท้อนว่าได้คาถา 3 ข้อในการรู้ทันสื่อ จำเป็นไหม เดือดร้อนใครหรือไม่ 
ถามเพ่ือหรือยัง” (ประครอง, 2561) 
 “เราไม่มีการแจกแบบสอบถามนะ เพราะเราคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไร มันวัดไม่ได้จริง เรา
จึงชอบให้พื้นท่ีช่วยสะท้อนความรู้สึกหลังเสร็จกิจกรรมกันมากกว่า” (ร้อยกรอง, 2561) 
 “การวัดผลและเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราคาดไว้ที่ดีที่สุด คือ การสะท้อนความ
คิดเห็นจากผู้เข้าร่วม” (ประเสริฐ, 2561) 
 นอกจากนี้ภายหลังการเสร็จสิ้นกิจกรรม คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ 
จะมีการถอดบทเรียนด้วยเทคนิคการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะทำงานเรียกด้วยความเข้าใจ
ที่ตรงกันว่า AAR (After Action Review) โดยมีคำถามหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเพ่ือให้คณะทำงาน
แลกเปลี่ยนกัน ได้แก่ 1) สิ่งที่ประทับใจในวันนี้ คืออะไร และ 2) สิ่งที่อยากพัฒนาต่อ คืออะไร 
 “เราจะมานั่งล้อมวงคุยกันหลังเสร็จกิจกรรมว่าสิ่งที่ประทับใจของเราในวันนี้มีอะไรบ้าง ทุก
คนจะเล่าเรื่องที่แต่ละคนประทับใจ เช่น ประทับใจที่ครอบครัวมาทำกิจกรรมร่วมกัน คนมาเข้าร่วม
กิจกรรมเยอะ” (ร้อยกรอง, 2561) 
 “ทุกครั้งที่จบกิจกรรม ครูบุษบาจะเป็นแกนนำหลักในการชวนทุกคนแลกเปลี่ยนกัน เราจะ
คุยเรื่องดี ๆ ก่อนว่าเราเห็นอะไรบ้าง ส่วนเรื่องที่เจอปัญหาหน้างาน เราทุกคนรู้อยู่แล้ว เราไม่พูดถึง 
เพราะเราไม่อยากซ้ำเติมความผิดพลาด แต่เราจะชวนกันคิดว่ารอบหน้าเราจะพัฒนาอะไร ปรับปรุง
ยังไง” (บุษบา, 2561) 
 “เราจะชื่นชมกันว่างานเยี่ยม เราไม่เคยตำหนิกัน รอบนี้ได้แค่นี้ รอบต่อไปก็พัฒนาตนเอง เรา
คุยกัน รับฟังกัน” (มาลัย, 2561) 
  3) การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ภายหลังจากการเปรียบเทียบผลงานกับ
มาตรฐานที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการดำเนินกิจกรรมแล้ว ซึ่งในช่วงขณะการดำเนินง านจะมี
คณะทำงานที่สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มอบหมายให้เป็นผู้มองภาพรวม จะเป็นผู้คอย
สังเกตสถานการณ์ สังเกตผู้เข้าร่วมว่าตรงตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าพบปัญหาว่าไม่ตรงตามที่ตกลง
กันไว้ หรือมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คณะทำงานจะมีการปรึกษาหารื อกันเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างทันท่วงที 
 “ครูประเสริฐจะเป็นคนดูภาพรวม มองทุกจุด เนื่องจากทุกอย่างถูกควบคุมด้วยหลักสูตร แต่
เราก็มีการปรึกษาหารือกัน” (มานะ, 2561) 
 “บางครั้งกระบวนการใช้เวลามากไป กินช่วงกิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งเราประเมินแล้วว่าสามารถตัด
กิจกรรมนั้นออกได้ เพ่ือย่นระยะเวลา เราก็ต้องตัด เรามีแผนสำรองที่สามารถปรับเพ่ิมหรือปรับลดได้
ตามสถานการณ์ เราจะไม่ปล่อยให้กระบวนการสิ้นสุด ปรับตามช่วงจังหวะ” (ประเสริฐ, 2561)  



 265 

  4.3.5.2 เครื่องมือในการควบคุม 
  สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มี เครื่องมือในการควบคุมองค์การ  
4 เครื่องมือ มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.21  
ตารางที่ 4.21 ความคิดเห็นต่อเครื่องมือการควบคุมองค์การ 

เครื่องมือการควบคุม 
ความคิดเห็น (N=15) 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

1.มีการควบคุมการผลิต 15 100 0 0 0 0 
   1) การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 15 100 0 0 0 0 
2.มีการควบคุมกระบวนการ 15 100 0 0 0 0 
   1) หลักสูตรการดำเนินงาน 15 100 0 0 0 0 
3. มีการควบคุมเก่ียวกับหน้าที่ 15 100 0 0 0 0 
    1) โครงสร้างองค์การ 14 93.3 0 0 1 6.7 
    2) หลักสูตร 15 100 0 0 0 0 
4. มีการควบคุมเก่ียวกับพฤติกรรมคน 0 0 14 93.3 1 6.7 
   1) ไม่มีการกำหนดเวลาเข้า-ออก 14 93.3 0 0 1 6.7 
   2) ไม่มีหัวหน้า 14 93.3 0 0 1 6.7 

   
  จากตารางที่ 4.21 ทำให้เห็นเครื่องมือในการควบคุมองค์การของสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ดังนี้ 
  1) การควบคุมการผลิต สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีการกำหนด
ครอบครัวเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การจัดกิจกรรมแต่ละโครงการเช่นเดียวกัน 
  ยกตัวอย่างเช่น โครงการพลเมืองสูงวัย รู้ทันสื่อ ที่ต้องมีการทำกิจกรรมเพื่อสร้างการ
เรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อให้แก่ผู้สูงวัย คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  จะมีการ
ประชุมคณะทำงานเพ่ือร่วมวางแผน ออกแบบการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 50 คน ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวที่มี
สถานการณ์การโดนหลอกจากสื่อหรือบุคคล จำนวน  4 ศูนย์พัฒนาครอบครัว ซึ่งทั้งกลุ่มเป้าหมาย
และพ้ืนที่ในการดำเนินงาน คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ จะต้องเป็นฝ่ายใน
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การค้นหากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือนำมาสู่การออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบท 
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ 
  2) การควบคุมกระบวนการ สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีเครื่องมือใน
การควบคุมวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาและงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ หลักสูตร ซึ่งเป็นกรอบในการดำเนินกิจกรรมที่ระบุระยะเวลา วิธีการดำเนินงานและอุปกรณ์ที่
ใช้การดำเนินงานแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจนและครบถ้วน ซึ่งผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนั้น ๆ จะต้อง
ปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมที่
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาร่วมกันของคณะทำงาน 
 “เราควบคุมกิจกรรมด้วยหลักสูตรที่เราคิดและออกแบบมาร่วมกัน แต่เราก็มีคน Monitor 
เช่น ครูบุษบา ผมที่จะเก็บข้อมูล คุมระยะเวลา คน งาน มองว่าควรปรับยังไง ปรึกษากั นในทีม” 
(ประเสริฐ, 2561) 
 “เรามีหลักสูตรที่ชัดอยู่แล้วว่าใครทำอะไร ยังไง ตอนออกแบบเราก็ช่วยกันดู ช่วยกันคิด มอง
ว่าใครสามารถเข้าไปช่วยส่วนไหนได้บ้าง” (รัก, 2561) 
 “พ่ีให้ศพค.ติดต่อกับทีมครอบครัวเข้มแข็งเอง เขาจะไปตกลงกัน ช่วยกันหาว่าอยากทำอะไร 
แล้วครอบครัวเข้มแข้งจะออกแบบหลักสูตรในการจัดกิจกรรมให้ศพค. เขาให้ทีมเขาทำหรือบาง
กิจกรรมพ่ีก็เห็นว่าเขาให้คนในชุมชน คนในศพค.ช่วยทำ พ่ีมองว่ามันเป็นการสร้างการเรียนรู้นะ มัน
จะคอยบอกว่าเราทำอะไรอยู่ ทำอย่างไร เพ่ืออะไร” (อนุรักษ์, 2561) 
  3) การควบคุมเกี่ยวกับหน้าที่ สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีโครงสร้าง
องค์การที่จะช่วยเป็นเครื่องมือในการควบคุมให้เจ้าหน้าที่และคณะทำงาน ปฏิบัติงานที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของแต่ละคน ทั้งนี้ด้วยความที่เป็นการทำงานด้วยจิตอาสา 
โครงสร้างที่มีจึงไม่ได้เป็นตัวควบคุมที่ดีมากนัก เนื่องจากคณะทำงานสามารถอาสาและช่วยกันทำงาน
ได้ตามความเหมาะสม สำหรับการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมของโครงการต่าง ๆ เครื่องมือที่ช่วยใน
การควบคุมหน้าที่ ได้แก่ หลักสูตรที่มีการระบุผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยเป็น
ตัวควบคุมหน้าที่ในการปฏิบัติงานของคณะทำงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เมื่อพบว่ามีปัญหาจากการ
ปฏิบัติงานหรือสภาพแวดล้อม คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ จะช่วยกันในการ
พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมอบอำนาจในการตัดสินใจให้แก่ผู้ที่รับผิดชอบหลักเป็นผู้นำ 
 “โครงสร้างเป็นเพียงตุ๊กตา ที่เรามีการจัดรูปองค์กรภายในต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ไม่แยกการ
ทำงานชัดเจน แต่เราช่วยกันทำงาน ให้เกียรติกันและกัน” (มานะ, 2561) 
 “เรามีการจัดแผนก จัดโครงสร้างไว้ แต่ตำแหน่งเป็นเพียงหัวโขน เราช่วยกัน เคารพกัน ให้
เกียรติกัน และเวลาการทำ AAR เราไม่ทำร้ายกันนะ เราไม่พูดเชิงลบ เราจะสร้างกำลังใจให้กัน” (ร้อย
กรอง, 2561) 
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 “ในหลักสูตรจะบอกอยู่แล้วว่าใครทำอะไร ใครช่วยตรงไหนได้บ้าง บางงานเราก็ช่วยกันทำ 
แต่มีคนรับผิดชอบหลัก” (มาลัย, 2561) 
  4) การควบคุมเกี่ยวกับพฤติกรรมของคน สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ 
ไม่มีเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของคนในองค์กรที่ชัดเจน กล่าวคือ ไม่มีการกำหนดเวลาเข้า -
ออกในการทำงานที่สำนักงาน ขึ้นอยู่กับกิจกรรมหรืองานในพ้ืนที่ที่เจ้าหน้าที่และคณะทำงานมีช่วง
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย เช่น การมี
กิจกรรมของชุมชน งบประมาณในการจัดกิจกรรม ช่วงเวลาของการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ 
เป็นต้น  
 “ตอนแรกเราจะจัดกิจกรรมสูงวัยรู้ทันสื่อเมื่อเดือนก่อน แต่เนื่องด้วยพ้ืนที่มีกิจกรรมเยอะ
และมีงานศพของคนในของหมู่บ้าน คนในชุมชนต้องไป เราก็เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป” (รัก, 
2561)  
 “เราไม่มีเวลาเข้าออกในการทำงานหรอก เพราะงานของเราส่วนใหญ่เป็นงานในการจัด
กิจกรรมให้พ้ืนที่บางทีเขาก็ต้องไปประชุม เราจึงไม่เคยกำหนดเวลาในการเข้างาน แต่ถ้าบางวันไม่มี
งานที่ชุมชน ก็เข้ามาสำนักงานได้” (ปราณี, 2561) 
 “ทุกวันก็เหมือนเป็นวันทำงาน บางทีก็ไม่มีงานพ้ืนที่หรอก แต่เวลาชุมชนมีงานพ่ีก็ลงไป
ช่วยงานชุมชนด้วย มันเหมือนเป็นการสร้างสัมพันธภาพและช่วยเหลือกัน เพราะเราต่างก็เคยทำงาน
ด้วยกัน วันไหนไม่มีประชุมหรืองานพ้ืนที่ พ่ีก็เข้าสำนักงานมานั่งทำรายงาน ทำเอกสาร” (ร้อยกรอง, 
2561)  
  นอกจากนี้ ในการควบคุมพฤติกรรมคนในการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมของ
โครงการเอง ก็ไม่มีหัวหน้าหรือคนคุมที่กำหนดไว้ตายตัว แต่จะมอบหมายให้หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบ
แต่ละกิจกรรมเป็นคนกำหนด ควบคุมคนช่วยในการทำงานเอง ซึ่งคนช่วยจะต้องรับฟังและปฏิบัติตาม
ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนั้น ๆ  
 “เราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมโดยตรง แต่เราวางตัวคนในการเป็นหัวหน้าชุด คนในทีมจะรับฟังกัน 
ทำตามที่ผู้นำกำหนด แต่สามารถแลกเปลี่ยนกันได”้ (ประเสริฐ, 2561) 
 ซึ่งเครื่องมือในการควบคุมของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  สอดคล้องกับ
แนวคิดของบรรยง โตจินดา (2542, น. 207-208) ที่มองว่าการติดตามและควบคุมในการดำเนินงาน
ต้องมีขอบเขตในการควบคุมด้านการผลิตที่จะช่วยควบคุมคุณภาพและปริมาณของสินค้า มีการ
ควบคุมด้านกระบวนการที่จะช่วยควบคุมในการปฏิบัติงาน เวลาที่ใช้ในการทำงานและงบประมาณ
ต่าง ๆ มีการควบคุมเกี่ยวกับหน้าที่ที่จะช่วยควบคุมหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้
บรรลุความต้องการขององค์การ และต้องมีการควบคุมพฤติกรรมคน ที่จะช่วยควบคุมในเรื่อง
ระยะเวลาและการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 



 268 

 ทั้งนี้การควบคุมของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีกระบวนการและเครื่องมือใน
การควบคุมที่ดี สามารถสะท้อนให้เห็นผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีเรื่องเล่าผลการดำเนินงานที่ตรง
กับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และสามารถช่วยในการประเมินสถานการณ์ที่เกิดปัญหาได้ 
นำไปสู่การจัดการกับปัญหาได้อย่างทันท่วงที สอดคล้องกับแนวคิดของวิภาดา คุปตานนท์ (2551, น. 
138-139) ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545, น. 390) และเสนาะ ตันติเยาว์ (2544, น. 323-324) ที่
มองว่าการควบคุมที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องมีการเชื่อมโยงกับการวางแผนที่จะต้องทำให้ทราบผล
การดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยในการเมองเห็นความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งใน
การควบคุมที่ดีต้องสามารถส่งข้อมูลย้อนกลับให้กับผู้บริหารในช่วงเวลาที่เหมาะสม แก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที และท่ีสำคัญต้องมีผลงานหรือผลผลิตที่ชัดเจนและวัดผลได้ 
 

4.5 สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์การของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์  

 สภาพแวดล้อมขององค์การมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการขององค์การ ซึ่งองค์การต้อง
มีการรับรู้สภาพการณ์ของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ในการศึกษาการบริหารจัดการ
องค์การของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ผู้วิจัยได้ทำการสนทนากลุ่มเพ่ือสอบถามและ
ร่วมกันพิจารณากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญโดยใช้กรอบแนวคิดของ Churchman (อ้างถึงใน นิตยา 
เงินประเสริฐศรี, 2544, น. 256) ที่ได้เสนอว่าในการพิจารณาในประเด็นเรื่องส่วนของระบบองค์การ
หรือสภาพแวดล้อมให้พิจารณา 2 ข้อคำถาม ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ ว่าส่วนประกอบมีความสัมพันธ์
ต่อความสำเร็จของเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่ และ 2) การควบคุม ว่าองค์การสามารถควบคุม
ส่วนประกอบได้หรือไม่ มีผลการศึกษาดังตารางที่ 4.22 
ตารางที่ 4.22 การพิจารณาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ 

สภาพแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อองค์การ 

ความสัมพันธ์ (N=15) การควบคุม (N=15) 
มี ไม่มี ได้ ไม่ได้ 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

วิสั ยทั ศน์  เป้ าม ายและ
วัตถุประสงค์องค์การ 

15 100 0 0 15 100 0 0 

โครงสร้างองค์การ 15 100 0 0 15 100 0 0 
วัฒนธรรมองค์การ 15 100 0 0 15 100 0 0 
ผู้นำ 15 100 0 0 15 100 0 0 
นโยบายรัฐ 15 100 0 0 0 0 15 100 
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สภาพแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อองค์การ 

ความสัมพันธ์ (N=15) การควบคุม (N=15) 
มี ไม่มี ได้ ไม่ได้ 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อยละ 

ภาคีเครือข่าย 15 100 0 0 0 0 15 100 
สภาพแวดล้อมชุมชน 15 100 0 0 0 0 15 100 
    
  จากตารางที่ 4.22 ทำให้ทราบว่าสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
องค์การของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มี 2 แบบ ได้แก่  
 
  4.5.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
  เนื่องจากสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีการบริหารจัดการแบบยืดหยุ่น 
ทำให้สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์การ  
   4.5.1.1 วิสัยทัศน์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ  
  สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีวิสัยทัศน์ว่า “องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สู่ครอบครัวเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สร้างเสริมสานพลัง ขับเคลื่อนทุกภาค
ส่วน” ทำให้กระบวนการดำเนินงานและการบริหารจัดการภายในองค์การมีรูปแบบการทำงานที่
ยืดหยุ่น เพราะต้องการเป็นพ้ืนที่ให้คนทำงานหรือผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมเรียนรู้ นำไปสู่การจัด
กระบวนการที่เน้นการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่เป็นการดึงพลังและความรู้จากกลุ่มเป้าหมาย 
มากกว่าการลงไปอบรมให้ความรู้ เน้นการแบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหาปัญหาที่
เกิดขึ้นในครอบครัวและชักจูง โน้มน้าวให้เกิดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยสมาชิกในครอบครัวของ
กลุ่มเป้าหมายเอง ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมแบบนี้เอง ทำให้การบริหารจัดการองค์การของสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการออกแบบหลักสูตรที่ต้องการสร้าง
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม นำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการสร้างครอบครัว เพ่ือสร้างให้ครอบครัวมีศักยภาพ 
สามารถจัดการตนเองได้ รวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ โดยมีการเชื่อม
ร้อยการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ และภาคีเครือข่ายภายนอกอีกจำนวนมาก  
  นอกจากนี้วัตถุประสงค์ขององค์การที่เพ่ือรวมกลุ่มคนทำงานจิตอาสาด้านการพัฒนา
ครอบครัว จากทุกสาขาอาชีพให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้
ครอบครัวมีความเข้มแข็ง ส่งผลต่อระบบโครงสร้างของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ที่
ถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดโครงสร้างตามหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน แต่มีการบริหารจัดการโครงสร้างแบบ
องค์การสมัยใหม่ ในรูปแบบองค์การแนวราบ (Horizontal Organization) ที่มีการทำงานแบบ
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ยืดหยุ่น ใช้ความเป็นจิตอาสาในการทำงาน คณะทำงานหรือบุคคลอ่ืน ๆ สามารถเข้ามาช่วยทำงานใน
ส่วนต่าง ๆ ได้ สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยผ่านการปรึกษาหารือ 
ประชุมวางแผนการทำงานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ 
  ประกอบกับวัตถุประสงค์ที่เพ่ือจัดหาทุนสำหรับใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมเพ่ือ
สร้างการเรียนรู้ในชุมชน โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหน่วยงานอื่น ๆ ทำให้ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการทางการเงินที่มีการสนับสนุนจากโครงการภายนอก สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ 
จึงมีการจัดการงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมตามเป้าหมายของโครงการนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ก็ได้มีการบูรณา
การงบประมาณจากหน่วยงานท้องถิ่น และโครงการอื่น ๆ เนื่องจากสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ มองว่าทุกโครงการมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้ครอบครัวเกิดความเข้มแข็ง 
  วิสัยทัศน์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การที่มีความยืดหยุ่น ทำให้มีแนวโน้ม
ที่องค์การจะสามารถบริหารจัดการองค์การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ ประกอบกับ
คนทำงานมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะสร้างการบูรณาการให้เกิดการทำงานที่มุ่ง
สร้างครอบครัวในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยใช้ฐานคิดของการมีส่วนร่วม ที่มีการออกแบบและ
ร่วมคิดกับคนในชุมชนเอง 
   4.5.1.2 โครงสร้างองค์การ 
  สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ที่ถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดโครงสร้างตาม
หน้าที่ไว้อย่างชัดเจน แต่มีการบริหารจัดการโครงสร้างแบบองค์การสมัยใหม่ ในรูปแบบองค์การ
แนวราบ (Horizontal Organization) ที่มีการทำงานแบบยืดหยุ่น ใช้ความเป็นจิตอาสาในการทำงาน 
คณะทำงานหรือบุคคลอ่ืน ๆ สามารถเข้ามาช่วยทำงานในส่วนต่าง ๆ ได้ สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยผ่านการปรึกษาหารือ ประชุมวางแผนการทำงานร่วมกัน เพ่ือให้เกิด
กระบวนการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เอง ส่งผลให้โครงสร้างองค์การของสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีโครงสร้างแบบองค์การแบบเมทริกซ์ (Matrix Structure) ที่เป็น
การรวมโครงสร้างแบบทีมงานและโครงสร้างองค์การตามหน้าที่เข้าด้วยกัน โดยในแต่ละโครงการจะมี
ผู้รับผิดชอบหลัก แต่ทั้งนี้ต้องทำงานภายใต้การประสานของผู้ประสานงานที่จะเป็นบุคคลสำคัญใน
การได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือรับองค์ความรู้จากผู้ให้ทุน และนำมาแบ่งงานให้แก่ผู้รับผิดชอบหลัก 
ที่จะมีคณะทำงานที่มีจิตอาสาและมีความเหมาะสมเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายที่
กำหนดไว้ร่วมกัน และด้วยความที่เป็นโครงสร้างหลายรูปแบบ ทำให้กระบวนการวางแผนที่ต้องมีการ
ออกแบบหลักสูตร เพ่ือกำหนดผู้รับผิดชอบ การจัดองค์กรเพ่ือแบ่งงานกันทำ การประสานงานและ
การควบคุมได้รับผลกระทบด้วย กล่าวคือ การวางแผนและการแบ่งงานกันทำ ต้องกำหนด
ผู้รับผิดชอบที่มีเวลาว่างและสามารถเข้ามาช่วยจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม ไม่สามารถใช้บุคคล
ที่มีบทบาทหน้าที่ที่อยู่ภายใต้โครงสร้างองค์การได้ รวมทั้งการประสานงานและการควบคุม ที่จะต้อง
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อยู่ภายใต้หลักสูตรหรือแผนกิจกรรมนั้น ๆ โดยใช้การประเมินด้วยการสังเกต การทำ AAR และการ
บอกเล่าของคณะทำงานท่านอ่ืน ๆ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้วยกัน  
  ยกตัวอย่างเหตุการณ์การจัดกิจกรรมด้านครอบครัว ที่มีการออกแบบหลักสูตรและ
แบ่งบทบาทหน้าที่เรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อถึงวันปฏิบัติงานคณะทำงานที่ทำหน้าที่สันทนาการ ไม่
สามารถมาเข้าร่วมได้ เนื่องจากติดงานประจำของตนเอง ทำให้คณะทำงานท่านอ่ืน ๆ ต้องเข้ามาช่วย
ทำหน้าที่สันทนาการเอง  
  จากการสังเกตพบว่าโครงสร้างคณะทำงานที่ยืดหยุ่นและหลวมตัว มีข้อดีที่ช่วยให้
เกิดการทำงานแบบช่วยกันด้วยความมีจิตอาสา มีการแบ่งงานตามบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับความ
ถนัดและความสามารถของแต่ละคนในองค์การ แต่บางครั้งด้วยโครงสร้างที่ยืดหยุ่น หลวมตัว เน้นการ
ใช้ความเป็นจิตอาสา เมื่อองค์การมีจำนวนโครงการที่เยอะเกินไป จะทำให้ความรับผิดชอบต่าง ๆ อยู่
ที่ผู้ประสานงานหรือตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในองค์การ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในด้านลบได้ เช่น การ
ทำงานมีความล่าช้า เกิดความสับสนในการจัดการต่าง ๆ การไม่มีเวลาทำงาน เป็นต้น 
   4.5.1.3 วัฒนธรรมองค์การ 
  สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีวัฒนธรรมองค์การหรือพฤติกรรม การ
กระทำ แบบแผน บรรทัดฐาน ความเชื่อ ค่านิยมที่มีการปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นธรรมเนียม
และแนวปฏิบัติในองค์การ ที่ว่า “เราอยู่กันแบบครอบครัว” เป็นพ่ีน้อง เป็นเพ่ือนที่รักใคร่ กลมเกลียว 
ช่วยเหลือกันและกัน ทำให้เกิดการทำงานที่ใช้ความช่วยเหลือการทำงานด้วยความเป็นจิตอาสา 
รวมทั้งการให้โอกาสและความเชื่อที่ว่า “ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้และเมล็ดพันธุ์แห่งความดี” 
ทำให้กระบวนการทำงาน การวางแผน การจัดองค์การ การจัดสรรบุคลากร การประสานงานและการ
ควบคุม มีแบบแผนที่ยืดหยุ่น เป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทุกคนที่สนใจ
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ ได้ ทั้งนี้ด้วยความเชื่อที่คณะทำงานมีเหมือนกัน คือ “การให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน” 
ทำให้การรวมตัวของคณะทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีความเหนียวแน่น 
เนื่องจากทุกคนให้ความเคารพกันและกัน ไม่ดูถูกเหยียดหยามถึงครอบครัว การศึกษาหรืออ่ืน ๆ 
ทำงานด้วยความเคารพกันและกันด้วยหัวใจ ทำให้พ้ืนที่แห่งนี้เป็นพ้ืนที่ที่สร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วน
ร่วมที่แท้จริง ซึ่งวัฒนธรรมองค์การเหล่านี้เองที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรม ทัศนคติและประสิทธิผลของ
คนในองค์การ 
  ในส่วนของวัฒนธรรมองค์การต่าง ๆ นี้เอง ส่งผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของคน
ในองค์การ ที่มีข้อดีคือ ในกรณีคณะทำงานที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานมีแนวคิดและทัศนคติที่
เหมือนกับวัฒนธรรมองค์การ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่าง
แท้จริง แต่ในกรณีที่คณะทำงานหรือสมาชิกใหม่เข้ามามีแนวคิดและทัศนคติอีกมุมหนึ่ง อาจก่อให้เกิด
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ความขัดแย้งภายในองค์การได้ ซึ่งต้องมีการควบคุมและจัดการให้ดี เพ่ือลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
ยกตัวอย่างในกรณีที่คณะทำงานชุดเดิมมีทัศนคติที่ต้องการทำงานเพ่ือเงิน ทำให้คณะทำงานบางส่วน
ไม่พอใจ เกิดความขัดแย้งและไม่ยอมรับกันและกัน ทำให้คณะทำงานที่มีทัศนคติที่แตกต่างออกจาก
องค์การไป เป็นต้น 
   4.5.1.4 ผู้นำ 
  สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีผู้นำ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ผู้นำที่เป็น
ทางการ หมายถึง ผู้นำที่เป็นผู้บริหารขององค์การ และ 2) ผู้นำที่ไม่เป็นทางการ หมายถึง คณะทำงาน
ภายในองค์การที่เป็นผู้นำตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบภายใต้โครงการต่าง ๆ ที่ผู้นำทั้ง 2 
รูปแบบล้วนมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการขององค์การ เนื่องจากมีอิทธิพลต่อความคิดหรือการ
กระทำของคณะทำงานในองค์การ สามารถชักจูง โน้มน้าวหรือกระตุ้นให้คณะทำงานอ่ืน ๆ ปฏิบัติ
ตาม ทั้งนี้ผู้นำที่เป็นทางการของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีรูปแบบของผู้นำแบบเสรี
นิยม ที่ปล่อยให้คณะทำงานสามารถทำงานได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างอิสระเสรี ผู้นำ
ทำหน้าที่เพียงดูแลห่าง ๆ แสดงความคิดเห็นเมื่อได้รับการร้องขอ ยกตัวอย่างเช่น ประธานสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ที่พยายามขอลาออกจากองค์การบ่อยครั้ง เนื่องจากเห็นว่าตนเอง
เป็นผู้สูงอายุและไม่ได้เข้ามาช่วยงาน แต่มติของคณะทำงานไม่ยินยอมให้ลาออก ทำให้การบริหาร
จัดการองค์การต่าง ๆ ขึ้นอยู่มติในที่ประชุมของคณะทำงาน ประธานทำหน้าที่เพียงดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อได้รับการร้องขอ เป็นต้น 
  ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าการที่มีผู้นำแบบเสรีนิยมอาจทำให้ผู้นำถูกควบคุมด้วยการชักจูง
ให้เกิดความเห็นชอบตามการทำงานของคณะทำงาน แต่ทั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นจุดที่น่ากังวลมากนัก เนื่อง
ด้วยความมีจิตอาสาและความเคารพกันและกันของคณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ ที่มีเป้าหมายเดียวกันเพ่ือสร้างครอบครัวครัวให้เกิดการเรียนรู้ละมีศักยภาพ สามารถมีความ
เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝง  
 จากสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์  มีจุดที่น่าสังเกตว่า นอกจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การจะส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการองค์การแล้วยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์การเองด้วย กล่าวคือ ผู้นำ
เป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์การ ในขณะเดียวกัน ด้วยวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์การก็ส่งผลต่อผู้นำที่ต้องจัดโครงสร้างและบริหารจัดการองค์การให้สามารถ
ดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งวัฒนธรรมองค์การก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างองค์การและ
ผู้นำด้วยเช่นกัน 
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  4.5.2 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 
  สถานการณ์ที่สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ไม่สามารถควบคุมหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นได้ เรียกว่า สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการองค์การ  
   4.5.2.1 นโยบายรัฐ 
  นโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายจากกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ครอบครัว หรือนโยบายจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ รวมไปถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ล้วนมีอิทธิพลต่อกระบวนการบริหารจัดการของสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์   ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–
SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ โดยในเป้าหมายที่ 
17 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals: 
Revitalize the Global Partnership for Sustainable Development) ที่ เป็นการสร้างพลังกับ
การเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐของประชาชนในการพัฒนาประเทศร่วมกันนั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ ได้นำเป้าหมายดังกล่าวมาขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในจังหวัด สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานด้าน
ครอบครัวด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์การที่ว่า สร้างเสริมสานพลัง 
ขับเคลื่อนทุกภาคส่วน เป็นต้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวถือว่าเป็นข้อดีที่เข้ามาช่วยส่งเสริมการะบวนการ
บริหารจัดการของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ให้สามารถมีการขับเคลื่อนงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและเข้มแข็ง เพราะหน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการทำงานอย่างเต็มที่ 
   4.5.2.2 ภาคีเครือข่าย 
  สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีภาคีเครือข่ายที่ร่วมมือและบูรณาการการ
ขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวจำนวนมาก โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
  1) ภาคีเครือข่ายภายในจังหวัด ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการในเรื่องของการ
วางแผน การจัดองค์กร การประสานงานและการควบคุม ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมแตกต่างกัน
ภายใต้บริบทการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ ที่มีการประสานงานการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
จัดกิจกรรม สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ส่งผลให้เกิดการ
ออกแบบหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จัดสรรกำลังคนให้เข้ามา
ช่วยสร้างการเรียนรู้ที่บางครั้งจำนวนคนไม่เพียงพอ ทำให้ต้องมีการขอความช่วยเหลือในคนศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนดังกล่าวเข้ามาช่วยจัดกิจกรรม ทั้งนี้ภายใต้การทำงานกับพมจ. ไม่มี
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เครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงาน ส่งผลให้เครื่องมือที่สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  
ต้องนำมาควบคุมการจัดกระบวนการต่าง ๆ คือ หลักสูตร ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือของสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ออกแบบเอง เป็นต้น 
  2) ภาคีเครือข่ายภายนอกจังหวัด เช่น มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน สมาคมครอบครัว
ศึกษาแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว สสส. บริษัททำมาปัน จำกัด เป็นต้น ซึ่งภาคี
เครือข่ายภายนอกนี้เองมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์ มากที่สุด เนื่องจากต้องมีการวางแผน ออกแบบหลักสูตรการดำเนินกิจกรรมให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุนของภาคีเครือข่ายที่แตกต่างกัน
ออกไป รวมทั้งต้องมีการจัดองค์กรที่ต้องแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมให้แก่
คณะทำงาน มีการประสานเชื่อมร้อยการทำงานกับภาคีเครือข่ายภายในจังหวัด เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวร่วมกัน นอกจากนี้เองกลไกและเครื่องมือในการควบคุมการ
ทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ต้องใช้เครื่องมือของภาคีเครือข่ายภายนอกที่ให้
การสนับสนุน เพ่ือให้สามารถตอบเป้าหมายและความต้องการของโครงการต่าง ๆ ได้ ซึ่งคณะทำงาน
สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มองว่าเป็นการดีที่จะช่วยให้เกิดการทำงานที่เป็นระเบียบ
มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าเป็นเครื่องมือที่ผูกมัดการทำงาน เนื่องจากบางครั้งในการทำ
กิจกรรมไม่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของโครงการ
ต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน  
   4.5.2.3 สภาพแวดล้อมในชุมชน 
  เนื่องจากสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ต้องมีการดำเนินกิจกรรมกับ
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โรงเรียน วัด โรงเรียนผู้สูงอายุ หรือกลุ่มองค์กรอ่ืน 
ๆ ในชุมชน ทำให้สภาพแวดล้อมในชุมชนกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการของสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ไม่น้อย กล่าวคือ สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ต้องมีการ
กำหนดวันเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยต้องดูงานบุญ/
ประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน รวมทั้งความเหมาะสมด้วย ยกตัวอย่างการจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้
ให้แก่ผู้สูงวัย เพ่ือสร้างการรู้เท่าทันสื่อในชุมชนหนองคูน้อย แต่เนื่องจากสมาชิกในชุมชนที่เป็นผู้นำไม่
เป็นทางการของชุชนเสีย ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไป เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนได้ไป
ร่วมงานศพของบุคคลดังกล่าว ส่งผลให้ต้องมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมใหม่ เนื่องจาก
คณะทำงานชุดเดิมไม่ว่าง เป็นต้น 
 สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีการบริหารจัดการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ที่ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อวัฒนธรรมองค์การและ
วิสัยทัศน์ขององค์การด้วย ซึ่งองค์การได้มีการแสดงปฏิกิริยาโต้กลับ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ระหว่าง
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องค์การและสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งเป็นจุดที่น่าสังเกตว่าความสัมพันธ์ขององค์การกับ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ กลับช่วยให้กระบวนการบริหารจัดการภายในองค์การสามารถดำรง
อยู่ได้มานานกว่า 13 ปี ทั้งนี้เนื่องจากความเป็นจิตอาสาของคณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ที่
มีวัฒนธรรมองค์การที่ เชื่อว่า “ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้และเมล็ดพันธุ์แห่งความดี” มี
โครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่น มีผู้นำที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคณะทำงาน รวมทั้งมีเป้าหมายเพ่ือเป็น
พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้กับครอบครัว ทำให้สถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ รับมือกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อองค์การได้
เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธงชัย สภานุชาติ (2542, น. 35) ที่มองว่าภาคประชาสังคม
ต้องมีการดำเนินการอยู่ในสิ่งแวดล้อมใดสิ่งแวดล้อมหนึ่ง โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การย่อม
ส่งผลกระทบโดยตรงและรุนแรงต่อวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์องค์การ ซึ่งองค์การอาจจะเพิกเฉยที่แสดง
ว่ายอมรับหรือจะแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสิ่งแวดล้อม
ภายนอก โดยในการยอมรับหรือเพิกเฉยขององค์การอาจใช้วิธีการปล่อยให้องค์การล่องลอยไปตาม
กระแส ส่วนการแสดงปฏิกิริยาตอบโต้หรือต่อต้านสิ่งแวดล้อมภายนอก ภาคประชาสังคมต้องยึด
ภารกิจขององค์การเป็นหลักในการพิจารณาว่าจะยอมรับหรือตอบโต้ ซึ่งถือว่าเป็นความพยายามใน
การลดความรุนแรงของผลกระทบต่อองค์การ  
 

4.6 ประสิทธิผลการดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  

  ประสิทธิผลเป็นตัววัดความสำเร็จขององค์การ องค์การใดสามารถเลือกเป้าหมาย
และบรรลุเป้าหมายนั้นได้ ย่อมเป็นองค์การที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งองค์การที่จะสามารถอยู่รอดและ
เติบโตจะต้องสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพให้กับตนเอ งได้  ซึ่ งประสิทธิผลองค์การ 
(Organizational Effectiveness) หมายถึง ความสามารถขององค์การในการใช้ทรัพยากรเพ่ือทำงาน
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถอยู่รอด ทั้งนี้ใน
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาประสิทธิผลขององค์การ ภายใต้แนวความคิดการวัดประสิทธิผล
องค์การจากการบรรลุเป้าหมาย โดยดูที่เป้าหมายการดำเนินงานขององค์การ ผลการศึกษาพบว่า 
 
  4.6.1 ผลผลิต  
 ภายใต้การจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์  ในช่วง พ.ศ. 2549-2560 มีผลการดำเนินงานดังนี้ 
   1) โครงการเครือข่ายครอบครัวสุขภาวะในโรงเรียน จังหวัดสุรินทร์ โดยการ
สนับสนุนของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ที่มีเป้าหมายเพ่ือดำเนินการสร้างโรงเรียนสุขภาวะในโรงเรียน 
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จำนวน 6 แห่ง ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมครูแกนนำ สร้างเวทีเรียนรู้
ครอบครัวในโรงเรียน และเวทีเครือข่ายผู้ปกครองในโรงเรียน ก่อให้เกิดแกนนำครูจาก 6 โรงเรียน 
และเกิดเครือข่ายดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนจังหวัดสุรินทร์ และเกิดการเรียนรู้ครอบครัวสุขภาวะใน
โรงเรียน  
   2) โครงการพัฒนากลไกคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
โดยการสนับสนุนของสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ที่มีเป้าหมายเพ่ืออบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 10 แห่งในพ้ืนที่ จังหวัดสุรินทร์ และเพ่ือ
ติดตามผลักดันหนุนเสริมงาน ศพค. ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์และอีสานตอนล่าง 11 จังหวัด รวมจำนวน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 45 แห่ง ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่าย ศพค. จังหวัดสุรินทร์และศพค.อีสาน
ตอนล่าง รวมจำนวน 45 แห่ง รวมทั้งเกิดการบูณาการงบประมาณร่วมกับงบอ่ืน ๆ  เช่น อปท. และ
โครงการอื่น ๆ ก่อให้เกิดนวัตกรรมการทำงานด้านครอบครัวของ ศพค. ในแต่ละแห่งด้วย 
   3) โครงการวิถีวัฒนธรรมชุมชนอ่านยกกำลังสุขจังหวัดสุรินทร์  โดยการ
สนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ที่มีเป้าหมายเพ่ืออบรมแกนนำส่งเสริมการอ่าน
เรื่องการใช้สื่อนิทานส่งเสริมการอ่านกับเด็กปฐมวัยและเวทีสร้างการเรียนรู้ครอบครัวรักการอ่าน เพ่ือ
เปิดบ้านอ่านยกกำลังสุขในชุมชน 1 ตำบล 1 นวัตกรรมการอ่าน ให้เป็นพ้ืนที่ลานพ่ีสอนน้องอ่านและ
สร้างมุมการอ่านในครอบครัว ชุมชน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รวมจำนวน 17 แห่ง ซึ่ง
ก่อให้เกิดคณะทำงานส่งเสริมการอ่านระดับตำบล 9 ตำบล และครอบครัวต้นแบบรักการอ่านพื้นที่ละ 
2 – 3 คน ที่มีการระดมหนังสือเพ่ือสนับสนุนมุมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การขอรับบริจาค  
ผ้าป่าหนังสือ  ตักบาตรหนังสือ รวมทั้งเกิดธนาคารหนังสือและเกิดการหมุนเวียนหนังสือสู่พ้ืนที่  
นำไปสู่มุมการอ่านระดับครอบครัว ชุมชน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   4) โครงการรณรงค์หยุดพนัน 9 สู่ชีวิตพอเพียงหลีกเลี่ยงพนัน โดยการ
สนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ที่มีเป้าหมายเพ่ือรณรงค์หยุดพนันในงานบุญประเพณีต่าง ๆ 
ของชุมชน โดยการจัดเวทีเรียนรู้ 9 สู่ชีวิตพอเพียงหลีกเลี่ยงพนัน ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาครอบครัว 
จำนวน 5 แห่ง ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ก่อให้ เกิดกระแสรณรงค์หยุดพนันในงานบุญ
ประเพณีต่าง ๆ เช่น งานบุญบั้งไฟปลอดพนัน เป็น นำไปสู่การลดละเลิกการพนันทั้งในระดับบุคคล
และครอบครัว เกิดบุคคลต้นแบบเลิกพนันหันมาพอเพียง รวมทั้งเกิดกระแสการออม ส่งเสริมให้เกิด
การออมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม เป็นต้น 
   5) โครงการเสริมสร้างพลเมืองสูงวัย สร้างสรรค์สื่อสร้างสุข โดยการ
สนับสนุนของกลุ่มคนตัวดี บริษัททำมาปัน จำกัด (กิจการเพื่อสังคม) ที่มีเป้าหมายเพ่ืออบรม สร้างการ
เรียนรู้ให้สามารถรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงวัยในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 4 แห่ง ทำให้ผู้
สูงวัยเกิดการเรียนรู้ นำไปสู่การรู้เท่าทันกลโกงต่าง ๆที่จะมาทั้งในรูปแบบของคนและสื่อต่าง ๆ ด้วย
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คาถา 3 ข้อ คือ จำเป็นไหม หาข้อมูลก่อน เดือดร้อนใครหรือไม่ รวมทั้งเกิดการบูรณาการหลักสูตร
และกิจกรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย 
   6) โครงการพัฒนาทักษะทางสมอง EF โดยการสนับสนุนของสถาบันรักลูก 
ที่มีเป้าหมายเพ่ือจัดการอบรม สร้างการเรียนรู้ทักษะสมอง EF นำไปสู่การออกแบบกิจกรรมส่งเสริม 
EF สำหรับเด็กปฐมวัย ในพื้นที่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 110 แห่ง ก่อให้เกิดครูปฐมวัย
มีทักษะและความรู้ในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริม EF สำหรับเด็กปฐมวัย ที่มีความรู้และความเข้าใจ
ถึงการพัฒนาของสมองแต่ละส่วนที่จะนำไปสู่การพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย นำไปสู่
การจัดพ้ืนที่เรียนรู้ส่งเสริมการอ่านและพัฒนา EF ของเด็กปฐมวัย 
 จากการสังเกตการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนภายใต้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์ มีผลผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สนับสนุนและภาคีเครือข่ายได้ 
กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมที่คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ได้ออกแบบหลักสูตร เพ่ือพัฒนาให้
ครอบครัวเกิดศักยภาพและสามารถจัดการตนเองได้ 
 
  4.6.2 ประสิทธิภาพ  
ตารางที่ 4.23 ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 

ประสิทธิภาพของการ
ดำเนินงาน 

ความคิดเห็น (N=15) 
ใช่ ไม่ใช่ 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
คุ้มค่า 15 100 0 0 
ประหยัด  15 100 0 0 
มีความยืดหยุ่น 15 100 0 0 

 
  จากตารางที่ 4.23 ทำให้เห็นว่าการดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณและเครื่องมือในการทำงานจากภาคีเครือข่ายได้อย่างมีความคุ้มค่า ประหยัดและปรับตัว
ได้ กล่าวคือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ภายใต้งบประมาณที่ผู้สนับสนุนเป็นผู้กำหนดให้ โดยมี  
การบูรณาการงบประมาณและเครื่องมือในการทำงาน เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าต่อกลุ่มเป้าหมาย คือ 
สมาชิกครอบครัวในชุมชนต่าง ๆ นอกจากนี้เอง สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ยังมี
กระบวนการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมที่ดูบริบทและสภาพแวดล้อมของการจัด
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กิจกรรม มีความยืดหยุ่นเพ่ือเอ้ืออำนวยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความ
สนุกสนานและได้เรียนรู้ เพ่ือนำไปสู่การจัดการต่าง ๆ ภายในครอบครัวได้ด้วยความเต็มใจ  
  ทั้งนี้เมื่อเกิดปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ ก่อน ระหว่างและหลังทำกิจกรรม สถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ก็สามารถปรับตัวและจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่กลุ่มเป้าหมายยังขาดความเข้าใจถึงกระบวนการทำงาน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ใหม่ 
คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ จะทำการแก้ไขโดยลงพ้ืนที่เข้าไปชี้แจงและทำ
ความเข้าใจกับแกนนำชุมชนบ่อยครั้ง เพ่ือหาแนวทางในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน เป็นต้น 
  จากการสังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การทำงานให้มีประสิทธิภาพของสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีเทคนิคที่ช่วยสร้างความเข้าใจให้พ้ืนที่ด้วยการลงพ้ืนที่ไปพูดคุย 
เยี่ยมเยียนและช่วยงานต่าง ๆ กับพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายบ่อยครั้ง เพ่ือสร้างความสนิทสนมกลมเกลียว
และแสดงออกให้เห็นถึงความต้องการเข้ามาช่วยด้วยการเป็นผู้ให้ ไม่ได้ต้องการเข้ามาเป็นผู้รับ เพ่ือ
สร้างผลงานเพียงอย่างเดียว เทคนิคนี้เองทำให้แกนนำชุมชนและสมาชิกในชุมชนเห็นความจริงใจใน
การทำงาน ประกอบกับการมีแกนนำชุมชนในพ้ืนที่เข้าร่วมเป็นคณะทำงานของสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย 
  ทั้งนี้พบว่านอกจากการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวของสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์ จะมีผลผลิตที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของโครงการและองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วนั้น ผู้วิจัยพบว่าพ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งขังหวัดสุรินทร์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น โครงการรักการอ่าน ภายใต้
การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ ที่สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์ มีการสอบถามกับแกนนำในชุมชนเป้าหมาย ค้นหาสถานการณ์ เพ่ือค้นหาปัญหาและ
ต้นทุนที่มีในชุมชนหนองคูน้อยที่มีข้อคิดเห็นร่วมกันว่า การทำกิจกรรมกับเด็ก และต้องการสร้างการ
เปลี่ยนแปลง ต้องสร้างสภาวะแวดล้อมในครอบครัวและชุมชนให้เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงด้วย จึงได้มี
การบูรณาการการทำงานร่วมกับครอบครัว ที่มีการนำผู้ปกครองและลูกหลานในครอบครัวมาร่วมกัน
สร้างการอ่าน ส่งเสริมการอ่าน ทำนิทานทำมือ ผลักดันเป็นโครงกาครอบครัวรักการอ่าน เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับเด็กที่เป็นเป้าหมาย ที่สามารถอ่านออกเขียนได้ แต่งนิทานและวาดรูปได้ จน
กลายเป็นศาลารักการอ่านที่หน้าบ้านของแกนนำในชุมชน กลายเป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก 
ๆ ในชุมชน นอกจากนี้เอง ศาลาหลังนี้กลายเป็นศาลาแห่งการเรียนรู้และพูดคุยของสมาชิกในชุมชน
ด้วย จากการสังเกตพบว่า ในช่วงระยะเวลาที่ลูกหลานไปโรงเรียน ผู้ปกครอง ปู่ย่าตายายในละแวก
ใกล้เคียง จะนำเครื่องปั่นฝ้ายมานั่งปั่นฝ้ายที่ศาลา กินข้าว พูดคุยเรื่องราวต่าง ๆ ในชุมชน รอ
ลูกหลานกลับมาจากโรงเรียน จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการ
ดำเนินงาน มากกว่าการนำตัวกิจกรรมลงไปบังคับให้พ้ืนที่ทำ เป็นการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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ที่ทำให้คนในชุมชนได้มาร่วมคิด ร่วมออกแบบและร่วมทำร่วมกัน นอกจากนี้ยังพบว่าในโครงสร้างการ
บริหารขององค์การที่มีการให้แกนนำชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน เอ้ือให้เกิดการบูรณาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของคนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงการมีงบประมาณและกิจกรรมที่
ต้องตอบสนองต่อแหล่งทุนเท่านั้น แต่มีการนำมาต่อยอด บูรณาการให้ชุมชนได้รับประโยชน์ สร้ าง
การเรียนรู้ ครอบครัวมีความเข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ชุมชนมีความรัก ความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือ
ต่อกันมากข้ึนด้วย  
 
  4.6.3 ความเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมาย  
  เป้าหมายที่คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ยึดถือร่วมกัน มี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์การ ที่ว่า “สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (LO) สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (PL) สู่ครอบครัวเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สร้างเสริมสาน
พลังขับเคลื่อนทุกภาคส่วน” กล่าวคือ คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มุ่งสร้าง
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวในชุมชน
ให้สามารถมีศักยภาพและพ่ึงพาตนเองได้ภายในครอบครัว 
 และจากการสอบถามที่ผู้วิจัยให้ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญร่วมให้คะแนน 1-10 เพ่ือประเมินความพึง
พอใจในเป้าหมายขององค์การเทียบกับเป้าหมายของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ โดยมีเกณฑ์คะแนน ดังนี้  
   คะแนน 1-2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
   คะแนน 3-4 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
   คะแนน 5-6 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
   คะแนน 7-8 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
   คะแนน 9-10 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 พบว่าผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์  มีรายละเอียดดังตาราง 4.24 ดังนี้ 
ตารางที่ 4.24 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  

ระดับความพึงพอใจ จำนวน (n=15) ร้อยละ 

พึงพอใจมาก 7 46.7 
พึงพอใจมากที่สุด 8 53.3 

  จากตารางที่  4.24 ตารางแสดงความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  พบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญทั้ง 15 คน ให้คะแนนความพึงพอใจใน
เป้าหมายและกระบวนการดำเนินกิจกรรมของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 8.6 คะแนน ซึ่งหมายถึงว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ มีความพึงพอในต่อผลการปฎิบัติงานของสถาบัน
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ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ อยู่ในระดับมาก โดยผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญที่ให้คะแนนความพึงพอใจใน
ระดับ 7 เนื่องจากมองว่าตนเองเป็นผู้ที่อยู่ภายนอกองค์การ ไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริงของการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เด่นชัด รู้เพียงเป้าหมายการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนงานร่วมกันเท่านั้น จึงทำให้ไม่
สามารถให้คะแนนที่สูงได้  
 
  4.6.4 ครอบครัวเข้มแข็ง 
  ในการศึกษาเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและความสอดคล้องของข้อมูลในด้านการวัด
ประสิทธิผลองค์การ ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินกิจกรรมภายใต้สถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  จำนวน 7 กรณีศึกษา โดยใช้แนวคิดครอบครัวเข้มแข็งเข้ามาช่วย
วิเคราะห์ความมีประสิทธิผลขององค์การ ผลการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้ 
   4.6.4.1 นิยามของคำว่า “ครอบครัวเข้มแข็ง” 
    จากการสอบถามมุมมองและทัศนะในนิยาม ความหมายและข้อ
บ่งชี้ “ครอบครัวเข้มแข็งของคน จังหวัดสุรินทร์” กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ พบว่าครอบครัวเข้มแข็ง 
ในมุมมองของคนทำงานด้านครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวมีความคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยมองว่า
ในทัศนะและมุมมองของผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ มองจากสถานการณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของ
ตนเอง ที่เชื่อและมองว่าครอบครัวตนเองมีความเข้มแข็ง ตามรูปแบบและบริบทสภาพแวดล้อมในแต่
ละครอบครัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ปราณี (2561) มองว่าครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที่รักใคร่ สามัคคี มี
ความสัมพันธ์กันในครอบครัว มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นเดียวกับรัก (2561) มองว่าครอบครัวเข้มแข็ง 
ต้องเป็นครอบครัวที่มีการให้ความรัก ดูแลซึ่งกันและกัน เวลามีปัญหาต้องคอยให้กำลังใจและช่วยกัน
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้เกียรติกันและกัน ที่สำคัญต้องรู้จักแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือทั้งกับคนในครอบครัวและ
เพ่ือนบ้าน   
  ส่วนมาลัย (2561) มองว่าครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง สมาชิกในครอบครัวมีความ
เข้าใจกันและกัน มีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ ปรับตัวเข้าหากัน ยอมรับกันและมีความไว้วางใจใน
ครอบครัว เช่นเดียวกับสวย (2561) ที่ให้คำนิยามว่าครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที่เข้าใจกัน 
ช่วยกัน ดูแลกันยามทุกข์ ยามสุข สอดคล้องกับประครอง (2561) ที่บอกว่าครอบครัวเข้มแข็ง ต้อง
เป็นครอบครัวที่ช่วยเหลือ ดูแลกันเองในครอบครัวได้ แล้วยังช่วยคนอ่ืนในชุมชนได้    
  ในขณะที่บุษบา (2561) มองว่าการที่จะเป็นครอบครัวเข้มแข็งได้นั้น ครอบครัวต้อง
ฝ่าฟันอุปสรรค ช่วยกันดูแลคนในครอบครัว เข้าใจกันและกัน ห่วงใยกัน และให้อภัยกันได้ สอดคล้อง
กับนิยามของร้อยกรอง (2561) ที่มองว่าครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที่เปิดใจคุยกัน ช่วยกัน
แก้ปัญหาภายในครอบครัว มีการใช้คำพูดเชิงบวก มีความรัก ความสามัคคี แบ่งเบาภาระซึ่งกันและ
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กัน ให้เกียรติกัน พอเพียงและพ่ึงตนเองได้ภายในครอบครัว คล้ายกับแนวคิดของประเสริฐ (2561) ที่
มองว่าครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีการพูดคุย จัดการ
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รับฟังกันและกัน มีกิจกรรมร่วมกัน และในกรณีที่ครอบครัวตัวเองสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้แล้ว ต้องสามารถเกื้อกูลต่อคนรอบข้างได้ เช่นเดียวกับมานะ (2561) ที่มองว่า ครอบครัว
เข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้ มีการพูดคุยกันภายใน
ครอบครัว ทะเลาะกันตามปกติแต่ยังเข้าใจกัน มีการแบ่งปันต่อสังคมโดยรอบและสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่ลูกหลานในครอบครัวได้ 
  นอกจากนี้ สง่า (2561) ยังนิยามว่าครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที่มี
ความสัมพันธ์กัน มีการทำกิจกรรมร่วมกันเมื่อได้อยู่ด้วยกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ และถึงแม้จะต่างคน
ต่างอยู่ แต่ต้องมีความเข้าใจกัน จับมือกันร่วมก้าวผ่านปัญหาที่ เกิดขึ้น เช่นเดียวกับอนุรักษ์ (2561) ที่
มองว่าครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที่สามารถจับมือกันก้าวผ่านปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นไป
ได้ หรือถ้าผ่านไปไม่ได้ แต่มีกระบวนการในการพูดคุย ปรึกษาหารือกัน สอดคล้องกับบุญมา (2561) 
ที่มองว่าครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที่มีการดูแลซึ่งกันและกัน ห่วงใยกัน อยู่กันด้วยความ
รัก ความเข้าใจ มีการทำกิจกรรมร่วมกันและต้องมีการพูดคุย ปรับความเข้าใจกัน 
  ส่วนวัลลี (2561) นิยามว่าครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที่มีการแสดงออก
ถึงความรัก ความเข้าใจกัน เช่น มีการหอม การกอด การช่วยกันดูแลกันและกัน เป็นต้น มีการพูดคุย
กันด้วยเหตุผล ไม่ทำร้ายร่างกายกัน เชื่อใจกัน เช่นเดียวกับ สมหมาย (2561) ที่บอกว่าครอบครัว
เข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที่ไม่มีการทำร้ายร่างกายกันทั้งคำพูดและการกระทำ ต้องมีการพูดคุยกัน
ด้วยเหตุผล แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกัน ยอมรับกันและกันซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวเข้าใจกันมากขึ้น 
  ในขณะที่กำเนิด (2561) มองว่า ครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที่มีการถ้อย
ทีถ้อยอาศัย ช่วยกันทำงานบ้าน ไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน มีกิจกรรมร่วมกันและถ้อยทีถ้อย
อาศัยซึ่งกันและกัน 
 สรุปได้ว่า ครอบครัวเข้มแข็งในทัศนะของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ หมายถึง ครอบครัวที่มี
ความรัก มีความสัมพันธ์กันในครอบครัว ช่วยกันดูแล แบ่งเบาภาระหน้าที่ต่าง ๆ มีความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่ทำร้ายร่างกายกันทั้งทางคำพูดและจิตใจและสามารถจับมือก้าวข้าม
ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นไปได้ด้วยกัน และต้องเป็นครอบครัวที่สามารถแบ่งปัน เอื้อเฟ้ือต่อคนในชุมชน
ด้วย  
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 ตารางที่ 4.25 นิยามครอบครัวเข้มแข็ง 

ลักษณะครอบครวัเข้มแข็ง 
รวม (N=15) 

ความถี ่ รอ้ยละ 
1.ด้านสมัพนัธภาพ 
  มีความรักใคร่ 5 33.3 
  มีความสามัคคี 2 13.3 
  มีความสัมพันธ์ที่ดี 3 20 
  มีกิจกรรมร่วมกัน 5 33.3 
  มีการพูดคุย 7 46.7 
  สามารถจัดการปัญหาได ้ 3 20 
  รับฟังกันและกัน 1 6.7 
  ยอมรับและไว้วางใจกัน 2 13.3 
  ให้เกียรติกัน 2 13.3 
  ไม่ทำร้ายร่างกาย 2 13.3 
  ถ้อยทีถ้อยอาศัย 1 6.7 
  เข้าใจกัน 8 53.3 
  ห่วงใยกัน 1 6.7 
  ให้อภัยกัน 1 6.7 
  ใช้คำพูดเชิงบวก 1 6.7 
2.ด้านบทบาทหนา้ที ่
  ช่วยดูแลคนในครอบครัว 6 40 
  ช่วยกันแบ่งเบาภาระ 2 13.3 
3.ด้านการพึ่งตนเอง 
  พ่ึงพาตนเองได ้ 3 20 
  มีการเรียนรู้ 1 6.7 
  มีการถ่ายทอดความรู้ 1 6.7 
4.ด้านทนุทางสังคม 
  เกื้อกูลคนรอบข้าง 5 33.3 
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  4.6.4.2 กรณีศึกษา 
  จากการศึกษาวิจัยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญตามแนวคิดครอบครัวเข้มแข็ง ที่หมายถึง 
ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุ่น อันเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวมีการทำหน้าที่ตามบทบาทได้
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีการให้ความรัก 
ดูแลเอาใจใส่ ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหา มีการสื่อสารและทำกิจกรรมร่วมกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันในครอบครัวและยังสามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนภายนอกครอบครัวได้ โดยจำแนกออกเป็น 4 ด้านหลัก 
ๆ ได้แก่ 1) ด้านสัมพันธภาพ  ที่สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกถึงความรัก ความเข้าใจ ยอมรับ
และเคารพซึ่งกันและกัน มีความไว้วางใจภายในครอบครัว มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและยอมรับปัญหาร่วมกัน โดยใช้เหตุผล ปราศจากความรุนแรงทางกาย ใจและวาจา 2) ด้าน
บทบาทหน้าที่ โดยสมาชิกภายในครอบครัวมีการทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งภายในครอบครัว
และสังคม ช่วยกันแบ่งเบาภาระในครอบครัว มีการอบรมเลี้ยงดูบุตร มีหลักธรรมในการใช้ชีวิต 3) 
ด้านการพ่ึงตนเอง ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่มีรายได้สมดุลกับรายจ่าย สามารถชำระหนี้สินและมีการออม
ภายในครอบครัว ด้านสุขภาพที่ต้องหลักประกันในการดูแลสุขภาพยามเจ็บป่วย มีการดูแลตนเองและ
สมาชิกในครอบครัว หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ เสี่ยงต่อสุขภาพและด้านข้อมูลข่าวสาร มีการใช้
เทคโนโลยีในการค้นหาความรู้  มีการศึกษาเล่าเรียนในระบบและมีการแบ่งปันความรู้ นำไปสู่การใช้
ในชีวิตประจำวัน และ 4) ด้านทุนทางสังคม มีการเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง ร่วมเป็นส่วนหนึ่ งในสังคม
ด้วยการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมอย่างสม่ำเสมอ  
 ผลการศึกษาพบว่ากรณีศึกษามีครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งตามแนวคิดครอบครัวเข้มแข็ง แต่
ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าครอบครัวเข้มแข็งของกรณีศึกษาเกิดจากกระบวนการของสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ เท่านั้น เนื่องจากสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ เป็นเพียงผู้ที่เข้ามา
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละครอบครัวสามารถนำไปปรับใช้ให้ เหมาะสมกับครอบครัวของ
แต่ละครอบครัวได้ 
  4.6.4.2.1 กรณีพ่อรัก (นามแฝง) 
  พ่อรัก บ้านหนองคูน้อย ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ อายุ 62 ปี 
อาศัยอยู่กับภรรยา ลูกสาวและหลานสาว พ่อรัก เป็นคณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลครอบครัวร่มเย็นในงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2560 จัดโดยกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่แสดงถึงความเป็น
ครอบครัวที่เป็นที่รู้จักและยอมรับกันดีในชุมชนว่าเป็นครอบครัวที่ดี มีความโอบอ้อมอารีแก่คนทั่วไป 
เป็นครอบครัวที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ เป็น
ครอบครัวที่พฤติกรรมทางสังคมดีมีศีลธรรม รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวสามัคคีกลมเกลียวกัน เอ้ือ
อาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในครอบครัวและไม่เคยมีปัญหาหย่าร้าง หรือฟ้องร้องกันในระหว่าง
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สมาชิกครอบครัว และบุคคลในครอบครัว ไม่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา 
และไม่มีบุคคลในครอบครัวติดยาเสพติด หรือสุรา การพนัน และอบายมุขอ่ืน ๆ ซึ่งพ่อรักได้กล่าวว่า 
“ที่ตนเองมีวันนี้ได้เพราะสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ” เนื่องจากในอดีตพ่อรักชอบกิน
เหล้า ไปไหนมาไหนก็จะถือขวดเหล้าอยู่ในมือเสมอ จนกระทั่งได้เข้าร่วมโครงการบ้านปลอดเหล้า ที่
จัดโดยสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ผ่านกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ถึงผลเสียที่
เกิดขึ้น รวมทั้งความเกรงใจภรรยาและลูกทำให้คิดได้และนำไปสู่การเลิกเหล้า ทำให้ครอบครัวพ่อรั ก
กลายเป็นครอบครัวที่มีความเข้มแข็งและอบอุ่นได้จนถึงปัจจุบัน 
 1) ด้านสัมพันธภาพ  
  - การแสดงออกถึงความรัก ครอบครัวพ่อรักเป้นครอบครัวที่อบอุ่น มีการแสดงออก
ถึงความรัก ความเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว เช่น ลูกชายที่จะกลับบ้านในช่วงเทศกาล เมื่อกลับมา
จะกลับมาช่วยพ่อแม่ทำนา มีการกอด มีการหอมแก้มพ่อและแม่อยู่เสมอ หรือลูกสาวที่อาศัยอยู่
ด้วยกันจะแสดงออกถึงความรักความเอาใจใส่ด้วยการสรรหาซื้อของกิน ซื้ออาหารมาให้พ่อแม่อยู่
เสมอ ซึ่งภรรยาของพ่อรักเล่าว่า “ฮู้ใจกัน ดูแลกันก็มีความสุขแล้วเนาะ” 
  - การมีความเข้าใจกันในครอบครัว ด้วยความที่พ่อรักเข้าร่วมเป็นคณะทำงานของ
สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  พ่อรักจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอยู่เสมอ ๆ ทำให้ไม่ค่อยได้มี
เวลาอยู่บ้านมากนัก แต่สมาชิกในครอบครัวก็มีความเข้าใจและช่วยกันดูแลพ่อรัก เช่น ซักผ้า จัด
กระเป๋าให้ เป็นต้น นอกจากนี้ทุกครั้งที่มีกิจกรรมใกล้ ๆ หรือสามารถพาสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วม
กิจกรรมได้ พ่อรักมักจะพาหลานสาวไปด้วยเสมอ ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกของความเข้าใจกันและ
กันในครอบครัว 
  - การยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน ตอนที่พ่อรักกินเหล้าทุกวัน ภรรยาและลูก ๆ 
ก็อยากให้เลิก แต่ก็ไม่ได้พูดตรง ๆ ไม่ได้มีการบ่นการด่า ทั้งนี้เนื่องจากเวลาพ่อรักเมาแล้วไม่มีการโวย
วาน ทำร้ายร่างกายใคร แถมกลับมาทำงานบ้าน ทำกับข้าวได้อีก ทำให้สมาชิกยอมรับและทำใจกับสิ่ง
ที่พ่อรักเป็น แต่เมื่อพ่อรักยอมเลิกเหล้า ด้วยตัวของพ่อรักเอง ประกอบกับคำขอของลูกและความ
เกรงใจภรรยาและครอบครัว ทำให้พ่อรักสามารถเลิกเหล้าได้เด็ดขาด พ่อรักเล่าว่า “โอ๊ย พ่อก็อยาก
อายนำเด้อ นานไปก็คึดได้ว่าเฮาก็โตแล้ว ลูกเต้าก็โตแล้ว จะมานั่งกินเหล้ากินยาอยู่เฮ็ดหยัง”ส่วน
ภรรยาและลูกก็ภูมิใจ เล่าด้วยรอยยิ้มว่า “แม่ดีใจหว่า คึดทุกมื้อว่าจะเฮ็ดจั๊งใด๋ให้เพ่ินเลิกเหล้า พอเลิก
ได้ แม่ดีใจหล๊ายหลาย พอพ่อหยุด น้องชายแม่ก็หยุด สบายใจแฮง เว้ากับหมู่กับพวกไปหลายมื้อ” ซึ่ง
ถือว่าบ้านพ่อรักมีความเคารพและยอมรับในการตัดสินใจของกันและกัน  
  - การมีความไว้วางใจกัน ครอบครัวพ่อรักมีความไว้วางใจกันและกัน เช่น มีการแบ่ง
กันในการจัดการค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ การเข้าใจและไว้ใจในการออกไปทำกิจกรรมเพ่ือชุมชนนอก
บ้าน เป็นต้น 
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  - การทำกิจกรรมร่วมกัน ครอบครัวพ่อรักมีกิจกรรมร่วมกันอยู่เป็นประจำทุกวัน 
ได้แก่ การรับประทานอาหารร่วมกัน การทำนาร่วมกัน การช่วยกันทำงานบ้าน การช่วยกันเลี้ยงดู
หลาน เป็นต้น นอกจากนี้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านที่จัดโดยสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ทำให้หลานสาวของพ่อรักมีนิสัยรักการอ่าน พ่อรักจึงปรับปรุงศาลาหน้าบ้าน
ให้กลายเป็นศาลารักการอ่าน มีหนังสือต่าง ๆ มากมายไว้อ่านร่วมกัน 
  - การใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์หรือความรุนแรง ครอบครัวพ่อรักไม่เคยมีการใช้
อารมณ์หรือความรุนแรงมาก่อน ทั้งนี้อาจเนื่องจากพ่อรักและภรรยาเป็นคนใจเย็น ทำให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความใจเย็นด้วย 
 2) ด้านบทบาทหน้าที่ 
  - การแบ่งบทบาทหน้าที่ ครอบครัวพ่อรักไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน แต่มี
การร่วมมือช่วยกันทำงานบ้าน ช่วยกันส่งเสริมต่าง ๆ ของแต่ละคน เช่น การส่งเสริมให้หลานได้เข้า
โรงเรียน ทำกิจกรรมในหมู่บ้าน การช่วยกันดูแลบ้าน เป็นต้น ซึ่งภรรยาของพ่อรักเล่าว่า  “งานบ้าน 
ช่วยกันทำงาน ซักผ้า กวาดบ้าน ล้างจาน กลับจากทำนาก็ช่วยกันทำกับข้าว ดูแลบ้าน บ่เกี่ยงกัน 
ถ้าเฮาเข้าครัว เพ่ินก็ซักผ้า ลูกกลับมาก็รีดผ้า” 
  - การแบ่งเบาภาระในครอบครัว สมาชิกในบ้านพ่อรักมีการช่วยกันแบ่งเบาภาระของ
คนในครอบครัวด้วยการช่วยกันทำนา ช่วยกันทำงานบ้าน รวมทั้งมีการใช้จ่ายอย่างประหยัด โดยมี
การปลูกผักสวนครัว ปลูกผลไม้ไว้ตามท้องนาของตนเองและรอบบ้าน เพ่ือให้สามารถนำมาบริโภคใน
ครัวเรือนได ้
  - การอบรมเลี้ยงดูบุตร บทบาทหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกหลาน สมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวจะช่วยกันดูแล อบรมเลี้ยงดูหลานอยู่เป็นประจำ โดยมีการอบรมเลี้ยงดูด้วยการสอน ปฏิบัติ
เป็นตัวอย่าง เช่น สอนให้รู้จักเก็บออม เพื่อให้สามารถนำเงินเก็บไปซื้อของที่อยากได้ บ้านพ่อรักก็จะมี
กระปุกออมสินคนละ 1 ใบ เพ่ือหยอดเงินเก็บ ทำให้หลานสาวสามารถมีเงินเก็บซื้อสิ่งของที่ตัวเอง
อยากได้ เช่น ชุดเครื่องเสียงที่อยากได้เพ่ือมาเปิดเพลงเต้นแอโรบิกทุกเย็นในชุมชน เป็นต้น 
  - การมีหลักธรรมในการใช้ชีวิต หลักธรรมที่พ่อรักปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ “การ
แบ่งปัน” ที่ไม่ใช่แค่แบ่งปันกับข้าว อาหารการกินเท่านั้น แต่พ่อรักยังแบ่งปันสถานที่ในบ้านให้
กลายเป็นพ้ืนที่กลางเพ่ือการเรียนรู้ในชุมชน ทุกวันสมาชิกท้ังผู้ใหญ่และเด็กเล็กจะเข้ามานั่งเล่น มาทอ
เสื่อ ทอผ้า ปั่นด้ายไหม อ่านหนังสือ เล่นและกินข้าวอยู่ที่ศาลารักการอ่านหน้าบ้านอยู่เสมอ ซึ่งส่งผล
ให้หลานสาวกลายเป็นคนที่มีน้ำใจต่อเพ่ือนฝูงในวัยเดียวกันด้วย โดยหลานสาวจะชวนเพ่ือนมาอ่าน
หนังสือและเล่นของเล่นด้วยกันที่ศาลาหน้าบ้านอยู่เสมอ 
 3) ด้านการพ่ึงตนเอง 
  - ด้านเศรษฐกิจ 
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• รายได้สมดุลรายจ่าย เนื่องด้วยอาชีพทำนา มีการปลูกข้าว ปลูกผัก ปลูก

ผลไม้ไว้กินไว้ขาย ทำให้ครอบครัวพ่อรักสามารถประหยัดรายจ่ายลงได้

จำนวนมาก เงินที่ได้จากการขายข้าวและทำงานอ่ืน ๆ จึงเพียงพอต่อการ

ดำรงชีวิตของสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างดี 

• ความสามารถในการชำระหนี้ ครอบครัวพ่อรักมีหนี้ดี ได้แก่ หนี้กองทุนต่าง 

ๆ ของหมู่บ้าน เมื่อถึงกำหนดที่ต้องชำระ สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลา 

• การออม สมาชิกในครอบครัวพ่อรักมีเงินออม เช่น ออมกับกองทุนหมู่บ้าน 

ฝากสัจจะออมทรัพย์เดือนละ 30 บาท สวัสดิการตำบล นอกจากนี้สมาชิก

ในครอบครัวยังมีกระปุกออมสินเพื่ออมเงินด้วย เป็นต้น 

  - ด้านสุขภาพ  

• การมีหลักประกันสุขภาพ สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้รับสิทธิหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 

• การดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว ลูกสาวและหลานสาวของพ่อรัก

เป็นแกนนำในการออกกำลังกายของชุมชน คือ การเต้นแอโรบิก ที่มีชุด

เครื่องเสียงของหลานสาวที่เก็บเงินและสมาชิกในครอบครัวช่วยกันสมทบ

เป็นเครื่องเสียงที่เปิดขึ้น เรียกคนในชุมชนมาร่วมเต้นแอโรบิกด้วยกันเป็น

ประจำทุกเย็น นอกจากนี้ลูกสาวของพ่อรักจะทำหน้าที่ในการดูแลเรื่อง

อาหารการกินของพ่อรักและภรรยาอยู่เสมอ  

• การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ด้วยความที่พ่อรักเคยมีการประพฤติ

ตนตามพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ นั้น ลูกสาวแลลูกชายจึงเห็นตัวอย่าง ทำให้ไม่

คิดปฏิบัติตาม รวมทั้งครอบครัวพ่อรักได้ช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้หลานสาว

ด้วยการนำองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น ทักษะ EF การเลี้ยงลูกตามช่วงวัย การ

รักการอ่าน เป็นต้น ทำให้เป็นการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ได้

รูปแบบหนึ่ง  

  - ด้านข้อมูลข่าวสาร  

• การใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูลข่าวสาร บ้านพ่อรักมีการติดตามข่าวสาร

ผ่านทางโทรทัศน์และระบบอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอ สังเกตจากการที่ผู้วิจัยอยู่
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ในกลุ่มไลน์เดียวกับพ่อรัก พ่อรักจะมีการส่งต่อข่าวสารหรือสาระอ่ืน ๆ ให้

สมาชิกได้รับทราบร่วมกันเป็นประจำ  

• การศึกษาเล่าเรียนในระบบ ครอบครัวพ่อรักได้ส่งเสียหลานสาวให้เข้าสู่

ระบบการศึกษาในระบบ ปัจจุบันหลานสาวพ่อรักเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา

ที่ 3 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน 

• การแบ่งปันหรือนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน จาการเข้าร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ ของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ อยู่ เป็นประจำ 

ประกอบกับติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยู่เสมอ พ่อรักจะนำเรื่องราวต่าง ๆ มา

บอกสมาชิกในครอบครัว เช่น ทักษะ EF การสร้างสัมพันธภาพ การรู้ทันสื่อ 

เป็นต้น ซึ่งพ่อรักเล่าว่า “โดยเฉพาะเรื่อง EF ที่มาช้าไป ถ้ามาไวจะเอามาใช้

กับหลานตั้งแต่เกิด บ้านเรายืดหยุ่น มีกิจกรรมให้เล่น ทำให้ที่บ้านมีของเล่น

เยอะมาก ปล่อยให้เขามีจินตนาการ เล่นของเล่น มีการชวนเพ่ือนกลับมา

ช่วยเก็บของเล่น ซึ่งถือว่าหลานเป็นผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ผล 

กลายเป็นหนูน้อยรักการอ่านไปแล้ว” 

 4) ด้านทุนทางสังคม 
  - การเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง หน้าบ้านพ่อรักมีศาลาหนึ่งหลัง เรียกว่า “ศาลารัก
การอ่าน” ที่พัฒนามาจากศาลาประจำหมู่บ้าน ที่ครอบครัวพ่อรักออกงบประมาณในการจัดทำและ
ปรับปรุงกลายเป็นศาลาที่สมาชิกในชุมชนสามารถเข้ามาทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้ เช่น ผู้สูงอายุจะ
มานั่งทอผ้า ทอเส้นด้าย มานั่งคุย มานั่งอ่านหนังสือ กินข้าวอยู่บ่อยครั้ง ช่วงเย็นจะกลายเป็นพ้ืนที่
รวมตัวของเด็ก ๆ ในชุมชน เพื่อมาอ่านหนังสือที่หลานสาวพ่อรักทำขึ้น มาทำการบ้านร่วมกัน เป็นต้น 
นอกจากนี้บ้านพ่อรักยังมีน้ำใจในการเตรียมน้ำ อาหารหรือผัก ผลไม้ไว้คอยต้อนรับสมาชิกในชุมชน
อยู่เสมอ ๆ  
  - การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม พ่อรักเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านและเมื่อพ้นจากตำแหน่ง 
พ่อรักกลายเป็นแกนนำหลักของหมู่บ้านในการทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ลูกสาวของพ่อรักได้
เป็นอสม. สมาชิกกองทุนต่าง ๆ ด้วย 
  - การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน เนื่องจากบ้านหนองคูน้อยเป็นพ้ืนที่ที่หาคนทำงานง่าย 
ทำให้มีกิจกรรมบ่อยมากในชุมชน สมาชิกในบ้านของพ่อรักจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่เสมอ เช่น 
ทำกับข้าว ยกของ ช่วยดูแลเรื่องพิธีการบายศรีต่าง ๆ เป็นต้น  
  4.6.4.2.2  กรณีแม่ประครอง (นามแฝง) 
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  แม่ประครอง อายุ 48 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านหนองคูน้อย ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม 
จังหวัดสุรินทร์ มีสมาชิกในครอบครัวจำนวน 6 คน ได้แก่ พ่อและแม่ของสามี สามี ลูกสาวและลูกชาย 
ประกอบอาชีพทำนา โดยแม่ประครองเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์  ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เนื่องจากช่วงนั้นมีโครงการบ้านปลอดเหล้า ซึ่งสามีของแม่ประครองชอบ
กินเหล้า สังสรรค์มาก และเมื่อเมาเหล้า จะชอบทำร้ายร่างกายแม่ประครองอยู่เสมอ แม่ประครองจึง
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและชวนสามีเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ จนทำให้สามี
เลิกเหล้าได้ ทำให้แม่ประครองกลายเป็นสมาชิกชุมชนคนหนึ่งที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ อยู่เสมอ และปัจจุบันแม่ประครองถือว่าเป็นแกนนำของชุมชน เป็นผู้
ที่มีบทบาทในการช่วยเหลือ ดูแลสมาชิกอ่ืน ๆ ในชุมชน ชาวบ้านรู้จัก รักใคร่และพร้อมร่วมมือทุกครั้ง
เวลาแม่ประครองขอความร่วมมือ ซึ่งแม่ประครองบอกว่าที่ตนเองกลายเป็นจิตอาสาได้ เนื่องจากได้
เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง เห็นการเปลี่ยนแปลงในครอบครัว จึงอยากร่วมกัน
พัฒนาหมู่บ้านตนเองให้ดีขึ้นด้วย โดยครอบครัวของแม่ประครองถือว่าเป็นครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง 
เนื่องจาก 
 1) ด้านสัมพันธภาพ  
  - การแสดงออกถึงความรัก ครอบครัวแม่ประครองมีการแสดงออกถึงความรัก เช่น 
มีการกอด หอมแก้ม บอกรักกันทุกวัน เป็นต้น เนื่องด้วยย่ามีอาการป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ปู่มีหน้าที่
ในการดูแลหลักและด้วยความรักทำให้ปู่มีการหยอกล้อเล่นกับย่า หอมแก้ม กอดและบอกรักย่าอยู่
เสมอ เพ่ือให้ย่ามีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ส่วนย่าเองเมื่อถึงเวลากินข้าว ถ้าไม่เห็นปู่ย่าก็จะไม่ยอมกิน 
จะนั่งรอจนกว่าปู่จะกลับมา ซึ่งถือว่าต่อให้ย่าเป็นโรคอัลไซเมอร์แต่ด้วยความรักที่มีให้แก่กัน ทำให้ย่า
ยังรอปู่เสมอ นอกจากนี้แม่ประครองเองก็ยังมีการกอดและหอมแก้มลูกสาวและลูกชายอยู่เสมอ ๆ 
ด้วย เป็นต้น 
  - การมีความเข้าใจกันในครอบครัว ครอบครัวของแม่ประครองถือว่าเป็นครอบครัว
ที่สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจกัน เนื่องจากแม่ประครองเป็นสมาชิก อสม. ที่ต้องช่วยเหลือ ดูแล
สมาชิกคนอ่ืนในชุมชนด้วย ต้องไปช่วยเหลือกิจกรรมชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ แต่สมาชิกใน
ครอบครัวเข้าใจและพร้อมสนับสนุน เนื่องจากเห็นว่าเป็นการทำเพ่ือส่วนรวม ทั้งนี้อาจเนื่องจากใน
ช่วงเวลาปกติแม่ประครองทำหน้าที่ของภรรยาและลูกสะใภ้ที่ดีได้ไม่ขาดตกบกพร่อง มีการช่วยดูแล
ย่า ดูแลปู่ ดูแลสามีและลูกได้ครบถ้วน ซึ่งส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวเข้าใจแม่ประครอง  
  - การยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน น้องบอล ลูกชายคนเล็ก อายุ 9 ขวบ แต่ยังไม่
สามารถอ่านหนังสือได้คล่องมากนัก ซึ่งครอบครัวยอมรับและเข้าใจน้องบอล พร้อมช่วยกันสอนและ
ส่งเสริมพัฒนาการของน้องบอลอยู่ทุกวัน และน้องบอลเองก็ยอมรับในเรื่องที่แม่ประครองไม่สามารถ
สอนการบ้านได้ จึงเสนอกับแม่อยู่บ่อยครั้งว่า “เดียวพรุ่งนี้ไปถามครูก็ได้” หรือในเรื่องที่สมาชิกใน
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ครอบครัวรับทราบและเข้าใจอาการป่วยของย่าที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ แต่ทุกคนยังรักและเคารพย่าอยู่
เสมอ ให้เกียรติ ดูแลอย่างดี ซึ่งถือวาเป็นจุดที่ทำให้ครอบครัวของแม่ประครองมีความยอมรับและ
เคารพซึ่งกันและกันอยู่เสมอ 
  - การมีความไว้วางใจกัน ครอบครัวแม่ประครองมีความไว้วางใจกันมาก อย่างเช่น
เรื่องการดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านที่ปู่จะเป็นผู้ถือเงินและดูแลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร 
และจะแบ่งเงินไว้เพ่ือการศึกษาของหลานทั้ง 2 คน โดยเงินรายได้มาจากการทำนาและเงินรับจ้างต่าง 
ๆ ของสมาชิกในครอบครัวที่ไว้ใจและเคารพให้ปู่เป็นคนดูแล ซึ่งปู่เองก็ไว้วางใจที่จะแบ่งเงินให้สมาชิก
คนอ่ืนในครอบครัวช่วยกันดูแลด้วยเช่นกัน 
  - การทำกิจกรรมร่วมกัน ทุกเย็นสิ่งที่แม่ประครองจะทำอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ การ
สอนการบ้านลูกชายร่วมกับสามีและปู่ และเมื่อทำการบ้านเสร็จสมาชิกในครอบครัวจะมาล้อมวงกิน
ข้าวและดูโทรทัศน์ร่วมกัน สวดมนต์ร่วมกันทุกวันพระ นอกจากนี้ปู่และสามียังต้องไปทำนาร่วมกันใน
ช่วงเวลากลางวันเสมอ ซึ่งถือว่าครอบครัวแม่ประครองมีการทำกิจกรรมร่วมกันที่ถือว่าเป็น
ชีวิตประจำวันที่ต้องทำทุกวัน 
  - การร่วมมือในการช่วยกันแก้ปัญหา ย้อนกลับไปในช่วงปีพ.ศ. 2554 ที่ย่าเริ่มป่วย
เป็นโรคอัลไซเมอร์ ปู่ สามีและแม่ประครองได้มานั่งคุยกันเพ่ือช่วยกันคิดว่าจะแก้ปัญหาและช่วยกัน
ดูแลย่าได้อย่างไร มีข้อตกลงร่วมกันว่าปู่และแม่ประครองจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการดูแลย่าเป็นหลัก 
เป็นต้น  
  - การใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์หรือความรุนแรง หลังจากสามีเลิกเหล้าได้ ครอบครัว
ของแม่ประครองไม่เคยมีการทำร้ายร่างกายกันในครอบครัวอีกเลย 
 2) ด้านบทบาทหน้าที่ 
  - การแบ่งบทบาทหน้าที่ มีการแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานในบ้านที่ชัดเจน ได้แก่ 
ปู่และสามีมีหน้าที่ในการทำนาและหารายได้หลักเพ่ือดูแลสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว สามีและแม่
ประครองมีหน้าที่ทำความสะอาด ซักผ้า ทำกับข้าว หุงหาอาหารและงานบ้านอ่ืน ๆ โดยมีลูกชายคน
เล็กทำหน้าที่ล้างจานและช่วยสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวทำงานบ้าน 
  - การแบ่งเบาภาระในครอบครัว แม่ประครองและสมาชิกในครอบครัวจะมีการ
ช่วยกันแบ่งเบาภาระในบ้าน เช่น มีการปลูกผักสวนครัว ผลไม้ต่าง ๆ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การซื้อผักผลไม้ไปได้มาก นอกจากนี้สมาชิกในบ้านยังช่วยกันดูแลย่าที่ป่วย เมื่อปู่หรือแม่ประครองไม่
ว่าง เป็นต้น 
  - การอบรมเลี้ยงดูบุตร ทั้งปู่และแม่ประครอง ถือว่าเป็นบุคคลหลักในการสอน
ลูกหลาน อบรมเลี้ยงดูให้เป็นคนที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ มีการบอกสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ 
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เช่น ปู่จะบอกกล่าวในการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านหลังเลิกเรียน การชวนไปทำนาเพ่ือเรียนรู้และเข้าใจ
การทำนาร่วมกัน เป็นต้น 
  - การมีหลักธรรมในการใช้ชีวิต เนื่องด้วยปู่เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาต่าง ๆ 
ในการดูฤกษ์ดูยาม การรักษาอาการเจ็บไข้ของสมาชิกในชุมชน ทำให้ครอบครัวของแม่ประครองมี
หลักธรรมในการใช้ชีวิต เช่น การรักษาศีล 5 การแบ่งปัน การมีน้ำใจกับสมาชิกในชุมชน การ
ช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน ความเป็นจิตอาสา เป็นต้น 
 3) ด้านการพ่ึงตนเอง 
  - ด้านเศรษฐกิจ 

• รายได้สมดุลรายจ่าย เนื่องจากบ้านแม่ประครองมีอาชีพทำนาเพ่ือขายและ

บริโภค สมาชิกในครอบครัวอยู่อย่างประหยัดและพอเพียง มีการปลูกผัก

สวนครัวเพ่ือบริโภคและแบ่งปัน จนถูกชาวบ้านขนานนามว่า “ครอบครัว

นักผลิต” ประกอบกับครอบครัวแม่ประครองมีรายจ่ายที่ไม่สูงนักในเรื่องค่า

สินค้าอุปโภค บริโภคอ่ืน ๆ และค่าการศึกษาของลูกสาวและลูกชาย ทำให้

ครอบครัวแม่ประครองมีรายได้ที่สมดุลกับรายจ่าย มีเงินออมไว้ใช้ใน

อนาคต 

• ความสามารถในการชำระหนี้ ครอบครัวแม่ประครองเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง 

ๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มฌาปนกิจ กลุ่มสมาชิก อสม. ซึ่ง

ต้องมีการฝากประจำทุกเดือน แม่ประครองว่าการจ่ายส่วนนี้คือหนี้ดี 

สมาชิกในครอบครัวสามารถหารายได้และมีเงินในการชำระหนี้ทุกเดือน 

• การออม นอกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ที่ทำให้สมาชิกใน

ครอบครัวแม่ประครองมีเงินออมในกองทุนต่าง ๆ ไว้สำรองใช้ในยามฉุกเฉิน

แล้ว บ้านแม่ประครองยังมีการฝากเงินเป็นประจำกับธนาคารของรัฐด้วย  

  - ด้านสุขภาพ 

• การมีหลักประกันสุขภาพ สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้รับสิทธิหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 

• การดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว ด้วยอาการป่วยของย่า ทำให้

สมาชิกในครอบครัวแม่ประครองมีการดูแลตนเองและสมาชิกอ่ืน ๆ ใน
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ครอบครัวอย่างดี ปลูกข้าวและผักตามธรรมชาติ ปลอดสารเคมีที่ เป็น

อันตรายต่อร่างกาย 

• การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ครอบครัวแม่ประครองมีเวลาในการ

ชวนกันทำกิจกรรมดี ๆ อยู่เสมอ เช่น การสวดมนต์ไหว้พระ การสอน

การบ้านลูก เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างเกราะคุ้มกัน ช่วยลดพฤติกรรม

เสี่ยงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

  - ด้านข้อมูลข่าวสาร  

• การใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูลข่าวสาร ครอบครัวแม่ประครองมักจะ

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ผ่านโทรทัศน์และวิทยุเป็นส่วนใหญ่  

• การศึกษาเล่าเรียนในระบบ ครอบครัวแม่ประครองมีลูก 2 คน และได้ส่ง

ลูกเข้าสู่การศึกษาในระบบ ได้แก่ ลูกสาว อายุ 20 ปี กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 

3 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน จังหวัดสุรินทร์ และลูกชาย อายุ 9 ขวบที่กำลัง

ศึกษาอยู่ประถมศึกษา 3   

• การแบ่งปันหรือนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องด้วยแม่ประครอง

เป็น อสม.และแกนนำในชุมชน แม่ประครองจะได้ไปเข้าร่วมกระบวนการ

เรียนรู้ต่าง ๆ อยู่เสมอ จากนั้นก็จะนำองค์ความรู้หรือกระบวนการที่ได้มา

ถ่ายทอดและปรับใช้ในครอบครัวอยู่เสมอ และนอกจากการแบ่งปันภายใน

ครอบครัว ครอบครัวแม่ประครองยังนำไปแบ่งปันให้สมาชิกคนอ่ืนในชุมชน

ด้วย เช่น การเข้าร่วมโครงการพลเมืองสูงวัยรู้ทันสื่อ ที่มีการบอกคาถา 3 

ข้อ ในการตัดสินใจซื้อสินค้า คือ “จำเป็นไหม หาข้อมูลก่อน เดือดร้อนใคร

หรือไม่” จนนำไปสู่การพูดเล่นและแซวกันอยู่ เสมอเมื่อเห็นสมาชิก

ครอบครัวหรือสมาชิกชุมชนกำลังซื้อสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น 

 4) ด้านทุนทางสังคม 
  - การเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง ใต้ถุนบ้านของแม่ประครองมีโต๊ะ 1 ตัว เพ่ือเป็นพ้ืนที่
ในการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กินข้าว ทำการบ้าน เป็นต้น ประกอบกับการเป็นชุมชนชนบท ไม่มีรั้ว
ขอบชิด ทำให้มีการชวนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในชุมชนมาร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยกันอยู่เสมอ เช่น เมื่อ
ถึงเวลากินข้าวก็จะมีการตะโกนเรียกเพ่ือนบ้านมากินข้าวด้วยกัน เพ่ือนบ้านก็จะยกกับข้าวมากินด้วย
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อยู่บ่อยครั้ง มีการแบ่งปันผักสวนครัวต่าง ๆ มีการช่วยดูแลเพ่ือนบ้านหรือสมาชิกในชุมชนที่เจ็บป่วย 
เป็นต้น 
  - การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม แม่ประครองและสมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิก 
อสม. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มฌาปนกิจ นอกจากนี้ปู่ยังเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ได้รับการยอมรับและ
เคารพจากสมาชิกในชุมชนอยู่เสมอ มีสมาชิกชุมชนมาขอคำปรึกษาหารือในการขอฤกษ์ขอยามในการ
ทำการมงคลเป็นระยะ ๆ เรียกว่า “พ่อเฒ่าเจ้าโคตร” 
  - การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ด้วยความเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมในชุมชน ทำให้แม่
ประครองและสมาชิกในครอบครัวได้เข้าร่วมทุกกิจกรรมของชุมชนอยู่เสมอ เช่น การทำบุญทอดผ้าป่า
ประจำปี งานวัด งานศพ งานแต่งงาน แม่ประครองจะเข้าไปช่วยทำหน้าที่ในการเป็นแม่ครัว ปู่จะเข้า
ไปช่วยทำหน้าที่ดูเรื่องพิธีการต่าง ๆ เป็นต้น 
  4.6.4.2.3 กรณีแม่สวย (นามแฝง) 
  แม่สวย อายุ 60 ปี อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนองคูน้อย ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม 
จังหวัดสุรินทร์ ประกอบอาชีพทำนาร่วมกับสามีอายุ 62 และมีลูกชายที่อยู่บ้านตรงข้าม อายุ 38 ปี 
อาชีพทำนาเช่นเดียวกัน นอกจากนี้แม่สวยยังมีหลานสาวชื่อหญิง (นามแฝง) ที่กำลังเรียนอยู่ใน 
อำเภอเมืองสุรินทร์ 1 คน อายุ 21 ปี ซึ่งอาศัยอยู่หอพัก วันหยุดเสาร์ อาทิตย์จะกลับบ้าน โดยแม่สวย
เข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันครอบครัวเข้มแข็งเป็นผู้จัดกระบวนการตั้งแต่ปี 2547 จนปัจจุบันแม่สวยได้
เป็นแกนนำในชุมชน เป็นตัวแทนของชุมชนที่ได้เข้าไปเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ อยู่เสมอ โดย
ครอบครัวของแม่สวยถือว่าเป็นครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง เนื่องจาก 
 1) ด้านสัมพันธภาพ  
  - การแสดงออกถึงความรัก ครอบครัวแม่สวย มีการแสดงออกถึงความรักใน
ครอบครัวอย่างดีเป็นประจำ โดยมีการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์กับหลานสาวทุกวัน เนื่องจาก
หลานสาวอาศัยอยู่หอพักคนเดียว และติดต่อกับลูกสาวที่อยู่ต่างจังหวัดเฉลี่ยอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง โดย
เป็นการพูดคุย สอบถามเรื่องราวชีวิตประจำวัน และนอกจากนี้ในเทศกาลสงกรานต์ สมาชิกใน
ครอบครัว ประกอบกด้วย ลูกและหลาน จะพากันกลับบ้านมารดน้ำดำหัวพ่อและแม่ ส่วนหลาน ๆ ก็
มีความสนิทสนม รักใคร่กลมเกลียวกัน ดังคำกล่าวของแม่สวยที่ว่า “มากี่รอบ ๆ ก็จะขอนอนด้วยกัน
ตลอด ตัวก็ใหญ่ยังจะไปนอนเบียดกัน ขนาดโทรคุยกันบ่อยก็ไม่เบื่อกัน” นอกจากนี้ลูกชายที่อยู่บ้าน
ตรงข้ามก็ยังมีการทำกับข้าวและมากินข้าวร่วมกันอยู่เป็นประจำ 
  - การมีความเข้าใจกันในครอบครัว เนื่องด้วยลูกสาวมีสามีใหม่และต้องย้ายไปอยู่
ต่างจังหวัด ทำให้แม่สวยและครอบครัวได้เลี้ยงดูหลานสาวตั้งแต่เกิด แต่สมาชิกในครอบครัวก็มีความ
เข้าใจและยินดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งน้องหญิงก็มีความเข้าใจแม่และได้มีการติดต่อสื่อสารกับแม่
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ผ่านทางโทรศัพท์อยู่เสมอ ๆ และน้องหญิงเองก็มีความเข้าใจแม่สวยที่อาจมีความเหงาและคิดถึงน้อง
หญิง น้องหญิงจึงกลับบ้านทุกวันเสาร์-อาทิตย ์
  - การยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน  จากเหตุการณ์การมีสามีใหม่ของลูกสาวแม่
สวย แม่สวยเล่าว่า “ตอนนั้นเข้าใจลูกสาวและเคารพการตัดสินใจของเขาที่ต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด 
โดยไม่ได้เอาลูกไปด้วย เนื่องจากต้องไปทำงาน ไม่มีใครช่วยเลี้ยง ตนและสามีจึงขอหลานไว้เลี้ยงเอง” 
  - การมีความไว้วางใจกัน แม่สวยมีความไว้วางใจสามี ลูกสาวและหลานสาว 
กล่าวคือ แม่สวยให้ลูกสาวสามารถโอนเงินให้ลูกสาวได้โดยตรงและให้น้องหญิงบริหารจัดการดูแล
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่แม่โอนมาให้ได้เลย โดยไม่ต้องผ่านแม่สวย ซึ่งทุกครั้งเมื่อมีการโอนเงินลูกสาวแม่
สวยจะมีการโทรมาบอกแม่สวยด้วยเช่นกัน 
  - การทำกิจกรรมร่วมกัน ปัจจุบันแม่สวยอาศัยอยู่กับสามี 2 คน มีกิจกรรมร่วมกัน 
คือ การทำนาและการกินข้าวร่วมกัน หลังจากกลับจากทำนาก็จะมาปลูกพืชผักสวนครัว ดูโทรทัศน์ 
ฟังวิทยุร่วมกัน ช่วยกันทำงานบ้าน ส่วนลูกชายก็จะมากินข้าวและมานั่งคุยด้วยอยู่เสมอ ๆ  
  - การร่วมมือในการช่วยกันแก้ปัญหา เมื่อน้องหญิงต้องเข้าไปเรียนในเมือง และต้อง
มีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ครอบครัวแม่สวยได้มาพูดคุย ปรึกษากันว่าจะมีการจัดการอย่างไร จึงเกิด
ข้อตกลงร่วมกันในการให้ลูกสาวของแม่สวยโอนเงินให้น้องหญิงได้เลย ถือว่าเป็นการช่วยกันคิดและ
แก้ไขปัญหาร่วมกันในครอบครัว 
  - การใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์หรือความรุนแรง ครอบครัวแม่สวยมักจะชอบนั่งพูดคุย
กันเสมอ ๆ ไม่มีการใช้ความรุนแรง เช่น การบอกลูกชายให้เลิกเหล้า แม่สวยจะพูดจาดี ๆ ไม่ใช้คำ
หยาบ  
 2) ด้านบทบาทหน้าที่ 
  - การแบ่งบทบาทหน้าที่ เนื่องจากแม่สวยอยู่กับสามี ทำให้การแบ่งบทบาทหน้าที่ใน
การทำงานบ้านเป็นการร่วมมือกันและช่วยกันทำงานบ้านมากกว่า ไม่ได้แบ่งบทบาทชัดเจนว่าใครต้อง
ทำอะไร 
  - การแบ่งเบาภาระในครอบครัว ครอบครัวแม่สวยช่วยกันทำนาเพ่ือนำข้าวไปขาย
และไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือน และส่งข้าวไปให้ลูกสาวด้วยเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้แม่สวย
ยังมีการปลูกพืชผักสวนครัวทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ รวมทั้งลูกสาวได้มีการโอนเงิน
มาให้ครอบครัวไว้ใช้จ่ายอยู่สม่ำเสมอ 
  - การอบรมเลี้ยงดูบุตร แม่สวยจะเป็นบุคคลหลักในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนน้อง
หญิง โดยเฉพาะการมีความรักที่แม่สวยมักสอนอยู่เสมอว่า “ให้เรียนจบ มีหน้าที่การเงินก่อนค่อยมี
ครอบครัว หาอนาคตร่วมกันก่อน พ่อแม่อยู่ไกลแต่พ่อแม่ก็รัก” ซึ่งแม่สวยอยากให้น้องหญิงรู้สึกมี
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ความสุข ไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีครอบครัวปกติอย่างครอบครัวอ่ืน โดยแม่สวยได้แนวคิดมาจากการเข้า
ร่วมเวทีเรียนรู้เรื่องครอบครัว จึงนำมาปรับใช้และสอนหลานอยู่เสมอ 
  - การมีหลักธรรมในการใช้ชีวิต ครอบครัวแม่สวยมีหลักในการใช้ชีวิต 2 หลัก ได้แก่ 
เศรษฐกิจพอเพียง ที่อยู่อย่างพออยู่ พอกิน และหลักของการแบ่งปันที่นอกเหนือจากการกินการอยู่
ของสมาชิกในครอบครัวแล้ว ต้องแบ่งปันให้คนอ่ืนด้วย 
 3) ดา้นการพ่ึงตนเอง 
  - ด้านเศรษฐกิจ 

• รายได้สมดุลรายจ่าย รายได้หลักจากการทำนาเพียงพอต่อการดำรงชีวิต 

เนื่องจากมีการปลูกข้าว ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน ทำให้มี

รายจ่ายไม่มากนัก นอกจากนี้การดูแลน้องหญิง ลูกสาวของแม่สวยสามารถ

ส่งเงินมาเลี้ยงดูน้องหญิงและครอบครัวแม่สวยได้ ทำให้ครอบครัวแม่สวย

ไม่มีปัญหาเรื่องเงิน  

• ความสามารถในการชำระหนี้ ครอบครัวแม่สวยเป็นสมาชิกกองทุนต่าง ๆ 

ในหมู่บ้าน หนี้ที่ต้องจ่ายจึงเป็นหนี้ดี ที่เรียกว่า “เงินออม” 

• การออม ครอบครัวแม่สวยมีเงินออมกับกองทุนต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เช่น 

กองทุนออมสัจจะ กองทุนออมทรัพย์ กองทุน อสม. กองทุนฌาปนกิจ เป็น

ต้น 

  - ด้านสุขภาพ 

• การมีหลักประกันสุขภาพ สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้รับสิทธิหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 

• การดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว เมื่อมีการปลูกผักสวนครัว ปลูก

ข้าวกินเองในครอบครัว จึงมีการปลูกแบบปลอดสารเคมี ทำให้ครอบครัว

แม่สวยได้กินอาหารที่ปลอดภัย นอกจากนี้แม่สวยยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเต้น

แอโรบิกในหมู่บ้านทุกวันอยู่เสมอ   

• การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ แม่สวยจะสอนและอบรมเลี้ยงดูน้อง

หญิงให้รู้จักคบเพ่ือน อย่ามีเพศสัมพันธ์กับแฟนก่อนวัยอันควรหรือถ้า

หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ป้องกัน และแม่สวยได้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม

กระบวนการต่าง ๆ มาเล่าสู่กันฟังในครอบครัว เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม
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ของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ที่พบวัยรุ่นและเด็กมีความจริงจังในการต่อสู้

เพ่ือให้ชนะพนันในเกมส์ต่าง ๆ แม่สวยก็จะกลับมาบอกต่อและสอน

ลูกหลานว่า “อย่าไปเฮ็ดแบบเขาเด้อ” เป็นต้น 

  - ด้านข้อมูลข่าวสาร  

• การใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูลข่าวสาร ครอบครัวแม่สวยจะติดตาม

ข่าวสารผ่านโทรทัศน์และวิทยุเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่มีโทรศัพท์ที่

สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ แต่สำหรับน้องหญิงที่มีโทรศัพท์ที่ทันสมัย แม่

สวยเล่าว่า “เห็นเพ่ินหาข้อมูลทำการบ้าน ทำรายงานผ่านมือถือนี่ล่ะ” 

• การศึกษาเล่าเรียนในระบบ ครอบครัวแม่สวยมีหลานสาวที่เข้าสู่การศึกษา

ในระบบ โดยเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน จังหวัดสุรินทร์ 

• การแบ่งปันหรือนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน แม่สวยได้นำความรู้ที่ได้

จากการเข้าร่วมกระบวนการต่าง ๆ มาเล่าสู่กันฟังในครอบครัว เช่น การ

เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ที่พบวัยรุ่นและเด็กมีความ

จริงจังในการต่อสู้เพ่ือให้ชนะพนันในเกมส์ต่าง ๆ แม่สวยก็จะกลับมาบอก

ต่อและสอนลูกหลานว่า “อย่าไปเฮ็ดแบบเขาเด้อ” หรือการเข้าร่วม

กิจกรรมสูงวัยที่มีคาถา 3 ข้อให้คิดก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า แม่สวยก็มักจะ

ท่องคาถาและบอกคนในครอบครัวอยู่เสมอว่า “จำเป็นบ่ คิดดูก่อน เดือด

ฮ้อนเจ้าของบ่” เป็นต้น 

 4) ด้านทุนทางสังคม 
  - การเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง ด้วยความที่แม่สวยเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม แม่สวย
จะเข้าไปช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน กิจกรรมของชาวบ้านอยู่เสมอ เช่น การแบ่งผัก แบ่งข้าวไปช่วย
ในงานวัดของหมู่บ้าน การเข้าร่วมกลุ่มแม่ครัว ที่มีเงินเก็บจากการที่สมาชิกกลุ่มได้รายได้และเก็บออม
เงินไว้ นำเงินไปซื้อข้าวของเครื่องใช้บริจาคให้วัด เป็นต้น 
  - การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ครอบครัวแม่สวยเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
กลุ่มฌาปนกิจ กลุ่มแม่ครัว เป็นต้น 
  - การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน แม่สวยถือว่าเป็นแม่ครัวใหญ่ของหมู่บ้าน เมื่อมีงาน
ประจำปีต่าง ๆ หรืองานมงคลในหมู่บ้าน แม่สวยจะเข้าร่วมและช่วยงานอยู่เสมอ จนทำให้แม่สวยเป็น
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ที่รู้จักและเคารพของคนในชุมชน รวมถึงหลวงพ่อที่วัดที่มักจะตั้งชื่อสุนัขในวัดให้เป็นชื่อเดียวกับคนที่
เข้าไปช่วยทำกิจกรรมในวัดอยู่เป็นประจำ ซึ่งแม่สวยก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน 
  4.6.4.2.4 กรณแีม่สง่า (นามแฝง) 
  แม่สง่า อายุ 54 ปี ครูชำนาญการโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จังหวัดสุรินทร์ มีสมาชิกอยู่ใน
ครอบครัว 5 คน ประกอบด้วย แม่ อายุ 81 ปี สามี อายุ 54 ปี ลูกสาว อายุ 26 ปี ซึ่งปัจจุบันเป็นครู
อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมาและลูกชาย อายุ 23 ปีที่กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยใน จ.
ขอนแก่น ซึ่งแม่สง่าเป็นผู้ริเริ่มเข้าร่วมโครงการจากสถาบันรักลูกตั้งแต่ช่วงปี 2547 และนำมาสู่การ
พัฒนาเป็นสถาบันครอบครัวเข้มแข้ง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งแม่สง่าเล่าว่า “ตอนนั้นเราทำงานด้านเด็กใน
โรงเรียน และได้มีหมอในพ้ืนที่เห็นการทำงาน จึงชักชวนให้ไปร่วมอบรมรับกระบวนการ รับองค์
ความรู้ต่าง ๆ มาใช้ในชุมชน ซึ่งเราก็นำมาใช้ในบ้านเราด้วยเหมือนกัน  และเราก็รวมตัวกันเป็นกลุ่ม 
ทำงานขยายไปยังพ้ืนที่ของเรา พื้นที่ข้าง ๆ ใน จังหวัดสุรินทร์เต็มไปหมด”  โดยครอบครัวของแม่สง่า
ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง เนื่องจาก 
 1) ด้านสัมพันธภาพ  
  - การแสดงออกถึงความรัก ครอบครัวแม่สง่ามีการแสดงออกของความรักในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การดูแลเรื่องอาหาร ยา เสื้อผ้า การดูแลสุขภาพ การออกกำลังการด้วยกัน ซึ่งเป็นกิจวัตร
ที่มีให้กันอยู่เสมอ เป็นต้น ซึ่งแม่สง่าเล่าว่า “พ่อไม่เคยพูดหรือมีของขวัญในทุกช่วงเทศกาลเลย ไม่ว่า
จะปีใหม่ สงกรานต์ วาเลนไทน์ วันเกิด ครบรอบแต่งงาน แต่แม่ไม่เคยน้อยใจ เพราะทุกวันพ่อแสดง
ความเป็นห่วง ไปรับ ไปส่ง ดูแลกันและกันตลอด” 
  - การมีความเข้าใจกันในครอบครัว สามีและแม่ของแม่สง่ามีความเข้าใจถึงการ
ทำงานเพ่ือสังคม เพ่ือชุมชน เพ่ือโรงเรียนของแม่สง่า เมื่อเวลาทำกิจกรรมของสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ที่แม่สง่าต้องเข้าไปช่วยทำกิจกรรมทุกเสาร์-อาทิตย์หรือบ่อยครั้ง จนปัจจุบัน
แม่สง่าเริ่มสุขภาพไม่ค่อยดี ทำให้ไม่ค่อยได้เข้าไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สามีก็มีการสอบถามว่าอยากไป
ไหม จะไปส่ง หรือในกรณีที่ลูกชายของแม่สง่า ในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นที่อยากเล่นกีฬาและได้รับ
คัดเลือกให้เป็นนักกีฬาของโรงเรียน ทำให้ต้องกลับบ้านค่ำ แม่สง่าและสามีจะผลัดกันไปรับลูกที่
โรงเรียน เป็นต้น  
  - การมีความไว้วางใจกัน ครอบครัวแม่สง่ามีความไว้วางใจกันภายในสมาชิกของ
ครอบครัว เช่น แม่สง่าเป็นผู้ดูแลเงิน เพ่ือจัดการค่าใช้จ่ายภายในบ้าน โดยสามีจะมอบเงินให้แม่สง่า
ดูแลและจัดการ เป็นต้น 
  - การทำกิจกรรมร่วมกัน ทุกเย็นบ้านของแม่สง่าจะต้องมีกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ การ
รับประทานอาหารเย็นและการดูโทรทัศน์ร่วมกัน ซึ่งในช่วงเวลานี้ทุกคนจะได้มานั่งเล่าเหตุการณ์ที่
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เกิดขึ้นในแต่ละวันให้สมาชิกในครอบครัวได้รับฟังร่วมกัน หรือบางช่วงเวลาแม่สง่าและลูกชายจะไป
ออกกำลังกายร่วมกันอยู่เสมอ ๆ เป็นต้น 
  - การร่วมมือในการช่วยกันแก้ปัญหา ด้วยพ้ืนฐานที่ครอบครัวของแม่สง่าและ
ครอบครัวของสามีไม่ได้ร่ำรวย จึงมีความเข้าใจกันและกัน เมื่อเกิดปัญหาจะมานั่งร่วมกันคิดและ
ช่วยกันแก้ไข เช่น การกู้เงินเพ่ือซ่อมแซมบ้าน จะมานั่งคิดร่วมกันก่อนว่าจะหาเงินจากตรงไหนมาช่วย
จ่ายคืน หรือใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนใด เป็นต้น 
  - การใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์หรือความรุนแรง ด้วยความที่แม่สง่าเป็นครู สามีเป็น
หมอ ทำให้ทั้งคู่มีวุฒิภาวะในระดับดีเยี่ยม พูดคุยกันด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์หรือพูดคำหยาบ 
เนื่องจากต้องการปฏิบัติตัวให้ลูกเห็นเป็นแบบอย่าง ซึ่งแม่สง่าเล่าว่า “ลูกทั้ง 2 คนเมื่อทะเลาะกันก็ไม่
พูดคำหยาบ ไม่ด่าทอ แต่พูดกันด้วยดี บอกเหตุผลว่าทำไมทำแบบนั้น ทำไมทำแบบนี้ ซึ่งคิดว่าเป็น
เพราะเราทั้งคู่แสดงพฤติกรรมให้ลูกเห็นเป็นแบบอย่าง” เป็นต้น 
 2) ด้านบทบาทหน้าที่ 
  - การแบ่งบทบาทหน้าที่  ครอบครัวแม่สง่ามีการแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน 
หลังจากลูก ๆ แยกย้ายไปตามเส้นทางของชีวิต ทำให้ทั้งบ้านอยู่กันเพียง 3 คน แม่สง่ามีหน้าที่หลักใน
การทำกับข้าว ล้างจาน ซักผ้า ทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น ซึ่งสามีและแม่ก็จะมาช่วยทำกิจกรรมต่าง 
ๆ ด้วยกันด้วย  
  - การแบ่งเบาภาระในครอบครัว ครอบครัวของแม่สง่ามีการช่วยกันแบ่งเบาภาระใน
ครอบครัว ช่วยกันทำงานบ้าน ดูแลความสะอาดบ้านร่วมกัน และลูกสาวจะช่วยส่งเงินมาเพ่ือใช้จ่ายใน
ครัวเรือนเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งแม่สง่าจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและแบ่งเก็บออมเข้าบัญชี
อยู่เสมอ 
  - การอบรมเลี้ยงดูบุตร แม่สง่าจะเป็นผู้มีบทบาทหลักในการสอน อบรมเลี้ยงดูลูก 
เนื่องจากประกอบอาชีพเป็นครู และการที่ได้เข้าร่วมอบรมกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ จากสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ทำให้แม่สง่านำองค์ความรู้และกระบวนการมาปรับใช้ในครอบครัว 
เช่น การเข้าใจธรรมชาติชายหญิง การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวที่ต้องมีการสร้างพ้ืนที่ส่วนตัว 
สร้างพ้ืนที่ครอบครัว หรือการนำพฤติกรรมเชิงบวก อย่างเช่นพฤติกรรมที่แม่สง่าเล่าให้ฟังว่า “ถ้าเรา
ตื่นเช้า เขาตื่นเช้าด้วย พูดเพราะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก นอบน้อมคน ไหว้ภารโรง เพราะพ่อเป็น
แบบอย่างให้ ยกมือไหว้ภารโรง” เป็นต้น 
  - การมีหลักธรรมในการใช้ชีวิต ครอบครัวแม่สง่ามีหลักในการใช้ชีวิต ได้แก่ มี
คุณธรรม รักกัน ซื่อสัตย์ ห่วงใยกันในครอบครัว และมีการแบ่งปัน ช่วยเหลือคนอ่ืนเท่าที่ตนมีกำลัง 
เช่น การช่วยดูแลเด็ก ๆ ในโรงเรียน การรักษาอาการคนป่วยอย่างเต็มความสามารถ เป็นต้น  รวมทั้ง
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ครอบครัวแม่สง่ายังเชื่อในเรื่องบุญกรรม อย่างประโยคที่ว่า “เชื่อเรื่องบุญที่สะสมมา ทำให้เจองานที่ดี 
ครอบครัวดี ถ้าเราไม่ทำงานนี้จะไม่รู้จะได้เจอคณะทำงานไหม ไม่รู้จักป้าแจ๋ว ไม่รู้จักแม่วัฒนา” 
 3) ด้านการพ่ึงตนเอง 
  - ด้านเศรษฐกิจ 

• รายได้สมดุลรายจ่าย เนื่องจากแม่สง่าประกอบอาชีพเป็นครู สามีเป็นหมอ 

และลูกสาวได้ทำงานแล้ว ทำให้มีรายได้เพียงพอต่อการจุนเจือครอบครัวได้

เป็นอย่างดี และมีเงินออมเพ่ือใช้ในยามฉุกเฉินได้ 

• ความสามารถในการชำระหนี้ ครอบครัวแม่สง่ามีหนี้กับกองทุนของครู ที่

เป็นการกู้เพ่ือนำมาซ่อมแซมบ้านเรือน ปัจจุบันสามารถชำระหนี้ได้ตาม

กำหนดเป็นประจำทุกเดือน 

• การออม ครอบครัวแม่สง่าเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ทำให้มี

เงินออมเป็นระบบกองทุน และมีการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารต่าง ๆ ของ

รัฐเป็นประจำอยู่เสมอ  

  - ด้านสุขภาพ 

• การมีหลักประกันสุขภาพ สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้รับสิทธิหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน สิทธิข้าราชการ และมี

การทำประกันสุขภาพกับหน่วยงานเอกชนด้วย 

• การดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวแม่สง่าจะมีการช่วยกัน

ดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว เช่น การทำอาหารที่สะอาด คำนึงถึง

หลักโภชนาการ การออกกำลังกายที่แม่สง่าและลูกจะไปออกกำลังกาย

ร่วมกัน สามีจะไปออกกำลังกายด้วยการเตะบอลกับเพ่ือน หรือหลานจะ

ช่วยตัดเล็บให้ยายอยู่เสมอ เป็นต้น 

• การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ครอบครัวแม่สง่าไม่มีใครกินเหล้าหรือ

สูบบุหรี่ เนื่องจากรับรู้และเข้าใจของโทษที่มีมากกว่าประโยชน์ จึงทำให้ลูก

มีพฤติกรรมเลียนแบบพ่อและแม่  

  - ด้านข้อมูลข่าวสาร  
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• การใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูลข่าวสาร ด้วยพ้ืนฐานของครอบครัวแม่สง่า 

ทำให้ครอบครัวของแม่สง่ามีการใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

อยู่เสมอ ผ่านโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

• การศึกษาเล่าเรียนในระบบ ลูกสาวและลูกชายของแม่สง่าได้ เข้าสู่

การศึกษาเล่าเรียนตามระบบ ได้แก่ ลูกสาวจบครูในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 

และลูกชายกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน 

• การแบ่งปันหรือนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน จากการเข้าร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ หรือการอ่านหนังสือ ทำให้ครอบครัวแม่สง่านำความรู้มาใช้ใน

ชีวิตประจำวัน เช่น การพยายามเรียนรู้การรักครอบครัว รักลูกชาย ลูกสาว 

การเลี้ยงลูกตามช่วงวัย การไม่บ่นลูกชายในช่วงวัยรุ่น การทำอาหารเพ่ือ

ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 4) ด้านทุนทางสังคม 
  - การเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง ด้วยความเป็นครูและหมอ ทำให้ครอบครัวแม่สง่าได้
ทำกิจกรรมเพ่ือชุมชน เพ่ือส่วนรวมจำนวนมาก เช่น การแบ่งปันอาหารให้เพ่ือนบ้าน การช่วยดูแล
สมาชิกในชุมชน เช่น บ้านเรือนที่มีเด็กเป็นเหา แม่สง่าและสามีจะใช้องค์ความรู้ที่มีการไปช่วย เป็นต้น 
  - การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ครอบครัวของแม่สง่าเป็นสมาชิก อสม. กองทุน
หมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน กรรมการสถานศึกษา และกลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน เป็นต้น 
  - การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ครอบครัวของแม่สง่าได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนอยู่เสมอ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลัก คือ สามี เนื่องจากครูสง่าต้องสอนหนังสือและอยู่เวร
ของโรงเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ แม่สง่าเล่าว่า “คนที่เข้าตลอด คือ สามี มีการประชุมหมู่บ้าน อสม.
ทุกกิจกรรมของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง งานบวช จนคนรู้จักหมอมากกว่าแม่เสียอีก” 
  4.6.4.2.5 กรณีแม่บุญมา (นามแฝง) 
  แม่บุญมา อายุ 72 ปี ข้าราชการบำนาญ อาศัยอยู่ที่  ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม 
จังหวัดสุรินทร์ มีสมาชิกในครอบครัวจำนวน 5 คน ได้แก่ สามี ลูกสาว ลูกเขยและหลานจำนวน 2 คน 
โดยแม่บุญมาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 
ซึ่งแม่บุญมาได้ร่วมเป็นแกนนำในการบุกเบิกการทำกิจกรรมในพ้ืนที่ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่เห็นได้ชัด คือ ในอดีตบ้านแม่บุญมาได้ทำเหล้าเถื่อนขายให้คนในชุมชน แต่เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ทำให้เกิดความตระหนัก นำไปสู่การเลิกผลิตเหล้าขาย รวมทั้งยังกลายเป็นแกนนำชุมชนในการดูแล
สมาชิกในชุมชนให้ปลอดเหล้าในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ด้วย ชวนผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านมาร่วมกันทำ
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กิจกรรม เช่น การปลอดเหล้าในงานศพ งานแต่ง งานบวช ตั้งกฎกติกาในชุมชนว่าถ้ามีพระ ไม่มีเหล้า 
และถ้ามีเหล้าอยู่ในงาน กรรมการหมู่บ้านจะไม่เข้าร่วม เป็นต้น โดยครอบครัวของแม่บุญมาถือว่าเป็น
ครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง เนื่องจากแม่บุญมามองว่า ครอบครัวที่เข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที่มี
ความรัก ความเมตตาต่อกันและกัน ถ้าปราศจากความรักก็จะทำให้ครอบครัวไม่อบอุ่น 
 1) ด้านสัมพันธภาพ  
  - การแสดงออกถึงความรัก ครอบครัวแม่บุญมามีการแสดงออกถึงความรักด้วยการ
คอยดูแลและใส่ใจความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว ดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร การห่วงหา
อาทรกันและกัน เช่น มีการเตรียมขนมไว้รอหลานหลังเลิกเรียน การโทรศัพท์สอบถามเป็นระยะเมื่อ
สามีของแม่บุญมาต้องขับรถไปส่งบุคคลอ่ืน การกลับมาทานข้าวกลางวันของลูกแม่บุญมา ซึ่งแม่บุญ
มาเล่าว่า “รู้ว่าเขาเป็นห่วง ทำเป็นบอกว่าไม่มีเงินกินก๋วยเตี๋ยว กลับมากินข้าวที่บ้าน เพราะเขารู้ว่า
เราอยู่บ้านคนเดียว เขาจะกลับมากินข้าวเที่ยงด้วยทุกวัน” เป็นต้น 
  - การมีความเข้าใจกันในครอบครัว ครอบครัวแม่บุญมาเป้นครอบครัวที่มีความ
เข้าใจกัน เนื่องจากแม่บุญมาอยู่บ้านเพียงลำพังในช่วงเวลาการวัน ด้วยลูกสาว ลูกเขยและพ่อต้อง
ออกไปทำงาน แม่บุญมาเข้าใจการดำเนินชีวิตของแต่ละคนในครอบครัว ซึ่งสมาชิกในครอบครัวแม่
บุญมาเองก็เข้าใจแม่บุญมาด้วย กล่าวคือ ลูกสาวจะกลับมากินข้าวกลางวันที่บ้านทุกวัน หรือ สามีแม่
บุญมามักจะติดต่อทางโทรศัพท์กับแม่บุญมา เมื่อต้องไปทำธุระข้างนอก เนื่องจากเป็นห่วงและกังวล
ว่าแม่บุญมาจะเหงา เป็นต้น 
  - การยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน ครอบครัวแม่บุญมาเป็นครอบครัวที่มีความ
ยอมรับและเคารพกันสูง เนื่องจากแม่บุญมาเล่าว่า “พ่อจบแค่ชั้น ป.4 แต่แม่จบสุงกว่า ได้เป็นครู เป็น
ที่นับหน้าถือตาในชุมชน แต่แม่ก็เคารพพ่อ เพราะพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัว ไม่สนหรอกว่าเรียนจบ
อะไร ชั้นไหน” 
  - การมีความไว้วางใจกัน ครอบครัวแม่บุญมามีความไว้วางใจกันอยู่เสมอ เช่น ลูก
ชายแม่บุญมาอาศัยอยู่ต่างจังหวัดกับภรรยา ได้ทำการส่งเงินมาให้แม่บุญมาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวเป็น
ประจำทุกเดือน ซึ่งสมาชิกทุกคนก็มีความไว้วางใจและเคารพให้แม่บุญมาเป็นผู้ดูแล จัดการค่าใช้จ่าย 
เงินออมในครอบครัว เป็นต้น 
  - การทำกิจกรรมร่วมกัน ครอบครัวแม่บุญมามีกิจกรรมร่วมกันหลัก ๆ ได้แก่ การ
รับประทานอาหารร่วมกัน การสอนลูกหลานทำการบ้าน การดูโทรทัศน์ และการปลูกพืชผัก ผลไม้ ทำ
นาร่วมกันในวันหยุด โดยลูกเขยแม่บุญมาจะชวนหลาน ๆ ไปทำนา ปลูกพืชผักรอบบ้านเป็นประจำ 
แม่บุญมาเล่าว่า “พอหยุด ลูกเขยก็จะพาไปไร่ ไปนา ไปดูเขาปลูกแก้วมังกร เต็มที่ไปหมด เขาทำกัน
สองผัวเมียนั่นล่ะ เด็ก ๆ ก็ไปวิ่งเล่นกัน” 
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  - การร่วมมือในการช่วยกันแก้ปัญหา ครอบครัวแม่บุญมามีความร่วมมือกันในการ
แก้ปัญหาเป้นอย่างดี เนื่องจากในอดีต เมื่อครอบครัวมีปัญหากัน มักจะชอบนำเรื่องราวไปปรึกษา
ญาติผู้ใหญ่คนอ่ืน ทำให้แม่บุญมาคิดได้ว่าเราควรเป็นผู้ใหญ่ให้คนในบ้าน เวลามีปัญหาจึงพยายาม
บอกลูกหลานให้มานั่งคุยกัน ช่วยกันคิดแก้ปัญหา ลูกหลานจึงมักมาพูดคุยด้วยเหตุผล ร่วมกัน
แก้ปัญหาอยู่เสมอ 
 2) ด้านบทบาทหน้าที่ 
  - การแบ่งบทบาทหน้าที่ ครอบครัวแม่บุญมาไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการ
ทำงานอย่างชัดเจน แต่ใช้ความรู้สึกและสำนึกรับผิดชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคล กล่าวคือ แม่บุญมา 
มีหน้าที่ในการอยู่บ้าน ทำสวน ปลูกพืชผักเล็ก ๆ น้อย ๆ รอบรั้วบ้าน สามีแม่บุญมาทำหน้าที่ทำไร่ ทำ
นากับลูกเขย และรับส่งคนบ้างเป็นบางครั้ง ลูกสาวทำหน้าที่ทำงานประจำและรับผิดชอบงานบ้านต่าง 
ๆ  
  - การแบ่งเบาภาระในครอบครัว ครอบครัวแม่บุญมามักจะช่วยกันแบ่งเบาภาระใน
ครอบครัวอยู่เสมอ กล่าวคือ ช่วยกันทำงานบ้าน ทำไร่ทำนาด้วยกัน และปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือไว้
บริโภคภายในครัวเรือน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 
  - การอบรมเลี้ยงดูบุตร สมาชิกในครอบครัวมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน อบรม
สั่งสอนให้บุตรหลานเป็นคนดี ด้วยการอบรมสั่งสอน และประพฤติตนเป็นแบบอย่าง เช่น การอ่าน
หนังสือร่วมกัน การสวดมนต์ไหว้พระ การช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นต้น ทำให้ลูกหลานในครอบครัวแม่บุญ
มากลายเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือและมีน้ำใจแก่บุคคลอ่ืนอยู่เสมอ    
  - การมีหลักธรรมในการใช้ชีวิต ครอบครัวแม่บุญมามีหลักธรรมที่พ่อของแม่บุญมา
สอนไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ว่า “เป็นครู จะเป็นให้เขารัก หรือเป็นให้เขาเกลียด ถ้าอยากให้เขารักต้อง
รู้จักรักเขา” แม่บุญมาจึงถ่ายทอดแนวคิดนี้ให้กับสมาชิกในครอบครัว ให้รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือคนใน
ชุมชน เพื่อให้เกิดความรัก ความช่วยเหลือกันและกัน  
 3) ด้านการพ่ึงตนเอง 
  - ด้านเศรษฐกิจ 

• รายได้สมดุลรายจ่าย ครอบครัวแม่บุญมามีรายได้ที่สมดุลกับรายจ่ายใน

ครอบครัว เนื่องจากลูกชายจะทำการส่งเงินให้แม่บุญมาไว้ใช้เป็นประจำทุก

เดือน ประกอบกับรายได้ของลูกสาว ลูกเขยและสามีอีก ทำให้มีรายได้ที่

เพียงพอกับรายจ่าย 

• ความสามารถในการชำระหนี้ บ้านแม่บุญมาไม่มีหนี้สิน 
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• การออม สมาชิกในครอบครัวแม่บุญมามีการออมเงินกับธนาคารของรัฐเป็น

ประจำ 

  - ด้านสุขภาพ 

• การมีหลักประกันสุขภาพ สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้รับสิทธิหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน และมีสมาชิกใน

ครอบครัวได้รับสิทธิข้าราชการ ได้แก่ ลูกสาว  

• การดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวแม่บุญมาจะช่วยกันดูแล

เรื่องอาหารการกินในครอบครัว เนื่องจากแม่บุญมาและสามีมีปัญหาด้าน

สุขภาพ ลูกสาวและลูกเขยจะเลือกทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ไม่หวาน ไม่มัน 

และจะเก็บผักผลไม้ท่ีปลูกเองมารับประทานภายในครอบครัว 

• การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ เนื่องด้วยแม่บุญมาเป็นครูเกษียณ จึง

ทำหน้าที่ในการสอนลูกหลานให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่กินเหล้า 

สูบบุหรี่ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชน รวมทั้งแม่บุญมาจะสอนหลานให้

ขยันอ่านหนังสือและรู้จักประหยัดอดออม ซึ่งจะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ได ้

  - ด้านข้อมูลข่าวสาร  

• การใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูลข่าวสาร ครอบครัวแม่บุญมาจะติดตาม

ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านโทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ มีเพียงลูกสาวและลูกเขยที่มีการ

ติดตามข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เพ่ือ

ประกอบการทำงานและการเรียนของลูกสาวทั้ง 2 คน 

• การศึกษาเล่าเรียนในระบบ สมาชิกในครอบครัวแม่บุญมาได้ เข้ารับ

การศึกษาเล่าเรียนในระบบ ได้แก่ หลานทั้ง 2 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น

ประถมศึกษาที่ 3 และ 6 ตามลำดับ 

• การแบ่งปันหรือนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน สมาชิกในครอบครัวแม่

บุญมาจะนำข่าวสารต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนและใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ เสมอ 

เช่น การทำเมนูอาหารเพ่ือผู้สูงอายุ ลูกสาวของแม่บุญมาก็จะนำมาทำให้

แม่บุญมากิน เป็นต้น 
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 4) ด้านทุนทางสังคม 
  - การเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง ครอบครัวแม่บุญมามักจะมีน้ำใจและแบ่งปันอาหาร
และสิ่งของให้ชาวบ้านและชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ยกตัวอย่างในตอนที่ผู้วิจัยกำลังสนทนากับแม่บุญมา มี
คุณยายและคุณตามาขอเก็บมะละกอที่สวนหน้าบ้าน แม่บุญมาอนุญาตให้เก็บได้ สอบถามได้ความว่า 
“พรุ่งนี้จะมีงานบุญใหญ่ที่วัด เขามาขอมะละกอไปตำส้มตำเลี้ยงแขก และอีกสักพักแม่ต้องไปช่วยเขา
ล้างห้องน้ำ เตรียมสถานที่ด้วย” 
  - การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม สมาชิกในครอบครัวแม่บุญมาได้ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคมใด ๆ ในหมู่บ้าน  
  - การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน สมาชิกในครอบครัวแม่บุญมาจะเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนอยู่เสมอ เช่น ลูกสาวแม่บุญมาเข้าร่วมการรำประจำหมู่บ้าน เมื่อมีเทศกาลต่าง ๆ แม่บุญมาและ
สามีไปช่วยจัดสถานที่ เตรียมของ เป็นต้น 
  4.6.4.2.6 กรณีพ่ีวัลลี (นามแฝง) 
  พ่ีวัลลี อายุ 39 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ มีสมาชิกใน
ครอบครัวจำนวน 5 คน ได้แก่ แม่ สามี น้องสาวและหลานสาว  โดยพ่ีวัลลีเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย
สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ในปีพ.ศ. 2558 เนื่องจากสามีที่เป็นคณะทำงานของสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ได้ชวนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบกับด้วยความอยากรู้ว่าสามีออก
จากบ้านมาทำอะไร จึงทำให้พ่ีวัลลีตัดสินเข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วย พี่วัลลีเล่าว่า “พอเขาชวนพ่ีก็มา ตอน
แรกมานั่งฟังก่อนว่าเขาทำอะไรกัน ได้ฟังเขาคุย เขาชวนมาช่วยงาน พ่ีได้เริ่มเข้าร่วมกระบวนการต่าง 
ๆ มากขึ้น ได้เรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ที่พอเข้ามาแล้วเหมือนอยู่ในครอบครัว ทำให้เราคิดถึงครอบครัว 
เราจึงอยากรักและดูแลครอบครัวให้ดีขึ้นด้วย” และสามีพี่วัลลียังเราเสริมอีกว่า “เราเห็นเขาเปลี่ยนไป 
จากเดิมอารมณ์ร้อน หงุดหงิด หลัง ๆ เขามีเหตุผลมากขึ้น ใจเย็นมากขึ้น ดูแลแม่ ดูแลน้องสาว
หลานสาวมากขึ้น”โดยครอบครัวของพ่ีวัลลีถือว่าเป็นครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง เนื่องจาก 
 1) ด้านสัมพันธภาพ  
  - การแสดงออกถึงความรัก ครอบครัวพ่ีวัลลีมีการแสดงออกถึงความรักด้วยการดูแล 
เอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว ยกตัวอย่างกรณีน้องของพ่ีวัลลีที่มีอาการของโรคประสาท และหยุดกิน
ยาด้วยตนเอง ทำให้มีอาการกำเริบ สมาชิกในบ้านของพ่ีวัลลีจึงช่วยกันดูแลและเอาใจใส่น้องสาวเพ่ิม
มากขึ้น หรือกรณีที่พ่ีวัลลีจะทำอาหารที่ดี ปลอดภัย ไม่หวาน ไม่เค็ม ไม่มันให้กับแม่ที่แก่ชรา เพ่ือ
ป้องกันการเป็นโรคต่าง ๆ เป็นต้น 
  - การมีความเข้าใจกันในครอบครัว ครอบครัวพ่ีวัลลีมีความเข้าใจกันมากขึ้น
ภายหลังจากการเช้าร่วมกิจกรรมของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  กล่าวคือ พ่ีวัลลี
พยายามเข้าใจแม่ เข้าใจอารมณ์ของผู้สูงวัยที่ชอบบ่นและดุ ด่า พี่วัลลีเล่าว่า “เมื่อก่อนไม่เข้าใจเลยนะ 
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เวลาแม่บ่น พ่ีจะชอบเถียงและหงุดหงิดกลับไป แต่พอมาเข้าร่วมกิจกรรมทำให้พ่ีเปลี่ยน พ่ีเข้าใจแม่
มากขึ้น” หรือ สามีและพ่ีวัลลีมีความเข้าใจกันมากขึ้นในการต้องไปทำงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมของ
สามี เป็นต้น 
  - การมีความไว้วางใจกัน ครอบครัวพ่ีวัลลีมีความไว้วางใจกันมากขึ้น เนื่องจากใน
อดีตพ่ีวัลลีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ทำให้รู้สึกหงุดหงิดและ
สงสัยว่าสามีหายไปไหน แต่พอได้เข้ามาเรียนรู้ เข้าร่วมกระบวนการต่าง ๆ ทำให้ไว้วางใจสามีมากขึ้น 
พ่ีวัลลีเล่าว่า “เมื่อก่อนพ่ีสงสัยมากว่าหายไปไหน ถึงแม้เขาจะบอกเราว่าไปทำงานแต่ก็สงสัยตลอด จึง
ตัดสินใจตามเขาไปด้วย หลัง ๆ เข้าใจและวางใจแล้วว่าเขาไปทำงานเพ่ือชุมชนจริง ๆ”  
  - การทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมที่ครอบครัวพ่ีวัลลีทำด้วยกันบ่อย ๆ คือ การ
รับประทานอาหารร่วมกัน การออกไปเที่ยวนอกบ้านตามเทศกาลต่าง ๆ การไปทำงานด้วยกัน การไป
ทำนาและการทำความสะอาดบ้านร่วมกัน  
  - การร่วมมือในการช่วยกันแก้ปัญหา ครอบครัวพ่ีวัลลีมีการช่วยกันแก้ปัญหาภายใน
ครอบครัวเป็นอย่างดี ยกตัวอย่างกรณีที่หลานสาวของพ่ีวัลลีขโมยเงินที่ต้องนำไปใช้หนี้ พ่ีวัลลีจึง
ปรึกษากับสามีและแม่ จากนั้นได้เข้าไปพูดคุยกับหลานด้วยเหตุผล ทำให้หลานสาวยอมรับว่านำเงิน
ไปซื้อของใช้ส่วนตัว พี่วัลลีเล่าว่า “พ่ีถามเขาว่าได้เอาเงินที่ต้องไปใช้หนี้หรือไม่ แรก ๆ เขาไม่ยอมรับ 
พ่ีจึงอธิบายว่าเงินก้อนนั้นสำคัญอย่างไร เขาจึงยอมบอกความจริงว่าเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้า ของใช้
หมดแล้ว พี่ก็พยักหน้าและเข้าไปกอดเขาพร้อมบอกว่า คราวหลังถ้าต้องการเงินให้บอกป้า ป้าจะให้” 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ครอบครัวของพ่ีวัลลีสามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
ได้ โดยใช้เหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ซึ่งเมื่อผู้วิจัยถามต่อว่าได้กระบวนการในการคุย
กับหลานมาจากไหน พ่ีวัลลีเล่าว่า “จากที่พ่ีไปเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF กับสถาบันฯ นั่นล่ะ เขาสอน
เรื่องการพูดจา การปฏิบัติ การเลี้ยงลูกตามช่วงวัย พ่ีก็เอามาใช้กับบ้านพ่ี มันได้ผล” 
 2) ด้านบทบาทหน้าที่ 
  - การแบ่งบทบาทหน้าที่ ครอบครัวพีวัลลีมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในครอบครัวอย่าง
ชัดเจน ได้แก่ สามีมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวและดูแลค่าใช้จ่ายภายในบ้านเป็นหลัก 
ส่วนตัวพ่ีวัลลี แม่และน้องสาวมีหน้าที่ในการดูแลบ้าน ดูแลอาหารการกินของสมาชิกในบ้าน  
  - การแบ่งเบาภาระในครอบครัว ครอบครัวพ่ีวัลลีมีการช่วยกันแบ่งเบาภาระใน
ครอบครัว ซึ่งนอกจากการให้สามีเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านเป็นหลักแล้ว พี่วัลลี แม่และน้องสาวยัง
ช่วยกันทำนา เพ่ือปลูกข้าว ปลูกผักสวนครัวไว้เพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนด้วย ทำให้สามารถลด
ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้ 
  - การอบรมเลี้ยงดูบุตร หน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานภายในครอบครัวเป็น
หน้าที่หลักของพ่ีวัลลีและแม่ ร่วมกับสามีพ่ีวัลลี เนื่องจากสามีพ่ีวัลลีเป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียน จึงได้
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ช่วยกันอบรมเลี้ยงดู สั่งสอนการใช้ชีวิตควบคู่กับการปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง พี่วัลลีกล่าวว่า “เวลาเรา
ทำงานบ้าน เราจะเรียนหลานมาช่วยด้วย ทำด้วยกัน และบอกเขาว่าทำยังไง ทำอะไรก่อน”   
  - การมีหลักธรรมในการชีชีวิต ครอบครัวพ่ีวัลลีมีการยึดหลักศีล 5 เป็นหลักในการ
ดำรงชีวิต รวมทั้งมีการสวดมนต์ ไหว้พระ ทำบุญอยู่เสมอตามช่วงเทศกาลต่าง เป็นต้น 
 3) ด้านการพ่ึงตนเอง 
  - ด้านเศรษฐกิจ 

• รายได้สมดุลรายจ่าย เนื่องจากสามีและพ่ีวัลลีช่วยกันทำงาน ประกอบกับ

รายจ่ายภายในครอบครัวมีไม่เยอะ ทำให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

ของสมาชิกในครอบครัว  

• ความสามารถในการชำระหนี้ ครอบครัวพ่ีวัลลีสามารถชำระหนี้ของกองทุน

ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน รวมทั้งค่างวดรถได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

• การออม ครอบครัวพ่ีวัลลีมีการออมเงินกับกองทุนในหมู่บ้าน เช่น สัจจะ

ออมทรัพย์ กองทุนฌาปนกิจ ธกส. กองทุนสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น นอ

กากนี้ยังมีการออมเงินผ่านระบบบัญชีธนาคารของรัฐด้วย 

  - ด้านสุขภาพ 

• การมีหลักประกันสุขภาพ สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้รับสิทธิหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน และสิทธิข้าราชการ 

• การดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว พ่ีวัลลีจะดูแลสุขภาพ อาหารและ

การใช้ชีวิตประจำวันของสมาชิกในครอบครัวอยู่เสมอ เช่น พี่วัลลีจะเลือก

ทำอาหารที่ ป ระกอบด้ วยปลาและผัก เป็นหลัก เนื่ องจากแม่ เป็ น

โรคเบาหวาน เป็นต้น 

• การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ครอบครัวพ่ีวัลลียังคงมีการดื่มเหล้า 

สังสรรค์ตามเทศกาลอยู่บ้าง แต่เมื่อเมาก็ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งหรือทำ

ร้ายร่างกายกัน 

  - ด้านข้อมูลข่าวสาร  

• การใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูลข่าวสาร สามีของพ่ีวัลลีจะใช้ค้นหาข้อมูล

ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
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รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวจะร่วมติดตามข่าวสารต่าง ๆ ผ่านโทรทัศน์

ร่วมกันอยู่เสมอ พ่ีวัลลีเล่าว่า “เรามาดูทีวีด้วยกันทุกวัน ตามข่าว ตาม

ละครแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเพราะอะไร ทำไมเป็นอย่างนี้เสมอ” 

• การศึกษาเล่าเรียนในระบบ หลานของพ่ีวัลลีได้มีการศึกษาเล่าเรียนใน

ระบบ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาที่ 5  

• การแบ่งปันหรือนำความรู้มาใช้ ในชีวิตประจำวัน เมื่อได้มีการติดตาม

ข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ ประกอบกับการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสถาบัน

ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  พ่ีวัลลีได้นำข้อมูลข่าวสารมาปรับใช้กับ

สมาชิกในครอบครัว เช่น การเลี้ยงลูกด้วยทักษะ EF ที่เน้นการเรียนรู้ ไม่ใช่

การสั่งสอน การไม่ใช้อารมณ์ การทำร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว การ

เข้าใจผู้สูงวัย เป็นต้น พ่ีวัลลีเล่าว่า “เราอยากกลับมาเลี้ยงให้มีคุณภาพ ไม่

ใช้อารมณ์  ไม่ด่า เช่น การบอกให้ล้างจาน เราจะคุยเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบ ที่โตแล้ว เราต้องช่วยงานบ้าน เพราะอนาคตแม่ ป้า ลุงก็จะแก่ 

ไม่สามารถดูแลหลานไปได้ตลอด ค่อย ๆ อธิบาย” 

 4) ด้านทุนทางสังคม 
  - การเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง ครอบครัวพ่ีวัลลีมีความเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง 
เนื่องจากสามีพ่ีวัลลีเป็นครู ประกอบกับพ่ีวัลลีได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์  ทำให้เป็นที่ยอมรับและนับถือของคนในชุมชน เวลาเพ่ือนบ้านมีปัญหา จึงมักมาขอคำปรึกษา
อยู่เสมอ พ่ีวัลลีเล่าว่า “ยายทองมีมีปัญหาเรื่องลูก มาบ่นให้ฟังลูกชายไม่ยอมเรียนหนังสือ ติดเกมส์ 
เราคอยให้คำปรึกษา เวลาโมโหลูก อย่าโถมอารมณ์ใส่กัน คุยกันดี ๆ เราก็อาศัยองค์ความรู้จากการทำ
กิจกรรมไปใช้ หรือ คุยกับผู้นำชุมชน เมื่อก่อนเราไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่เมื่อเข้ามา เรารู้ในชุมชน เราเห็น
แล้ว เราเข้าใจแล้ว แลกเปลี่ยนกันได้” 
  - การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ครอบครัวพ่ีวัลลีมีสมาชิกที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม ได้แก่ พ่ีวัลลีเป็นกรรมการโครงการไทยนิยม เป็นสมาชิกกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์ กองทุนฌาปนกิจ เป็นต้น 
  - การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ครอบครัวพ่ีวัลลีมีการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
บ่อยครั้ง เช่น ช่วยจัดสถานที่ ทำอาหารร่วมงานในชุมชน การเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน การเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมในหมู่บ้าน  งานผ้าป่า กฐิน ทำบุญต่าง ๆ เป็นต้น 
  4.6.4.2.7 กรณีพ่ีสมหมาย (นามแฝง) 
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  พ่ีสมหมาย อายุ 32 ปี เป็นครูอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จังหวัดสุรินทร์ มีสมาชิกใน
ครอบครัวจำนวน 5 คน ได้แก่ พ่อ แม่ และหลานอีก 3 คน ซึ่งในอดีตพ่ีสมหมายเป็นคนที่เกเรมาก 
หนีเรียน กินเหล้า รวมกลุ่มกับเพ่ือนเป็นเด็กแว๊นซ์ ยกพวกตีกัน ทำให้เกือบเรียนไม่จบ แต่ด้วยความ
ฮึดสู้ของคนในครอบครัว ทำให้พ่ีสมหมายกลับมาเรียนจนจบ และได้เข้าไปทำงานในกรุงเทพ ฯ ทำให้
พ่ีสมหมายเริ่มตระหนักเห็นความสำคัญของครอบครัวและการเรียน จึงกลับบ้านมาตั้งใจเรียนต่อด้าน
ศิลปะจนจบมหาวิทยาลัย โดยพ่ีสมหมายเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์  ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 จากความพยายามของแม่ที่ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมบ่อยครั้ง  ซึ่งพ่ี
สมหมายเล่าว่า “แม่ชวนไปเข้าอบรมด้วยบ่อยมาก แต่พอได้ยินคำว่าว่าไปอบรม เราคิดว่ามันคือการ
ไปนั่งฟัง กลัวหลับ ทำให้เราไม่อยากไปเข้าร่วม ปฏิเสธมาตลอด แต่ครั้งสุดท้ายคือไม่สามารถปฏิเสธ
ได้ จำต้องไป และเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรกรู้สึกสนุก กิจกรรมสนุกสนาน มีการเล่นดนตรี ยิ่ง
ชอบดนตรีเรายิ่งสนุก มีเพลงนันทนาการ ลุกขึ้นเต้น ลุกขึ้นรำ รู้สึกดีที่ได้ออกไปพูดเกี่ยวกับ แต่เดิม
เราไม่ได้เป็นคนพูดเก่ง เวลาจับไมค์เหงื่อเต็มมือ พอได้พูดเรารู้สึกสบายใจ มีคนฟัง ทุกคนมองหน้าเรา 
ยิ้มให้เรา ปรบมือให้เรา ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่เราต้องการคนยอมรับ แต่เราต้องไปกระทืบคน 
เพ่ือนจะได้ชมว่าเจ๋ง แต่พอได้เข้าร่วมเวทีนี้มุมมองเราเปลี่ยนไป” และจากการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
ของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  พ่ีสมหมายได้รับโอกาสในการเข้าร่วมออกแบบเวที/
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือจัดกิจกรรมในบ้านของตนเอง พ่ีสมหมายยอมรับว่านั่นคือโอกาสของการได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ พ่ีสมหมายไปชวนเพ่ือน เด็กและเยาวชนในชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย ทำให้
ในปัจจุบันพี่สมหมายถือว่าเป็นคณะทำงานคนหนึ่งของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์   
 พ่ีสมหมายมองว่าครอบครัวของพ่ีสมหมายมีความเข้มแข็ง เนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ ทำให้ครอบครัวพ่ีสมหมายสามารถจับมือกันฟันฝ่าทุกปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาได้จนถึงทุก
วันนี้ สมหมายอธิบายว่า “เพราะเราได้รับการยอมรับในวันนั้น วันแรกที่เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ เรามี
มุมมองที่เปลี่ยนไป หันมาใส่ใจ สนใจครอบครัวมากขึ้น”  
 1) ด้านสัมพันธภาพ  
  - การแสดงออกถึงความรัก ครอบครัวพ่ีสมหมาย มีการแสดงออกซึ่งความรักใน
ครอบครัวด้วยการกอด พูดจาพาที ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบในชิตประจำวัน และการดูแลกันและกัน พ่ี
สมหมายเล่าว่า “เมื่อก่อนไม่เคยกอดใครเลย เราเป็นวัยรุ่น แต่พอเกิดปัญหา เราพูดคุยกับคนในบ้าน
มากขึ้น ถามกันมากขึ้น ตอบแม่มากขึ้น เช่น เป็นยังไงบ้าง เล่าให้ฟัง เพราะเม่ือก่อนชีวิตเราไม่มีเรื่องดี
เลย เรายอมรับกันมากขึ้น เมื่อมีปัญหา ไว้วางใจ เล่าปัญหา กินข้าวด้วยกัน คุยกัน ระบายให้พ่อกับแม่
ฟัง เรารู้สึกดีข้ึนกับคนในครอบครัว” 
  - การมีความเข้าใจกันในครอบครัว ครอบครัวพ่ีสมหมายมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
อยู่เสมอ กรณีตัวอย่างเช่น พ่ีสมหมายเข้าใจความเป็นวัยรุ่นของหลานที่ต้องมีการติดเพ่ือน ติดสังคม
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มากกว่า หรือพูดจาไม่เพราะกับแม่ พ่ีสมหมายจะมีการพูดคุยกับหลานเพ่ือให้หลานเข้าใจยายและ
ยายเข้าใจหลาน พ่ีสมหมายเล่าว่า “ตอนนั้นหลานพูดไม่ดีกับแม่ แม่เสียใจมาก พ่ีสมหมายจึงบอก
หลานให้มานั่งคุยกัน ทุกคนปรับความเข้าใจกัน ขอโทษกันและกัน” 
  - การยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน ครอบครัวพ่ีสมหมายมีความยอมรับและ
เคารพกันและกันภายในครอบครัว ยกตัวอย่างกรณีของหลานที่เป็นวัยรุ่น มีความติดเพ่ือน แต่ยังมี
ความเคารพพ่ีสมหมาย พ่อและแม่พ่ีสมหมาย เชื่องฟังคำสั่งสอนของสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวอยู่
เสมอ  
  - การมีความไว้วางใจกัน ครอบครัวพ่ีสมหมายมีความไว้วางใจกันและกันภายใน
ครอบครัว กล่าวคือ หลาน ๆ ของพ่ีสมหมายจะได้รับหน้าที่ในการดูแลทำความสะอาดบ้านและดูแล
เรื่องส่วนตัวของตนเอง โดยสมาชิกในครอบครัวจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว มอบหมายให้ทำด้วยตนเอง หรือ 
กรณีท่ีแม่ไว้ใจ มอบหมายให้พี่สมหมายจัดการ ดูแล รับผิดชอบรีสอร์ทของครอบครัว เป็นต้น 
  - การทำกิจกรรมร่วมกัน ครอบครัวพ่ีสมหมายจะมีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันอยู่เสมอ 
ได้แก่ การรับประทานอาหารร่วมกัน การดูโทรทัศน์ร่วมกัน การช่วยกันสอนการบ้านแก่หลานและ
น้อง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ครอบครัวพ่ีสมหมายยังมีการพากันออกไปเที่ยวเป็นบางครั้งร่วมกันด้วย 
  - การร่วมมือในการช่วยกันแก้ปัญหา ครอบครัวพ่ีสมหมายมีความร่วมมือในการ
ช่วยกันแก้ปัญหาภายในครอบครัวอยู่เสมอ ซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ครอบครัวของพ่ีสมหมายมี
ความเข้มแข็ง ดังที่พ่ีสมหมายเล่าว่า “ครอบครัวเราเข้มแข็ง เพราะเราคุยกัน แก้ปัญหาร่วมกัน เช่น 
ปัญหาหนี้สิน แก้ได้ไม่ได้ แต่เราก็มานั่งคุยกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ หาเรื่องตลกคุย หาเรื่องเล่ามา
ระบายความเครียด ผมมองว่าเราไม่เคยท้อกับปัญหา ถ้าครอบครัวไม่เข้มแข็ง เราคงไม่สามารถผ่าน
อุปสรรคไปได้ ปัญหามีทุกวัน เราต้องสอน ต้องฝึกเขา ต้องแก้ปัญหาด้วยกัน” 
  - การใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์หรือความรุนแรง ครอบครัวพ่ีสมหมายและเพ่ือนบ้าน
ยืนยันว่าบ้านพ่ีสมหมายไม่มีการใช้ความรุนแรง หรือด่าทอกัน มักจะมานั่งคุยกันด้วยเหตุผลและ
สาเหตุของการเกิดปัญหาต่าง ๆ อยู่เสมอ ยกตัวอย่างที่พ่ีสมหมายเล่าว่า “หลานจะกรงใจ เมื่อทำผิด 
ผมจะใช้วิธีการนั่งคุย และพูดกับเขาด้วยภาษาในวัยเดียวกัน เช่น มานี่ดิ มาคุยกันหน่อยดิ”  
 2) ด้านบทบาทหน้าที่ 
  - การแบ่งบทบาทหน้าที่ ครอบครัวพ่ีสมหมายมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันภายใน
ครอบครัวให้แก่สมาชิกในครอบครัว เพ่ือช่วยกันทำงานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ล้างจาน หุงข้าว ซักผ้า
ของตนเอง เป็นต้น โดยพ่อ แม่และพ่ีสมหมายมีบทบาทหน้าที่ในการประกอบอาชีพเพ่ือหาเงินเลี้ยง
ชีพ หลานมีหน้าที่เรียนหนังสือ เป็นต้น 
  - การแบ่งเบาภาระในครอบครัว ครอบครัวพ่ีสมหมายมีการช่วยกันแบ่งเบาภาระใน
ครอบครัว กล่าวคือ เมื่อสมาชิกทุกคนกลับมาจากโรงเรียนจะช่วยกันทำงานบ้าน ช่วยกันดูแลน้อง 
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ช่วยดูแลรีสอร์ท เป็นต้น พ่ีสมหมายและแม่เล่าว่า “เมื่อถึงวันหยุดหรือเลิกเรียนจะชวนเขาไปช่วยงาน
ที่รีสอร์ท แม้ว่าเขาจะช่วยไม่ได้มาก แต่อยากให้เขาได้เรียนรู้ ให้เขามีหน้าที่” 
  - การอบรมเลี้ยงดูบุตร สมาชิกในครอบครัวพ่ีสมหมายจะช่วยกันอบรมสั่งสอนเลี้ยง
ดูบุตรหลาน พ่ีสมหมายจะรับฟังคำสั่งสอนของพ่อและแม่ สวนหลาน ๆ จะรับฟังคำสั่งสอนของพ่อ 
แม่และพ่ีสมหมาย เนื่องจากมีความเคารพนอบน้อมผู้มีพระคุณ โดยจะสอนในเรื่อง การช่วยกันทำงาน
บ้าน การใช้ชีวิตกับเพ่ือน การประพฤติให้เป็นคนดี เป็นต้น  
  - การมีหลักธรรมในการใช้ชีวิต ครอบครัวพ่ีสมหมายมีหลักธรรมในการใช้ชีวิตได้แก่ 
การงดทานเนื้อสัตว์ในวันพระ การรักษาศีล 5 การแบ่งปันต่าง ๆ การทำบุญ เป็นต้น แต่สิ่งที่สำคัญ
ที่สุดในการใช้ชีวิตในครอบครัวของพ่ีสมหมาย คือ การใช้คำพูด ที่สมาชิกในครอบครัวต้องปฏิบัติ
ร่วมกัน พ่ีสมหมายเล่าว่า “คำพูด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอให้ยิ้มให้กัน พูดจาด้วยคำที่น่าฟัง มีอะไรก็
ทิ้งมันไป เก็บไว้แค่ส่วนที่อยากเก็บ ถ้าไม่อยากเล่าก็ไม่ต้องเล่า แต่กลับบ้านมาเราต้องยิ้มให้กัน คุยกัน 
ถามไถ่กัน เช่น กินข้าวยัง”  
 3) ด้านการพ่ึงตนเอง 
  - ด้านเศรษฐกิจ 
  รายได้สมดุลรายจ่าย ครอบครัวพ่ีสมหมายมีรายได้ที่สมดุลกับรายจ่าย โดยพ่ี
สมหมายเล่าว่า “รายได้เราพอกับรายจ่าย หมายความว่ามันมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายเกินไป จน
บางทีถ้าเกิดปัญหาฉุกเฉินขึ้นมา เราอาจมีปัญหาได้” 
  ความสามารถในการชำระหนี้ สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดระยะเวลา ได้แก่ หนี้
กองทุนต่าง ๆ ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น 
  การออม สมาชิกในครอบครัวพ่ีสมหมายมีการออมเงินกับกองทุนต่าง ๆ เช่น 
กองทนุครู กองทุนฌาปนกิจ เป็นต้น  
  - ด้านสุขภาพ 
  การมีหลักประกันสุขภาพ สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนและได้รับสิทธิข้าราชการ 
  การดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวพ่ีสมหมายจะมีการช่วยเหลือดูแล
สุขภาพของกันและกันอยู่เสมอ เช่น แม่ของพ่ีสมหมายจะมีการซื้อและทำอาหารเพ่ือสุขภาพให้คนใน
ครอบครัวอยู่เสมอ แม่พ่ีสมหมายจะกินเจในวันพระ การช่วยกันดูแลสุขภาพร่างกายด้วยการหายา หา
อาหารให้กิน เป็นต้น ทั้งนี้พ่ีสมหมายเล่าว่า “พ่ีจะดุแม่บ่อยเรื่องการกลับมาจากทำงานแล้วแม่ชอบ
ทำงานนู่นนี่นั่น ไม่ยอมพัก ทั้ง ๆ ที่ก็แก่แล้ว” 
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  การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ครอบครัวพ่ีสมหมายมีการอบรมสั่งสอนและ
ช่วยกันดูแลสมาชิกในครอบครัวที่มีหลานเป็นวัยรุ่นอยู่เสมอ ซึ่งถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
ต่าง ๆ ได ้
  - ด้านข้อมูลข่าวสาร  
  การใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูลข่าวสาร ครอบครัวพ่ีสมหมายมีการติดตามข่าวสาร 
หาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ ระบบอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอ 
  การศึกษาเล่าเรียนในระบบ สมาชิกในครอบครัวพ่ีสมหมายได้รับการศึกษาในระบบ
การศึกษา ได้แก่ หลานสาวและหลานชายที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จังหวัดสุรินทร์ 
  การแบ่งปันหรือนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน แม่และพ่ีสมหมายจะนำองค์ความรู้
จากการเข้าร่วมอบรมหรือความรู้จากการค้นคว้ามาปรับใช้ในชีวิตครอบครัวอยู่เสมอ เช่น การพัฒนา
ทักษะ EF ที่สอนให้รู้จักผิดชอบ เป็นต้น 
 4) ด้านทุนทางสังคม 
  - การเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง ครอบครัวพ่ีสมหมายมีการแบ่งปันพืชผัก ผลไม้ให้
เพ่ือนบ้านและคนในชุมชนอยู่เสมอ รวมทั้งการเข้าไปช่วยเหลือ เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเจรจา
เมื่อสมาชิกในชุมชนทะเลาะเบาะแว้งกัน เป็นต้น 
  - การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ครอบครัวพ่ีสมาหมายเป็นแกนนำชุมชนและผู้นำ
อย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้อาจเนื่องจากแม่พ่ีสมหมายเป็นครู ทำให้ชาวบ้านในชุมชนให้การยอมรับ 
นับถือและมักมาขอความช่วยเหลือ ขอคำปรึกษาอยู่เสมอ ๆ  
  - การเข้าร่วมกิจกรรมชุม สมาชิกในครอบครัวพ่ีสมหมายมีการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนอยู่เป็นประจำ เนื่องจากแม่และพ่ีสมหมายเป็นครู ทำให้ได้กลายเป็นแกนนำในการทำกิจกรรม 
เช่น การเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลงานบุญต่าง ๆ ประชุมหมู่บ้าน เป็นต้น 
 จากกรณีศึกษาทั้ง 7 กรณี ผู้วิจัยพบว่าทุกครอบครัวเป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพ 
มีบทบาทหน้าที่ มีการพ่ึงพาตนเองและมีทุนทางสังคมตามรูปแบบและบริบท สภาพแวดล้อมในแต่ละ
ครอบครัว ซึ่งครอบครัวที่เข้มแข็งไม่ได้เกิดจากการที่มีหน่วยงานภายนอกบังคับและกำหนดตัวชี้วัด
ต่าง ๆ ขึ้น แต่ครอบครัวที่เข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที่สามารถประเมินตนเองได้และบอกได้ว่า
ครอบครัวของตนเองมีความเข้มแข็งอย่างไร ซึ่งความเข้มแข็งของครอบครัวนั้นต้องอาศัยความร่วมมือ
ของสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยกันดูแล เอาใจใส่ มีสัมพันธภาพ สามารถจับมือกันก้าวข้ามปัญหาใน
ครอบครัวไปได้ ทั้งนี้หน่วยงานภายนอกมีบทบาทเพียงสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายใน
ครอบครัว ให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของสมาชิกภายในครอบครัวเอง 
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4.7 สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาการบริหารจัดการองค์การภาคประชาสังคมที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสู่
ครอบครัวเข้มแข็ง กรณีศึกษาสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุ รินทร์ พบว่าสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์การภาคประชาสังคมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนในสังคมที่มี
เป้าหมายร่วมกัน มีความร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพ่ือประโยชน์ของ
สาธารณชนในสังคมให้บรรลุเป้าหมาย บริหารจัดการ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ 
และสามารถนำทรัพยากรที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการบริหารจัดการองค์การที่สามารถปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ มีการบริหารและการจัดการองค์การที่เป็นกระบวนการ มีเครื่องมือใน
การทำงานที่ครอบคลุมในเรื่องของการวางแผน การจัดองค์การ การจัดสรรบุคลากร การประสานงาน 
และการควบคุม เพ่ือให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยต้องอาศัย
ความสามารถของบุคลากรในการกำหนดเป้าหมาย จัดระเบียบ จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์การ 
เพ่ือให้งานดำเนินไปสู่ความสำเร็จและบรรลุความต้องการอย่างมีประสิทธิผล กลุ่มเป้าหมายเกิดการ
เรียนรู้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดครอบครัวเข้มแข็ง  
 โดยการบริหารจัดการภายในองค์การมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจากภายในและภายนอก
องค์การ โดยสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์การ ได้แก่ วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์องค์การ โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การและผู้นำ นอกจากนี้สภาพแวดล้อม
ภายในองค์การยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์การเองด้วย กล่าวคือ ผู้นำเป็นผู้กำหนด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์การ ในขณะเดียวกัน ด้วยวิสัยทัศน์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์การก็ส่งผลต่อผู้นำที่ต้องจัดโครงสร้างและบริหารจัดการองค์การให้สามารถดำเนินกิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งวัฒนธรรมองค์การก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างองค์การและผู้นำด้วยเช่นกัน  
 ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์การ ได้แก่ นโยบายรัฐ 
ภาคีเครือข่ายและสภาพแวดล้อมชุมชน ซึ่งเป็นจุดที่น่าสังเกตว่าความสัมพันธ์ขององค์การกับ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ กลับช่วยให้กระบวนการบริหารจัดการภายในองค์การสามารถดำรง
อยู่ได้มานานกว่า 13 ปี ทั้งนี้เนื่องจากความเป็นจิตอาสาของคณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ที่
มีวัฒนธรรมองค์การที่ เชื่อว่า “ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้และเมล็ดพันธุ์แห่งความดี” มี
โครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่น มีผู้นำที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคณะทำงาน รวมทั้งมีเป้าหมายเพ่ือเป็น
พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้กับครอบครัว ทำให้สถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ รับมือกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อองค์การได้
เป็นอย่างด ี
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 จากกระบวนการทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีกระบวนการที่มี
ประสิทธิผลในการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการบูรณาการและเชื่อมร้อยการทำงานกับทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทำให้กระบวนการหรือกิจกรรมที่สถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ภายในครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย
เกื้อหนุนสำคัญตัวหนึ่งที่ช่วยให้ครอบครัวใน จังหวัดสุรินทร์มีความเข้มแข็งขึ้น มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
ภายในครอบครัว มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ ดูแล แบ่งเบาภาระด้วยกัน สามารถพ่ึงตนเองและพ่ึง
สมาชิกในครอบครัวได้ ที่สำคัญ เมื่อสามารถพ่ึงตนเองได้แล้วนั้น ครอบครัวที่เข้มแข็งยังสามารเอ้ือ
และเกื้อกูลแก่ครอบครัวอ่ืน ๆ หรือสมาชิกในชุมชนด้วย ก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงภายนอก มีทุนทางสังคมที่เกื้อหนุนสมาชิกในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งต่อไปใน
อนาคต 
 จากสรุปผลการศึกษา สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 4.5 
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ภาพที่ 4.5 การบริหารจัดการองค์การของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ 

 
   
                        

  
 
 
 
 
 

ภาคีเครือข่าย สภาพแวดล้อมชุมชน 
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วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์องค์การ 

การจดัองค์การ

การจดัสรร
บคุลากร

การ
ประสานงาน

การควบคมุ

การวางแผน ด้านสมัพนัธภาพ ด้านบทบาทหน้าท่ี

ด้านการพึง่ตนเอง ด้านทนุทางสงัคม

ครอบครัว
เข้มแข็ง

กระบวนการ
ดำเนินงาน ผู้น

ำอ
งค

์กา
ร 

วัฒนธรรมองค์การ 

รัฐ 
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โครงสร้างองค์การ 



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 

การศึกษาการบริหารจัดการองค์การภาคประชาสังคมที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสู่ครอบครัว
เข้มแข็ง กรณีศึกษาสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงคใ์นการศึกษา ดังนี้ 
  1) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการองค์การของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ 
  2) เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารจัดการองค์การของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  
  3) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์   
 ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยใช้วิธีการ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) และศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้อง 
(Secondary Data) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ รวมจำนวน 15 คน และใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant Observation) โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุม การจัด
กิจกรรมในพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) และมีการทำ
กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับคณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์และกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือนำเนื้อหาไปจำแนกหมวดหมู่ (Typological 
Analysis) ตามกรอบแนวคิดของการศึกษาและทำการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในประเด็นต่าง ๆ  

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 5.1.1 การบริหารจัดการองค์การของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  
  สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับ
คณะกรรมการหรือเรียกว่า คณะทำงาน ในการมาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางในการขับเคลื่อน
งานร่วมกัน และให้ผู้ประสานงานเป็นผู้ดำเนินการ บริหารจัดการให้เป็นแนวทางที่ตกลงกันไว้ โดยมี
คณะทำงานที่เกี่ยวข้องและแกนนำชุมชนให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ซึ่งการบริหารงานภายในองค์การ 
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มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์การและวัตถุประสงค์ของโครงการต่าง ๆ ซึ่ง
วัตถุประสงค์ทั้ง 2 ส่วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ แต่สามารถยืดหยุ่นได้ตาม
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีรายละเอียดในการบริหารจัดการองค์การ ดังต่อไปนี้ 
   1) การวางแผน (Planning) สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มี
กระบวนการวางแผนที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวางแผนที่ชัดเจนว่ามีเป้าหมายอย่างไร 
จากนั้นจะมีการวิเคราะห์องค์การโดยใช้เครื่องมือ SWOT วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคขององค์การว่ามีสถานการณ์ภายในและสถานการณ์ภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การ
อย่างไร ก่อให้เกิดทางเลือกในการดำเนินงานที่คณะทำงานจะช่วยกันหาจุดเด่น จุดด้อย เพ่ือให้ได้
ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการนำไปปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยกำหนดว่าใครทำ
อะไร ทำอย่างไร ทำเมื่อไหร่ ใช้งบประมาณเท่าไหร่ เรียกว่า “หลักสูตร” ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมในการ
ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยในระหว่างการดำเนินกิจกรรม คณะทำงานจะมีการ
ประเมินสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรวมว่าสามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ได้ หรือไม่ 
ต้องปรับหรือแก้ไขอย่างไร หากพบเจอปัญหาหรืออุปสรรค หรือต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้มีการดำเนิน
กิจกรรมได้อย่างราบรื่น คณะทำงานจะมีการปรึกษากันและมีมติให้ปรับแผน หรือถ้าเกิดสถานการณ์
ที่เกินความคาดหมาย ก็จะปรับกิจกรรมให้สามารถดำเนินการไปได้ตามสมควร จากกระบวนการ
วางแผนสรุปได้ว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีการวางแผน 2 ประเภท ได้แก่ 
   - แผนกลยุทธ์ โดยสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ได้มีการจัด
สัมมนาองค์การ จำนวน 1 ครั้ง/ปี เพ่ือทบทวนเป้าหมาย วิสัยทัศน์องค์การและสรุปบทเรียนในการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือหาจุดอ่อน จุดแข็งในการทำงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ นำไปสู่การวางแผนงานในอนาคต ซึ่งแผนกลยุทธ์จะถูก
ใช้เป็นกรอบกำหนดในการพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการภายใต้โครงการต่าง ๆ 
ต่อไป 
   - แผนปฏิบัติการ โดยมีการกำหนดแผนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการ
ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการต่าง ๆ ที่เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้ได้มีการ
คำนึงถึงเป้าหมายขององค์การด้วย เรียกว่า “หลักสูตร” ที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
กระบวนการและผู้รับผิดชอบ ซึ่งบางโครงการได้มีการกำหนด Action Plan หรือ กรอบในการ
ดำเนินงานมาให้แล้ว สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์จะนำมาปรับให้ เข้ากับบริบท
สภาพแวดล้อมของชุมชนนั้น ๆ อีกครั้ง 
   2) การจัดองค์การ (Organizing) สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  
มีการแบ่งงานและมอบหมายอำนาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้กับคณะทำงานในองค์การ 
โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้และความสามารถของบุคคลที่สอดคล้องกับลักษณะของงานที่ต้อง
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ปฏิบัติ ซึ่งการแบ่งงานกันทำภายในองค์การเกิดจากการประชุม ปรึกษา หารือและวางแผนร่วมกันใน
คณะทำงานขององค์การ โดยบุคคลที่มีความสำคัญและเป็นบุคคลหลักในการทำงาน ได้แก่  
ผู้ประสานงาน ที่มีบทบาทหน้าที่ในการเชื่อมประสานกับหน่วยงานภายนอก ชุมชน และคณะทำงาน
ขององค์การเพ่ือให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 
 โดยสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีการจัดโครงสร้างองค์การ เพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ที่ต้องมีการประสาน เชื่อมการทำงานร่วมกันในรูปแบบโครงสร้างองค์การตามหน้าที่ 
แบ่งตามลักษณะงานและความสามารถของแต่ละบุคคลในองค์การ เรียกว่า “คณะทำงานสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ” แบ่งออกเป็น 4 ฝ่ายหลัก ๆ ได้แก่ 1) ฝ่ายผู้บริหาร เป็นการรวม
สายงานสำหรับผู้ที่มีบทบาทในการคิด ออกแบบ วางแผนหลักในการทำงาน 2) ฝ่ายสื่อและ
ประชาสัมพันธ์ เป็นการรวมงานที่ทำหน้าที่ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 3) ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน เป็นการรวมงานที่ทำหน้าที่ในการ
จัดทำเอกสารประชุม เอกสารการเงิน ประสานงานต่าง ๆ เพ่ือให้งานดำเนินไปได้อย่างปกติ  และ  
4) คณะทำงาน เป็นการรวมตัวของคนที่มีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือให้
สามารถดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ขององค์การได้  
 ซึ่งแม้ว่าสถาบันครอบครัวจังหวัดสุรินทร์จะมีการกำหนดโครงสร้างตามหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 
แต่มีการบริหารจัดการโครงสร้างแบบองค์การสมัยใหม่ในรูปแบบองค์การแนวราบ (Horizontal 
Organization) ที่มีการทำงานแบบยืดหยุ่น ใช้ความเป็นจิตอาสาในการทำงาน คณะทำงานหรือบุคคล
อ่ืน ๆ สามารถเข้ามาช่วยทำงานในส่วนต่าง ๆ ได้ สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น โดยผ่านการปรึกษาหารือ ประชุมวางแผนการทำงานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดกระบวนการทำงาน
ร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้พบว่าในสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ยังมีโครงสร้างแบบ
องค์การแบบเมทริกซ์ (Matrix Structure) ที่เป็นการรวมโครงสร้างแบบทีมงานและโครงสร้าง
องค์การตามหน้าที่เข้าด้วยกัน โดยในแต่ละโครงการจะมีผู้รับผิดชอบหลัก แต่ทั้งนี้ต้องทำงานภายใต้
การประสานของผู้ประสานงานที่จะเป็นบุคคลสำคัญในการได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จากผู้ให้
ทุนและนำมาแบ่งงานให้แก่ผู้รับผิดชอบหลัก ที่จะมีคณะทำงานที่มีจิตอาสาและมีความเหมาะสมเข้า
มาช่วยในการขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน  
   3) การจัดสรรบุคลากร (Staffing) สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  
มีรูปแบบโครงสร้างแบบคณะทำงานที่ เป็นจิตอาสา มีเจ้าหน้าที่ประจำจำนวน 1 คน โดยมี
กระบวนการในการจัดสรรบุคลากรในองค์การด้วยการพิจารณากำลังคนในองค์การและคาดการณ์ใน
อนาคตว่าองค์การต้องการคณะทำงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำเพ่ิมจำนวนเท่าใด เพ่ือให้สอดคล้องกับ
โครงการต่าง ๆ ที่ต้องขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย นำไปสู่การสรรหาบุคคลเพ่ือรับเข้ามาทำงานเพ่ิม 
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โดยในระยะแรก ปีพ.ศ.2549-2553 มีระบบการสรรหาด้วยระบบคุณธรรม มีการประกาศตามสถานที่
ต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ เช่น ประกาศตามมหาวิทยาลัย ประกาศตามสถานีวิทยุ เป็นต้น โดยมีการ
ระบุตำแหน่งและคุณสมบัติที่ต้องการรับสมัคร มีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ามาเป็นคณะทำงาน โดยใช้
การสอบวัดความรู้ ความสามารถแบบข้อเขียนเกี่ยวกับแนวคิดในการทำงานกับชุมชน และใช้การสอบ
สัมภาษณ์ที่ประเมินเรื่องความมีจิตอาสา ความสามารถ ทัศนคติในการทำงานและความรู้เกี่ยวกับ
ชุมชน แต่พบปัญหาว่าไม่สามารถทำงานกับชุมชนและคณะทำงานท่านอ่ืน ๆ ได้ จึงได้เปลี่ยนเป็น
ระบบสรรหาแบบอุปถัมภ์ ที่มีการบอกต่อกับคณะทำงานในสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์
ว่าต้องการเจ้าหน้าที่ ให้ช่วยแนะนำคนที่มีความรู้ ความสามารถหรือมีแนวโน้มที่จะเข้ามาทำงานได้ 
คณะทำงานจะแนะนำลูกหลานหรือเครือญาติให้เข้ามาทำงาน นอกจากนี้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์มีกระบวนการในการฝึกอบรมและพัฒนาคณะทำงานด้วยการส่งผู้ประสานงานหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อบรมพัฒนาศักยภาพกับผู้ให้ทุนหรือภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีการสนับสนุน
งบประมาณในการเดินทางและค่าที่พัก หรือมีการประชุม อบรมเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ เพิ่มกระบวนการ
ใหม่ ๆ หรือถอดบทเรียนอยู่เสมอ จากนั้นผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะนำกลับมาถ่ายทอดให้
คณะทำงานอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมได้ร่วมรับฟังร่วมกัน และในส่วนของการประเมินผลการฏิบัติงาน มี
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำและคณะทำงานจิต
อาสา ด้วยวิธีการสังเกตและรับฟัง โดยคณะทำงานชุดเดิมที่มีการทำงานมาอย่างยาวนานจะใช้วิธี
สังเกตคนทำงานที่เข้ามาใหม่ในช่วงการทำกิจกรรม การประชุมต่าง ๆ ว่ามีส่วนร่วมและมีความ
กระตือรือร้นในการทำงานมากน้อยเพียงใด รวมทั้งในการประชุมก็ จะใช้การสังเกตและรับฟัง
คณะทำงานว่าเห็นอะไรจากการทำกิจกรรมบ้าง ทั้งนี้ได้มีการรับฟังเรื่องเล่าหรือการบอกต่อพฤติกรรม
ของคณะทำงานที่คณะทำงานพูดคุยกันด้วย และจากการสังเกตพบว่าไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบของ
เงินให้แก่คณะทำงาน เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการจัดการ มีเพียงค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่
ประจำ 1 ตำแหน่งเท่านั้น ส่วนคณะทำงานอ่ืน ๆ ได้เพียงค่าเดินทางหรือค่าวิทยากรในแต่ละกิจกรรม 
ซึ่งงบประมาณดังกล่าวมาจากการสนับสนุนของโครงการต่าง ๆ แต่ทั้งนี้พบว่าคณะทำงานทุกคนมี
ความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนต่าง ๆ เนื่องจากมองว่าการทำงานของตนเองมีความเป็นจิตอาสา ได้
ค่าตอบแทนในรูปแบบของการเรียนรู้ที่เพิ่มข้ึน ได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง  
   แต่จากการสังเกตพบว่าไม่มีค่ าตอบแทนในรูปแบบของเงินให้ แก่
คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการจัดการ มีเพียง
ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำ 1 ตำแหน่งเท่านั้น ส่วนคณะทำงานอ่ืน ๆ ได้เพียงค่าเดินทางหรือ
ค่าวิทยากรในแต่ละกิจกรรม ซึ่งงบประมาณดังกล่าวมาจากการสนับสนุนของโครงการต่าง ๆ หากใน
อนาคตโครงการดังกล่าวยุติการสนับสนุนงบประมาณ สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ต้องมี
การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำและ
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คณะทำงาน แต่ทั้งนี้พบว่าคณะทำงานทุกคนมีความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนต่าง ๆ เนื่องจากมองว่า
การทำงานของตนเองมีความเป็นจิตอาสา ได้ค่าตอบแทนในรูปแบบของการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น ได้ฝึกฝน
และพัฒนาตนเอง 
   4) การประสานงาน (Coordination) สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ มีผู้ประสานงานจำนวน 1 คน ที่ทำหน้าที่ในการประสานการทำงานกับคณะทำงานและ
หน่วยงานภายนอกที่ให้ทุน เชื่อมร้อยการทำงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการทำงาน โดย
สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีเทคนิคในการประสานที่งานที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยและ
บริบทสภาพแวดล้อมต่าง ๆ แบ่งเป็น 2 ยุค ได้แก่  
   ยุคที่ 1 พ.ศ. 2549-2552 คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ มีการประสานงาน เชื่อมร้อยการทำงานด้วยการจัดเวทีปะชุม จำนวน 1 ครั้ง/เดือน เพ่ือให้
คณะทำงานที่เป็นแกนนำชุมชน ได้มีพ้ืนที่แลกเปลี่ยนในการเล่าเรื่องราว สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำ
กิจกรรม ให้คำแนะนำ ปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกันในการหาแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนงานต่อใน
ระดับพ้ืนที่  
   ยุคที่ 2 พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน เนื่องด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้
ไม่สามารถจัดเวทีประชุม พูดคุยกันได้ทุกเดือน ผู้ประสานงานจึงใช้วิธีการในการติดต่อ ประสานงาน 
4 รูปแบบ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แอพลิเคชั่นไลน์ การประชุมในระดับพ้ืนทีแ่ละประชุมในส่วนกลาง 
 ทั้งนี้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีกระบวนการติดต่อสื่อสารที่ผู้ส่งสารจะทำ
หน้าที่ในการรับสารจากหน่วยงานภายนอกหรือกลั่นกรองมาจากกระบวนการคิด มาเรียบเรียงข้อมูล 
สร้างรหัสในการสื่อสารที่ เข้าใจง่าย แปลงเป็นข่าวสารที่พร้อมจะสื่อสารต่อไปยังผู้รับสาร คือ 
คณะทำงาน ด้วยการพูดคุยผ่านการประชุมหรือโทรศัพท์ หรือส่งข้อความเป็นตัวอักษรผ่านกลุ่มไลน์ 
หรือ การเขียน Mapping หรือ การเขียนบันทึกการประชุม หรือ การเขียนหลักสูตร ซึ่งช่องทางใน
การสื่อสารจะแตกต่างกันตามบริบทสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในขณะนั้น จากนั้นคณะทำงานสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์จะทำหน้าที่ในการถอดรหัส แปลงเป็นข้อความที่เข้าใจที่ตรงกัน ซึ่ง
จะมีการทบทวนข้อความที่ส่งมาจากผู้ส่งสารอีกครั้ง พร้อมปฏิบัติตามสารที่ได้รับมา ทั้งนี้เมื่อเจอ
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติตามสาร ก็จะมีการติดต่อสื่อสารกลับไปยังผู้ส่งสารอีกครั้ง  
 โดยสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีรูปแบบในการติดต่อสื่อสาร 4 ทิศทาง ได้แก่ 
1) การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง โดยมีการติดต่อ สื่อสารจากฝ่ายบริหารลงสู่ผู้ประสานงานหรือ
คณะทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ในประเด็นกรอบแนวคิดในการทำงาน ไม่มี
ระเบียบหรือข้อคำสั่งที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน  มีเพียงวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
องค์การเป็นตัวควบคุมในการดำเนินงานของผู้ประสานงานและคณะทำงานเท่านั้น  2) การ
ติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานภายใต้โครงการต่าง ๆ ให้แก่ฝ่าย
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บริหารได้รับทราบทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม และมีการรายงานสถานการณ์หรือความเคลื่อนไหว
ของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 3) การติดต่อสื่อสารแนวนอน โดยคณะทำงานภายในสถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นระหว่างกันในการขับเคลื่อนงานด้าน
ครอบครัวหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 4) การติดต่อสื่อสารแบบทแยงมุม โดยผู้ประสานงานจะทำ
หน้าที่ในการประสานให้บุคคลที่มีความสามารถหรืออยากช่วยงานในด้านต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการทำ
กิจกรรม ซึ่งถือว่าเป็นการสื่อสารข้ามสายงาน 
   5) การควบคุม (Controlling) สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มี
กระบวนการในการติดตาม ควบคุมทั้งก่อนการดำเนินงาน ขณะดำเนินงานและหลังการดำเนินงาน 
โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพร้อมมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งถือ
ว่าเป็นมาตรฐานของผลลัพธ์ที่คณะทำงานจะต้องดำเนินกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีการ
วัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ควบคุม
คือคณะทำงานขององค์การที่จะใช้วิธีการสังเกตการณ์ในขณะที่มีการดำเนินงานว่าเป็นอย่างไร มี
ผู้เข้าร่วมตรงตามเป้าหมายหรือไม่ กิจกรรมเป็นไปตามหลักสูตรหรือไม่ ซึ่งถ้าพบปัญหาว่าไม่ตรง
ตามที่ตกลงกันไว้ หรือมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คณะทำงานจะมีการปรึกษาหารือกัน
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยสะท้อนความรู้สึกหรือความคิดเห็นจากการเข้าร่วมกิจกรรมว่าได้เรียนรู้อะไร 
หรือมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง เพ่ือช่วยประเมินการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ภายหลังการเสร็จสิ้นกิจกรรม 
คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ จะมีการถอดบทเรียนด้วยเทคนิคการทบทวน
หลังการปฏิบัติงาน เรียกว่า AAR (After Action Review) โดยมีคำถามหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเพ่ือให้
คณะทำงานแลกเปลี่ยนกัน ได้แก่ 1) สิ่งที่ประทับใจในวันนี้ คืออะไร และ 2) สิ่งที่อยากพัฒนาต่อ คือ
อะไร 
  โดยสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มี เครื่องมือในการควบคุมการ
ดำเนินงาน 4 เครื่องมือ ได้แก่ 1) การควบคุมการผลิต โดยมีการกำหนดครอบครัวหรือกลุ่มเป้าหมาย
ในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งอย่างชัดเจน ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมแต่ละ
โครงการ 2) การควบคุมกระบวนการ โดยมีหลักสูตรในการควบคุมวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ที่จะช่วยควบคุมการดำเนินกิจกรรมที่ระบุระยะเวลา วิธีการดำเนินงานและอุปกรณ์ที่ใช้การ
ดำเนินงานแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจนและครบถ้วน ซึ่งผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนั้น ๆ จะต้องปฏิบัติ
ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมที่ขึ้ นอยู่กับ
การพิจารณาร่วมกันของคณะทำงาน 3) การควบคุมเกี่ยวกับหน้าที่ สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ มีโครงสร้างองค์การที่จะช่วยเป็นเครื่องมือในการควบคุมให้เจ้าหน้าที่และคณะทำงาน 
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของแต่ละคน ทั้งนี้ด้วยความที่เป็นการ
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ทำงานด้วยจิตอาสา โครงสร้างที่มีจึงไม่ได้เป็นตัวควบคุมที่ดีมากนัก เนื่องจากคณะทำงานสามารถ
อาสาและช่วยกันทำงานได้ตามความเหมาะสม และสำหรับการดำเนินกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ 
เครื่องมือที่ช่วยในการควบคุมหน้าที่ ได้แก่ หลักสูตรที่มีการระบุผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมอย่าง
ชัดเจน ซึ่งจะช่วยเป็นตัวควบคุมหน้าที่ในการปฏิบัติงานของคณะทำงานได้เป็นอย่างดี และ 4) การ
ควบคุมพฤติกรรมของคน พบว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ไม่มีเครื่องมือในการควบคุม
พฤติกรรมของคนในองค์การ ไม่มีการกำหนดเวลาเข้า-ออกในการทำงาน การดำเนินงานขึ้นอยู่กับ
กิจกรรมหรืองานในพ้ืนที่ที่เจ้าหน้าที่และคณะทำงานมีช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย นอกจากนี้ในการควบคุมพฤติกรรมคนในการดำเนินงาน
ภายใต้กิจกรรมของโครงการเอง ก็ไม่มีหัวหน้าหรือคนคุมที่กำหนดไว้ตายตัว แต่จะมอบหมายให้
หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมเป็นคนกำหนด ควบคุมคนช่วยในการทำงานเอง ซึ่งคนช่วย
จะต้องรับฟังและปฏิบัติตามผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนั้น ๆ 
 ซึ่งในการบริหารจัดการองค์การของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ทำให้เห็นถึง
วัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะ “แชร์ เชื่อม ชื่นชม” กล่าวคือ  
 - แชร์ (Share) ในการประชุมต่าง ๆ ของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรนิทร์ กลายเป็น
พ้ืนที่ที่ทำให้คณะทำงานได้มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแบ่งปันผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นหรือเรื่องราว
ต่าง ๆ ในแต่ละพ้ืนที่ร่วมกัน รวมทั้งเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ๆ   
 - เชื่อม (Link) มีการเชื่อมร้อยการทำงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ ที่มีการสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งใน
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์  
 - ชื่นชม (Admire) เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานมีการชื่นชมสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือสร้าง
กำลังใจให้คนทำงานรู้สึกมีความสุขและได้รับพลังบวกกลับไปพัฒนางานครอบครัวในพ้ืนที่ของตนเอง
ต่อไป  
 
 5.1.2 สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์การ 
   1) สภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  
มีการบริหารจัดการองค์การแบบยืดหยุ่น ทำให้สภาพแวดล้อมภายในองค์การเองส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการองค์การ ได้แก่  
    - วิสัยทัศน์ขององค์การ ที่ส่งผลให้กระบวนการดำเนินงานและการ
บริหารจัดการภายในองค์การมีรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น เพราะต้องการเป็นพื้นที่ให้คนทำงานหรือ
ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมเรียนรู้ นำไปสู่การจัดกระบวนการที่เน้นการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่เป็น
การดึงพลังและความรู้จากกลุ่มเป้าหมาย มากกว่าการลงไปอบรมให้ความรู้ เน้นการแบ่งปัน
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ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวและชักจูง โน้มน้าวให้เกิดการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายเอง มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการ
ออกแบบหลักสูตรที่ต้องการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม นำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการสร้างครอบครัว 
เพ่ือสร้างให้ครอบครัวมีศักยภาพ สามารถจัดการตนเองได้ รวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานกับทุก
ภาคส่วนในพื้นท่ี 
    - วัตถุประสงค์ขององค์การ ส่งผลต่อระบบโครงสร้างของสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ที่ก่อให้เกิดการทำงานแบบยืดหยุ่น ใช้ความเป็นจิตอาสาในการ
ทำงาน คณะทำงานหรือบุคคลอ่ืน ๆ สามารถเข้ามาช่วยทำงานในส่วนต่าง ๆ ได้ สามารถตัดสินใจ 
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยผ่านการปรึกษาหารือ ประชุมวางแผนการทำงานร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการบริหารจัดการทางการเงินที่มี
การสนับสนุนจากโครงการภายนอก มีการจัดการงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมตามเป้าหมาของ
โครงการนั้น ๆ  
    - โครงสร้างองค์การ ที่มีโครงสร้างองค์การแบบหน้าที่ แต่มีการ
บริหารจัดการโครงสร้างแบบองค์การสมัยใหม่  ในรูปแบบองค์การแนวราบ (Horizontal 
Organization) ที่มีการทำงานแบบยืดหยุ่น ส่งผลให้โครงสร้างองค์การของสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์  มีโครงสร้างอีกรูปแบบหนึ่ง คือ องค์การแบบเมทริกซ์ (Matrix Structure) ที่เป็นการ
รวมโครงสร้างแบบทีมงานและโครงสร้างองค์การตามหน้าที่เข้าด้วยกัน ที่คณะทำงานหรือบุคคลอ่ืน ๆ 
สามารถเข้ามาช่วยทำงานในส่วนต่าง ๆ ได้ สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดย
ผ่านการปรึกษาหารือ ประชุมวางแผนการทำงานร่วมกัน ด้วยความที่เป็นโครงสร้างหลายรูปแบบ ทำ
ให้กระบวนการวางแผนที่ต้องมีการออกแบบหลักสูตร เพ่ือกำหนดผู้รับผิดชอบ การจัดองค์กรเพ่ือแบ่ง
งานกันทำ การประสานงานและการควบคุมได้รับผลกระทบด้วย โดยการวางแผนและการแบ่งงานกัน
ทำ ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบที่มีเวลาว่างและสามารถเข้ามาช่วยจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม ไม่
สามารถใช้บุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ที่อยู่ภายใต้โครงสร้างองค์การได้ รวมทั้งการประสานงานและการ
ควบคุม ที่จะต้องอยู่ภายใต้หลักสูตรหรือแผนกิจกรรมนั้น ๆ โดยใช้การประเมินด้วยการสังเกต การทำ 
AAR และการบอกเล่าของคณะทำงานท่านอ่ืน ๆ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงาน
ด้วยกัน 
    - วัฒนธรรมองค์การ ด้วยค่านิยมของคนในองค์การที่มองว่า “เรา
อยู่แบบครอบครัว” ทำให้กระบวนการทำงาน การวางแผน การจัดองค์การ การจัดสรรบุคลากร การ
ประสานงานและการควบคุม มีแบบแผนที่ยืดหยุ่น เป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ สร้างการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม ทุกคนที่สนใจสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ได้ รวมทั้งค่านิยมที่ว่า “การให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน” ทำ
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ให้การรวมตัวของคณะทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีความเหนียวแน่นด้วย 
เนื่องจากทุกคนเคารพ และให้เกียรติกัน ไม่ดูถูก เหยียดหยามในการศึกษาหรืออาชีพของคณะทำงาน
อ่ืน ๆ รวมทั้งพฤติกรรมเดิมที่เคยมีด้วย  
    - ผู้นำ สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ มีผู้นำ 2 รูปแบบ 
ได้แก่ ผู้นำที่เป็นทางการและผู้นำที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งผู้นำทั้ง 2 รูปแบบส่งผลต่อการบริหารจัดการ
องค์การ เนื่องจากมีอิทธิพลต่อความคิดหรือการกระทำของคณะทำงานในองค์การ สามารถชักจูง 
โน้มน้าวหรือกระตุ้นให้คณะทำงานอ่ืน ๆ ปฏิบัติตาม รวมทั้งรูปแบบการนำของผู้นำที่เป็นทางการเป็น
ผู้นำแบบเสรีนิยม คณะทำงานสามารถทำงานได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างอิสระ ไม่ถูก
บังคับหรือกดดันจากผู้นำ ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์การที่ก่อให้เกิดความยืดหยุ่น ภายใต้
ข้อกำหนดและเง่ือนไขของวิสัยทัศน์องค์การและเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ  
   2) สภาพแวดล้อมภายนอก หรือ สถานการณ์ภายนอกที่สถาบันครอบครัว
เข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ไม่สามารถจัดการได้ ทำให้ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์การ ดังนี้ 
    - นโยบายต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลที่ดีต่อวิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งทำให้การบริหารจัดการองค์การ ทั้งการวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่มีความมั่นใจและแน่วแน่ในการขับเคลื่อนงานมากขึ้น การประสานงานที่ต้องเชื่อมร้อยกับภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals–SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ที่เป็นเป้าหมายหลัก
ในการพัฒนาประเทศ โดยในเป้าหมายที่ 17 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเป้าหมายของการพัฒนา
ที่ ยั่ งยืน  (Partnerships for the Goals: Revitalize the Global Partnership for Sustainable 
Development) ที่เป็นการสร้างพลังกับการเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐของประชาชนในการพัฒนา
ประเทศร่วมกันนั้น ซึ่งช่วยส่งเสริมการะบวนการบริหารจัดการของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัด
สุรินทร์ ให้สามารถมีการขับเคลื่อนงานได้อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง เพราะหน่วยงานภาครัฐให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนในการทำงานอย่างเต็มที่ 
    - ภาคีเครือข่าย สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีภาคี
เครือข่ายทั้งในและนอกพ้ืนที่ที่ร่วมขับเคลื่อนงานด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัวจำนวนมาก ซึ่งส่งผล
ต่อการบริหารจัดการองค์การไม่น้อย เนื่องจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ถือว่าเป็นกลไกและหัวใจสำคัญที่
สนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ต้องมีการวางแผน ออกแบบ
หลักสูตรการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุนของ
ภาคีเครือข่ายที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งต้องมีการจัดองค์กรที่ต้องแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบใน
การดำเนินกิจกรรมให้แก่คณะทำงาน มีการประสานเชื่อมร้อยการทำงานกับภาคีเครือข่ายภายใน
จังหวัด เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวร่วมกัน นอกจากนี้เองกลไกและ
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เครื่องมือในการควบคุมการทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ต้องใช้เครื่องมือของ
ภาคีเครือข่ายภายนอกที่ให้การสนับสนุน เพ่ือให้สามารถตอบเป้าหมายและความต้องการของ
โครงการต่าง ๆ ได้   
    - สภาพแวดล้อมชุมชน ด้วยกระบวนการดำเนินงานที่ต้อง
ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ทำให้สภาพแวดล้อมของชุมชน 
วัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมของชุมชนและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในชุมชน ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
องค์การในการวางแผนของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  ต้องมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ 
และระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง เหมาะสมกับกับสภาพแวดล้อมในชุมชน ส่งผลต่อการ
แบ่งงานกันทำที่ต้องใช้คณะทำงานที่มีจิตอาสาและมีเวลาว่างเพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย 
 
 5.1.3 ประสิทธิผลการดำเนินงาน 
  1) ผลผลิต ในช่วงปีพ.ศ. 2549-2560 สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มี
ผลผลิตจากการดำเนินกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนของภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งหมด 6 โครงการ ซึ่ง
ผลผลิตที่เกิดขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้สนับสนุนและภาคีเครือข่ายได้  กลุ่มเป้าหมาย
เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่
คณะทำงานสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ได้ออกแบบหลักสูตร เพ่ือพัฒนาให้ครอบครัว
เกิดศักยภาพและสามารถจัดการตนเองได้ 
  2) ประสิทธิภาพ การดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการต่าง ๆ ที่ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณและเครื่องมือในการทำงานจากภาคีเครือข่ายได้อย่างมีความคุ้มค่า ประหยัดและปรับตัว
ได้ มีการใช้งบประมาณท่ีผู้สนับสนุนเป็นผู้กำหนดให้ โดยมีการบูรณาการงบประมาณและเครื่องมือใน
การทำงาน เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าต่อกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสมที่ดูบริบทและสภาพแวดล้อมของการจัดกิจกรรม มีความยืดหยุ่นเพ่ือเอ้ืออำนวยให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง 
  3) ความเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายที่สมาชิกในองค์การยึดถือ
ร่วมกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์การ ทั้งนี้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้
คะแนนความพึงพอใจต่อเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์  เฉลี่ย 8.60 คะแนน (N=15) ซึ่งถือว่ามีค่าคะแนนที่อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
สะท้อนให้เห็นถึงความเห็นพ้องต้องกันกันของคณะทำงานและกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่มอง
ว่า สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ต้องเป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้
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แบบมีส่วนร่วม สู่ครอบครัวเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และสร้างเสริมสานพลังขับเคลื่อนทุกภาคส่วน ซึ่ง
สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ สามารถทำตามวิสัยทัศน์ขององค์การได้เป็นผลที่ประจักษ์  
 และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและความสอดคล้องของข้อมูลในด้านการวัดประสิทธิผลองค์การ 
ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินกิจกรรมภายใต้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 7 กรณีศึกษา โดยใช้แนวคิดครอบครัวเข้มแข็งเข้ามาช่วยวิเคราะห์ความมี
ประสิทธิผลขององค์การ ผลการศึกษาพบว่าในนิยามของคณะทำงานและครอบครัวในพ้ืนที่ จังหวัด
สุรินทร์มองว่า ครอบครัวเข้มแข็งในทัศนะของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ หมายถึง ครอบครัวที่มีความรัก  
มีความสัมพันธ์กันในครอบครัว ช่วยกันดูแล แบ่งเบาภาระหน้าที่ต่าง ๆ มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
ถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่ทำร้ายร่างกายกันทั้งทางคำพูดและจิตใจและสามารถจับมือก้าวข้ามปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นไปได้ด้วยกัน และต้องเป็นครอบครัวที่สามารถแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือต่อคนในชุมชนด้วย  
 และจากกรณีศึกษาพบว่าทุกครอบครัวเป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพ มีบทบาท
หน้าที่ มีการพึ่งพาตนเองและมีทุนทางสังคมตามรูปแบบและบริบทสภาพแวดล้อมในแต่ละครอบครัว 
ซึ่งครอบครัวที่เข้มแข็งไม่ได้เกิดจากการที่มีหน่วยงานภายนอกบังคับและกำหนดตัวชี้วัดต่าง ๆ ขึ้น แต่
ครอบครัวที่เข้มแข็ง หมายถึง ครอบครัวที่สามารถประเมินตนเองได้และบอกได้ว่าครอบครัวของ
ตนเองมีความเข้มแข็งอย่างไร ซึ่งความเข้มแข็งของครอบครัวนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกใน
ครอบครัวที่ช่วยกันดูแล เอาใจใส่ มีสัมพันธภาพ สามารถจับมือกันก้าวข้ามปัญหาในครอบครัวไป ได้ 
ทั้งนี้หน่วยงานภายนอกอย่างเช่น สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  มีบทบาทเพียงสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว ให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความตระหนักและเห็น
คุณค่าของสมาชิกภายในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอุทัย ดุลยเกษม  (2533: 19 -20) ที่
มองว่าภาคประชาสังคมควรมีบทบาทคล้ายหมอตำแย ที่มีหน้าที่ในการเป็นผู้คอยช่วยเหลือให้ผู้ที่จะ
ออกลูกหรือมีปัญหาได้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง เป็นปกติ เพ่ือให้เกิดการออกลูกเองตามธรรมชาติ 
เช่นเดียวกับแนวคิดของ อเนก นาคะบุตร (2533 อ้างถึงใน ฉันทนา บรรพศิริโชติ , 2533: 33-36) ที่
มองว่าภาคประชาสังคมควรมีบทบาทในการกระตุ้นหรือเสริมสร้างศักยภาพของชาวบ้าน โดยการเข้า
ไปมีส่วนสนับสนุนขบวนการพัฒนาของประชาชนระดับหมู่บ้านและท้องถิ่น โดยมีการเน้นให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างประชาชนสู่ประชาชนและระหว่างชุมชนกับชุมชน นำไปสู่กระบวนการ
แลกเปลี่ยนและสรุปถึงความเป็นไปได้ในการนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเอง 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  5.2.1.1 สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ควรมีกองทุนหรือแนวทางในการ
ระดมทุน เพ่ือนำมาเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการองค์การให้มีความเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือ
ก่อให้เกิดการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคนในองค์การภายใต้บริบทและ
ความต้องการของคนในพ้ืนที ่
  5.2.1.1 สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ควรหาแนวทางในการพัฒนาคน
รุ่นใหม่ที่มีความรู้และความสามารถ ที่มีอุดมการณ์และมีความเป็นจิตอาสา เพ่ือมาร่วมปฏิบัติงานและ
สานอุดมการณ์ในการทำงานเพ่ือสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เช่น 
แกนนำเยาวชนในพื้นท่ี แกนนำชุมชนอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 
 5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
  5.2.2.1 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ องค์การภาคประชา
สังคม หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดตั้งสถาบันวิชาการ หรือ จัดอบรมเพ่ือเสริมพลังกองทัพ
คนทำงานภาคประชาสังคมรุ่นใหม่ ให้มีแนวคิดและศักยภาพในการทำงานด้านการพัฒนาสังคม
เพ่ิมข้ึน 
  5.2.2.2 สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ควรมีการจัดทำและพัฒนา
หลักสูตรในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและมีหลักฐานเชิงวิชาการ เพ่ือนำมาขยาย 
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์การอื่น ๆ ต่อไป 
 
 5.2.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  5.2.3.1 หน่วยงานภาครัฐควรมีนโยบายที่เกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นช่องทางให้ภาคประชาสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้าน
ต่าง ๆ ได ้
  5.2.3.2 หน่วยงานภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณหรือจัดตั้งกองทุน เพื่อ
พัฒนาและเสริมศักยภาพแกนนำหรือคนทำงานภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้และ
เครื่องมือในการทำงานที่หลากหลาย สามารถนำไปปรับใช้ในบริบทที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 5.2.4 ข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการวิจัยต่อไป 
  5.2.4.1 ควรศึกษาระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญในประเด็นต่าง ๆ 
เพ่ือนำมาสู่การจัดลำดับความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การ 
  5.2.4.2 ควรมีการศึกษากระบวนการดำเนินงานขององค์การภาคประชาสังคม 
เพ่ือให้เห็นกระบวนการในการดำเนินงานที่ชัดเจน อันจะนำไปสู่การปรับกระบวนการให้เหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่ เพ่ือสร้างครอบครัวเข้มแข็งให้เพ่ิมขึ้นในสังคม 
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