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5-1

  5

บทคัดย่อ

 กำรวจิยัเรือ่ง “กำรศกึษำส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วตสำบลปำกนสำ้ปรำณ อสำเภอ

ปรำณบรุี จงัหวัดประจวบครีีขนัธ์ โดยมวีัตถปุระสงค์เพื่อศกึษำพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วที่ตดัสนิใจมำท่องเทีย่วยงั

ตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษำส่วนประสมทำงกำรตลำดขององค์กำรบริหำร

ส่วนตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มี

ต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จสำแนกตำมลักษณะส่วนบุคคล และเพ่ือหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกับส่วนประสม

ทำงกำรตลำดขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่ำงที่ 

ใช้ในกำรศกึษำครัง้นี ้ได้แก่ นกัท่องเทีย่วทีม่อีำยตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ทีเ่ข้ำมำท่องเทีย่วตสำบลปำกนสำ้ปรำณ อสำเภอปรำณบรุี 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ จสำนวน 400 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรศกึษำครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถำมในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู

จำกกลุม่ตวัอย่ำง ซึง่มค่ีำควำมเชือ่มัน่ของแบบสอบถำมเท่ำกบั 0.840 สถติทิีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมลูได้แก่ ค่ำร้อยละ 

(percentage) ค่ำเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ค่ำที (t-test) วิเครำะห์ควำมแปรปรวน 

ทำงเดียว (One Way ANOVA) และค่ำไคสแควร์ (Pearson chi-square) ระดับนัยสสำคัญทำงสถิติที่ 0.05

 ผลกำรศกึษำพบว่ำ 1) นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่มำเทีย่วตสำบลปำกนสำ้ปรำณเป็นครัง้แรก ร้อยละ 21.25 ตดัสนิใจเลอืก

แหล่งท่องเทีย่วโดยปรกึษำครอบครวัและญำต ิร้อยละ 47.25 โดยมำกเดนิทำงไปกลบั ร้อยละ 33.00 เดนิทำงท่องเทีย่ว 

กับเพื่อน/คนรู้ใจ ร้อยละ 29.25 เดินทำงท่องเที่ยวด้วย รถตู้ หรือรถเช่ำ ร้อยละ 30.00 เหตุจูงใจในกำรท่องเที่ยว คือ 

ธรรมชำตทิีส่วยงำม ร้อยละ 36.75 และได้รบัข้อมลูข่ำวสำรกำรท่องเทีย่วจำกป้ำยโฆษณำ ร้อยละ 41.75 2) นกัท่องเทีย่ว 

มคีวำมคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจท่องเทีย่วตสำบลปำกนสำ้ปรำณ อสำเภอปรำณบรุี 
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ค�าส�าคัญ : ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร

Abstract

  A study of The Marketing Mix Effect to the Tourism Decision at Paknampran, Pran Buri, Prachuap Khiri Khan- 

 Province. The objectives to learn the behaviour of tourists who decided to come to Paknampran, Pran buri, Prachuap- 

Khiri Khan Province. To study the marketing mix of District Administration Organization of Paknampran, Pran buri, 

Prachuap Khiri Khan Province, to compare of the tourists opinion to the marketing mix of District Administration 

Organization of Paknampran, Pran buri, Prachuap Khiri Khan Province. by person and to factorsthe relationship 

between the behavior of tourists to the marketing mix of District Administration Organization of Paknampran, Pran 

buri, Prachuap Khiri Khan Province.The sample used in this study were aged 18 years or more tourists who come 

to Paknampran, Pran buri, Prachuap Khiri Khan Province for 400 peoples. The in strument used in this study was a 

questionnaire to collect data from a sample. The reliability of the questionnaire was 0.840 statistics used to analyze 

data. Percentage, Mean, Standard deviation, t-test, One Way ANOVA 1) Most tourists come to Paknampran is a first 

time percentage 21.25 decide attraction by consulting the family and relatives of 47.25 by a trip of 33.00 traveling 

with a friend and lover of 29.25 traveling by van. Rental car or 30.00 per cent motive for the tour is the natural 

beauty and 36.75 percent get information from billboards tourism 41.75 percent. 2) The tourists opinions about the 

marketing mix decisions effecting tourism of Paknampran, Pran Buri, Prachuap Khiri Khan Province. The overall level 

agree. When considering an order from the highest to lowest based on the analysis found. Personnel with the most, 

followed by the service process. And distribution channels agree minimal respectively. 3) The tourists aged education 

level and a different factor in the decision of Paknampran, Pran Buri, Prachuap Khiri Khan Province. to assume a 

different tourism base set. The tourists have sex, status, income and domicile different factors in decisions tourism 

of Paknampran, Pranburi, Prachuapkhirikhan. not different and not according to the hypothesis. 4) The behavior of 

tourists who decide to travel. not related to the marketing mix of District Administration Organization of Paknampran, 

Pran Buri, Prachuap Khiri Khan Province. Not in accordance with the resolution of the base set.

Keywords : the Marketing Mix
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บทน�า

 ในยคุปัจจบุนักำรให้บรกิำรสำธำรณะขององค์กำร

บริหำรส่วนตสำบลได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว  

ควำมเจริญทำงด้ำนเทคโนโลยี กำรติดต่อสื่อสำร  

ในยุคโลกำภิวัตน ์ทสำให ้ เกิดกำรแข ่งขันระหว ่ำง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำกข้ึน องค์กำรบริหำร 

ส่วนตสำบลต้องทสำงำนในกำรให้บรกิำรประชำชน ภำยใต้ 

กำรบริหำรจัดกำรงำนท้องถิ่นที่ ดี  (Good Local 

Governance) ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนตำมท่ีประชำชน

มุง่หวงั เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของประชำชนในท้องถิน่

หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม [1]

 อสำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบล

ตำมพระรำชบัญญัติสภำตสำบลและองค์กำรบริหำรส่วน

ตสำบล พ.ศ. 2537 มำตรำ 68 (11) ได้กสำหนดให้องค์กำร

บรหิำรส่วนตสำบลอำจดสำเนนิกจิกำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว 

แ ล ะ พ ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ กส ำ ห น ด แ ผ น แ ล ะ ขั้ น ต อ น 

กำรกระจำยอสำนำจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 ก็เช ่นเดียวกันได้กสำหนดให้ องค์กำร

บริหำรส่วนตสำบลมีอสำนำจและหน้ำท่ีในกำรจัดระบบ 

กำรบริกำรสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ของประชำชน 

ในท้องถิน่ของตนเองตำมมำตรำ 16 (8) ด้ำนกำรส่งเสรมิ 

กำรท่องเทีย่ว เมือ่คสำนงึถงึนโยบำยส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว 

ของรัฐบำลไทยท่ีมุ ่งส่งเสริมให้กำรท่องเท่ียวเป็น

เครื่องมือสสำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ 

อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวได้ก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำน 

สร้ำงรำยได้ให้กับประชำชน และนสำเงินตรำเข้ำสู ่

ประเทศได้อย่ำงมหำศำล [2]

 จำกอสำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยและกำรส่งเสริม

กำรท่องเที่ยวของรัฐบำล องค์กำรบริหำรส่วนตสำบล

ปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

มีพื้นที่กำรท่องเท่ียวหลำยแห่งท่ีมีควำมสวยงำมมี

ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นทะเลสวยงำม 

เมื่อมีแหล่งท่องเท่ียวจึงเป็นเรื่องสสำคัญท่ีจะต้องมีกำร

พัฒนำกำรท่องเท่ียวท่ีสำมำรถตอบสนองนักท่องเที่ยว

ผู้มำรับบริกำร รวมถึงกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อตอบ

สนองควำมจสำเป็นทำงเศรษฐกิจ สังคม ควำมงำม และ

สุนทรียภำพ ในขณะที่สำมำรถรักษำเอกลักษณ์ทำง

วัฒนธรรมและระบบนิเวศไว้กับกำรเจริญเติบโตทำง

ด้ำนธุรกจิกำรท่องเทีย่ว กลยทุธ์หนึง่ทีจ่ะช่วยให้องค์กำร

บริหำรส่วนตสำบลปำกนส้ำปรำณ สำมำรถจัดกำรด้ำน

บริกำรกำรท่องเที่ยวได้ดี เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันคือ 

ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร เป็นหลักกำรที่จะ 

นสำมำซ่ึงกำรเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรที่จะดึงดูด 

นักท่องเที่ยวเพื่อให้เข้ำมำรับบริกำร 

 ในกำรนสำหลักกำรส่วนประสมทำงกำรตลำด

บริกำรมำใช้กับกำรให้บริกำร และกำรพัฒนำด้ำน 

กำรท่องเที่ยวของหน่วยงำนรำชกำรท้องถิ่นถือว่ำ

เป็นเรื่องที่จะทสำให้กำรปฏิบัติรำชกำรที่เคยยึดติดอยู่

กับระบบเก่ำ ๆ ที่มีลักษณะเช่ืองช้ำ เช้ำชำม เย็นชำม  

เกดิกำรเปลีย่นแปลงเป็นในลกัษณะกำรให้บรกิำรเชิงรกุ

มำกขึน้ มลีกัษณะคล้ำยเอกชนมำกขึน้แต่จะแตกต่ำงกนั

คอื หน่วยงำนรำชกำรไม่มุง่ผลกสำไรแต่มุง่หวงัประโยชน์

สูงสุดของประชำชนเป็นสสำคัญ 

 เพื่อให้เกิดกำรศึกษำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรให้

บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบลปำกนส้ำปรำณ

ในด้ำนกำรท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของ

ประชำชนและยังทสำให้ตสำบลปำกนส้ำปรำณมีรำยได้จำก

กำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยจึงมีควำม

สนใจทีจ่ะศกึษำส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ผีลต่อกำร

ตัดสินใจท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจะได้นสำข้อมูลที่ทสำกำร

ศึกษำไปปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ให้ดีขึ้น 

ทสำให้องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลปำกนส้ำปรำณประสบ

ผลสสำเร็จเป็นองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลช้ันนสำด้ำนกำร

พัฒนำกำรท่องเที่ยว และที่สสำคัญคือ ประชำชนได้รับ 

ประโยชน์สูงสุด และช่วยให้องค์กำรได้มีทิศทำง 

กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ศกึษำพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วทีต่ดัสนิใจ 

มำท่องเที่ยวยังตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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 2. เพื่อเพื่อศึกษำส่วนประสมทำงกำรตลำดของ

องค์กำรบรหิำรส่วนตสำบลปำกนสำ้ปรำณ อสำเภอปรำณบรุี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 3. เพื่อเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยว

ที่มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดขององค์กำรบริหำร

ส่วนตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จสำแนกตำมลักษณะส่วนบุคคล

 4. เพื่อหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวกับส่วนประสมทำงกำรตลำดขององค์กำร

บรหิำรส่วนตสำบลปำกนสำ้ปรำณ อสำเภอปรำณบรุ ีจงัหวดั

ประจวบคีรีขันธ์

สมมติฐานการวิจัย

 1. นกัท่องเท่ียวท่ีมเีพศ อำย ุระดบักำรศกึษำ อำชพี 

สถำนภำพ รำยได้ และภูมิลสำเนำแตกต่ำงกันจะมีปัจจัย

ในกำรตัดสินใจท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอ

ปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่ำงกัน

 2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจเข้ำ

มำท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำปรำณ มีควำมสัมพันธ์กับ 

ส ่วนประสมทำงกำรตลำดขององค ์กำรบริหำร

ส่วนตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

วิธีด�าเนินการ

 1. ประชากร ท่ีใช้ในกำรวจิยัครัง้นีค้อื นกัท่องเทีย่ว

ที่มีอำยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 

 2. กลุ ่มตัวอย่าง กลุ ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 

ครั้งนี้คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีมีอำยุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 

ซึ่งไม่สำมำรถทรำบจสำนวนท่ีแน่นอน ดังน้ันจึงใช้สูตร

กำรคสำนวณหำกลุม่ตวัอย่ำงแบบไม่ทรำบค่ำประชำกร [3] 

ได้ขนำดกลุม่ตวัอย่ำง 385 คน เพิม่อกี 15 คน เป็น 400 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถำม

ซึ่ ง ใ ช ้ เ ป ็ น เ ค ร่ื อ ง มื อ เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข ้ อ มู ล  แ บ ่ ง

ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  ตอนที่  1 แบบสอบถำมที่

เกี่ยวกับสถำนภำพส่วนบุคคลของกลุ ่มตัวอย่ำง มี

ลักษณะเป็นกำรตรวจสอบรำยกำร (Check List) 

เติมข้อมูลลงในช่องว่ำง ตอนที่  2 แบบสอบถำม

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจท่องเที่ยวตสำบล

ปรำณบุรี อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

มีลักษณะเป็นกำรตรวจสอบรำยกำร (Check List) 

เติมข้อมูลลงในช่องว่ำง ตอนที่  3 แบบสอบถำม 

ส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ

ท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์มีลักษณะแบบมำตรำส่วนประมำณ

ค่ำ (Rating Scale) เป็นแบบสอบถำมแบบเลือกตอบ 

 คุณลักษณะกำรตอบจะเป็นกำรให้นส้ำหนักควำมสสำคัญ

จำกมำกไปหำน้อยโดยแบ่งเป็น 5 ระดบั (Ratting Scale)

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ศึกษำลักษณะและวิธีกำรสร้ำงแบบสอบถำม

มำตรำส่วนประมำณค่ำ

 2. ศึกษำเอกสำรงำนวิจัยและกสำหนดแนวคิด

ทฤษฎีต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทำงกำรตลำด

บริกำรต่อประสิทธิภำพกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดย

กสำหนดเป็นกรอบแนวคิดในกำรวิจัย

 3. ดสำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำมโดยประยุกต์

สำระที่ได้จำกข้อ 1 และ ข้อ 2

 4. นสำแบบสอบถำมเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อ

พจิำรณำควำมเหมำะสม ควำมถกูต้องของแบบสอบถำม

 5. ปรับแก้แบบสอบถำมตำมที่อำจำรย์ที่ปรึกษำ

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

 6. นสำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรแก้ไขแล้วตำม

ข้อ 5 ไปให้ผู้เช่ียวชำญจสำนวน 3 ท่ำนพิจำรณำวิธีกำร

หำคุณภำพเครื่องมือตรวจสอบควำมเชื่อมั่นตำมควำม

เหมำะสมของเครื่องมือเพื่อหำค่ำ IOC เพื่อปรับแก้

 7. แก้ไขข้อบกพร่องตำมที่ผู ้เช่ียวชำญแนะนสำ 

เพื่อควำมสมบูรณ์และเหมำะสมยิ่งขึ้น

 8. นสำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วครั้ง

สดุท้ำยไปทดลองใช้เครือ่งมอื (Try Out) กบักลุม่ตวัอย่ำง 

จสำนวน 30 ชุด เพื่อหำค่ำ Reliability Analysisได้ค่ำ 
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Alpha = 0.840

 9. นสำแบบสอบถำมจำกกำรทดลองเพื่อใช้เป็น

เครื่องมือ จัดพิมพ์แบบสอบถำมฉบับจริงเพื่อนสำไปใช้

ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำร

ศึกษำค้นคว้ำ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ตรวจสอบควำมสมบูรณ์และควำมถูกต้องของ

แบบสอบถำมหลังจำกดสำเนินกำรเก็บแบบสอบถำม

เรียบร้อยแล้ว ดสำเนินกำรบันทึกลงในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 2. วิเครำะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถำนภำพส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยกำรแจกแจงควำมถี่และ

หำค่ำร้อยละ

 3. วิเครำะห์พฤติกรรมนักท่องเท่ียวท่ีตัดสินใจ 

ท่องเที่ยวตสำบลปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โดยกำรแจกแจงควำมถี่และหำค่ำร้อยละ

 4. วิ เครำะห์ข ้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทำง 

กำรตลำดที่มีผลต ่อกำรตัดสินใจท่องเท่ียวตสำบล 

ปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยหำค่ำเฉลี่ย ค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

 5. วเิครำะห์ข้อมลูควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงพฤตกิรรม

ของนกัท่องเทีย่วทีต่ดัสนิใจเข้ำมำท่องเทีย่วตสำบลตสำบล

ปำกนสำ้ปรำณกบัส่วนประสมทำงกำรตลำดขององค์กำร

บรหิำรส่วนตสำบลปำกนสำ้ปรำณ อสำเภอปรำณบรุ ีจงัหวดั

ประจวบคีรีขันธ์ ใช้สถิติค่ำไค-สแควร์ (chi-square)

สรุปผลการวิจัย

 กำรศกึษำส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ผีลต่อกำร

ตัดสินใจท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ผูศ้กึษำของสรปุผลกำรวจิยัดงันี้

สรุปผลข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล

 ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย ร้อยละ 

58.50 ส ่วนใหญ่มีอำยุ  36–45 ปี  ร ้อยละ 26.75  

มีกำรศึกษำระดับอนุปริญญำตรี/ปริญญำตรี ร้อยละ 

34.25 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำนร้อยละ 

44.00 มีสถำนภำพสมรส ร้อยละ 33.50 ส่วนใหญ  ่

มีรำยได้ต่อเดือน 10,001–20,000 บำท ร้อยละ 29.25  

และมีภูมิลสำเนำอยู่ภำคกลำง ร้อยละ 31.50 

 สรุปผลข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

 ผู ้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มำเที่ยวตสำบล

ปำกนส้ำปรำณเป็นครั้งแรก ร้อยละ 21.25 ตัดสินใจเลือก

แหล่งท่องเที่ยวโดย ปรึกษำครอบครัวและญำติ ร้อยละ 

47.25 เดินทำงมำท่องเที่ยวโดยเดินทำงไปกลับ ร้อยละ 

33.00 เดินทำงท่องเที่ยวกับเพื่อน/คนรู้ใจ ร้อยละ 29.25 

เดนิทำงท่องเทีย่วด้วย รถตู ้หรอืรถเช่ำ ร้อยละ 30.00 เหตุ

จูงใจในกำรท่องเที่ยวคือ ธรรมชำติที่สวยงำม ร้อยละ 

36.75 และควำมรู้ ที่ได้รับข้อมูลข่ำวสำรกำรท่องเที่ยว

จำก ป้ำยโฆษณำ ร้อยละ 41.75 

 สรุปผลข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล 

ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวต�าบลปากน�้าปราณ

 1. ผู ้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

ส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ

ท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ภำพรวม ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ

รำยข้อเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อยตำมเกณฑ์

กำรวิเครำะห์พบว่ำ ด้ำนบุคลำกร อยู่ในระดับมำกที่สุด 

รองลงมำคือ ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ด้ำนลักษณะ

ทำงกำยภำพ ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำน

ผลิตภัณฑ์และบริกำร และด้ำนช่องทำงกำรจัดจสำหน่ำย 

อยู่ในระดับน้อยที่สุด ตำมลสำดับ ดังตำรำงที่ 1
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ตำรำงที่ 1 ข้อมูลส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อ 

กำรตัดสินใจท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอ

ปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภำพรวม

รายการ X S.D. แปลผล

1. ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร 3.61 0.32 มำก

2. ด้ำนรำคำ 3.67 0.50 มำก

3. ด้ำนช่องทำงกำรจัดจสำหน่ำย 3.52 0.58 มำก

4. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 3.62 0.49 มำก

5. ด้ำนบุคลำกร 4.35 0.28 มำกที่สุด

6. ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 3.82 0.43 มำก

7. ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ 3.69 0.51 มำก

เฉลี่ยรวม 3.75 0.27 มาก

สรุปผลข้อมูลสมมติฐาน

 นักท่องเที่ยวที่มีอำยุ ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ

แตกต่ำงกันมีปัจจัยในกำรตัดสินใจท่องเที่ยวตสำบล

ปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

แตกต่ำงกัน เป็นไปตำมสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ นักท่องเที่ยว

ที่มีเพศ สถำนภำพ รำยได้ และภูมิลสำเนำแตกต่ำงกัน

มีปัจจัยในกำรตัดสินใจท่องเท่ียวตสำบลปำกนส้ำปรำณ 

อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่ำงกัน 

ไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้

 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจเข้ำมำ 

ท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำปรำณ ไม่มีควำมสัมพันธ์กับ 

ส ่วนประสมทำงกำรตลำดขององค ์กำรบริหำร

ส่วนตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้

การอภิปรายผล

 จำกผลสรปุเกีย่วกบักำรศกึษำส่วนประสมทำงกำร

ตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำ

ปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ศึกษำ

มีประเด็นสสำคัญที่นสำมำอภิปรำยตำมวัตถุประสงค  ์

กำรวิจัยดังนี้

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

 ผู ้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มำเที่ยวตสำบล

ปำกนสำ้ปรำณเป็นครัง้แรก ตดัสนิใจเลอืกแหล่งท่องเทีย่ว

โดยปรกึษำครอบครวัและญำต ิโดยมำกเดนิทำงไปกลบั 

เดนิทำงท่องเทีย่วกบัเพือ่น/คนรูใ้จ เดนิทำงท่องเทีย่วด้วย 

รถตู้ หรือรถเช่ำ เหตุจูงใจในกำรท่องเที่ยวคือธรรมชำติ

ที่สวยงำม และได้รับข้อมูลข่ำวสำรกำรท่องเที่ยวจำก 

ป้ำยโฆษณำ ซึง่ข้อมลูทีไ่ด้มคีวำมสอดคล้องกบังำนวจิยั 

ของ สุนิษำ เพ็ญทรัพย์ และปวันรัตน์ แสงสิริโรจน์ 

[4]ได้ทสำกำรศึกษำเรื่อง พฤติกรรมและควำมพึงพอใจ

ของนักท่องเที่ยวชำวไทยต่อ กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 

กรณีศึกษำ บ่อนส้ำพุร้อน ผลกำรวิจัยพบว่ำวัตถุประสงค ์

ส่วนใหญ่ของกำรท่องเที่ยวครั้งนี้ คือ เพื่อพักผ่อน 

หย่อนใจ ควำมถี่ในกำรท่องเที่ยว 1-2 ครั้งต่อสัปดำห์  

รปูแบบของกำรท่องเทีย่วส่วนใหญ่เดนิทำงท่องเทีย่วกบั

เพื่อน/ครอบครัว เดินทำงท่องเที่ยวในวันหยุดสัปดำห์  

ใช้ระยะเวลำในกำรท่องเที่ยวภำยในวันเดียว และ 

ใช้รถยนต์ส่วนตัวในกำรเดินทำงท่องเที่ยว 

อภิปรายผลส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต ่อ 

การตัดสินใจท่องเที่ยวต�าบลปากน�้าปราณ

 ผู ้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

ส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ

ท่องเที่ยวตสำบลปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ภำพรวม ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ

รำยข้อเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อยตำมเกณฑ์

กำรวิเครำะห์พบว่ำ ด้ำนบุคลำกร อยู่ในระดับมำกที่สุด 

รองลงมำคือ ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ด้ำนลักษณะ

ทำงกำยภำพ ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำน

ผลิตภัณฑ์และบริกำร และด้ำนช่องทำงกำรจัดจสำหน่ำย 

อยู่ในระดับน้อยที่สุด ตำมลสำดับมีควำมสอดคล้องกับ

งำนวิจัยของ สิริภำ กิจประพฤทธิ์กุล [5] ได้ทสำกำรศึกษำ

เรื่องส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร ทัศนคติ และ 

แรงจูงใจในกำรท่องเที่ยวท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ 

เดนิทำงไปท่องเทีย่วทีป่ระเทศเกำหลขีองนกัท่องเทีย่วชำวไทย 

ในกรุงเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยด้ำน 
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ส่วนประสมทำงกำรตลำดบรกิำร ทศันคต ิและแรงจูงใจ

ในกำรท่องเทีย่ว โดยรวมมค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดบัสสำคญัมำก 

อภิปรายผลสมมติฐาน

 กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย จำกกำรศึกษำ

พบว่ำนักท่องเที่ยวที่มีอำยุ ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ 

แตกต่ำงกันมีปัจจัยในกำรตัดสินใจท่องเที่ยวตสำบล

ปำกนส้ำปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

แตกต่ำงกันเป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ สอดคล้อง

กับงำนวิจัยของ สุนิษำ เพ็ญทรัพย์ และปวันรัตน์  

แสงสิริโรจน์ [6]ได้ทสำกำรศึกษำเรื่อง พฤติกรรมและ

ควำมพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชำวไทยต่อ กำรท่องเทีย่ว 

เชงิสุขภำพ กรณศีกึษำ บ่อนสำ้พรุ้อน พบว่ำ นกัท่องเทีย่ว 

ชำวไทยที่เป็น นักท่องเที่ยวชำวไทยที่มีอำยุต่ำงกัน  

มีควำมพึงพอใจต่อกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพโดยรวม 

ทุกด้ำนแตกต่ำงกัน นักท่องเท่ียวชำวไทยท่ีมีอำชีพ 

ต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจต่อกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ 

โดยรวมทุกด้ำนแตกต่ำงกัน และนักท่องเที่ยวชำวไทย  

ที่มีรำยได้ต่อเดือนต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจต่อกำร 

ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพโดยรวมทุกด้ำนแตกต่ำงกัน 

 จำกกำรทดสอบสมมตฐิำน ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจเข้ำมำท่องเท่ียว

ตสำบลปำกนส้ำปรำณ กับส่วนประสมทำงกำรตลำดของ

องค์กำรบรหิำรส่วนตสำบลปำกนสำ้ปรำณ อสำเภอปรำณบรุี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ ไม่มีควำมสัมพันธ์

กันสอดคล้องกับงำนวิจัยของศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยำ 

[7] ได้ทสำกำรศึกษำเรื่องพฤติกรรมและกำรตัดสินใจ 

เข ้ำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตสำหนักสำยสุทธำนภดลใน 

วังสวนสุนันทำของนักท่องเท่ียวชำวไทย และปัจจัย

ส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ

พบว่ำ พฤติกรรมกำรตัดสินใจมำเย่ียมชมพิพิธภัณฑ ์

ตสำหนักสำยสุทธำนภดลในวังสวนสุนันทำกำรทดสอบ

สมมติฐำนด้วย Chi Square พบว่ำ ส่วนประสมทำงกำร

ตลำดด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 5 ตัว มีควำมสัมพันธ์

อย่ำงมีนัยสสำคัญกับพฤติกรรมกำรตัดสินใจมำเย่ียมชม

พิพิธภัณฑ์ตสำหนักสำยสุทธำนภดลในวังสวนสุนันทำ 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

 1.  ด ้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำรควรส ่งเสริม 

กำรท่องเที่ยวเชิงศึกษำวิถีชีวิตชำวประมงให้มีควำม 

น่ำสนใจเช่น มกีจิกรรมให้นกัท่องเทีย่วได้เรยีนรูว้ถิชีวีติ

และวฒันธรรมของผูค้นในตสำบลปำกนสำ้ปรำณ โดยอำจ 

ส่งเสริมกำรจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ ซ่ึงจะทสำให้นักท่อง

เที่ยวได้ใช้ชีวิตร่วมกับชำวบ้ำนได้ศึกษำวิถีชีวิตกำรทสำ

มำเลี้ยงชีพเสมือนตนเองเป็นคนในท้องถิ่นนั้น และ

ควรจัดทสำสถำนพักผ่อนหย่อนใจ และลำนเล่นกีฬำ 

เพื่อสุขภำพเพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้แก่นักท่องเที่ยว

 2. ด้ำนรำคำ จัดทสำป้ำยประชำสัมพันธ์กสำหนด

อตัรำค่ำบรกิำรกจิกรรมกำรท่องเทีย่วอย่ำงชดัเจน รวมถงึ 

กสำหนดอตัรำค่ำบรกิำรสสำหรบักำรเดนิทำงโดยรถบรกิำร

สำธำรณะอย่ำงเหมำะสม

 3. ด้ำนช่องทำงกำรจัดจสำหน่ำยควรส่งเสริม 

ให้มีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทำง

เว็บไซต์ต ่ำง ๆ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์แหล่ง 

ท่องเที่ยวทำงโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น อินสตรำแกรม  

เฟซบุก๊เพิม่มำกขึน้ สนบัสนนุกำรจองห้องพกั กำรจองควิ 

เข้ำร่วมกิจกรรม และกำรบริกำรอื่น ๆ ผ่ำนระบบ

ออนไลน์ และทำงอินเทอร์เน็ตให้เกิดควำมสะดวก 

รวดเร็วแก่นักท่องเที่ยวมำกขึ้น

 4. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดควรส่งเสริมกำร

ท่องเที่ยวโดยนสำเสนอจุดเด่นของสถำนที่ท่องเที่ยว 

เช่น ทะเล ภูเขำ กิจกรรมวิถีชีวิตชำวบ้ำนผ่ำนทำงสื่อ

ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ทรำบข้อมูล

มำกขึ้น รวมถึงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

เพื่อดึงดูดควำมสนใจในกำรท่องเที่ยว

 5. ด้ำนบุคลำกรควรส่งเสริมให้บุคลำกรผู ้ให้

บริกำรมีภำพลักษณ์สุภำพ อ่อนหวำน ย้ิมแย้มแจ่มใส 

เป็นกันเองกับนักท่องเที่ยว 

 6. ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำรควรส่งเสริมให้มี

ขั้นตอนกำรให้บริกำรนักท่องเที่ยวที่มีควำมต่อเนื่อง

รวดเร็วมำกขึ้น ให้มีกำรจัดลสำดับกำรรับบริกำรเพ่ือ

ให้กำรบริกำรเป็นด้วยควำมสะดวกเรียบร้อย
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 7. ด ้ำนลักษณะทำงกำยภำพ ควรเน้นกำรมี 

ส่วนร่วมในกำรรักษำควำมสะอำดสถำนท่ีท่องเท่ียว 

ดสำเนินกำรจัดให้มีจุดบริกำรทิ้งขยะให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 จำกผลกำรวิจัย ผู้วิจัยขอนสำเสนอแนะแนวทำง 

ในกำรทสำวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

 ควรศึกษำปัญหำอุปสรรคในกำรให้บริกำร 

นักท่องเที่ยวขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบลปำกนส้ำ

ปรำณ อสำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพ่ือให้

ทรำบปัญหำอุปสรรคในกำรให้บริกำรแก่นักท่องเท่ียว

และนสำข้อมูลดังกล่ำวปรับปรุงแก้ไขกำรให้บริกำร 

ด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อไป

เอกสารอ้างอิง

[1]  นุชจรีย์ หินแก้ว. (2555). แนวทางการพัฒนา

สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน

ต�าบลที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขต

อ�าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. ภำคนิพนธ์

หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต บัณฑิต

วิทยำลัย มหำวิทยำลัยนำนำชำติแสตมฟอร์ด.

[2]  เทิดชำย ช่วยบสำรุง. (2557). การท่องเที่ยวเชิง

เกษตรสุราษฎร์ธานี การวิจัยฐานทรัพยากร

การเกษตรสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. วำรสำร

พัฒนบริหำรศำสตร์ 54 (3). 204-220. 

[3]  Cochran, W.G. (1953). Sampling Techiques. 

New York : John Wiley & Sons. Inc.

[4]  สุนิษำ เพ็ญทรัพย์ และปวันรัตน์ แสงสิริโรจน์ 

.(2555). พฤตกิรรมและความพงึพอใจของนกัท่อง

เที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ กรณี

ศกึษา บ่อน�า้พรุ้อนรกัษะวารนิ อ�าเภอเมอืง จงัหวดั

ระนอง. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ .

[5]  สิริภำ กิจประพฤทธิ์กุล. (2556). ส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ ทัศนคติ และแรงจูงใจใน 

การท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เดินทาง

ไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีของนักท่องเที่ยว 

ชาวไทยในกรุงเทพมหานคร. บริหำรธุรกิจ 

มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยกรุงเทพ.

[6]  สุนิษำ เพ็ญทรัพย์ และปวันรัตน์ แสงสิริโรจน.

(2555).  พฤติกรรมและความพึงพอใจของ 

นกัท่องเทีย่วชาวไทยต่อการท่องเทีย่ว เชงิสขุภาพ 

กรณีศึกษา บ่อน�้าพุร้อนรักษะวาริน อ�าเภอเมือง 

จังหวัดระนอง. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ. 

[7]  ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยำ. (2555). พฤติกรรมและการ

ตัดสินใจเข้าเยี่ยมชมพิพธิภัณฑ์ต�าหนักสายสุทธา

นภดลในวงัสวนสนุนัทาของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 

และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อ

การตัดสินใจ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

13ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

ความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของ พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก

 The Alienation and Engagement for Local Development of Personnel of 
Subdistrict Administrative Organizations in the Area of Ban Na District, 

Nakhon Nayok  Province

สิงห์ทอง  แช่มช้อย 1 

Singthong  chamchoiy 1

บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ 1) ควำมรู้สึกแปลกแยกกับควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นของ

พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก 2) ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นของ

พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก จสำแนกตำมประเภทของงำน เพศ อำยุ 

และระดบักำรศกึษำ และ 3) ควำมสมัพนัธ์ของควำมรูส้กึแปลกแยกกบัควำมมุง่มัน่ในกำรพฒันำท้องถิน่ของพนกังำน

องค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ ข้ำรำชกำร

และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก ทั้งสิ้น 10 แห่ง โดยกำร 

เกบ็ข้อมลูจำกประชำกรทัง้หมดรวมทัง้สิน้จสำนวน 222 คน โดยแยกเป็นดงันี ้ข้ำรำชกำร จสำนวน 143 คน และพนกังำน

จ้ำง จสำนวน 79 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถำม ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ (Rating Scale) 4 ระดับ มีค่ำควำมเชื่อมั่น 0.953 และวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรกำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ 

(Percentage) เฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐำนโดยกำรทดสอบ 

ค่ำสถิติทีแบบกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample t-test) และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว  

(one way ANOVA) และหำกพบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยในแต่ละด้ำน อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ จะทสำกำรทดสอบ

ควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ตำมวิธีกำรของเชฟเฟ (Scheffe’) และค่ำสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน กสำหนดควำมมีนัยสสำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ 0.05

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ : 1) ควำมรู้สึกแปลกแยกในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขต

อสำเภอบ้ำนนำ จงัหวดันครนำยก พบว่ำ โดยรวมอยูใ่นระดบัมำก เมือ่พจิำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำอยูใ่นระดบัมำกทกุด้ำน 

 
1
  นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
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โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกสูงไปหำตส่ำ ได้แก่ ด้ำนควำมรู้สึกไร้อสำนำจ ด้ำนควำมรู้สึกไร้บรรทัดฐำน ควำมรู้สึก 

โดดเดี่ยว ควำมรู ้สึกไร้ควำมหมำย ด้ำนควำมรู ้สึกแปลกแยกจำกตนเอง ตำมลสำดับ ส่วนควำมมุ ่งมั่นใน 

กำรพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ 

อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกสูงไปหำตส่ำ ได้แก่ ด้ำนควำมต้ังใจในกำรดสำรงสมำชิกภำพกับ 

องค์กร ด้ำนควำมตั้งใจในกำรพยำยำมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ด้ำนควำมตั้งใจในกำรรับรององค์กรในทำงบวก  

ด้ำนควำมตัง้ใจในกำรสร้ำงผลงำนทีด่เีลศิ  และด้ำนควำมตัง้ใจในกำรกระทสำตนเป็นสมำชกิทีด่ขีององค์กร ตำมลสำดบั 

2) ผลกำรศึกษำควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น จสำแนกตำมปัจจัยประเภทของงำน เพศ อำยุ และระดับกำรศึกษำ  

โดยเมื่อจสำแนกตำมประเภทของงำน เพศ อำยุ พบว่ำโดยรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05  

ยกเว้นปัจจัยระดับกำรศึกษำ 3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมรู้สึกแปลกแยกกับควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล โดยรวมมีควำมสัมพันธ์เชิงลบ อยู ่ในระดับตส่ำ และเรียงลสำดับจำก 

มำกไปหำน้อยดังนี้ ด้ำนควำมตั้งใจในกำรกระทสำตนเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร ด้ำนควำมตั้งใจในกำรสร้ำงผลงำน

ที่ดีเลิศ ด้ำนควำมตั้งใจในกำรรับรององค์กรในทำงบวก ด้ำนควำมต้ังใจในกำรดสำรงสมำชิกภำพกับองค์กร และ 

ด้ำนควำมตั้งใจในกำรพยำยำมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

ค�าส�าคัญ : ควำมรู้สึกแปลกแยก  ควำมมุ่งมั่น

Abstract

 The objectives of this research were to 1) study the alienation and engagement for local development of 

personnel of Subdistrict Administrative Organizations in the area of Ban Na  district, Nakhon Nayok  province, 2) 

study the engagement for local development of personnel of Subdistrict Administrative Organizations classified by 

job type, gender, age and education level, and 3) study the relationship between the alienation and engagement for 

local development of personnel of Subdistrict Administrative Organizations. The sample of this study was the civil 

servants and hired employees of 10 Subdistrict Administrative Organizations (SAO) in the area of Ban Na  district 

and used 222 respondents from the total population, divided into 143 civil servants and 79 hired employees. The 

tool for data collecting was a 4 level of rating scale questionnaire with reliability at 0.953. The statistics used to 

analyze the data consisted of percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test, one way ANOVA 

with Scheffe ’s method of Post Hoc and Pearson Product Moment Correlation Coefficient.

 The research findings were as follows : 1) The alienation and engagement for local development of personnel of 

Subdistrict Administrative Organizations were, overall, at a high level. Considering each aspect individually found that all 

aspect were at a high level also and ranked from the highest mean was powerless, normless ,  loneliness , meaninglessness,  

self alienation, respectively. The engagement was, overall, at a high level. Considering each aspect individually found 

that all aspect were at a high level also and ranked from the highest mean was the intension of membership, positive 

perception, intension of excellent performance, and intension of good member, respectively. 2) The engagement for 

local development of personnel of Subdistrict Administrative Organizations classified by job type, gender, age and 

education level revealed that overall of the different job type, gender, age had differed at a statistical significance 

level of 0.05, except for the education level. 3) The relationship between the alienation and engagement for local 
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development of personnel of Subdistrict Administrative Organizations was, overall, at a negative low correlation, 

and ranked from the high to low was the intension of good member, the intension of excellent performance, the 

positive perception, the intension of membership, and the intension of obstacle fighting, respectively.

Keywords : Alienation, Engagement

บทน�า

 กำรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกำรปกครอง 

ที่รัฐบำลให้อสำนำจหรือกระจำยอสำนำจไปให้หน่วย

กำรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชน 

ในท้องถิ่นมีส ่วนร ่วมในกำรปกครองท้องที่และ 

ชุมชนโดยมีองค์กรผู ้รับผิดชอบ มีอิสระในกำรใช้

ดลุยพนิจิ มเีจ้ำหน้ำทีแ่ละงบประมำณ ในกำรดสำเนนิงำน

แยกออกจำกรำชกำรส่วนภูมิภำค แต่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่กม็ไิด้มอีธปิไตย ในตวัเอง ยงัต้องอยูภ่ำยใต้ 

กำรควบคุมของรัฐบำลกลำงตำมกรอบแห่งกฎหมำย 

กำรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ

ทั่วไป เช่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำร

บริหำรส่วนตสำบลและเทศบำล และรูปแบบพิเศษ 

เช่น กรุงเทพมหำนครและพัทยำซึ่งสอดคล้องกับ 

กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยในปัจจุบัน [1] 

 อย่ำงไรก็ตำม สิ่งสสำคัญในกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

คือกำรพัฒนำศักยภำพ ควำมเป็นผู้พัฒนำท้องถิ่น ใน

ฐำนะที่เป็นสัตว์สังคมผู้สร้ำงสรรค์ แต่ผู้พัฒนำท้องถ่ิน 

ส่วนใหญ่มีโอกำสในกำรพัฒนำท้องถิ่นน้อยมำก 

เนื่องจำกพวกเขำได้ถูกกักขังอยู่ในกำรแบ่งงำนกันทสำที่

มกีำรควบคมุตำมลสำดบัชัน้ ตดิอยูก่บักำรทสำงำนทีซ่สำ้ซำก

จสำเจ จนไม่มโีอกำสทีจ่ะใช้ควำมคดิรเิริม่สร้ำงสรรค์ [2] 

เพรำะฉะนั้นในกำรพัฒนำท้องถิ่นจึงทสำให้เกิดควำม

รู้สึกแปลกแยกข้ึน นอกจำกน้ีสภำพท่ีไม่เอ้ืออสำนวย

แก่ กำรพัฒนำท้องถิ่นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง “พนักงำน

องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

กฎระเบียบและบทบำทหน้ำที่ รวมทั้งขำดทักษะและ

ควำมเป็นอิสระในกำรบริหำร ทั้งนี้ก็เพรำะว่ำ กำรมี

ประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนส่วน

ตสำบลยังน้อยอยู่” กำรขำดอิสระในกำรพัฒนำท้องถิ่น

ทั้งในแง่ กำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมพฒันำองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบลส่วนต่ำง ๆ  นัน้ 

ได้ส่งผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อพนักงำนองค์กำร

บรหิำรส่วนตสำบลซึง่เป็นสำเหตทุสำให้พวกเขำ เกดิควำม

รูส้กึแปลกแยกทัง้ต่อผูบ้รหิำรและเพือ่นร่วมงำน รวมถงึ

กฎระเบยีบต่ำง ๆ  ทียุ่ง่ยำกและสลบัซบัซ้อนทีท่สำให้กำร

พัฒนำท้องถิ่นไม่ได้เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์เอำไว้ และ 

เมื่อพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลเกิดควำมรู้สึก

แปลกแยกเช่นนี้แล้ว ย่อมทสำให้มีควำมรู้สึก เบื่อหน่ำย

ต่องำนที่ตนปฏิบัติ ทั้งยังจะเป็นกำรนสำมำซึ่งอคติใน 

หน่วยงำนของตนเอง [3] 

 พฤตกิรรมของกำรมคีวำมรูส้กึแปลกแยกดงักล่ำว

น้ัน อำจจะทสำให้ฝ่ำยบริหำรได้รับผลกระทบกระเทือน

ทั้งในด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมรวมทั้งกำรบริหำร

งำนภำยในองค์กรด้วยนอกจำกน้ันก็อำจะมีกำรต่อต้ำน 

แสดงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจำกบรรทัดฐำน มีกำร

สร้ำงวฒันธรรมกลุม่ย่อยขึน้ซึง่อำจจะสร้ำงควำมลสำบำก

ต่อกำรบริหำรงำนในองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขต 

อสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยกได้ [4] 

 จำกสภำพปัญหำที่กล่ำวมำนี้ ทสำให้พนักงำน

องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลไม่มีแรงจูงใจ ในกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น ส่งผลให้กำรขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อไป

สู่กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบลหยุดชะงัก 

หรือเกิดควำมล่ำช้ำขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่

จะศึกษำควำมรู ้สึกแปลกแยกกับควำมมุ่งมั่นในกำร

พัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล 

ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก เพื่อจะได้หำ

แนวทำงในกำรประสำนควำมรู้สึกแปลกแยกและสร้ำง

แรงจูงใจให้กับพนักงำนองค์กำรบริหำรตสำบล ในเขต

อสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก ในกำรพัฒนำท้องถิ่น

ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ศกึษำควำมรูส้กึแปลกแยกและควำมมุง่มัน่ 

ในกำรพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำรบริหำร

ส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก 

  2. เพื่อเปรียบเทียบควำมรู้สึกแปลกแยกกับ 

ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำร

บริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัด

นครนำยก จสำแนกตำมประเภทของงำน เพศ อำยุ 

สถำนภำพ ระดบักำรศกึษำ อำยงุำน และรำยได้ครวัเรอืน

 3.เพือ่ศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงควำมรูส้กึแปลก

แยกในกำรพัฒนำท้องถิ่นกับควำมมุ่งมั่นของพนักงำน

องค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอ บ้ำนนำ จงัหวดั

นครนำยก

สมมติฐานของการวิจัย

 1. พนกังำนองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบลทีม่ปีระเภท

ของงำนต่ำงกนัมคีวำมรูส้กึแปลกแยกกบัควำมมุง่มัน่ใน

กำรพัฒนำท้องถิ่นแตกต่ำงกัน

 2. พนกังำนองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบลทีม่เีพศต่ำง

กันมีควำมรู้สึกแปลกแยกกับควำมมุ่งม่ันในกำรพัฒนำ

ท้องถิ่นแตกต่ำงกัน

 3. พนกังำนองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบลทีม่อีำยตุ่ำง

กันมีควำมรู้สึกแปลกแยกกับควำมมุ่งม่ันในกำรพัฒนำ

ท้องถิ่นแตกต่ำงกัน

 4.  พนักงำนองค ์กำรบริหำรส ่วนตสำบลที่ มี

สถำนภำพต่ำงกนัมคีวำมรูส้กึแปลกแยกกบัควำมมุง่มัน่ 

ในกำรพัฒนำท้องถิ่นแตกต่ำงกัน

 5. พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลท่ีมีระดับ

กำรศึกษำต่ำงกันมีควำมรู้สึกแปลกแยกกับ ควำมมุ่งมั่น

ในกำรพัฒนำท้องถิ่นแตกต่ำงกัน

 6. พนกังำนองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบลทีม่อีำยงุำน

ที่ต่ำงกันมีควำมรู้สึกแปลกแยกกับควำมมุ่งม่ันในกำร

พัฒนำท้องถิ่นแตกต่ำงกัน

 7. พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลที่มีรำยได้

ครัวเรือนต่ำงกันมีควำมรู้สึกแปลกแยกกับควำมมุ่งม่ัน

ในกำรพัฒนำท้องถิ่นแตกต่ำง

 8. ควำมรูส้กึแปลกแยกมคีวำมสมัพนัธ์เป็นปฏิภำค

ผกผนักบัควำมมุง่มัน่ในกำรพฒันำท้องถิน่ของพนกังำน

องค์กำรบริหำรส่วนตสำบล 

ขอบเขตการวิจัย

 ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชำกรที่ศึกษำ ได้แก่ ข้ำรำชกำรและพนักงำน

จ้ำงขององค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ 

จังหวัดนครนำยก จสำนวน 222 คน

ขอบเขตด้านเนื้อหา

 1. ศกึษำควำมรูส้กึแปลกแยกในกำรพฒันำท้องถิน่

ของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอ

บ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก ใน 5 ด้ำน ดังนี้

   1.1 ควำมรู้สึกไร้อสำนำจ

   1.2 ควำมรู้สึกไร้ควำมหมำย

  1.3 ควำมรู้สึกไร้บรรทัดฐำน

   1.4 ควำมรู้สึกโดดเดี่ยว

   1.5 ควำมรู้สึกแปลกแยกจำกตนเอง

 2. ศึกษำควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นของ

พนกังำนองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ 

จังหวัดนครนำยก ใน 5 ด้ำน ดังนี้

  2.1  ควำมตั้งใจในกำรดสำรงสมำชิกภำพกับ

องค์กร

  2.2   ควำมตัง้ใจในกำรรับรององค์กรในทำงบวก

  2.3 ควำมต้ังใจในกำรพยำยำมไม่ย่อท้อต่อ

อุปสรรค

  2.4  ควำมตั้งใจในกำรกระทสำตนเป็นสมำชิก

ที่ดีขององค์กร

   2.5  ควำมตั้งใจในกำรสร้ำงผลงำนที่ดีเลิศ

ขอบเขตด้านตัวแปร

 ควำมรูส้กึแปลกแยกกบัควำมมุง่มัน่ในกำรพฒันำ

ท้องถิ่นของพนักงำน องค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขต

อสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
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1. ปัจจัยส่วนบุคล ได้แก่

  1. ประเภทของงำน จสำแนกเป็น ข้ำรำชกำร และ

พนักงำนจ้ำง

  2. เพศ จสำแนกเป็น เพศชำย และเพศหญิง 

  3. อำยุ จสำแนกเป็น 20-30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี 

และ 51-60 ปี

  4. สถำนภำพ จสำแนกเป็น โสด, สมรส, หย่ำร้ำง 

และแยกกันอยู่

  5. ระดับกำรศึกษำ จสำแนกเป็น ตส่ำกว่ำปริญญำตรี, 

ปริญญำตรี, สูงกว่ำปริญญำตรี

  6. อำยุงำน จสำแนกเป็น 1-3 ปี, 4-8 ปี และ 8 ปี ขึ้นไป

  7. รำยได้ครวัเรอืน จสำแนกเป็น 5,000-10,000 บำท, 

10,001-20,000 บำท, 20,001-30,000 บำท และ 30,000 

บำท ขึ้นไป

2. ความรู้สึกแปลกแยกในการพัฒนาท้องถิ่น 5 ด้าน

  1. ควำมรู้สึกไร้อสำนำจ

  2. ควำมรู้สึกไร้ควำมหมำย

  3. ควำมรู้สึกไร้บรรทัดฐำน

 4. ควำมรู้สึกโดดเดี่ยว

  5. ควำมรู้สึกแปลกแยกจำกตนเอง

ตัวแปรตาม ได้แก่ 

  ความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น 5 ด้าน

 1. ควำมตั้งใจในกำรดสำรงสมำชิกภำพกับองค์กร

  2. ควำมตั้งใจในกำรรับรององค์กรในทำงบวก

  3. ควำมตัง้ใจในกำรพยำยำมไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค

 4. ควำมตัง้ใจในกำรกระทสำตนเป็นสมำชกิทีด่ขีอง

องค์กร

  5. ควำมตั้งใจในกำรสร้ำงผลงำนที่ดีเลิศ

ขอบเขตด้านสถานที่

 สถำนที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั้งน้ี คือ องค์กำร

บริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัด

นครนำยก 10 แห่ง ดังนี้ 

  1. องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลบ้ำนนำ

  2. องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลป่ำขะ

  3. องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลบ้ำนพริก

  4. องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลเขำเพิ่ม

  5. องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลศรีกะอำง 

  6. องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลอำษำ

  7. องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลพิกุลออก

  8. องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลบำงอ้อ

  9. องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลบ้ำนพร้ำว

  10. เทศบำลตสำบลบ้ำนนำ 

ขอบเขตด้านเวลา 

 ผูว้จิยัได้ใช้เวลำในกำรศกึษำวจิยัเป็นเวลำ 3 เดอืน 

ภำยในปีกำรศึกษำ 2559

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 กรอบแนวคิด

 ตัวแปรต้น                      ตัวแปรตาม

(Independent Variable)   (Dependent Variable)

ปัจจัยส่วนบุคคล

1. ประเภทของงาน
2. เพศ
3. อายุ
4. สถานภาพ
5. ระดับการศึกษา
6. อายุงาน
7. รายได้ครัวเรือน

ความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น 5 ด้าน

1.  ความต้ังใจในการ
ด�ารงสมาชิกภาพ 
กับองค์กร

2.  ความต้ังใจในการ
รบัรององค์กรในทาง
บวก

3.  ความต้ังใจในการ
พยายามไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค

4.  ความต้ังใจในการ 
กระท�าตนเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กร

5.  ความต้ังใจในการ
สร้างผลงานที่ดีเลิศ

ความรู้สึกแปลกแยก          
ในการพฒันาท้องถิน่ 5 ด้าน

1. ความรู้สึกไร้อ�านาจ
2. ความรู้สึกไร้ความหมาย
3. ความรู้สึกไร้บรรทัดฐาน
4. ความรู้สึกโดดเดี่ยว
5.ความรู้สึกแปลกแยกจาก
ตนเอง

 รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
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  กำรศกึษำวจิยัครัง้นี ้เป็นกำรศกึษำวจิยัเชงิปรมิำณ 

(Quantitative Research) เก่ียวกับเรื่อง “ควำมรู ้สึก 

แปลกแยกกับควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นของ

พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลในเขตอสำเภอ

บ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก” และในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้  

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมรู ้ สึกแปลกแยกกับ 

ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำร

บรหิำรส่วนตสำบล เพือ่เปรยีบเทยีบควำมรูส้กึแปลกแยก 

กับควำมมุ ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำน

องค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ที่มี เพศ อำยุ สถำนภำพ 

ประเภทของงำน อำยุงำน และรำยได้ครัวเรือน ต่ำงกัน

ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก ดังนั้นผู้ทสำกำร

วิจัยจึงได้นสำเสนอ วิธีกำรดสำเนินกำรวิจัยไว้ ดังนี้

ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ พนักงำนองค์กำรบริหำร 

ส่วนตสำบลในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จงัหวดันครนำยก ทัง้สิน้ 

10 แห่ง จสำนวน 222 คน

กรอบแนวคิดและการก�าหนดตัวแปร

 กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กสำหนดกรอบแนวคิดและ

ตัวแปรในกำรศึกษำไว้ดังนี้

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

  ควำมรู้สึกแปลกแยกในกำรพัฒนำท้องถิ่นของ

พนกังำนองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ 

จังหวัดนครนำยก ใน 5 ด้ำน ประกอบด้วย 1) ควำมรู้สึก 

ไร้อสำนำจ 2) ควำมรู้สึกไร้ควำมหมำย 3) ควำมรู้สึก 

ไร้บรรทดัฐำน 4) ควำมรูส้กึโดดเดีย่ว และ 5) ควำมรูส้กึ

แปลกแยกจำกตนเอง

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

  ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำน

องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัด

นครนำยก ใน 5 ด้ำน ดังนี้ ประกอบด้วย 1) ควำมตั้งใจ

ในกำรดสำรงสมำชกิภำพกบัองค์กร 2) ควำมตัง้ใจในกำร

รับรององค์กรในทำงบวก 3) ควำมตั้งใจในกำรพยำยำม

ไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค 4) ควำมตัง้ใจในกำรกระทสำตนเป็น

สมำชกิท่ีดขีององค์กร และ 5) ควำมตัง้ใจในกำรสร้ำงผล

งำนที่ดีเลิศ

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเภท 

ดังนี้ 

  ข้อมลูปฐมภมู ิ(Primary Data) คอื แบบสอบถำม 

จสำนวน 222 ฉบับ

  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูล

เอกสำร ตสำรำวิชำกำร หนังสือ บทควำม หลักฐำนทำง

วิชำกำรที่สำมำรถเปิดเผยได้ และผลงำนวิจัยต่ำง ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูครัง้นี ้เป็น

แบบสอบถำมแบบมำตรำส่วน (Rating Scales) โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถำมเกีย่วกบัข้อมลูส่วนตัว 

ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ 

สถำบันที่จบกำรศึกษำ อำยุงำน รำยได้ครัวเรือน เป็น

แบบเลือกตอบ

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมรู้สึก

แปลกแยกในพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำร

บริหำรส่วนตสำบล 5 ด้ำน ประกอบด้วย ควำมรู้สึก 

ไร้อสำนำจ ควำมรู ้สึกไร้ควำมหมำย ควำมรู ้สึกไร้

บรรทดัฐำน ควำมรูส้กึโดดเดีย่ว และควำมรูส้กึแปลกแยก 

จำกตนเอง มีลักษณะเป็น มำตรำส่วนประมำณค่ำ ตำม

วิธีกำรของลิเคิร์ต (Likert Scale) แบ่งระดับในกำรวัด

ออกเป็น 4 ระดับ (Rating Scales) 

  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกับควำมมุ่งม่ัน

ในกำรพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำรบริหำร

ส่วนตสำบล 5 ด้ำน ประกอบด้วย ควำมตั้งใจในกำร

ดสำรงสมำชิกภำพกับองค์กร ควำมตั้งใจในกำรรับรอง

องค์กำรในทำงบวก ควำมตัง้ใจในกำรพยำยำมไม่ย่อท้อ

ต่ออปุสรรคควำมตัง้ใจในกำรกระทสำตนเป็นสมำชกิทีด่ี

ขององค์กร และควำมตั้งใจในกำรสร้ำงผลงำนที่ดีเลิศ

ในหน้ำที ่มลีกัษณะเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating 

scale) ชนิด 4 ระดับ
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การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

 กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรใช้เป็นแบบสอบถำม

กำรวิจัยครั้งนี้ มีลสำดับข้ันตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือ 

ดังต่อไปนี้

 1. ศึกษำค้นคว้ำกรอบแนวคิดจำกเอกสำร ตสำรำ 

หนงัสือ และงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัควำมรูส้กึแปลกแยก

และควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทำง

ในกำรสร้ำงข้อคสำถำม ในแบบสอบถำม

 2. ผู ้วิจัยนสำข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีได้จำกกำรศึกษำ

เอกสำร ตสำรำ หนังสือ และงำนวิจัย ท่ีเ ก่ียวข้อง

สร้ำงแบบสอบถำมตำมกรอบแนวคิดทฤษฎี และให้

ครอบคลุมขอบเขตของกำรวิจัย

 3. สร้ำงแบบสอบถำมให้ครอบคลุมขอบเขต

เนื้อหำของกำรวิจัย

 4. นสำแบบสอบถำมที่ผู ้วิจัยสร ้ำงขึ้น เสนอ 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์พิจำรณำ

 5. นสำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงตำมคสำแนะนสำของ

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ ให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ 

พิจำรณำเพื่อหำค่ำควำมตรงเชิงเนื้อหำ 

 6. ร่ำงแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรตรวจแก้ของผู้ทรง

คณุวฒุ ิมำวเิครำะห์หำค่ำดชันคีวำมสอดคล้อง (Index of 

Item Objective Congruence : IOC)

  7. นสำแบบสอบถำมท่ีได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข

แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มบุคคลท่ีมีลักษณะ

คล้ำยคลึงกับกลุ ่มตัวอย่ำงที่จะศึกษำวิจัยในครั้งนี้  

จสำนวน 30 คน เพือ่หำค่ำควำมเชือ่มัน่ ตำมค่ำสมัประสทิธิ์

แอลฟำของครอนบำค (Cronbach) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ในกำรศกึษำค้นคว้ำครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ดสำเนนิกำรเกบ็

รวบรวมข้อมูลดังนี้

 1.ขอควำมอนุเครำะห์ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมได้

ตอบแบบสอบถำม พร้อมทั้งได้อธิบำยวิธีกำรกรอก

แบบสอบถำม สสำหรับกำรวิจัยไว้ให้อย่ำงละเอียด

 2. เก็บข้อมูลโดยกำรแจกแบบสอบถำม ตำมกลุ่ม

เป้ำหมำย คอื พนกังำนองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล ในเขต

อสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก จสำนวน 222 ฉบับ

การวัดค่าตัวแปร

 กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้มำตรวัดแบบ Likert 

Scales 4 ระดับ สสำหรับวัดค่ำตัวแปร ทั้งหมด สำเหตุ

ที่ใช้จสำนวน 4 ระดับ เน่ืองจำกผู้วิจัยต้องกำรวัดควำม

รู้สึกที่แท้จริงของผู้ตอบแบบสอบถำมว่ำเป็นไปทำง

ลบหรือบวกต่อควำมรู้สึกแปลกแยกกับควำมมุ่งมั่นใน

กำรพฒันำ ท้องถิน่โดยได้ให้ผูต้อบแบบสอบถำมแสดง

ควำมรู้สึกเกี่ยวกับข้อคสำถำมที่เป็นข้อคสำถำม เชิงบวก 

(Positive) และข้อคสำถำม เชิงลบ (Negative) ที่สร้ำง

ขึ้นจสำนวน 96 ข้อ โดยได้กสำหนด กำรวัดค่ำตัวแปร ซึ่ง

เป็นกำรแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ยของแบบสอบถำม โดย

ใช้หลักทำงคณิตศำสตร์ 0.75 ขึ้นไปปัดเป็นเลขจสำนวน

เต็ม 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผูว้จิยัได้ทสำกำรวเิครำะห์ข้อมลูโดยใช้คอมพวิเตอร์

โปรแกรมสสำเร็จรูปทำงสังคมศำสตร์ซึ่งแยกวิเครำะห์

ตำมลสำดับ ดังนี้ 

 1. ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม วเิครำะห์

โดยกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) และหำค่ำร้อยละ 

(Percentage)

 2 .  ข ้อมูลเกี่ ยวกับควำมรู ้สึกแปลกแยกกับ 

ควำมมุ่งม่ันในพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำร

บริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัด

นครนำยก วิเครำะห์โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย ( Χ ) และ  

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 

 3. ทดสอบสมมติฐำน โดยกำรวิเครำะห์ควำม

สัมพันธ์ค่ำเฉลี่ยควำมรู้สึกแปลกแยกกับควำมมุ่งมั่น

ในพัฒนำท้องถิ่น จสำแนกตำมเพศและอำยุงำน ใช้กำร

ทดสอบค่ำที (t-test) สสำหรับจสำแนกตำม อำยุ และระดับ

กำรศกึษำ ใช้กำรทดสอบควำมแปรปรวนแบบทำงเดยีว 

(One-Way ANOVA) หรือ F-test 

 4. หำกพบว่ำมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสสำคัญ

ทำงสถิติ ทสำกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยเป็น 
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รำยคูด้่วยวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffé) หรอื Tukey หรอื LSD

 5. วิเครำะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรประสำน

ควำมรู้สึกแปลกแยกกับควำมมุ่งม่ันในพัฒนำท้องถิ่น

ของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอ

บ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก ผู้วิจัยทสำกำรวิเครำะห์ควำม

สัมพันธ์โดยกำรวิเครำะห์ค่ำควำมเชื่อม่ัน ด้วยกำร

วิเครำะห์รำยข้อ (Item Analysis) หำค่ำอสำนำจจสำแนก 

(Discrimination) โดยทดสอบค่ำที (t-test) และหำค่ำ

ควำมเชือ่มัน่ (Reliability) โดยวธิกีำรหำค่ำสมัประสทิธิ์

แอลฟำของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

 กำรวจิยันี ้มสีถติทิีใ่ช้ในกำรวจิยั 2 ประเภท ได้แก่ 

 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ได้แก่ ควำมถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  

เฉลี่ย  ( Χ ) และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.)  

เพื่อบรรยำยข้อมูลทั่วไป

 2. สถติอินมุานหรอือ้างองิ (Inferential Statistics) 

ได้แก่

   2.1 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ค่ำเฉลี่ยควำม

รูส้กึแปลกแยกกบัควำมมุง่มัน่ในพฒันำท้องถิน่ จสำแนก

ตำมเพศและอำยุงำน ใช้กำรทดสอบค่ำที (t-test)

  2.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวนแบบทำงเดยีว 

(One-Way ANOVA) หรือ F-test

  2.3 กำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลีย่เป็น

รำยคู่ด้วยวิธีกำรของเชฟเฟ่ (Scheffé) หรือ Tukey หรือ 

LSD (ถ้ำพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ)

  2.4 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์โดยกำร

วิเครำะห์ค่ำควำมเชื่อมั่น ด้วยกำรวิเครำะห์รำยข้อ  

(Item Analysis) หำค่ำอสำนำจจสำแนก (Discrimination) 

โดยทดสอบค่ำที (t-test) และหำค่ำควำมเชื่อม่ัน 

(Reliability)โดยวิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของ 

Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

สรุปผลการวิจัย

  1. ควำมรู ้สึกแปลกแยกในกำรปฏิบัติงำนของ

พนกังำนองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ 

จังหวัดนครนำยก พบว่ำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เม่ือ

พิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำอยู ่ในระดับมำกทุกด้ำน 

โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกสูงไปหำตส่ำ ได้แก่ ด้ำนควำม

รู้สึกไร้อสำนำจ ด้ำนควำมรู้สึกไร้บรรทัดฐำน ควำมรู้สึก 

โดดเดี่ยว ควำมรู ้สึกไร้ควำมหมำย ด้ำนควำมรู ้สึก 

แปลกแยกจำกตนเอง ตำมลสำดับ ส่วนควำมมุ ่งมั่น 

ในกำรพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำรบริหำร 

ส่วนตสำบลโดยรวมอยู ่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ 

เป็นรำยด้ำนพบว่ำอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียง

ลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกสูงไปหำตส่ำ ได้แก่ ด้ำนควำมต้ังใจ 

ในกำรดสำรงสมำชิกภำพกับองค์กร ด้ำนควำมต้ังใจ 

ในกำรพยำยำมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ด้ำนควำมตั้งใจ 

ในกำรรับรององค์กรในทำงบวก ด้ำนควำมตั้งใจ 

ในกำรสร้ำงผลงำนที่ดีเลิศ และด้ำนควำมตั้งใจใน 

กำรกระทสำตนเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร ตำมลสำดับ

  2) ผลกำรศึกษำควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

จสำแนกตำมปัจจัยประเภทของงำน เพศ อำยุ และระดับ

กำรศึกษำ โดยเม่ือจสำแนกตำมประเภทของงำน เพศ 

อำย ุพบว่ำโดยรวมแตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติิ 

ที่ระดับ 0.05 ยกเว้นปัจจัยระดับกำรศึกษำ

 3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมรู้สึกแปลกแยกกับ

ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำร

บริหำรส่วนตสำบล โดยรวมมีควำมสัมพันธ์เชิงลบ อยู่

ในระดบัตสำ่  และเรยีงลสำดบัจำกมำกไปหำน้อยดงันี ้ด้ำน

ควำมตั้งใจในกำรกระทสำตนเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร 

ด้ำนควำมต้ังใจในกำรสร้ำงผลงำนที่ดีเลิศ  ด้ำนควำม

ต้ังใจในกำรรับรององค์กรในทำงบวก ด้ำนควำมต้ังใจ

ในกำรดสำรงสมำชิกภำพกับองค์กร และด้ำนควำมตั้งใจ

ในกำรพยำยำมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
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อภิปรายผลการวิจัย 

 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง ควำมรู้สึกแปลกแยกกับควำม

มุง่มัน่ในกำรพฒันำท้องถิน่ของพนกังำนองค์กำรบรหิำร

ส่วนตสำบลในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก 

สำมำรถสรุปผลกำรวิจัยได้ดังนี้

 1. ควำมรู้สึกแปลกแยกในกำรปฏิบัติงำนของ

พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอ

บ้ำนนำ จงัหวดันครนำยก พบว่ำโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก  

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน 

โดยเรยีงลสำดบัค่ำเฉลีย่จำกสงูไปหำตสำ่ ได้แก่ ด้ำนควำมรูส้กึ 

ไร้อสำนำจ ด้ำนควำมรู ้สึกไร้บรรทัดฐำน ควำมรู ้สึก 

โดดเดี่ยว ควำมรู้สึกไร้ควำมหมำย และด้ำนควำมรู้สึก

แปลกแยกจำกตนเอง ตำมลสำดับ 

 2. ควำมมุง่มัน่ในกำรพฒันำท้องถิน่ของพนกังำน

องค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอ บ้ำนนำ จงัหวดั

นครนำยก โดยรวมอยู่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำเป็น

รำยด้ำนพบว่ำอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงลสำดับ

ค่ำเฉลี่ยจำกสูงไปหำตส่ำ ได้แก่ ด้ำนควำมตั้งใจในกำร

พยำยำมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ด้ำนควำมตั้งใจในกำร

สร้ำงผลงำนที่ดีเลิศ ควำมตั้งใจในกำรดสำรงสมำชิกภำพ

กับองค์กร ควำมตั้งใจในกำรกระทสำตนเป็นสมำชิกที่ดี

ขององค์กร และด้ำนควำมตั้งใจในกำรรับรององค์กร 

ในทำงบวก 

 3 .  ผ ล ก ำ ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ภ ำ ว ะ ค ว ำ ม รู ้ สึ ก 

แปลกแยกในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนองค์กำร

บริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัด

นครนำยก จสำแนกตำมประเภทของงำน เพศ อำยุ และ

ระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ทั้งโดยรวมและรำยด้ำนทุกด้ำน

ไม่แตกต่ำงกัน 

 4. ผลกำรเปรียบเทียบควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำ

ท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขต

อสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก จสำแนกตำมประเภท

ของงำนและเพศ พบว่ำ โดยรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัย

สสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 

พบว่ำ ด้ำนควำมตั้งใจในกำรรับรององค์กรในทำงบวก  

แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05  

ส่วนด้ำนอื่น ๆ ไม่แตกต่ำงกัน

 5. ผลกำรเปรียบเทียบควำมมุ่งมั่น ในกำรพัฒนำ

ท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขต

อสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก จสำแนกตำมอำยุ พบว่ำ 

โดยรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 

0.05 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนควำมต้ังใจ

ในกำรรบัรององค์กรในทำงบวก และด้ำนควำมตัง้ใจใน

กำรพยำยำมไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค แตกต่ำงกนัอย่ำงมนียั

สสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้ำนอื่น ๆ ไม่แตกต่ำง

กัน

 6. ผลกำรเปรียบเทียบควำมมุ่งม่ันในกำรพัฒนำ

ท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขต 

อสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก จสำแนกตำมระดับ 

กำรศึกษำ พบว่ำ ทั้งโดยรวมและรำยด้ำนทุกด้ำน 

ไม่แตกต่ำงกัน

  7. ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร

ควำมรู้สึกแปลกแยกในกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยรวมทุก

ด้ำน ของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลในเขต

อสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก กับ ควำมมุ่งมัน มีค่ำ 

.502 และ .443 ตำมลสำดับ และเป็นค่ำที่มีนัยสสำคัญทำง

สถติิที ่0.01 ส่วนควำมรูส้กึไร้อสำนำจ ควำมรูส้กึโดดเดีย่ว 

กำรรบัรององค์กรในทำงบวก และสร้ำงผลงำนทีด่เีลศิ มี

ควำมสมัพนัธ์ทำงลบกบั ควำมมุง่มัน่ในกำรทสำงำนอย่ำง

ไม่มีนัยสสำคัญทำงสถิติ 

  8. ควำมรู้สึกแปลกแยกในกำรพัฒนำท้องถิ่นมี

ควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำมกับควำมมุ่งม่ัน

ในกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ 0.01 

กล่ำวได้ว่ำ เมื่อบุคลำกรมีควำมรู้สึกแปลกแยกเพิ่มขึ้น 

ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นจะลดน้อยลง ในทำง 

ตรงกันข้ำม ถ้ำบุคลำกรมีควำมลดลง ควำมมุ ่งมั่น 

ในกำรพัฒนำท้องถิ่นจะเพ่ิมขึ้น ควำมรู้สึกแปลกแยก 

ในกำรพัฒนำท ้องถิ่นมีควำมสัมพันธ ์ในทิศทำง 

ตรงกันข้ำมกับด้ำนกำรสร้ำงผลงำนที่ดีเลิศอย่ำงมี 

นัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 

 ดังน้ันจึงอธิบำยได้ว่ำ ควำมรู้สึกแปลกแยกใน

กำรพฒันำท้องถิน่มคีวำมสมัพนัธ์ในทศิทำงตรงกนัข้ำม 
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กับควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงมีนัยสสำคัญ

ทำงสถิติที่ 0.01 กล่ำวได้ว่ำ เม่ือบุคลำกรมีควำมรู้สึก

แปลกแยกเพิ่มขึ้น ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

จะลดน้อยลง ในทำงตรงกนัข้ำม ถ้ำบคุลำกรมคีวำมลดลง  

ควำมมุง่มัน่ในกำรพฒันำท้องถิน่จะเพิม่ขึน้ เมือ่พจิำรณำ

ในแต่ละด้ำนสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้

 ควำมรู ้สึกแปลกแยกในกำรพัฒนำท ้องถิ่น 

มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำมกับด้ำนกำรสร้ำง

ผลงำนที่ดีเลิศอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 

ควำมรู้สกึแปลกแยกในกำรพฒันำท้องถิน่ด้ำนไร้อสำนำจ

มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับด้ำนกำรสร้ำง 

ผลงำนที่ดีเลิศ แต่มีทิศทำงตรงกันข้ำมกับด้ำนกำรดสำรง

สมำชิกภำพขององค์กร ด้ำนกำรรับรององค์กรในทำง

บวก และด้ำนควำมพยำยำมไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค กระทสำ

ตนเป็นสมำชิกที่ดีต่อองค์กร และ 

 ควำมรูส้กึแปลกแยกในกำรพฒันำท้องถิน่ด้ำนไร้

ควำมหมำยมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับด้ำน

ควำมพยำยำมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แต่มีทิศทำงตรงกัน 

ข้ำมกับด้ำนกำรดสำรงสมำชิกภำพขององค์กร ด้ำน  

กำรรับรององค์กรในทำงบวก และกระทสำตนเป็น 

สมำชิกที่ดีต่อองค์กร และสร้ำงผลงำนที่ดีเลิศ

 ควำมรูส้กึแปลกแยกในกำรพฒันำท้องถิน่ด้ำนไร้

บรรทัดฐำนมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับด้ำน

กำรดสำรงสมำชิกภำพขององค์กรแต่มีทิศทำงตรงกัน

ข้ำมกับด้ำนกำรรับรององค์กรในทำงบวก ด้ำนควำม

พยำยำมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค กระทสำตนเป็นสมำชิกท่ี

ดีต่อองค์กร และสร้ำงผลงำนที่ดีเลิศ

 ควำมรู้สึกแปลกแยกในกำรพัฒนำท้องถิ่นด้ำน

โดดเดี่ยวมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับด้ำน 

กำรดสำรงสมำชกิภำพขององค์กร ด้ำนกำรรบัรององค์กร

ในทำงบวก ด้ำนควำมพยำยำมไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค แต่มี

ทศิทำงตรงกนัข้ำมกบั ด้ำนกำรสร้ำงผลงำนทีด่เีลศิ และ

ด้ำนกระทสำตนเป็นสมำชิกที่ดีต่อองค์กร 

 ด ้ำนควำมรู ้สึกแปลกแยกจำกตนเองมีควำม

สมัพนัธ์ในทศิทำงเดยีวกนักบัด้ำนกระทสำตนเป็นสมำชกิ

ที่ดีต่อองค์กร และด้ำนกำรสร้ำงผลงำนท่ีดีเลิศแต่มี

ทิศทำงตรงกันข้ำมกับกำรดสำรงสมำชิกภำพขององค์กร 

กำรรับรององค์กรในทำงบวก และด้ำนควำมพยำยำม

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. เพื่อทรำบถึงควำมรู ้สึกแปลกแยกกับควำม 

มุง่มัน่ในกำรพฒันำท้องถิน่ของพนกังำนองค์กำรบรหิำร

ส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก

 2. เพื่อทรำบถึงควำมแตกต่ำงทำงด้ำนควำมรู้สึก

แปลกแยกกับควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นของ

พนกังำนองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ 

จังหวัดนครนำยก ที่มีประเภทของงำน เพศ อำยุ ระดับ

กำรศึกษำ สถำนภำพ อำยุงำนและรำยได้ครัวเรือน

 3. เพือ่เป็นข้อมลูสสำคญัให้กบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

นสำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหำ และปรับปรุงควำม

รูส้กึแปลกแยกกบัควำมมุง่มัน่ในกำรพฒันำท้องถิน่ของ

พนกังำนองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ 

จังหวัดนครนำยก
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บทคัดย่อ

 กำรวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษำรปูแบบในกำรนสำเสนอข่ำวและควำมคำดหวงัของนกัศกึษำต่อของรำยกำร

ข่ำว 3 มิติ ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 โดยใช้วิธีกำรวิจัยเชิงสสำรวจ ประชำกรที่ไม่ทรำบจสำนวน กำรสุ่ม

ตัวอย่ำงใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ และใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรวิจัย สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบที (t-test) และกำรทดสอบเอฟ (F-test) ในกำรวิเครำะห์

ควำมแปรปรวนทำงเดียว

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ นกัศกึษำทัง้เพศชำยและเพศหญงิมกีำรรบัชมรำยกำรข่ำว 3 มติไิม่แตกต่ำงกนั ส่วนใหญ่มอีำยุ

ระหว่ำง 20-21 ปี มีจสำนวนสมำชิกในครอบครัว 3-4 คน มีควำมคำดหวังต่อรูปแบบกำรนสำเสนอรำยกำรข่ำว ประเภท

ข่ำวสงัคม เนือ่งจำกเป็นข่ำวทีม่ปีระโยชน์ต่อชวีติประจสำวนั ทสำให้กลุม่ตวัอย่ำงเข้ำใจในสถำนกำรณ์ภำยในสงัคม และ

เหตุผลในกำรติดตำมชมรำยกำรข่ำว 3 มิติ มำจำกรำยกำรมีรำยละเอียดครบถ้วนน่ำเชื่อถือ และต้องกำรให้รำยกำรนสำ

เสนอข่ำวในลกัษณะข่ำวส่งเสรมิควำมสำมคัคขีองคนในชำตมิำกทีส่ดุ กลุม่ตัวอย่ำงชมรำยกำร ข่ำว 3 มติิ เพรำะรปูแบบ

และเนื้อหำที่นสำเสนอ โดยให้ควำมสนใจกำรออกอำกำศรำยกำรสดมำกที่สุด เน่ืองจำกเป็นกำรนสำเสนอแบบเล่ำข่ำว 

ด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำย และให้ข้อมูลรอบด้ำนในประเด็นท่ีหลำกหลำย ภำพลักษณ์ของผู้ดสำเนินรำยกำร กำรนสำเสนอ

ข่ำวที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และฉำกในรำยกำรที่ทสำให้รำยกำรเกิดควำมน่ำเชื่อถือมำกยิ่งขึ้น นักศึกษำคำดหวังกำรได้รับ

ข้อมูลข่ำวสำรที่รวดเร็วทันเหตุกำรณ์

ค�าส�าคัญ : ควำมคำดหวัง รูปแบบกำรนสำเสนอ รำยกำรข่ำว 3 มิติ

Abstract

 Aim of this study were to examine presentation model and expectation of students on Channel 3 Sammitti 

News program. The study is a survey research using accidental sampling method and the questionnaire was used 

as research instrument. The data was analyzed using frequency, percentage, mean, S.D., t-test, and F-test.



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

25ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

บทน�า

 สังคมปัจจุบันเข้ำสู ่ยุคข้อมูลข่ำวสำรท่ีส่งผล 

กระทบต่อควำมเป็นอยูแ่ละกำรตดัสนิใจของประชำชน

อย่ำงมำก ปัจจัยที่มีควำมสสำคัญในกำรถ่ำยทอดข่ำวสำร

ไปสู่ประชำชน ได้แก่ สือ่มวลชน ซึง่เป็นตวักลำงทีเ่ชือ่ม

ทุกสิ่งในสังคมเข้ำด้วยกัน และมีอิทธิพลต่อควำมคิด 

ควำมเชื่อ และทัศนคติของประชำชน จนอำจกล่ำวได้

ว่ำ สื่อมวลชนมีบทบำทในกำรส่งต่อข้อมูลข่ำวสำรจำก

แหล่งสำรไปยงัผูร้บัสำรโดยอำศยัเทคโนโลยกีำรสือ่สำร

ทีท่นัสมยัทสำให้ประชำชนสำมำรถรบัข้อมลูข่ำวสำร เปิด

โลกทศัน์ สร้ำงควำมเจรญิทำงปัญญำนสำไปสูก่ำรพฒันำ

ชีวิตและสังคมได้ 

 กำรเปิดรบัข่ำวสำรของประชำชนผ่ำนสือ่มวลชน

ในปัจจบุนัสำมำรถรบัได้หลำยช่องทำง ซึง่สือ่มวลชนที่

สำมำรถเข้ำถึงประชำชนได้มำกที่สุดได้แก่ สื่อมวลชน

ประเภทวทิยโุทรทศัน์ เนือ่งจำกเป็นสือ่มวลชนทีร่วดเรว็

 และครอบคลุมพื้นที่อย่ำงกว้ำงขวำงและยังลด

ข้อจสำกัดของประชำชนในด้ำนกำรไม่รู้หนังสืออีกด้วย  

จนทสำให้สื่อประเภทน้ีได้รับควำมนิยมอย่ำงสูง ดังที่มี

นักวิชำกำรหลำยท่ำนได้กล่ำวไว้

 วสันต์ อติศัพท์ [1] กล่ำวว่ำ “โทรทัศน์” เป็นสื่อ 

ที่มีกลุ่มผู้ชมนิยมมำกที่สุด อีกทั้งยังมีอิทธิพลสูงต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงสิ่งต่ำง ๆ ในสังคม ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะ

โทรทัศน์นั้นมีคุณสมบัติที่น่ำสนใจอัน ได้แก่

 1 .  สื่ อโทรทัศน ์ เป ็นสื่ อมวลชนที่ รวมเอำ 

สื่อประเภทอื่น ๆ ไว้ในตัวเอง

 2. ภำพและเสยีง สำมำรถเร้ำใจในกำรตดิตำมของ

ผู้ชมเป็นอย่ำงมำก

 3. เทคนิคในกำรทสำภำพพิเศษช่วยให้กำรสื่อสำร

มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

 4. กำรนสำเสนอเน้ือหำทำงโทรทัศน์ ทสำได้หลำย

รูปแบบตำมควำมเหมำะสมกับกลุ่มผู้ชม

 5. โทรทัศน์มีอิทธิพลต่อจิตใจ สำมำรถให้ผู้ชม

คล้อยตำมได้

 6. รำยกำรมีหลำยรูปแบบ ทสำให้เลือกได้ตำม 

ควำมเหมำะสมของแต่ละคน 

 จำกที่ประชำชนมีควำมต้องกำรในกำรบริโภค

ข่ำวสำรเพิ่มมำกขึ้น เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจทสำให้

สถำนโีทรทศัน์มกีำรพฒันำปรบัปรงุรปูแบบ เนือ้หำ วธิี

กำรนสำเสนอ รวมถงึเทคโนโลยทีีท่นัสมยั เพือ่ตอบสนอง

ควำมต้องกำรของผูช้มสถำนวีทิยโุทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง 

3 อ.ส.ม.ท. เป็นอีกหน่ึงสถำนีที่ให้ควำมสสำคัญต่อกำร

พฒันำปรบัปรงุรปูแบบ วธิกีำรนสำเสนอรำยกำรข่ำวทำง

โทรทัศน์ เพื่อสนองควำมต้องกำรของผู้ชมทุกกลุ่ม

 รำยกำรข่ำว 3 มติ ิทำงสถำนวีทิยโุทรทศัน์ไทยทวีสีี 

ช่อง 3 เป็นรำยกำรข่ำวรำยงำนข่ำวเชิงวิเครำะห์เจำะลึก 

ผลติโดยฝ่ำยข่ำวไทยทวีสีช่ีอง 3 ร่วมกบับรษัิท ฮอตนวิส์ 

จสำกัด ในช่วงเวลำใหม่ โดยมีหลักคิดเพ่ือเติมเต็มและ

 Research results revealed that there is no significant different between male and female samples. Most of 

samples are aged between 20-21 years old and have 3-4 family members. They showed the expectation towards 

social news due to the usefulness for daily life and provided them understanding in social situations. They followed 

to Channel 3 Sammitti News program because the program was are reliable inside and up to date. They wish to watch 

the program which promotes national unity. Students followed the program because of its contents and presentation 

style. Most interested presentation was real time broadcasting for their subject variety. Real time presentations 

were the most desirable due to the informal wording which easy to understand in divert subjects. Characteristics of 

reporters, reliable subject matters, and program backdrop, promoted a trust worthy program. Students expected to 

get the updated information and news.

Keywords : expectations, presentation model, Channel 3 Sammitti News program
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สนองตอบกลุ่มผู้ชมที่ไม่สำมำรถรับชมข่ำวในช่วงเย็น 

โดยนสำเสนอข่ำวในลกัษณะ “สกูป๊ข่ำวค้นหำควำมจรงิ” 

(Fact News) และให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในกำรค้นหำข้อมูล 

ภำยใต้สโลแกน ลกึ รวดเรว็ รอบด้ำน ทีใ่ห้ควำมแตกต่ำง

ในกำรนสำเสนอข่ำวแบบ 3 มิติ 

 กำรที่รำยกำรข่ำว 3 มิติ ไม่ได้นสำเสนอข่ำวแบบ

ทั่วไปที่เป็นกำรรำยงำนแบบกำรประกำศ หรือกำรอ่ำน

คสำบรรยำยข่ำวประกอบภำพของผู้ประกำศ หรือผู้ส่ือ

ข่ำว ทสำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทสำกำรศึกษำควำมคำดหวัง

ของนักศึกษำที่มีต่อรูปแบบกำรนสำเสนอรำยกำรข่ำว 3 

มิติทำงสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ที่เป็นกลุ่มคน

รุน่ใหม่ทีจ่ะเป็นต้นแบบและพลงัขบัเคลือ่นสงัคมต่อไป  

เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบกำรนสำเสนอ

รำยกำรข่ำวให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ชมได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพือ่ศกึษำรปูแบบและควำมคำดหวงัของนกัศกึษำ

ที่มีต่อรูปแบบกำรนสำเสนอรำยกำรข่ำว 3 มิติทำงสถำนี

วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ระเบียบวิธีวิจัย

 ป ร ะ ช ำ ก ร  ไ ด ้ แ ก ่  นั ก ศึ ก ษ ำ ที่ อ ำ ศั ย ใ น

กรุงเทพมหำนคร ซึ่งไม่ทรำบจสำนวน

 กลุ่มตัวอย่ำง คสำนวณขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงท่ี 

ไม่ทรำบจสำนวนประชำกร โดยใช้หลกักำรของคอแครน 

[2] ระดับควำมเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่ำงประชำกร

ทั้งสิ้น 384 คน

 วธิกีำรเลอืกกลุม่ตวัอย่ำง : เลอืกวธิกีำรแบบบงัเอญิ

เขตละ 8 คน โดยแบ่งพืน้ทีใ่นกำรเกบ็แบบสอบถำมจำก

กลุ่มตัวอย่ำงเป็น 6 โซนตำม คสำสั่งสภำ กทม. [3] ได้แก่ 

 1. กลุม่กรงุเทพกลำง ประกอบด้วย ดสุติ พระนคร 

ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย สัมพันธ์วงศ์ ดินแดง ห้วยขวำง 

พญำไท รำชเทวี และวังทองหลำง 

 2. กรงุเทพใต้ ประกอบด้วย บำงคอแหลม ปทมุวนั 

บำงรัก สำทร ยำนนำวำ คลองเตย วัฒนำ พระโขนง 

สวนหลวง และบำงนำ

 3. กรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย จตุจักร บำงซื่อ 

ลำดพร้ำว หลักสี่ ดอนเมือง สำยไหม และบำงเขน

 4. กรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย ลำดกระบัง 

บึงกุ่ม บำงกะปิ สะพำนสูง คันนำยำว มีนบุรี หนองจอก 

คลองสำมวำ และประเวศ

 5. กรุงธนเหนือ ประกอบด้วย ธนบุรี คลองสำน 

จอมทอง บำงกอกใหญ่ บำงกอกน้อย บำงพลัด ตลิ่งชัน 

และทวีวัฒนำ

 6. กรงุธนใต้ ประกอบด้วย บำงขนุเทยีน ภำษีเจรญิ 

บำงแค หนองแขม บำงบอน รำษฎร์บูรณะ และทุ่งครุ

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู คอื แบบสอบถาม

ชนิดปลายปิด

 ส ่วนที่  1 เป็นข้อมูลเก่ียวกับสถำนภำพของ 

ผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ จสำนวนสมำชิก 

ในครอบครัว

 ส่วนที่ 2 เป็นกำรสอบถำมเกี่ยวกับควำมคำดหวัง

ของนักศึกษำต่อรูปแบบกำรนสำเสนอรำยกำรข่ำว 3 มิติ 

ได้แก่

 1. ควำมคำดหวังของนักศึกษำที่มีต่อรูปแบบ

กำรนสำเสนอรำยกำรข่ำว 3 มิติ

 2. ควำมคำดหวงัของนกัศกึษำทีม่ต่ีอองค์ประกอบ

ในกำรนสำเสนอรำยกำรข่ำว 3 มิติ

 3. ควำมคำดหวังของนักศึกษำที่มีต่อประโยชน์

ของกำรเปิดรับชมรำยกำรข่ำว 3 มิติ

 ผู้วิจัยใช้มำตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ ตำม

มำตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ในกำรวัดระดับ 5 

ระดับ

 กำรวเิครำะห์ข้อมลูและสถติทิีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์

ข้อมูล ผู้วิจัยนสำข้อมูลมำประมวลผลและวิเครำะห์ด้วย 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สสำเร็จรูป โดยใช้วิธีทำงสถิติที่

นสำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. ลกัษณะประชำกร วเิครำะห์โดยใช้ควำมถี ่และ

ค่ำร้อยละ (Percentage)

 2. รูปแบบในกำรนสำเสนอรำยกำรโทรทัศน์ข่ำว 3 
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มิติ โดยใช้ค่ำเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

 3 . ควำมคำดหวังของนักศึกษำท่ีมีต่อรูปแบบ

กำรนสำเสนอรำยกำรข่ำว 3 มิติ วิเครำะห์โดยใช้สถิติ 

กำรทดสอบที (t-test) และกำรทดสอบเอฟ (F-test) 

ในกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One Way 

Anova) กรณีพบว่ำควำมแปรปรวนมีควำมแตกต่ำง

อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ ทสำกำรทดสอบค่ำเฉลี่ยรำยคู่ 

(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีกำรของ LSD (Least 

Significant Difference) โดยกสำหนดท่ีระดับนัยสสำคัญ

ทำงสถิติไว้ที่ระดับ 0.05

กรอบแนวคิดในการวิจัย :

ตัวแปรต้น                ตัวแปรตำม 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง :

ทฤษฎีความคาดหวัง 

 นักจิตวิทยำกลุ่มปัญญำนิยมเชื่อว่ำ มนุษย์เป็น

สัตว์โลกที่ใช้ปัญญำหรือควำมคิดในกำรตัดสินใจว่ำ 

จะกระทสำพฤติกรรมอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง เพ่ือจะนสำไปสู่

เป้ำหมำยที่จะสนองควำมต้องกำรของตนเอง จึงเกิด

สมมติฐำน 3 ประกำร [4] 

 1) พฤตกิรรมของมนษุย์ถกูกสำหนดขึน้ โดยผลรวม

ของแรงผลักดันภำยในของเขำเองและแรงผลักดันจำก

สิ่งแวดล้อม 

 2) มนษุย์แต่ละคนมคีวำมต้องกำรควำมปรำรถนำ

และเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกัน 

 3) บคุคลตดัสนิใจทีจ่ะทสำพฤตกิรรมโดยเลอืกจำก

พฤติกรรมหลำยอย่ำง สิ่งที่เป็นข้อมูลให้เลือก ได้แก่

ควำมคำดหวังในค่ำของผลลัพธ์ที่จะได้ภำยหลังจำก 

กำรแสดงพฤติกรรมนั้นไปแล้ว 

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ

 เป็นกำรศึกษำที่เน้นผู้รับสำรจุดเริ่มต้นโดยศึกษำ

ว่ำผู้รับสำรน้ันมีกระบวนกำรอย่ำงไรในกำรเลือกรับ

สือ่หนึง่ ๆ  กระบวนกำรดงักล่ำวหมำยถงึ พฤติกรรมกำร

สื่อสำรที่ครอบคลุมถึงภูมิหลังของผู้รับสำรโดยเฉพำะ

ประสบกำรณ์โดยตรงของผู้รับสำรที่มีต่อสื่อ โดยที่

ควำมพึงพอใจในกำรใช้ประโยชน์จำกส่ือ เวนเนอร์  

อ้ำงถึงใน จรินธร ธนำศิลปะกุล [5] ได้ทสำกำรรวบรวม

ผลงำนวิจัยต่ำง ๆ ที่มีผู ้ทสำไว้ และนสำมำสร้ำงแผนที่

แสดงควำมพึงพอใจในกำรใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น 

4 กลุ่ม ได้แก่

 1. กำรใช้ข่ำวสำรเพ่ือประโยชน์ทำงด้ำนข้อมูล 

(Orientational Gratifications) เพือ่อ้ำงองิ และใช้เป็นแรง

เสริมยส้ำในควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจเจกบุคคลกับสังคม 

โดยมีรูปแบบของควำมต้องกำรที่แสดงออกมำเป็นกำร

ติดตำมข่ำวสำร (Surveillance) กำรได้มำซึ่งข้อมูล

เพ่ือช่วยแนะนสำพฤติกรรมและช่วยในกำรตัดสินใจ 

(Decision Utility)

 2. กำรใช้ข่ำวสำรเพื่อเช่ือมโยงระหว่ำงข้อมูล 

เกีย่วกบัสงัคม (Social Gratifications) ซึง่รบัรูจ้ำกข่ำวสำร 

รูปแบบการน�าเสนอ
ข่าวรายการข่าว 3 มิติ           

 - ข่าวอาชญากรรม        
 - ข่าวเศรษฐกิจ             
 - ข่าวการเมือง               
 - ข่าวสังคม                   
 - ข่าวกีฬา                    
 - ข่าวบันเทิง                
 - ข่าวชุมชน                 
 - ข่าวสิ่งแวดล้อม          
 - ข่าวโซเชียลมีเดีย       
 - ข่าวการศึกษา

ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการน�าเสนอ
รายการข่าว 3 มิติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ความคาดหวัง
ของนักศึกษา

-  ความคาดหวงัของ
นั ก ศึ ก ษ า ท่ี มี ต ่ อ 
รปูแบบการน�าเสนอ
รายการข่าว 3 มิติ 

-  ความคาดหวงัของ
นักศึกษาที่มีต ่อ
องค ์ประกอบใน
การน�าเสนอของ
รายการข่าว 3 มิติ 

-  ความคาดหวงัของ
นักศึกษาที่มีต ่อ
ประโยชน์ของการ
เปิดรับชมรายการ
ข่าว 3 มิติ
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เข้ำกบัเครอืข่ำยส่วนบุคคลของปัจเจกบคุคล เช่น กำรนสำ

ข้อมูลไปใช้ในกำรสนทนำกับผู้อ่ืนเพ่ือกำรชักจูงใจ

เป็นต้น

 3. กำรใช ้ประโยชน์ของข ่ำวสำรเพื่อดสำรง

เอกลักษณ์ของบุคคล (Para-social Gratifications) เพ่ือ

กำรอ้ำงอิงผ่ำนตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสื่อ หรือปรำกฏ

ในเนื้อหำของสื่อ เช่น กำรชื่นชม หรือยึดถือผู้ประกำศ

ข่ำวเป็นแบบอย่ำงในพฤติกรรม

 4. กำรใช้ข่ำวสำรเพื่อประโยชน์ในกำรลดหรือ

ผ่อนคลำยควำมตึงเครียดทำงอำรมณ์ (Para-Orientation 

Gratifications เพือ่หลกีหนสีิง่ทีไ่ม่พงึปรำรถนำอย่ำงอืน่  

หรือเพื่อป้องกันตนเอง เช่น กำรใช้เวลำหมดไปด้วย 

กำรทสำสิ่งที่เพลิดเพลิน สนุกสนำน 

ปัจจยัทีมี่อทิธพิลต่อการเลอืกเปิดรบัข่าวสารของบคุคล

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกเปิดรับข่ำวสำร

ของบุคคล ทอดด์ ฮันท์ และเบรนท์ ดี รูเบน อ้ำงถึงใน  

ปรมะ สตะเวทิน [6] ได้กล่ำวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

กำรเลือกเปิดรับข่ำวสำรของบุคคล

 1. ควำมต้องกำร (Need) ปัจจยัทีส่สำคญัทีส่ดุปัจจยั

หนึ่งในกระบวนกำรเลือกของมนุษย์คือควำมต้องกำร 

ควำมต้องกำรทุกอย่ำงของมนุษย์ทั้งควำมต้องกำรทำง

กำยและใจ ทัง้ควำมต้องกำรระดบัสงูและควำมต้องกำร

ระดับตส่ำ ย่อมเป็นตัวกสำหนดกำรเลือกของเรำ เรำเลือก

ตอบสนองควำมต้องกำรของเรำ เพื่อให้ได้ข่ำวสำร 

ที่ต้องกำรเพื่อแสดงรสนิยม เพ่ือกำรยอมรับในสังคม 

เพื่อควำมพอใจ ฯลฯ

 2. ทัศนคติและค่ำนิยม (Attitude and Values) 

ทัศนคติ คือควำมชอบและมีใจโน้มเอียง (Preference  

and Predisposition) ต่อเรื่องต่ำง ๆ ส่วนค่ำนิยม คือ 

หลักพื้นฐำนที่เรำยึดถือ เป็นควำมรู ้สึกท่ีว่ำเรำควร 

จะทสำหรือไม่ควรทสำอะไรในกำรมีควำมสัมพันธ์กับ  

สิ่งแวดล้อมและคนซึ่งทัศนคติและค่ำนิยมมีอิทธิพล

อย่ำงยิ่งต่อกำรเลือกใช้ สื่อมวลชน กำรเลือกข่ำวสำร  

กำรเลือกตีควำมหมำยและกำรเลือกจดจสำ

 3. เป้ำหมำย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้ำหมำย 

มนุษย์ทุกคนกสำหนดเป้ำหมำยในกำรดสำเนินชีวิตทั้งใน

เรื่องอำชีพ กำรเข้ำสมำคม กำรพักผ่อน เป้ำหมำยของ

กิจกรรมต่ำง ๆ ที่เรำกสำหนดขึ้นนี้จะมีอิทธิพลต่อกำร

เลือกใช้สื่อมวลชน กำรเลือกข่ำวสำร กำรเลือกตีควำม

หมำย และกำรเลือกจดจสำเพื่อสนองเป้ำหมำยของตน

 4. ควำมสำมำรถ (Capability) ควำมสำมำรถของ

เรำเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง รวมทั้งควำมสำมำรถด้ำน

ภำษำมีอิทธิพลต่อเรำในกำรที่จะเลือกรับข่ำวสำร เลือก

ตีควำมหมำย และเลือกเก็บเนื้อหำของข่ำวนั้นไว้

 5. กำรใช้ประโยชน์ (Utility) กล่ำวโดยทัว่ไปแล้ว 

เรำจะให้ควำมสนใจและใช้ควำมพยำยำมในกำรที่จะ

เข้ำใจและจดจสำข่ำวสำรทีเ่รำสำมำรถนสำไปใช้ประโยชน์

ได้

 6. ลีลำในกำรสื่อสำร (Communication Style) 

กำรเป็นผู้รับสำรของเรำน้ันส่วนหน่ึง ขึ้นอยู่กับลีลำ

ในกำรสื่อสำรของเรำ คือ ควำมชอบหรือไม่ชอบสื่อ 

บำงประเภท ดังนั้นบำงคนจึงชอบฟังวิทยุ บำงคนชอบ 

ดูโทรทัศน์ บำงคนชอบอ่ำนหนังสือพิมพ์ ฯลฯ

 7. สภำวะ (Context) สภำวะในทีน่ีห้มำยถงึ สถำนที่  

บคุคล และเวลำทีอ่ยูใ่นสถำนกำรณ์ กำรสือ่สำร สิง่ต่ำง ๆ  

เหล่ำน้ีมีอิทธิพลต่อกำรเลือกของผู้รับสำร กำรมีคนอื่น

อยู่ด้วยมีอิทธิพลตรงต่อกำรเลือกใช้สื่อและข่ำวสำร 

กำรเลือกตีควำมหมำยและเลือกจดจสำข่ำวสำร กำรที่เรำ

ต้องถูกมองว่ำเป็นอย่ำงไร กำรที่เรำคิดว่ำคนอื่นมอง

เรำอย่ำงไร เรำเช่ือว่ำคนอื่นคำดหวังอะไรจำกเรำ และ 

กำรที่คิดว่ำคนอื่นคิดว่ำเรำอยู ่ในสถำนกำรณ์อะไร  

ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกของเรำ

 8. ประสบกำรณ์และนสิยั (Experience and Habit) 

ในฐำนะของผูร้บัสำร ผูร้บัสำรแต่ละคนพฒันำนสิยักำร

รบัสำรอนัเป็นผลมำจำกประสบกำรณ์ในกำรรบัข่ำวสำร

ของเรำ เรำพฒันำควำมชอบสือ่ชนดิใดชนดิหนึง่ รำยกำร

ประเภทใดประเภทหนึง่ ดงันัน้เรำจงึเลอืกใช้สือ่ชนดิใด

ชนิดหนึ่ง สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตีควำมหมำยอย่ำงใด

อย่ำงหนึ่ง และเลือกจดจสำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
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แนวคิดเกี่ยวกับข่าวและประเด็นข่าว

 แนวคิดเกี่ยวกับข่ำวและประเด็นข่ำว ท่ีกล่ำวว่ำ 

ข่ำว คอืกำรบอกเล่ำเรือ่งรำวเกีย่วกบัเหตกุำรณ์ในสงัคม 

โดยเฉพำะเมื่อเหตุกำรณ์น้ันมีผลกระทบต่อสังคม 

กำรเมือง สำธำรณชน ข่ำวจึงมีไว้เพื่อตอบคสำถำมสังคม

ว่ำมีอะไรเกิดขึ้น ใครมีส่วนเก่ียวข้อง เกิดข้ึนท่ีไหน 

เมื่อไร ทสำไมจึงเกิดและมีผลกระทบอย่ำงไร เบอร์เกอร์ 

อ้ำงถึงใน วันวิสำข์ จตุวรรณ [7] 

 ประเด็นข่ำว คือ กำรรำยงำนบำงส่ิงบำงอย่ำงที่

ใหม่ และเป็นที่น่ำสนใจของผู้รับสำร โดยมีคุณค่ำอยู่ที่

หลำยปัจจัย เช่น สถำนกำรณ์ท่ีเกิดเหตุมีควำมสัมพันธ์

กับผู้รับสำร ผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้ำง จุดเด่นของ

เหตุกำรณ์ เป็นข้อมูลข่ำวสำรท่ีประชำชนต้องกำรอย่ำง

เร่งด่วน สำรสนเทศใหม่ ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสังคม  

ข่ำวไม่มีควำมคงทนเม่ือผู้คนเข้ำใจแล้วข่ำวน้ันก็หมด

ควำมสสำคัญและจะกลำยเป็นประวัติศำสตร์ พัชนี  

เชยจรรยำ และคณะ [8]

องค์ประกอบข่าว (News Elements)

 องค์ประกอบข่ำว มำลี บุญศิริพันธ์ [9] กล่ำวถึง 

องค์ประกอบของข่ำวทีม่คีวำมสสำคญัต่อกำรคดัเลอืกข่ำว 

และจดัลสำดบัควำมสสำคญัประกอบด้วยสิง่ต่ำง ๆ  ต่อไปนี้ 

 1.  ควำมสด (Immediacy) ข ่ำวต ้องได ้รับ 

กำรรำยงำนอย่ำงรวดเร็ว เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นถ้ำได้รับ

เสนอต่อผู ้อ่ำนทันที และทันเหตุกำรณ์ย่อมถือว่ำม ี

คุณค่ำด้ำนควำมสดสูง

 2. ควำมถูกต้องกับกำลเทศะ (Timeliness) ข่ำวที่

มีคุณค่ำต้องได้รับกำรรำยงำนให้ทันเวลำ และตรงกับ

ควำมสนใจของประชำชน

 3. ควำมใกล้ชิด (Proximity) โดยปกติคนท่ัวไป

มกัให้ควำมสสำคญักบัคนใกล้ตวัเสมอ เรือ่งทีม่คีวำมใกล้

ชดิ และมผีลกระทบต่อผูอ่้ำนโดยตรงจะมคีณุค่ำสงูเป็น

พิเศษ

 4. ควำมเด่น (Prominence) ข่ำวส่วนมำกมักมี

องค์ประกอบของควำมเด่นอยูด้่วยเสมอ เชน่ บุคคลเด่น 

สถำนที่เด่น เหตุกำรณ์เด่น เป็นต้น

 5. ควำมขัดแย้ง (Conflict) ข่ำวที่ปรำกฏบนหน้ำ

หนงัสอืพมิพ์ มกัเป็นเหตกุำรณ์ทีม่เีรือ่งควำมขดัแย้งเป็น

ส่วนมำก ไม่ว่ำจะเป็นควำมขัดแย้งทำงควำมคิด หรือ

ด้ำนผลประโยชน์ หรือกำรแข่งขัน โดยปกติวิสัยมนุษย์

มักชอบสนใจต่อเรื่องที่ไม่ลงรอยกัน และอยำกทรำบ 

ข้อยุติจำกควำมขัดแย้งนั้น

 6. ควำมผิดปกติ (Oddity) ควำมผิดปกติจำก

ธรรมชำติ แปลกจำกธรรมดำมักได้รับควำมสนใจมำก 

ยิ่งแปลกมำกก็ยิ่งมีคุณค่ำมำกเช่นกัน

 7. ควำมกระทบกระเทือนอำรมณ์ (Human 

interest) เป็นเหตุกำรณ์ที่มีองค์ประกอบของควำม

กระทบกระเทอืนอำรมณ์ของผูอ่้ำน ก่อให้เกดิควำมรูส้กึ

ร่วมกับบุคคลในเหตุกำรณ์ทั้งในด้ำนบวกและด้ำนลบ 

คือ เห็นใจ ดีใจ สะใจ ฯลฯ

 8. ควำมมีเงื่อนงสำ (Suspense) หมำยถึง ข่ำวที่มี

เงือนงสำ สลับซับซ้อน ยังไม่เป็นที่กระจ่ำงชัด เช่น กำร

คอร์รปัชัน่ ทสำให้คนอยำกรูอ้ยำกตดิตำม โดยเฉพำะเรือ่ง

ที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมจะมีคุณค่ำแก่กำรนสำเสนอ

มำกกว่ำ

 9. ผลกระทบกระเทือน (Consequence) คือ 

เหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อประชำชนเป็นจสำนวนมำก 

เกิดควำมสูญเสีย กระทบต่อชีวิต ควำมรู้สึกมวลชน 

เป็นต้น

 10. ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) มนุษย์มีควำม

พยำยำมดิ้นรนที่จะเอำชนะธรรมชำติอยู่เสมอ มนุษย์จึง

ได้ค้นคว้ำทดลองหำวิธีกำรใหม่ ๆ เพื่อควำมก้ำวหน้ำ

ทำงวิทยำศำสตร์ บำงครั้งทสำให้ประชำชนทั่วโลกสนใจ

จึงถือว่ำมีคุณค่ำทำงข่ำวสูงเช่นกัน

 11. เพศ (Sex) ธรรมชำติของมนุษย์มักมีควำม

สนใจเรื่องรำวเกี่ยวกับเพศ ทั้งเพศเดียวกัน และต่ำงเพศ 

หรอืควำมผดิปกตทิำงเพศ รวมถงึสทิธสิตร ีกำรประกวด

นำงงำม

แนวคิดลักษณะองค์ประกอบของรายการข่าวโทรทัศน์

 แนวคิดลักษณะองค์ประกอบของ รำยกำรข่ำว

โทรทัศน์ กิตติ สิงหำปัด [10] กล่ำวว่ำ เม่ือรำยกำร
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ข่ำวโทรทัศน์ได้เข้ำมำสู่ยุคของกำรเป็นอุตสำหกรรม

อย่ำงเต็มที่กำรเสนอข่ำวทำงโทรทัศน์มีลักษณะเป็น 

“รำยกำร” ก็หมำยควำมว่ำสถำนีต่ำง ๆ ขยำยเวลำ 

กำรนสำเสนอมำกขึ้นมีกำรใช้ศำสตร์และศิลปะของ 

กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์มำใช้อย่ำงเต็มรูปแบบ

 รำยกำรข่ำวมอีงค์ประกอบหลกัทีส่ำมำรถจสำแนก

ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ องค์ประกอบของรำยกำร

ข่ำวในทำงกำยภำพ และองค์ประกอบของรำยกำรข่ำว

ในทำงสร้ำงสรรค์ 

 1. องค์ประกอบของรำยกำรข่ำวในทำงกำยภำพ

   1.1 ไตเติ้ล (Titles) ข ่ำว ซึ่งอำจจะเป็น

คอมพิวเตอร์กรำฟิกล้วน ๆ หรือประกอบด้วยภำพข่ำว

ด้วยก็มีและมีดนตรีประกอบ

  1.2  หวัข้อข่ำวเด่น ๆ  นสำรำยกำรให้คนตดิตำม

    1.3  ผู ้ประกำศข ่ ำวอำจจะคนเดียวหรือ 

หลำยคนนั่งอยู่ในสตูดิโอท่ีส่วนใหญ่ทันสมัยด้วยฉำก

และกำรจัดแสงที่สวยงำม

   1.4  เวลำรำยกำรเริ่มดสำเนินไปเรำจะเห็นท้ัง 

ผู้ประกำศอ่ำนข่ำวเอง หรือพูดส่งเข้ำเทปรำยกำรของ 

ผู้สื่อข่ำวอีกคนหนึ่งหรือบำงทีก็มีรำยกำรสด ๆ มำจำก 

ที่เกิดเหตุทั้งผ่ำนรถถ่ำยทอดสดหรือทำงโทรศัพท์

   1.5  ผู้ประกำศสัมภำษณ์แหล่งข่ำวสด ๆ ทั้งที่

สถำนีหรือที่เกิดเหตุ

   1.6      ข่ำวบำงข่ำวมกีำรใช้ภำพกรำฟิกเคลือ่นไหว 

ประกอบให้ผู้ชมเข้ำใจง่ำย

  1.7 ข่ำวบำงช่วงของรำยกำรมีลักษณะพิเศษ

เฉพำะเรื่อง มีชื่อช่วงนสำเข้ำเนื้อข่ำว

   1.8 มีช่วงพักเพื่อกำรโฆษณำสินค้ำ โดยก่อน

และหลังโฆษณำก็จะมี Interlude คั่นก็มี

   1.9 ข ่ำวที่ เรำได้ชมก็จะมีทั้งข ่ำวหนัก ๆ  

ทีเ่น้นเนือ้หำสำระและข่ำวเบำ ๆ  ดแูล้ว เรยีกเสยีงหวัเรำะ 

ได้มีทั้งข่ำวที่เกิดในประเทศ ต่ำงประเทศ รวมทั้งผล 

กำรแข่งขันกีฬำต่ำง ๆ

   1.10 ถ้ำเป็นรำยกำรข่ำวประจสำวนัส่วนใหญ่จะ

ออกอำกำศเป็นรำยกำรสด

 2. องค์ประกอบของรำยกำรข่ำวในทำงกำร

สร้ำงสรรค์ สำมำรถจัดหมวดหมู่จำกผลงำนกำรสร้ำง

ของผู้ควบคุมกำรผลิตข่ำวได้เป็น 4 ส่วน

   2.1  ส่วนเนื้อหำรำยกำร หมำยถึง เนื้อหำ

รำยกำรประเภทต่ำง ๆ

   2.2  ส่วนผู้นสำเสนอ ได้แก่ ผู้ประกำศข่ำวและ 

ผู้สื่อข่ำว รวมทั้งวิธีกำรที่พวกเขำเหล่ำนี้นสำเสนอข่ำว 

เช่น นส้ำเสียง กำรใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย บุคลิก เป็นต้น

   2.3  ศิลปะกำรผลิตรำยกำร ได้แก่ ภำพลักษณ์

รำยกำร ฉำก รวมทั้งเสื้อผ้ำ กรำฟิกต่ำง ๆ เป็นต้น

   2.4 วิธีกำรนสำเสนอ หมำยถึง กำรเลือก 

ผู้ประกำศ กำรจัดเรียงลสำดับของเนื้อหำ กำรตัดสินใจ 

จะรำยงำนสด หรือเป็นรำยกำรเทป เป็นต้น 

  ทั้ งนี้  รำยกำรแต ่ละรำยกำรจะมีวิธีกำร

สร้ำงสรรค์ในแต่ละส่วนประกอบแตกต่ำงกันไป

กรอบแนวคิดทฤษฎี : 

 

 

ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการน�าเสนอ
รายการข่าว 3 มิติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

รูปแบบการน�าเสนอรายการข่าว 3 มิติ
 - ทฤษฎีความคาดหวัง 
 - ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
 - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล
 - แนวคิดเกี่ยวกับข่าว และประเด็นข่าว 
 - องค์ประกอบข่าว
 - ลักษณะและองค์ประกอบของรายการข่าวโทรทัศน์

ความคาดหวังของนักศึกษาต่อรูปแบบการน�าเสนอข่าว 
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ผลการวิจัย

 สรุปผลลักษณะประชากร  ด ้ำนเพศ พบว่ำ 

นกัศกึษำ เพศชำย ร้อยละ 50.1 และเพศหญงิคดิเป็นร้อย

ละ 49.9 ด้ำนอำย ุส่วนใหญ่มอีำย ุ20-21 ปี คดิเป็นร้อยละ 

49.6 รองลงมำได้แก่ อำยุ 22-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 

และอำยุ 18-19 ปี และ 24-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.8 และ

อำยุที่มีจสำนวนน้อยที่สุด ได้แก่ อำยุ 25 ปีขึ้นไป คิดเป็น

ร้อยละ 3.4 ด้ำนจสำนวนสมำชิกในครอบครัว พบว่ำ มี

จสำนวนสมำชกิในครอบครวั 3-4 คน คดิเป็นร้อยละ 42.5 

รองลงมำมีจสำนวนสมำชิกในครอบครัว 5-7 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 33.9 และจสำนวนสมำชกิในครอบครวั 7 คนขึน้ไป  

คิดเป็นร้อยละ 16.8 และจสำนวนสมำชิกในครอบครัวที่

น้อยที่สุด ได้แก่ 1-2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8

 สรปุผลความคาดหวงัของนกัศกึษาทีม่ต่ีอรปูแบบ

การน�าเสนอรายการข่าว 3 มิติ ด้ำนควำมชื่นชอบ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มคีวำมชืน่ชอบกำรนสำเสนอข่ำวสงัคม จสำนวน 

115 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 รองลงมำได้แก่ข่ำวบันเทิง 

จสำนวน 89 คน คดิเป็นร้อยละ 23.4 และข่ำวอำชญำกรรม 

จสำนวน 77 คน คดิเป็นร้อยละ 20.2 และข่ำวโซเชยีลมเีดยี 

จสำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และข่ำวกีฬำ จสำนวน 

38 คน คดิเป็น ร้อยละ 10.0 และข่ำวกำรเมอืง จสำนวน 12 

คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ตำมลสำดับ

 ด้ำนประโยชน์ต่อชีวิตประจสำวันมำกที่สุด พบว่ำ 

ข่ำวที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจสำวันมำกท่ีสุด ได้แก่ 

ข่ำวสังคม จสำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 รองลง

มำได้แก่ ข่ำวกำรเมือง จสำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 

16.5 และข่ำวเศรษฐกิจ จสำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.1 และข่ำวอำชญำกรรม จสำนวน 39 คน คิดเป็นร้อย

ละ 10.2 และข่ำวกำรศึกษำ จสำนวน 38 คน คิดเป็นร้อย

ละ 10.0 และข่ำวบันเทิง จสำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.8 และข่ำวโซเชียลมีเดีย จสำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 

3.4 ตำมลสำดับ

 ด้ำนควำมคำดหวงัจำกกำรเปิดรบัชม พบว่ำ ควำม

คำดหวงัด้ำนข้อมลูข่ำวสำร จสำนวน 126 คน คดิเป็น ร้อยละ 

33.1 รองลงมำคอืควำมน่ำเชือ่ถอืของข่ำว 114 คน คดิเป็น 

ร้อยละ 29.9 และควำมถูกต้องของข่ำว จสำนวน 102 คน 

คิดเป็นร้อยละ 26.8 และควำมรวดเร็วในกำรนสำเสนอ 

จสำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 ตำมลสำดับ

 ด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รบัจำกกำรชม พบว่ำ กำรเข้ำใจ

ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม จสำนวน 215 คน คิดเป็น

ร้อยละ 56.4 รองลงมำได้แก่ ควำมหลำกหลำยทำงควำม

คดิ จสำนวน 77 คน คดิเป็นร้อยละ 20.2 และข้อมลูข่ำวสำร 

จสำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และกำรถ่ำยทอด

วัฒนธรรม จสำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตำมลสำดับ

 ด้ำนเนื้อหำข่ำวมีเป็นประโยชน์ต่อบุคคลใด 

มำกที่สุด พบว่ำ เน้ือหำข่ำวมีประโยชน์ต่อประชำชน

มำกที่สุด จสำนวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4 รองลง

มำได้แก่ กลุ่มสังคมเมือง จสำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.8 และกลุ่มนักกีฬำ จสำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 

และอื่น ๆ จสำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ตำมลสำดับ

 ด้ำนเนือ้หำข่ำวทีช่ืน่ชอบ พบว่ำ ชืน่ชอบข่ำวเกีย่วกบั 

สังคม จสำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 รองลงมำ

ได้แก่ ข่ำวกีฬำ จสำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และ

ข่ำวบันเทิง จสำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และ

ข่ำวเศรษฐกิจ จสำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และ

ข่ำวชุมชน จสำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 และข่ำว

อำชญำกรรม จสำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 และข่ำว

โซเชยีลมเีดยี จสำนวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 และข่ำว

สิง่แวดล้อม จสำนวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 3.1 ตำมลสำดบั

 ด้ำนกำรติดตำมชม พบว่ำ มำจำกรำยละเอียด 

ครบถ้วนน่ำเช่ือถือมำกที่สุด จสำนวน 140 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 36.7 รองลงมำ ได้แก่ กำรวเิครำะห์เนือ้หำ จสำนวน 

102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และควำมทันสมัย และ 

ทันต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบัน จสำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.7 และควำมหลำกหลำยในเนื้อหำข่ำว จสำนวน 64 คน 

คิดเป็นร้อยละ16.8 ตำมลสำดับ 

 ด้ำนข่ำวที่ควรนสำเสนอ พบว่ำ ควรนสำเสนอข่ำว

ส่งเสริมควำมสำมัคคีของคนในชำติ จสำนวน 89 คน  

คดิเป็นร้อยละ 23.4 และข่ำวส่งเสรมิควำมรูเ้รือ่งพลเมอืง

ที่ดี จสำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 รองลงมำ ได้แก่ 

ข่ำวส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จสำนวน 77 คน  

คดิเป็นร้อยละ 20.2 และข่ำวส่งเสรมิกำรประกอบอำชพี 



32 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
Vol.8 No.1 January-April 2018

ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

จสำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และข่ำวส่งเสริม 

เรื่องวัฒนธรรมประเพณี จสำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.8 และข่ำวผลงำนและควำมสำมำรถของเด็กและ

เยำวชน จสำนวน 24 คน คดิเป็นร้อยละ 6.3 และข่ำวส่งเสรมิ 

เรื่องกำรศึกษำ จสำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 และ

ข่ำวส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น จสำนวน 13 คน 

คิดเป็นร้อยละ 3.4 

สรปุผลความคาดหวงัของนกัศกึษาทีม่ต่ีอองค์ประกอบ

ในการน�าเสนอของรายการข่าว 3 มิติ

 ด้ำนกำรเปิดรับชมรำยกำรเนื่องจำกองค์ประกอบ

ของรำยกำร พบว่ำ ส่วนใหญ่เปิดชมรำยกำรจำกองค์

ประกอบของรำยกำร ได้แก่ รปูแบบกำรนสำเสนอ จสำนวน 

176 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมำได้แก่ ช่วงเวลำ

และระยะเวลำกำรนสำเสนอข่ำว จสำนวน 89 คน คิดเป็น

ร้อยละ 23.4 และภำพข่ำว จสำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.6 และผู้ดสำเนินรำยกำร จสำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.4 และอื่น ๆ จสำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4  

ตำมลสำดับ

 ด้ำนองค์ประกอบที่ทสำให้ติดตำมชมรำยกำรอย่ำง

ต่อเนื่อง พบว่ำ องค์ประกอบที่ทสำให้ติดตำมชมอย่ำง 

ต่อเนือ่ง ได้แก่ เนือ้หำในกำรนสำมำเสนอ จสำนวน 128 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.6 รองลงมำได้แก่ ลีลำท่ำทำงของ 

ผูด้สำเนนิรำยกำร จสำนวน 115 คน คดิเป็นร้อยละ 30.2 และ

มีภำพประกอบ จสำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 และ 

กำรใช้นส้ำเสียง จสำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ

อื่น ๆ จสำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ตำมลสำดับ

 ด้ำนควำมสนใจลักษณะกำรนสำเสนอ พบว่ำ  

ส่วนใหญ่สนใจลักษณะออกอำกำศรำยกำรสด จสำนวน 

140 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมำได้แก่ มีภำพ

กรำฟิกประกอบเพือ่ควำมเข้ำใจ จสำนวน 138 คน คดิเป็น 

ร้อยละ 36.2 และบำงข่ำวมีกำรนสำเสนอแบบเฉพำะ 

เจำะลกึ จสำนวน 51 คน คดิเป็นร้อยละ 13.4  และจดัเฉพำะ

กำรนสำเสนอข่ำวเท่ำนั้น จสำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.2 และสัมภำษณ์ผ่ำนทำงโทรศพัท์ จสำนวน 13 คดิเป็น

ร้อยละ 3.4 ตำมลสำดับ 

 ด้ำนกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรนสำเสนอของ

รำยกำรมีผลต่อกำรเปิดรับชม พบว่ำ มีผลต่อกำรเปิด

รับชม ได้แก่ มีควำมหลำกหลำยไม่น่ำเบื่อ จสำนวน 164 

คน คดิเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมำได้แก่ ดมูสีสีนัมำกขึน้ 

และเนือ้หำข่ำวหลกัลดลง จสำนวน 89 คน คดิเป็นร้อยละ 

23.4 และสำระต่ำง ๆ น้อยลง จสำนวน 39 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 10.2 ตำมลสำดับ

 ด้ำนกำรดสำเนินรำยกำรของผู ้ดสำเนินรำยกำรที่

ทสำให้อยำกติดตำมชมมำกที่สุด พบว่ำ กำรนสำเสนอข่ำว

ด้วยภำษำทีเ่ข้ำใจง่ำย จสำนวน 165 คน คดิเป็นร้อยละ 43.3 

รองลงมำ ได้แก่ ควำมเป็นกันเอง 89 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.4 และกำรนสำเสนอข่ำวแบบเป็นกลำงปรำศจำคอคติ 

จสำนวน 62 คน คดิเป็นร้อยละ 16.3 และแสดงแนวคดิและ

ข้อคดิเหน็เกีย่วกบัข่ำวมำก จสำนวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 

10.2 และได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องจำกกำรนสำเสนอ

ข่ำว จสำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตำมลสำดับ

 ด้ำนผู้ดสำเนินรำยกำร พบว่ำ ผู้ดสำเนินรำยกำรควร

มลีกัษณะกำรนสำเสนอข่ำวในลกัษณะรูเ้ท่ำทนัเหตกุำรณ์

ที่เกิดขึ้น จสำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมำ 

ได้แก่ สำมำรถวิเครำะห์ข่ำวได้ จสำนวน 64 คน คิดเป็น

ร้อยละ16.8 และสำมำรถสร้ำงควำมน่ำเชือ่ถอืได้ จสำนวน 

51 คนคิดเป็นร้อยละ 13.4 และมีควำมหลำกหลำย 

ในกำรนสำเสนอ จสำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และ 

มีนส้ำเสียงชัดเจน จสำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1

 ด้ำนภำพลักษณ์ของผู ้ดสำเนินรำยกำร พบว่ำ 

ภำพลักษณ์มีควำมสสำคัญต่อกำรนสำเสนอข่ำวในด้ำน

ทสำให้รำยกำรข่ำวน่ำสนใจ จสำนวน 129 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 33.9 รองลงมำ ได้แก่ ทสำให้รำยกำรมีเอกลักษณ์ 

จสำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 และทสำให  ้

กำรนสำเสนอข่ำวน่ำเช่ือถือ จสำนวน 101 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 26.5 ตำมลสำดับ

 ด้ำนภำพข่ำวในกำรนสำเสนอ พบว่ำ ควรมลีกัษณะ 

ถูกต้อง เที่ยงตรง ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริง จสำนวน  

115 คน คิดเป ็นร ้อยละ 30.2 รองลงมำ ได ้แก ่  

สดและใหม่อยู่เสมอ จสำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 

และมีควำมน่ำสนใจ จสำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 

และเกำะติดสถำนกำรณ์เสมอ จสำนวน 51 คน คิดเป็น 
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ร ้อยละ 13.4 และภำพมีชัดเจนสำมำรถอธิบำย 

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้ จสำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.0 ตำมลสำดับ

 ด้ำนฉำกในรำยกำร พบว่ำ มีควำมสสำคัญด้ำนเกิด

ควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้น จสำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.5 สะท้อนเอกลักษณ์ของตัวรำยกำร จสำนวน 101 คน 

คดิเป็นร้อยละ 26.5 และทสำให้รำยกำรดนู่ำสนใจ จสำนวน 

91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 และบ่งบอกควำมทันสมัย 

จสำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 ตำมลสำดับ

 สรุปผลความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต ่อ

ประโยชน์ของการเปิดรับชมรายการข่าว 3 มิติจาก 

ภาพรวมของนกัศกึษา พบว่ำ ควำมคำดหวงัของนกัศกึษำ

ที่มีต่อประโยชน์ของกำรเปิดรับชมอยู่ในระดับมำก 

 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของประโยชน์ 

ท่ีได้รบัจากการเปิดรบัชมรายการข่าว 3 มติขิองนกัศกึษา

โดยจ�าแนกตามเพศ พบว่ำ ควำมคำดหวังของกำรเปิด

รับชมรำยกำรข่ำว 3 มิติของนักศึกษำที่มีเพศต่ำงกัน 

มีควำมคำดหวังของกำรเปิดรับชมรำยกำรข่ำว 3 มิติ  

ในภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน

 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของประโยชน์ 

ที่ได ้รับจากการเปิดรับชมรายการข่าว 3 มิติของ 

นักศึกษาจ�าแนกตามอายุ พบว่ำ ควำมคำดหวังของ 

กำรเปิดรบัชมรำยกำรข่ำว 3 มติขิองนกัศกึษำในภำพรวม

แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ.01 

สรุปและอภิปรายผล

 ด้ำนลกัษณะประชำกร พบว่ำ อำยรุะหว่ำง 20-21 ปี  

มำกที่สุด และมีจสำนวนสมำชิกในครอบครัว 3-4 คน 

ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะกลุ่มตัวอย่ำงมีอำยุระหว่ำง 20-21 ปี  

เริม่ก้ำวเข้ำสูก่ำรเป็นผูใ้หญ่มำกขึน้ ทสำให้มคีวำมต้องกำร

ในกำรเปิดรับข่ำวสำรเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งมีควำมสอดคล้อง

กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกเปิดรับข่ำวสำรของ

บุคคล ทอดด์ ฮันท์ และเบรนท์ ดี รูเบน อ้ำงถึงใน ปรมะ  

สตะเวทิน [6] 

 ด ้ ำนควำมคำดหวังของนักศึกษำที่มีต ่อรูป

แบบกำรนสำเสนอรำยกำรข่ำว 3 มิติ พบว่ำ ผู ้ตอบ

แบบสอบถำมต้องกำรให้รำยกำรข่ำว 3 มิติ นสำเสนอ

ข่ำวในลักษณะข่ำวส่งเสริมควำมสำมัคคีของคนใน

ชำติมำกที่สุด จำกกำรศึกษำด้ำนควำมคำดหวังของ

นกัศกึษำทีม่ต่ีอรปูแบบกำรนสำเสนอรำยกำรข่ำว มคีวำม

สอดคล้องกบัทฤษฎคีวำมคำดหวงัโดยนกัจติวทิยำกลุม่

ปัญญำนิยมเช่ือว่ำ มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ใช้ปัญญำหรือ

ควำมคิดในกำรตัดสินใจว่ำจะกระทสำพฤติกรรมอย่ำง

ใดอย่ำงหนึ่งเพื่อจะนสำไปสู่เป้ำหมำยที่จะสนองควำม

ต้องกำรของตนเอง [4] นอกจำกนี้ยังมีควำมสอดคล้อง

กับทฤษฎีกำรใช้ประโยชน์และควำมพึงพอใจ ที่กล่ำว

ว่ำพฤติกรรมกำรสื่อสำรครอบคลุมถึงภูมิหลังของผู้รับ

สำรโดยเฉพำะประสบกำรณ์โดยตรงของผู้รับสำรที่มี

ต่อสื่อ โดยที่ควำมพึงพอใจในกำรใช้ประโยชน์จำกสื่อ 

เวนเนอร์ อ้ำงถึงใน จรินธร ธนำศิลปะกุล [5] ได้ทสำกำร

รวบรวมผลงำนวิจัยต่ำง ๆ ที่มีผู้ทสำไว้ และนสำมำสร้ำง

แผนที่แสดงควำมพึงพอใจในกำรใช้ประโยชน์แบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กำรใช้ข่ำวสำรเพื่อประโยชน์

ทำงด้ำนข้อมูลใช้เพ่ืออ้ำงอิงและใช้เป็นแรงเสริมยส้ำ 

ในควำมสัมพันธ ์ระหว ่ำงป ัจเจกบุคคลกับสังคม  

2. กำรใช้ข่ำวสำรเพ่ือเช่ือมโยงระหว่ำงข้อมูลเก่ียวกับ 

สังคม 3. กำรใช้ประโยชน์ของข่ำวสำรเพื่อดสำรง

เอกลักษณ์ของบุคคล 4. กำรใช้ข่ำวสำรเพ่ือประโยชน ์

ในกำรลดหรือผ่อนคลำยควำมตึงเครียดทำงอำรมณ์

 ด้ำนองค์ประกอบในกำรนสำเสนอของรำยกำร

ข่ำว 3 มิติ พบว่ำลักษณะของฉำกในรำยกำรทสำให้

รำยกำรเกิดควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้น จำกกำรศึกษำเกี่ยว

กับองค์ประกอบในกำรนสำเสนอของรำยกำรข่ำว 3 มิติ 

มีควำมสอดคล้องกับแนวคิดลักษณะองค์ประกอบ 

ของรำยกำรข่ำวโทรทัศน์ กิตติ สิงหำปัด [10] ที่กล่ำว

ไว้ว่ำ เม่ือรำยกำรข่ำวโทรทัศน์ได้เข้ำมำสู่ยุคของกำร 

เป็นอตุสำหกรรมอย่ำงเตม็ทีก่ำรเสนอข่ำวทำงโทรทศัน์

มีลักษณะเป็น “รำยกำร” ก็หมำยควำมว่ำสถำนีต่ำง ๆ  

ขยำยเวลำกำรนสำเสนอมำกขึ้นมีกำรใช้ศำสตร์และ 

ศิลปะของกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน ์มำใช ้อย ่ำง 

เต็มรูปแบบและ 1 ในองค์ประกอบของรำยกำรข่ำว 

ในทำงกำรสร้ำงสรรค์ ได้แก่ ศิลปะกำรผลิตรำยกำร  
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เช่น ภำพลักษณ์รำยกำร ฉำก เสื้อผ้ำ กรำฟิกต่ำง ๆ 

เป็นต้น

 ด ้ ำนควำมคำดหวังของประโยชน ์ที่ ได ้รับ 

จำกกำรเปิดรับชมรำยกำรข่ำว 3 มิติของนักศึกษำ 

พบว่ำ ด้ำนกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงรวดเร็ว 

ทันเหตุกำรณ์มำกที่สุด จำกกำรศึกษำด้ำนควำมคำด

หวังของประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเปิดรับชมรำยกำร

ข่ำว 3 มิติ มีควำมสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับข่ำว 

และประเดน็ข่ำว ทีก่ล่ำวว่ำ ข่ำว คอืกำรบอกเล่ำเรือ่งรำว 

เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในสังคม เบอร์เกอร์ อ้ำงถึงใน  

วนัวสิำข์ จตวุรรณ [7] นอกจำกนีย้งัมคีวำมสอดคล้องกบั

องค์ประกอบข่ำว (News Elements) มำล ีบญุศริพินัธ์ [9]  

ที่กล่ำวถึง องค์ประกอบของข่ำวท่ีมีควำมสสำคัญต่อ 

กำรคัดเลือกข่ำว และจัดลสำดับควำมสสำคัญ

สรุปผลการวิจัย

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักศึกษำท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่ำงท้ัง

เพศชำยและเพศหญงิมกีำรเปิดรบัชมรำยกำรข่ำว 3 มติทิี่

ไม่แตกต่ำงกัน ส่วนใหญ่อำยุระหว่ำง 20-21 ปีมีจสำนวน

สมำชกิในครอบครวั 3-4 คน มคีวำมคำดหวงัต่อรปูแบบ

กำรนสำเสนอรำยกำรข่ำว ประเภทข่ำวสังคม เนื่องจำกมี

ประโยชน์ต่อชีวิตประจสำวัน และต้องกำรให้เสนอข่ำว

ในลักษณะข่ำวส่งเสริมควำมสำมัคคีของคนในชำติ 

ด้ำนองค์ประกอบในกำรนสำเสนอของรำยกำรข่ำว 3 มิติ 

กลุ่มตัวอย่ำงเปิดรับชมรำยกำร เพรำะองค์ประกอบใน

ด้ำนรูปแบบกำรนสำเสนอและเหตุผลที่ติดตำมชมอย่ำง 

ต่อเนื่องมำจำกเนื้อหำที่ได้รับกำรคัดเลือกมำนสำเสนอ 

โดยให้ควำมสนใจลักษณะกำรออกอำกำศรำยกำรสด 

และกำรนสำเสนอข่ำวแบบเล่ำข่ำวโดยใช้ภำษำทีเ่ข้ำใจง่ำย

และกำรรู้เท่ำทันเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนทสำให้กลุ่มตัวอย่ำง

ติดตำมชม ส่วนด้ำนควำมคำดหวังของประโยชน์ที่ได้

รับจำกกำรเปิดรับชมรำยกำรข่ำว 3 มิติของนักศึกษำ 

กลุม่ตวัอย่ำงคำดหวงักำรได้รบัประโยชน์ในด้ำนข้อมลู

ข่ำวสำรอย่ำงรวดเร็วทันเหตุกำรณ์

 นอกจำกนี ้ทำงบรษิทั ฮอตนวิส์ จสำกดั โดยคณุกติติ 

สิงหำปัด ผู้ควบคุมกำรผลิตและผู้ดสำเนินรำยกำรข่ำว  

3 มิติ ได้นสำผลที่ได้จำกกำรวิจัยครั้งน้ี ไปใช้ประโยชน์

โดยนสำไปประกอบเป็นข้อมูลด้ำนกำรกสำหนดทิศทำง

กำรนสำเสนอข่ำวของรำยกำรข่ำว 3 มิติทำงสถำนี

โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในอนำคต อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ

 รปูแบบทีผู่ผ้ลติรำยกำรข่ำว 3 มติ ิควรนสำเสนอมำก

ที่สุด ได้แก่ รำยกำรข่ำวประเภทข่ำวสังคมโดยเฉพำะ 

กำรนสำเสนอข่ำวในลักษณะส่งเสริมควำมสำมัคคีของ

คนในชำติและรูปแบบกำรนสำเสนอควรมีลักษณะ 

กำรออกอำกำศสดหรือกำรสัมภำษณ์ข่ำวจำกสถำนที ่

เกิดเหตุสลับกับผู ้ดสำเนินรำยกำรภำยในห้องสตูดิโอ  

ใช้วิธีกำรเล่ำข่ำวโดยใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำยและภำพข่ำว

ที่เที่ยงตรงใกล้ควำมเป็นจริง รวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเครำะห์ควำมถูกต้องของวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิต

ศึกษำ และ 2) สังเครำะห์องค์ควำมรู้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ (1) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ (2) สำขำวิชำเทคโนโลยี

คอมพวิเตอร์เพือ่กำรศกึษำ (3) สำขำวชิำกำรบรหิำรกำรศกึษำ (4) สำขำวชิำหลกัสตูรและกำรสอน และ (5) สำขำวชิำกำร

บรหิำรธรุกจิ และองค์ควำมรูท้ีไ่ด้จำกดษุฎนีพินธ์ (1) สำขำวชิำยทุธศำสตร์กำรพฒันำ สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ

คุณภำพ และ (2) สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ตัวอย่ำงที่ใช้ใน

กำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ วิทยำนิพนธ์ จสำนวน 398 เรื่อง และดุษฎีนิพนธ์ จสำนวน 79 เรื่อง โดยใช้กำรสุ่ม 2 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนแรกใช้เทคนิคกำรสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling Technique) ขั้นที่สองใช้เทคนิค 

กำรสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling Technique) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบตรวจเช็คควำมถูกต้อง 

ที่ผู ้วิจัยพัฒนำขึ้นมำ ผู้วิจัยตรวจเช็คควำมต้องกำรด้วยตนเอง จำกสสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ข้อมูลที่รวบรวมมำวิเครำะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สสำเร็จรูป SPSS เพ่ือหำ 

ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

  ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) วิทยำนิพนธ์ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ถูกต้องมำกเป็นลสำดับแรก และอยู่ในระดับ

มำก ได้แก่ กสำหนดวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมำะสม สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรศึกษำ และสำขำ

วชิำกำรบรหิำรกำรศกึษำ ถกูต้องมำกเป็นลสำดบัแรกและอยูใ่นระดบัมำก ได้แก่ สรปุผลกำรวเิครำะห์ข้อมลูครบถ้วนตำม

วัตถุประสงค์กำรวิจัย โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.20 และ 4.42 ส่วนสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน และสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 

ถูกต้องอยู่ในระดับมำกและลสำดับแรก ได้แก่ กสำหนดกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัยได้ถูกต้อง โดยมีค่ำเฉลี่ย

เท่ำกับ 4.11 และ 3.64 ส่วนดุษฎีนิพนธ์สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ควำมถูกต้องระดับแรกและอยู่ในระดับมำก 

ได้แก่ ชือ่เรือ่งแสดงถงึกำรกระทสำทีจ่ะตอบปัญหำกำรวจิยั) สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศคณุภำพ ได้แก่ กสำหนดกำร

ตรวจสอบคณุภำพเครือ่งมอืวจิยัได้ถกูต้อง และสำขำวชิำกำรจดักำรเทคโนโลย ีได้แก่ สรปุผลกำรวเิครำะห์ข้อมลูครบ

ถ้วนตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย 2) องค์ควำมรู้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มี 6 ด้ำน ได้แก่ (1) 

กำรมีส่วนร่วม (2) ควำมมั่นใจกำรทสำงำน (3) กำรสร้ำงขวัญกสำลังใจ (4) หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำร (5) กำรได้

บรกิำร และ (6) กำรตดิตำมประเมนิผลงำน สำขำวชิำเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพือ่กำรศกึษำม ี4 ด้ำน ได้แก่ (1) ต้นแบบ
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เทคโนโลยีสื่อประสม (2) ประสิทธิภำพต้นแบบ (3) กำรยอมรับตัวแบบ และ (4) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ 

สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มี 3 ด้ำน ได้แก่ (1) กำรมีส่วนร่วมของโรงเรียนต่อชุมชน (2) กำรประกันคุณภำพและ 

(3) พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรโรงเรียน สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน มี 4 ด้ำน ได้แก่ (1) วิธีสอน (2) กำร

จัดกำรเรียนรู้ (3) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และ (4) กำรสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ มี 5 ด้ำน ได้แก่ (1) 

ควำมผกูพนัต่อองค์กร (2) ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิำพกำรทสำงำน (3) ภำวะผูน้สำ (4) แรงจงูใจในกำรทสำงำน และ 

(5) ควำมพึงพอใจของผู้บริหำร องค์ควำมรู้ที่ได้จำกดุษฎีนิพนธ์ สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ มี 4 ด้ำน ได้แก่ (1) 

กำรสร้ำงยุทธศำสตร์ (2) ผลกำรประเมินยุทธศำสตร์ (3) ประเมินผลกำรใช้ยุทธศำสตร์ และ (4) กำรมีส่วนร่วม สำขำ

วิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศคุณภำพ มี 2 ด้ำน ได้แก่ (1) กำรพัฒนำตัวแบบสำรสนเทศคุณภำพ และ (2) ประเมินผลกำร

ยอมรับตัวแบบสำรสนเทศคุณภำพ สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี มี 5 ด้ำน ได้แก่ (1) ระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี 

(2) ประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี (3) องค์ประกอบของระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี (4) ประเมินผล

กำรยอมรับระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี และ (5) ตัวแบบกำรจัดกำรเทคโนโลยี

ค�าส�าคัญ : วิทยำนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์

Abstract

  The objective of this were 1) to analyze the validity of thesis and dissertations, 2) to synthesize knowledge 

gained from the thesis, (1) public policy (2) computer science for education (3) education administration (4) curriculum 

and instruction and (5) business administration and the knowledge gained from the dissertation, (1) strategy and 

development (2) information technology and (3) technology management, in the graduate level Phetchaburi Rajabhat 

University. Examples used in this study include, thesis 398 and dissertation 79, by using random two steps. This first 

step, using stratified random sampling technique, and the second step using accidental random sampling technique. 

A tool used to check the thesis and dissertation from with 5 level that were developed by research. Researcher was 

collected theses and dissertations of public relation, in PBRU. The data collected were analyzed with SPSS software 

to determine the percentage, mean, and standard deviation.

 The results revealed that : 1) Thesis in public policy very accurate first and the level of determine appropriate 

data collection, and thesis in computer technology for education and education administration be right at the very 

first level is to analyze the data consistent the research objectives set by the mean value 4.20 and 4.42. Thesis in 

curriculum and instruction and business administration to be right at the high level, the first priority was the quality 

of research tool, by the average of 4.11 and 3.64. the dissertation in strategy and development accuracy is the first 

and the most important research title shows action, and quality information technology accuracy is the first and 

most important, validation schedule for research tools Technology management, the first level accuracy was analyze 

the data to match the research objectives 2) The knowledge gained from these of public policy has 6 aspects : (1) 

participation (2) stability in work (3) morale (4) good governance (5) service (6) follow up, computer science for 

education has 4 aspects : (1) multimedia technology (2) capability model (3) the model acceptance (4) the learning 

achievement evaluation, in curriculum and instruction has 4 aspects : (1) teaching method (2) learning management (3) 

achievement and (4) media for teaching, and business administration has 5 aspects : (1) engagement (2) work factors 

(3) leadership (4) motivation (5) satisfaction. In the dissertation knowledge gained from strategy and development 
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has 4 aspects : (1) development (2) evaluation (3) follow up and (4) participation, information technology has 2 

aspects : (1) development of information model and (2) evaluation of acceptance, and technology management was 

5 aspects : (1) information systems (2) efficiency of information systems (3) elements of information system (4) 

acceptance evaluation and (5) technology management model.

Keywords : thesis, dissertation

บทน�า

 มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุไีด้จดักำรศกึษำระดบั

บัณฑิตศึกษำ โดยครั้งแรกเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษำ

บณัฑติศกึษำในระดบัปรญิญำโท มำตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2541 

โดยเปิดรบัสำขำวชิำกำรบรหิำรกำรศกึษำเป็นสำขำวชิำ

แรกและตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2554 บัณฑิตศึกษำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เปิดสอนบัณฑิตศึกษำใน

ระดับปริญญำโท จสำนวน 14 สำขำวิชำ ได้แก่ 1) สำขำ

วิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 2) สำขำวิชำคอมพิวเตอร์

เพื่อกำรศึกษำ 3) สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 4) 

สำขำวชิำเกษตรและอตุสำหกรรมเกษตรเพือ่กำรพฒันำ 

5) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 6) สำขำวิชำ

สำธำรณสุขศำสตร์ 7) สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

8) สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 9) สำขำวิชำ 

กำรศึกษำปฐมวัย 10) สำขำวิชำกำรจัดกำรท่ัวไป  

11) สำขำวิชำกำรบริหำรและพัฒนำประชำคมเมือง 

และชนบท 12) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร ์  

13) สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และ 14) สำขำ 

วิชำภำษำอังกฤษ [1]

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ออก

ประกำศ เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ 

พ.ศ. 2558 [1] ให้ทกุมหำวทิยำลยัทัง้มหำวทิยำลยัของรฐั 

มหำวิทยำลัยในกสำกับของรัฐและมหำวิทยำลัยของ

เอกชน ต้องปฏิบัติเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรบัณฑิต

ศึกษำ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้หำกหลักสูตรใดผ่ำนกำรอนุมัติ

โดยสภำมหำวิทยำลัยก่อนวันท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 

2559 อนุโลมให้ใช้เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2548 จำกประกำศดังกล่ำวจึงทสำให ้

ทุกมหำวิทยำลัยมีกำรปรับหลักสูตรใหม่เพื่อให้เป็น

ไปตำมเกณฑ์ที่สสำนักงำนกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เป็นมหำวิทยำลัยของ

รัฐแห่งหน่ึงจึงมีกำรปรับหลักสูตรใหม่ และพัฒนำ

หลักสูตรขึ้นมำใหม่โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร

บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 ทั้งหมดในระดับปริญญำโท  

จสำนวน 7 สำขำวิชำได้แก่ 1) สำขำวิชำยุทธศำสตร ์

กำรพัฒนำ 2) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 3) สำขำ

วิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ 4) สำขำวิชำ

วิศวกรรมเครื่องกล 5) สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

6) สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 7) สำขำวิชำกำร

บริหำรธุรกิจ หลักสูตรระดับปริญญำเอก 3 สำขำวิชำ

ดังน้ี 1) สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี 2) สำขำวิชำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศคุณภำพ 3) สำขำวิชำยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำ ค้นข้อมูลจำกสสำนักส่งเสริมวิชำกำรและ 

งำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  วันที่ 

20 กันยำยน พ.ศ. 2559 จำกสมุดบันทึกกำรจบกำร

ศึกษำของบัณฑิตสมุดบันทึกกำรจบบัณฑิตศึกษำ  

ฝ่ำยบัณฑิตศึกษำ [2] พบว่ำ จสำนวนบัณฑิตศึกษำ 

ที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท จสำนวน 648 คน 

มีจสำนวนวิทยำนิพนธ์ทั้งหมดจสำนวน 648 เรื่อง และ

จสำนวนบัณฑิตศึกษำที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 

จสำนวน 88 คน มีจสำนวนดุษฎีนิพนธ์ จสำนวน 88  

เรื่องนับถึงกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 17 กันยำยน 

พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ในกำรทสำวิทยำนิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีกสำหนดให้นักศึกษำ 

หนึ่งคนต่อหนึ่งเรื่องวิทยำนิพนธ์สสำหรับปริญญำโท 

หรือดุษฎีนิพนธ์หนึ่งเรื่องสสำหรับนักศึกษำระดับ

ปริญญำเอก ดังนั้นจึงมีวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

เท่ำกับจสำนวนผู ้จบกำรศึกษำ ทั้งนี้แยกตำมระดับ

กำรศึกษำและสำขำวิชำได ้จส ำนวนวิทยำนิพนธ ์

และดุษฎีนิพนธ์ จสำนวน 648 เรื่อง จำก 7 สำขำวิชำ
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ได้แก่ 1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ จสำนวน 8 เรื่อง  

2) รัฐประศำสนศำสตร์จสำนวน 374 เรื่อง 3) เทคโนโลยี

คอมพวิเตอร์เพือ่กำรศกึษำ จสำนวน 21 เรือ่ง 4) วศิวกรรม

เครือ่งกล จสำนวน 2 เรือ่ง 5) กำรบรหิำรกำรศกึษำ จสำนวน 

145 เรื่อง 6) หลักสูตรและกำรสอน จสำนวน 47 เรื่อง 

และ 7) กำรบริหำรธุรกิจ จสำนวน 51 เรื่องกำรศึกษำ

บัณฑิตศึกษำระดับปริญญำเอกมีดุษฎีนิพนธ์ทั้งหมด

จสำนวน 88 เรื่อง จำก 3 สำขำวิชำได้แก่ 1) กำรจัดกำร

เทคโนโลยี จสำนวน 26 เรื่อง 2) เทคโนโลยีสำรสนเทศ

คุณภำพ จสำนวน 41 เรื่อง และ 3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จสำนวน 21 เรื่อง 

 กำรจัดสัมมนำเพ่ือวำงแผนพัฒนำบัณฑิตศึกษำ

ของฝ่ำยงำนบัณฑิตศึกษำ สสำนักส่งเสริมและงำน

ทะเบียน ในวันท่ี 9 กันยำยน พ.ศ. 2553 ณ ห้อง

ประชุมภูมิแผ่นดิน สถำบันวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี บุญเจริญ ศิริเนำวกุล 

(บรรยำย 9 กันยำยน พ.ศ. 2553) อำจำรย์มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรีและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

สภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ซ่ึงร ่วม

เป็นวิทยำกรกำรสัมมนำและได้กล่ำวตอนหนึ่งว่ำ 

มหำวิทยำลัยที่เปิดกำรเรียนกำรสอนในระดับบัณฑิต

ศึกษำ เมื่อมีบัณฑิตจบมำจสำนวนหน่ึงและมีกำรเปิด

สอนมำเป็นเวลำพอสมควรแล้วควรมีกำรตรวจสอบ

ควำมถูกต้องของวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ นอกจำก

นี้สภำวิชำกำรและสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัย

รำชภัฏเพชรบุรี มีข้อเสนอแนะควรมีกำรตรวจสอบ

ควำมถูกต้องและสังเครำะห์องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ที่ได ้

จำกวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือนสำข้อมูลที่ได  ้

นสำเสนอต่อองค์กร หน่วยงำน ชุมชนและสังคม 

ในรูปแบบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นสำองค์ควำม

รู ้ที่สังเครำะห์ได้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เช่น  

สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือกำรประชุมในโอกำสต่ำง ๆ 

 ผู้วิจัยในฐำนะที่เป็นคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ 

เป็นอำจำรย์ผู้สอนบัณฑิตศึกษำระดับ ปริญญำโทและ

ปริญญำเอกและเป็นรองผู้อสำนวยกำรสสำนักส่งเสริม

วิชำกำรและงำนทะเบียนท่ีรับผิดชอบกสำกับดูแลงำน

บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีโดยตรง จึง

มคีวำมสนใจทีจ่ะทสำวจิยัเรือ่งกำรวเิครำะห์ควำมถกูต้อง 

และสังเครำะห์องค ์ควำมรู ้ที่ได ้จำกวิทยำนิพนธ์ 

ดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เพชรบุรีประโยชน์ที่ได้จำกกำรวิจัยนสำไปเสนอต่อที่

ประชมุบณัฑติศกึษำ สภำวชิำกำรและสภำมหำวทิยำลยั

และเสนอต่อกำรประชุมอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อำจำรย์ประจสำหลกัสตูร อำจำรย์ผูส้อน อำจำรย์ผูค้วบคมุ 

คณะกรรมกำรผู้สอบวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ใน

กำรนสำข้อมูลที่ค ้นพบไปปรับปรุงหรือหำแนวทำง

ในกำรกสำกับ ติดตำมดูแลให้งำนวิทยำนิพนธ์และ

ดุษฎีนิพนธ์มีควำมถูกต้องและสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้

ใหม่ให้มำกยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อวงวิชำกำรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ดังนี้

  1. เพือ่วเิครำะห์ควำมถกูต้องของวทิยำนพินธ์และ

ดุษฎีนิพนธ์ระดับ

  2. เพือ่สงัเครำะห์องค์ควำมรูท้ีไ่ด้จำกวทิยำนพินธ์ 

(1) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ (2) สำขำวิชำ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ (3) สำขำวิชำกำร

บริหำรธุรกิจ (4) สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ และ 

(5) สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน และองค์ควำม

รู้ที่ได้จำกดุษฎีนิพนธ์ (1) สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำ สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศคุณภำพ และ 

(2) สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ขอบเขตของการวิจัย

 1. ขอบเขตด้านตัวแปร

    ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยกสำหนด 

เอำไว้ดังนี้

  1.1 ตัวแปรอิสระ ผู้วิจัยกสำหนดวิทยำนิพนธ์

จำก 5 สำขำวิชำและดุษฎีนิพนธ์จำก 3 สำขำวิชำ ที่เป็น

วิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ดังนี้

   1.1.1 วิทยำนิพนธ์ ได้แก่ (1) สำขำ
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วิชำรัฐประศำสนศำสตร์ (2) สำขำวิชำเทคโนโลยี

คอมพวิเตอร์เพือ่กำรศกึษำ (3) สำขำวชิำกำรบรหิำรธุรกจิ 

(4) สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ และ (5) สำขำวิชำ

หลักสูตรและกำรสอน

   1.1.2 ดุษฎีนิพนธ์ ได้แก่ (1) สำขำวิชำ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (2) สำขำวิชำเทคโนโลยี

สำรสนเทศคุณภำพ และ (3) สำขำวิชำกำรจัดกำร

เทคโนโลยี 

 1.2 ตัวแปรตำม ได้แก่ 

  1.2.1 วเิครำะห์ควำมถกูต้องในส่วนประกอบ

ของกำรรำยงำนวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบับ

สมบูรณ์ของบัณฑิตศึกษำ

   1.2.2 กำรสังเครำะห์องค์ควำมรู ้  ท่ีได้

จำกวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีโดยแยกตำมหลักสูตรและ

สำขำวิชำดังนี้

    1.2.2.1 วิทยำนิพนธ์ ได้แก่ (1) สำขำ

วิชำรัฐประศำสนศำสตร์ (2) สำขำวิชำเทคโนโลยี

คอมพวิเตอร์เพือ่กำรศกึษำ (3) สำขำวชิำกำรบรหิำรธุรกจิ 

(4) สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ และ (5) สำขำวิชำ

หลักสูตรและกำรสอน

    1.2.2.2 ดุษฎีนิพนธ์ ได้แก่ (1) สำขำ

วิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (2) สำขำวิชำเทคโนโลยี

สำรสนเทศคุณภำพ และ (3) สำขำวิชำกำรจัดกำร

เทคโนโลยี

 2. ขอบเขตด้านสถานที ่วทิยำนพินธ์บณัฑติศกึษำ 

ฉบับสมบูรณ์ระดับปริญญำโท และดุษฎีนิพนธ ์  

ระดับปริญญำเอก มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 เพือ่นสำข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรตรวจสอบควำมถกูต้อง 

ของวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ผู ้วิจัยนสำเสนอต่อ 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบณัฑติศึกษำ กำรประชมุสภำ

วิชำกำรและกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย และเสนอ

ต่อกำรประชุมอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์

ประจสำหลักสูตร อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ผู้ควบคุม คณะ

กรรมกำรผู ้สอบวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ สำขำ

วิชำต่ำง ๆ ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัย

รำชภัฏเพชรบุรี ในกำรนสำไปเป็นข้อมูลเพื่อกสำหนด

ทิศทำงกำรปรับปรุงและกำรพัฒนำงำนวิทยำนิพนธ์

และดษุฎนีพินธ์ของบณัฑติศกึษำให้มคีวำมถกูต้องมำก

ยิ่งขึ้นต่อไป

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

  กำรวจิยัในครัง้นี ้ผูว้จิยักสำหนดประชำกรและกลุม่

ตัวอย่ำง ดังนี้

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย กสำหนดเอำไว้ดังนี้

 1. วิทยำนิพนธ์บัณฑิตศึกษำระดับปริญญำโท 

จสำนวน 638 เรื่อง จำกผู้ที่จบกำรศึกษำระดับบัณฑิต

ศึกษำใน 5 สำขำวิชำดังต่อไปน้ี ระดับปริญญำโท (1) 

สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จสำนวน 374 เรื่อง (2) 

สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ จสำนวน 

21 เรื่อง (3) สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ จสำนวน 145 

เรื่อง (4) สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน จสำนวน 47 

เรื่อง (5) สำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจ จสำนวน 51 เรื่อง 

รวมวิทยำนิพนธ์ทั้งหมด จสำนวน 638 เรื่อง

 2. ดุษฎีนิพนธ์ บัณฑิตศึกษำ ระดับปริญญำเอก 

จสำนวน 88 เรื่อง จำก 3 สำขำวิชำ ดังต่อไปนี้ [3] ระดับ

ปรญิญำเอก (1) สำขำวชิำยทุธศำสตร์กำรพฒันำ จสำนวน 

21 เรื่อง (2) สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศคุณภำพ 

จสำนวน 41 เรื่อง (3) สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี 

จสำนวน 26 เรื่องรวมดุษฎีนิพนธ์ทั้งหมด จสำนวน 88 

เรือ่ง รวมประชำกรวทิยำนพินธ์และดษุฎนีพินธ์ทัง้หมด

เท่ำกับ 726 เรื่อง

กลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

 ผูว้จิยักสำหนดขนำดตวัอย่ำงโดยใช้เทคนคิกำรเปิด

ตำรำงของเคร์ซี่และมอร์แกน (Kejcie and Morgan) [4] 

ได้ขนำดตวัอย่ำงกำรวจิยัทีเ่ป็นวทิยำนพินธ์ระดบับณัฑติ

ศกึษำ จสำนวนทัง้หมด 398 เรือ่ง และตวัอย่ำงดษุฎนีพินธ์

ระดบับณัฑติศกึษำ จสำนวน 79 เรือ่ง รวมตัวอย่ำงทีใ่ช้ใน
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กำรวจิยัท้ังหมดจสำนวน 477 เรือ่ง ดงัตำรำงประชำกรและ

กลุ่มตัวอย่ำงต่อไปนี้

 เมือ่ผูว้จิยัได้ขนำดตวัอย่ำงของกำรวจิยัแล้ว ต่อไป

ผูว้จิยักสำหนดเทคนคิกำรสุม่ตวัอย่ำง (Random Sampling 

Technique) ของกำรวิจัยซึ่งดสำเนินกำร 2 ขั้นตอนดังนี้

 1. กำรสุ่มขั้นตอนแรก ผู้วิจัยใช้เทคนิคกำรสุ่ม

ตัวอย่ำงแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling 

Technique) วทิยำนพินธ์ตำมสำขำวชิำระดบัปรญิญำโท

ทั้ง 5 สำขำวิชำ ได้แก่ (1) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 

(2) สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรศึกษำ  

(3) สำขำวชิำกำรบรหิำรกำรศกึษำ (4) สำขำวชิำหลกัสตูร

และกำรสอน (5) สำขำวชิำกำรบรหิำรธุรกจิ สุม่ตวัอย่ำง 

แบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling 

Technique) ดุษฎีนิพนธ์ ตำมสำขำวิชำระดับปริญญำ

เอกทั้ง 3 สำขำวิชำ ได้แก่ (1) สำขำวิชำยุทธศำสตร์ 

กำรพัฒนำ (2) สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศคุณภำพ 

และ (3) สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี เพื่อให้ได้  

กลุ ่มของตัวอย ่ำงกำรวิจัยในลสำดับแรก จำกนั้น 

จึงใช้เทคนิคกำรสุ่มในขั้นที่สองต่อไป

  2. กำรสุม่ขัน้ทีส่อง เมือ่ได้ขนำดของกลุม่ตัวอย่ำง

แต่ละกลุ่มจำกกำรใช้เทคนิคกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่ง

ชัน้ภมูแิล้ว ขัน้ตอนต่อไปผูว้จิยัจงึสุม่วทิยำนพินธ์แต่ละ

เรื่องจำกแต่ละสำขำวิชำด้วยเทคนิคกำรสุ่มตัวอย่ำง

แบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling) เพื่อนสำ

วทิยำนพินธ์ทีสุ่ม่ได้จำกแต่ละสำขำวชิำนัน้มำตรวจสอบ

ควำมถูกต้องตำมแบบตรวจสอบที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นต่อไป 

การสร้างเครื่องมือวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบ

ตรวจสอบควำมถกูต้องของวทิยำนพินธ์และดษุฎนีพินธ์

ระดับบัณฑิตศึกษำที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นมำ เพื่อนสำไปตรวจ

สอบควำมถูกต้องของวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 

ทีละเรื่องโดยผู้วิจัยเป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งแบบตรวจสอบ

วทิยำนพินธ์และดษุฎนีพินธ์ทีผู่ว้จิยัสร้ำงขึน้มำ ประกอบ

ด้วย 4 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นแบบตรวจเช็คข้อมูล 

เบื้องต้นของวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ส่วนที่ 2 

ล�าดบั สาขาวชิาทีเ่ปิดสอน

ประชากร ตวัอย่าง

จ�านวน
วทิยานพินธ์

จ�านวน
ดษุฎนีพินธ์

จ�านวน
วทิยานพินธ์

จ�านวน
ดษุฎนีพินธ์

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ระดบัปรญิญาโท

รฐัประศำสนศำสตร์

เทคโนโลย ีคอมพวิเตอร์เพือ่กำรศกึษำ

กำรบรหิำรกำรศึกษำ

หลกัสตูรและกำรสอน

บรหิำรธรุกจิ

ระดบัปรญิญาเอก

ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ

เทคโนโลย ีสำรสนเทศคณุภำพ

กำรจดักำรเทคโนโลยี

374

21

145

47

51

-

-

-

-

-

-

-

-

21

41

26

189

19

104

42

44

-

-

-

-

-

-

-

-

19

36

24

รวม 638  เรือ่ง 88  เรือ่ง 398  เรือ่ง 79  เรือ่ง

รวมทัง้หมด 726 เรือ่ง 477 เรือ่ง

ตำรำงที่ 3.1 แสดงประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
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เป็นแบบตรวจสอบควำมถูกต้องของวิทยำนิพนธ์

และดุษฎีนิพนธ์ กสำหนดเป็นแบบมำตรำส่วน 5 ระดับ 

ได้แก่ 1) ไม่ถูกต้อง 2) ควำมถูกต้องพอใช้ 3) ไม่แน่ใจ  

4) มีควำมถูกต้องมำก และ 5) มีควำมถูกต้องมำกที่สุด 

ส่วนที่ 3 เป็นลักษณะของผิดพลำดของวิทยำนิพนธ์

และดุษฎีนิพนธ์ตำมควำมคิดเห็นของผู ้วิจัย และ 

ส่วนที ่4 เป็นตวัแปรและองค์ควำมรูท้ีพ่บในวทิยำนพินธ์

และดษุฎนีพินธ์ โดยในกำรสร้ำงเครือ่งมอืมขีัน้ตอนดงันี้

 1. ศึกษำเอกสำรงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง นสำมำเขียน

เป็นประเด็นในกำรพิจำรณำควำมถูกต้องในจุดต่ำง ๆ 

ของวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

 2. แบบตรวจสอบควำมถูกต้องวิทยำนิพนธ์และ

ดุษฎีนิพนธ์ที่สร้ำงเสร็จแล้ว ผู้วิจัยนสำมำทบทวนและ

ตรวจสอบสสำนวนภำษำในแต่ละประเดน็ทีพ่จิำรณำ เพือ่

ปรับปรุงให้ข้อควำมที่ใช้เป็นประเด็นในกำรพิจำรณำ

ตรวจสอบควำมถูกต้องดีขึ้น 

  3. แบบตรวจสอบควำมถูกต้องของวิทยำนิพนธ์

และดุษฎีนิพนธ์ที่ผู้วิจัยปรับปรุงดีแล้ว ผู้วิจัยนสำไปให้

ผู้เชี่ยวชำญจสำนวน 3 ท่ำน พิจำรณำตรวจสอบควำม

เที่ยงตรงตำมเนื้อหำ (Content Validity) กำรตรวจสอบ

ควำมเที่ยงตรงตำมเนื้อหำ เป็นกำรตรวจสอบที่ต้องกำร

ตรวจสอบควำมสำมำรถของข้อควำมที่เป็นประเด็นใช้

พิจำรณำประเมินวิทยำนิพนธ์ ว่ำข้อควำมท่ีใช้พิจำรณำ

นัน้ตรงตำมทีต้่องกำรประเมนิหรอืไม่ ซึง่กำรตรวจสอบ 

ข ้อควำมท่ีใช ้ พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต ้อง 

ตรงตำมสิ่งที่ต้องกำรตรวจสอบหรือไม่นั้น ไม่สำมำรถ

กสำหนดหรือคสำนวณออกมำเป ็นตัวเลขได้  ผู ้วิจัย 

จึงเลือก กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงตำมเนื้อหำ โดย

อำศัยกำรพิจำรณำจำกผู้เช่ียวชำญ กำรตรวจสอบควำม

ตรงตำมเนื้อหำโดยให้ผู้เช่ียวชำญพิจำรณำ (Experts’s 

judgment of content) เป็นวิธีท่ีใช้ประสบกำรณ์และ

ควำมชสำนำญของผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำข้อควำมแต่ละ

ข้อควำมว่ำตรงประเดน็หรอืไม่ จงึเป็นวธิทีีล่ะเอยีดอ่อน

และเทีย่งตรงวธิหีนึง่ในกำรตรวจสอบเครือ่งมอืกำรวจิยั 

ดงันัน้กำรวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัจงึเลอืกกำรประเมนิเครือ่งมอื

กำรวิจัยที่เป็นแบบตรวจสอบควำมเที่ยงตรงตำมเนื้อหำ

วิทยำนิพนธ์ 

  4. เมื่อปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชำญ

แล้ว ผู้วิจัยนสำแบบตรวจสอบควำมถูกต้อง ไปจัดพิมพ์

เป็นแบบตรวจสอบควำมถูกต้องฉบับสมบูรณ์และนสำ

ไปเก็บรวบรวมข้อมูลในงำนวิจัยต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลงำนวิจัย

ดังนี้

 1. ผู้วิจัยได้ติดต่อทำงโทรศัพท์ไปยังผู้อสำนวยกำร

สสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เพื่อ

ชี้แจงเบื้องต้นถึงวัตถุประสงค์ของกำรดสำเนินกำรก่อน

เข้ำไปศึกษำ เพ่ือพิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของ

วิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ที่เก็บในชั้นเก็บของสสำนัก

วิทยบริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

  2. หลังจำกติดต่อทำงโทรศัพท์ เพื่อสร้ำงควำม

เข้ำใจในเบื้องต้นแล้ว ผู้วิจัยจะทสำหนังสือจำกผู้วิจัยไป

ยังผู้อสำนวยกำรสสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เพชรบุรี เพื่อขอควำมอนุเครำะห์เข้ำไปเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เป็นตัวอย่ำงวิทยำนิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 

อย่ำงเป็นทำงกำรทีหลัง

 3. เม่ือได้รับอนุญำตจำกผู ้อสำนวยกำรสสำนัก

วิทยบริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ผู้วิจัยจึงจะ

เข้ำไปเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยที่เป็นวิทยำนิพนธ์

และดุษฎีนิพนธ์ที่ เก็บในชั้นเก็บอย่ำงสุ ่มทีละเรื่อง

มำศึกษำเพื่อพิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องตำม

ประเด็นที่กสำหนดไว้และวิเครำะห์ประเด็นควำมรู  ้

ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในเครื่องมือ 

กำรวิจัยที่กสำหนดเป็นแบบตรวจสอบควำมถูกต้อง  

ที่ผู ้วิจัยสร้ำงขึ้นมำจนครบตำมจสำนวนขนำดตัวอย่ำง 

กำรวิจัยที่กสำหนด

 4. บันทึกจสำนวนตัวอย่ำงที่นสำมำตรวจสอบ 

ควำมถูกต้องของวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ใน 

แต่ละวัน จนครบทุกสำขำวิชำตำมที่กสำหนดเป็น 

ตัวอย่ำงของกำรวิจัย
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การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวเิครำะห์ข้อมลูกำรวจิยัหลงัจำกทีเ่กบ็รวบรวม

ข้อมูลกำรวิจัยมำแล้ว ผู ้วิจัยนสำแบบตรวจสอบควำม

ถูกต้องที่เก็บรวบรวมข้อมูลมำแล้ว มำวิเครำะห์ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สสำเร็จรูป SPSS ดังนี้

 ตอนที่ 1 วิเครำะห์ตรวจสอบควำมถูกต้องของ

ข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติค่ำควำมถี่ และค่ำร้อยละของ

ตัวอย่ำงที่รวบรวมมำ

 ตอนที่ 2 วิเครำะห์ผลกำรพิจำรณำควำมถูกต้อง

ของวทิยำนพินธ์และดษุฎนีพินธ์ด้วยสถติค่ิำควำมถีแ่ละ

ค่ำร้อยละ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิจัยครั้งน้ีผู ้วิจัยได้นสำข้อมูลจำกแบบตรวจ

สอบควำมถูกต้องของวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

ที่ผู ้วิจัยเป็นผู ้ตรวจสอบเองทีละชุดมำวิเครำะห์ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ด้วยสถิติค่ำควำมถี ่

และค่ำร้อยละ

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นของวทิยานพินธ์

และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

ตำรำงที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

ข้อมลูเบือ้งต้นของวิทยานพินธ์และดษุฎนีพินธ์
จ�านวน 

(n = 477)
ร้อยละ

1. ระดบังำนวจิยั
 วทิยำนิพนธ์
 ดษุฎนิีพนธ์

398
79

83.40
16.60

รวม 477 100.00

2. สำขำวชิำและระดบักำรศึกษำ
 2.1 สำขำวิชำระดบัปรญิญำโท
  รฐัประศำสนศำสตร์
  เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพือ่กำรศึกษำ
  กำรบรหิำรกำรศึกษำ
  หลักสตูรและกำรสอน
  บรหิำรธรุกจิ
 2.2 สำขำวิชำระดบัปรญิญำเอก
  ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ
  เทคโนโลยสีำรสนเทศคณุภำพ
  กำรจดักำรเทคโนโลยี

189
19
104
44
19

19
36
24

39.60
4.00
21.80
8.80
9.20

4.00
7.50
5.00

รวม 477 100.00

3. ตสำแหน่งทำงวิชำกำรของท่ีปรกึษำวิทยำนพินธ์และดษุฎนีพินธ์
 มตีสำแหน่งทำงวิชำกำร
 ไม่มตีสำแหน่งทำงวิชำกำร

317
160

66.50
33.50

รวม 477 100.00
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 จำกตำรำงท่ี 1 พบว่ำ วิทยำนิพนธ์ มีจสำนวน 398 

เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ 83.40 ดษุฎนีพินธ์ มจีสำนวน 79 เรือ่ง 

คดิเป็นร้อยละ 16.60 ส่วนสำขำวชิำทีม่วีทิยำนพินธ์มำก

ที่สุด ได้แก่ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จสำนวน 189 

เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ 39.60 รองลงมำได้แก่ สำขำวชิำกำร

บริหำรกำรศึกษำ จสำนวน 104 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

21.80 ส่วนดุษฎีนิพนธ์จสำนวนมำกที่สุด ได้แก่ สำขำ

วิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศคุณภำพ จสำนวน 36 เรื่อง 

คิดเป็นร้อยละ 7.50 จสำนวนน้อยท่ีสุด ได้แก่ สำขำวิชำ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ จสำนวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

4.00 ตสำแหน่งทำงวชิำกำรของทีป่รกึษำวทิยำนพินธ์และ

ดุษฎีนิพนธ์ มีตสำแหน่งทำงวิชำกำร จสำนวน 317 คน คิด

เป็นร้อยละ 66.50 ไม่มตีสำแหน่งทำงวชิำกำร จสำนวน 160 

คน คิดเป็นร้อยละ 33.50

ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ และ

ดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

 1 .  ผ ล ก ำ ร สั ง เ ค ร ำ ะ ห ์ อ ง ค ์ ค ว ำ ม รู ้ ที่ ไ ด ้

จำกวิทยำนิพนธ ์  ระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำ 

รัฐประศำสนศำสตร์ ผู้วิจัยกสำหนดเป็นกรอบขององค์

ควำมรู้ในสำขำนี้ ไว้ดังนี้

ภาพที่ 1 สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกกำรวิเครำะห์ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์

1. กำรมีส่วนร่วม

2. ควำมมั่นคงในกำรทสำงำน

3. กำรสร้ำงขวัญกสำลังใจ

4. หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำร

5. กำรให้บริกำร

6. กำรติดตำมประเมินผลงำน

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

1. ต้นแบบเทคโนโลยีสื่อประสม

2. ประสิทธิภำพของตัวแบบ

3. กำรยอมรับตัวแบบเทคโนโลยี

4. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้

สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เพื่อการศึกษา

 2. ผลกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้ท่ีได้จำกวิทยำนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

เพื่อกำรศึกษำ ผู้วิจัยกสำหนดเป็นกรอบขององค์ควำมรู้ในสำขำนี้ ไว้ดังนี้

ภาพที่ 2 สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกกำรวิเครำะห์ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ
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 5. ผลกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ผู้วิจัยกสำหนด

เป็นกรอบขององค์ควำมรู้ในสำขำวิชำนี้ ดังนี้ 

1. ควำมผูกพันต่อองค์กร

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรทสำงำน

3. ภำวะผู้นสำ

4. แรงจูงใจในกำรทสำงำน

5. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

1. กำรมีส่วนร่วม

1. วิธีสอน

2. ของโรงเรียนต่อชุมชน

2. กำรจัดกำรเรียนรู้

3. กำรประกันกำรศึกษำ

3. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

4. พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรในโรงเรียน

4. พฤติกรรมกำรบริหำรของผู้บริหำรในโรงเรียน

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชา
หลักสูตร และการสอน

ภาพที่ 3 สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกกำรวิเครำะห์ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ

 3. ผลกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำกำรบริหำร กำรศึกษำ  

ผู้วิจัยกสำหนดเป็นกรอบขององค์ควำมรู้ในสำขำนี้ ไว้ดังนี้ 

ภาพที่ 4 สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกกำรวิเครำะห์ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน

 4. ผลกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู ้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน ผู ้วิจัยกสำหนด 

เป็นกรอบขององค์ควำมรู้ในสำขำวิชำนี้ ไว้ดังนี้

ภาพที่ 5 สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกกำรวิเครำะห์ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
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 6. ผลกำรสงัเครำะห์องค์ควำมรูท้ีไ่ด้จำกดษุฎนีพินธ์ สำขำวชิำยทุธศำสตร์กำรพฒันำผูว้จิยักสำหนดเป็นกรอบของ

องค์ควำมรู้ในสำขำวิชำนี้ ไว้ดังนี้ 

 ภาพที่ 6 สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกกำรวิเครำะห์ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

 7. ผลกำรสังเครำะห์องค์ควำมรูท้ีไ่ด้จำกดษุฎนีพินธ์ ระดบับณัฑติศกึษำ สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศคณุภำพ

ผู้วิจัยกสำหนดเป็นกรอบขององค์ควำมรู้ในสำขำวิชำนี้ ไว้ดังนี้ 

 ภาพที่ 7 สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกกำรวิเครำะห์ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศคุณภำพ

ภาพที่ 8 สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกกำรวิเครำะห์ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี

 8. ผลกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้ท่ีได้จำกดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลย ี

ผู้วิจัยกสำหนดเป็นกรอบขององค์ควำมรู้ในสำขำวิชำนี้ ไว้ดังนี้ 

1. กำรสร้ำงยุทธศำสตร์

2. ผลกำรประเมินยุทธศำสตร์

3. ประเมินผลกำรใช้ยุทธศำสตร์

4. กำรมีส่วนร่วม

สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. กำรพัฒนำตัวแบบสำรสนเทศคุณภำพ

2. ประเมินกำรยอมรับตัวแบบสำรสนเทศคุณภำพ

สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ

1. ระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี

2. ประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี

3. องค์ประกอบของระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี

4. ประเมินกำรยอมรับระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี

5. ตัวบ่งชี้กำรจัดกำรเทคโนโลยี

สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยี
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สรุปผลการวิจัย

  1. สรุปผลกำรวิเครำะห์ข ้อมูลเบื้องต้นของ

วิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

  ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยำนิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 

สรุปได้ดังนี้

  วิทยำนิพนธ์ มีจสำนวน 398 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

83.40 ดษุฎนีพินธ์ มจีสำนวน 79 เรือ่ง คดิเป็นร้อยละ 16.60 

ส่วนสำขำวชิำทีม่วีทิยำนพินธ์มำกทีส่ดุ ได้แก่ สำขำวชิำ

รัฐประศำสนศำสตร์ จสำนวน 189 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

39.60 รองลงมำได้แก่ สำขำวชิำบรหิำรกำรศกึษำ จสำนวน 

104 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.80 ส่วนดุษฎีนิพนธ์จสำนวน

มำกทีสุ่ด ได้แก่ สำขำวชิำสำรสนเทศคณุภำพ จสำนวน 36 

เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.50 จสำนวนน้อยที่สุด ได้แก่ สำขำ

วิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ จสำนวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อย

ละ 4.00 ตสำแหน่งทำงวิชำกำรของที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์

และดุษฎีนิพนธ์ มีตสำแหน่งทำงวิชำกำร จสำนวน 317 คน 

คิดเป็นร้อยละ 66.50 ไม่มีตสำแหน่งทำงวิชำกำร จสำนวน 

160 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50

 2.  สรุปผลกำรวิ เครำะห ์ควำมถูกต ้องของ

วิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

  2.1 ผลกำรวเิครำะห์ควำมถกูต้องของวทิยำนพินธ์ 

สรุปได้ดังนี้

  (1) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ สรุปได้

ดังนี้ ค่ำเฉลี่ยควำมถูกต้องวิทยำนิพนธ์ พบว่ำ มำกที่สุด

ได้แก่ กสำหนดวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเหมำะสม  

( X = 4.22) เป็นลสำดับแรก 

  (2) สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ

กำรศกึษำ สรปุได้ดงันี ้ค่ำเฉลีย่ควำมถกูต้องวทิยำนพินธ์ 

ลสำดับแรกอยู่ในระดับมำก ได้แก่ สรุปผลกำรวิเครำะห์

ข้อมูลครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย ( X = 4.42) 

  (3) สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ สรุปได้ 

ดังนี้ค่ำเฉลี่ยควำมถูกต้องวิทยำนิพนธ์ ลสำดับแรกอยู่

ในระดับมำก ได้แก่ บอกกำรกระทสำหรือกำรค้นหำ 

อย่ำงชัดเจน ( X = 4.10) 

  (4) สำขำวชิำหลกัสตูรและกำรสอน สรปุได้

ดังนี้ค่ำเฉลี่ยควำมถูกต้องวิทยำนิพนธ์ ลสำดับแรกอยู่ใน

ระดับมำก ได้แก่ กสำหนดกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่อง

มือวิจัยได้ถูกต้อง ( X = 4.11) 

  (5) สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ สรุปได้ดังน้ีค่ำ

เฉลี่ยควำมถูกต้องวิทยำนิพนธ์ ลสำดับแรกอยู่ในระดับ

มำก ได้แก่ กสำหนดกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย

ได้ถูกต้อง ( X = 3.64) 

  2.2. ผลกำรวเิครำะห์ควำมถกูต้องของดษุฎนีพินธ์ 

สรุปได้ดังนี้

   (1) สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ สรุปได้

ดังนี้ค่ำเฉลี่ยควำมถูกต้องดุษฎีนิพนธ์ ลสำดับแรกอยู่ใน

ระดับมำก ได้แก่ ช่ือเรื่องแสดงถึงกำรกระทสำที่จะตอบ

ปัญหำกำรวิจัย ( X = 4.00) 

  (2) สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศคณุภำพ 

สรปุได้ดงันีค่้ำเฉลีย่ควำมถกูต้องดษุฎนีพินธ์ ลสำดบัแรก

อยู่ในระดับมำก ได้แก่ กสำหนดกำรตรวจสอบคุณภำพ

เครื่องมือวิจัยได้ถูกต้อง ( X = 4.30) 

   (3) สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี สรุปได้

ดังนี้ค่ำเฉลี่ยควำมถูกต้องดุษฎีนิพนธ์ ลสำดับแรกอยู่ใน

ระดับมำก ได้แก่ สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลครบถ้วน

ตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย ( X = 4.05) 

 3. สรุปผลกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู ้ที่ได้จำก

วิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

  3.1 องค ์ควำมรู ้ที่ ได ้จำกวิทยำนิพนธ ์ 

สังเครำะห์ได้โดยสรุปดังนี้

    1 )  สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร ์ 

สั ง เครำะห ์องค ์ควำมรู ้  สรุปได ้  6  ด ้ ำน ดั งนี้  

(1) กำรมีส่วนร่วม (2) ควำมมั่นคงในกำรทสำงำน  

(3) กำรสร้ำงขวัญกสำลังใจ (4) หลักธรรมำภิบำลในกำร

บรหิำร (5) กำรให้บรกิำร (6) กำรตดิตำมประเมนิผลงำน

   2) สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ

กำรศึกษำ สังเครำะห์องค์ควำมรู้ สรุปได้ 4 ด้ำน ดังนี้  

(1) ต้นแบบเทคโนโลยีส่ือประสม (2) ประสิทธิภำพ

ของตัวแบบ (3)กำรยอมรับตัวแบบเทคโนโลยี  

(4) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้

   3 )  สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

สังเครำะห์องค์ควำมรู้ สรุปได้ 3 ด้ำน ดังน้ี (1) กำรมี
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ส่วนร่วมของโรงเรยีนต่อชมุชน (2) กำรประกนัคณุภำพ 

กำรศึกษำ (3) พฤติกรรมกำรบริหำรผู้เรียนโรงเรียน

   4) สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 

สังเครำะห์องค์ควำมรู้ สรุปได้ 4 ด้ำน ดังนี้ (1) วิธีสอน 

(2) กำรจัดกำรเรียนรู ้ (3) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  

(4) กำรสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้

   5) สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ สังเครำะห์ 

องค์ควำมรู ้สรปุได้ 5 ด้ำน ดงันี ้(1) ควำมผกูพนัต่อองค์กร 

(2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรทสำงำน (3) 

ภำวะผู้นสำ (4) แรงจูงใจในกำรทสำงำน (5) ควำมพึงพอใจ 

ของผู้ใช้บริกำร

   3 .2  องค ์ควำมรู ้ที่ ได ้จำกดุษฎีนิพนธ ์ 

สังเครำะห์ได้โดยสรุปดังนี้

   1) สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

สังเครำะห์องค์ควำมรู้ สรุปได้ 4 ด้ำน ดังนี้ (1) กำรสร้ำง

ยทุธศำสตร์ (2) ผลกำรประเมนิยทุธศำสตร์ (3) ประเมนิ

ผลกำรใช้ยุทธศำสตร์ (4) กำรมีส่วนร่วม

   2) สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

คุณภำพ สังเครำะห์องค์ควำมรู้ สรุปได้ 2 ด้ำน ดังน้ี  

(1) กำรพัฒนำตัวแบบสำรสนเทศคุณภำพ (2) ประเมิน

กำรยอมรับตัวแบบสำรสนเทศคุณภำพ

   3) สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี 

สังเครำะห์องค์ควำมรู้ สรุปได้ 5 ด้ำน ดังน้ี (1) ระบบ

สำรสนเทศเทคโนโลยี (2) ประสิทธิภำพของระบบ

สำรสนเทศเทคโนโลยี (3) องค์ประกอบของระบบ

สำรสนเทศเทคโนโลยี (4) ประเมินกำรยอมรับระบบ

สำรสนเทศเทคโนโลย ี(5) ตวับ่งชีก้ำรจดักำรเทคโนโลยี

อภิปรายผลการวิจัย

  1. อภิปรำยผลกำรวิเครำะห์ควำมถูกต้องของ

วิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ

   1.1 อภิปรำยผลกำรวิเครำะห์ควำมถูกต้อง

ของวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ 

ดังนี้

  สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ควำมถูกต้อง 

อยู ่ในระดับมำก ได้แก่ กสำหนดวิธีกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เหมำะสม ( X = 4.22) เป็นลสำดับแรก ทั้งนี้อำจ

เป็นเพรำะว่ำประธำนสำขำวิชำมีกำรติดตำมและกสำกับ 

อย่ำงใกล้ชดิ และอำจจดัให้ผูส้อนได้สอนวชิำตำมสำขำ

วิชำที่จบกำรศึกษำ 

   1.2 อภิปรำยผลกำรวิเครำะห์ควำมถูกต้อง

ของดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้

  สำขำวชิำยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ควำมถกูต้อง 

อยู่ในระดับมำกเป็นลสำดับแรกได้แก่ ช่ือเรื่องแสดงถึง

กำรกระทสำที่จะตอบปัญหำกำรวิจัย ( X = 4.00) ลสำดับ

รองลงมำ ได้แก่ เลือกเครื่องมือวิจัยเหมำะสมกับกำรวัด 

ค่ำตัวแปร ( X = 3.89) ทั้งน้ีอำจเป็นไปได้ว่ำอำจำรย ์

ทีป่รกึษำดษุฎนีพินธ์เหน็ว่ำ เครือ่งมอืรวบรวมข้อมลูต้อง

เหมำะกับตัวแปรจึงจะได้ผลกำรวิจัยออกมำสอดคล้อง

กบัควำมเป็นจรงิมำกทีส่ดุ รำยข้อทีม่คีวำมถกูต้องระดบั

ตส่ำสุด และอยู่ในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ระบุประชำกร

และกลุ่มตัวอย่ำงชัดเจน ( X = 2.15) เป็นไปได้ว่ำ ผู้ทสำ

ดษุฎนีพินธ์อำจขำดควำมเข้ำใจในเรือ่งกสำหนดประชำกร

และกลุ่มตัวอย่ำง 

  2. อภิปรำยผลกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้ที่ได้จำก

วิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 

  2 .1  อภิปรำยผลองค ์ควำมรู ้ที่ ได ้จำก

วิทยำนิพนธ์ ดังนี้

   สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ องค์ควำมรู้

ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์กสำหนดได้ 6 ด้ำน ได้แก่ 1) กำร

มีส่วนร่วม 2) ควำมมั่นคงในกำรทสำงำน 3) กำรสร้ำง

ขวัญกสำลังใจ 4) หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำร 5) 

กำรให้บริกำร และ 6) กำรติดตำมประเมินผลงำน ทั้งนี้

เนื้อหำทั้ง 6 ด้ำน ครอบคลุมกับหลักของกำรบริหำร

จัดกำรภำครัฐ ซ่ึงสอดคล้องกับ วัลลภ ลสำพำย [5] ที่

กล่ำวว่ำ รัฐประศำสนศำสตร์จะเริ่มจำกกำรมีส่วนร่วม 

กำรให้บริกำร กำรสรำ้งขวัญกสำลงัใจ กำรบริหำรโดยใช้ 

หลกัธรรมำภบิำล สำขำวชิำเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพือ่

กำรศกึษำ องค์ควำมรูท้ีไ่ด้จำกวทิยำนพินธ์แยกได้ 4 ด้ำน 

ได้แก่ 1) ต้นแบบเทคโนโลยสีือ่ประสม 2) ประสทิธภิำพ

ของตัวแบบ 3) กำรยอมรับตัวแบบเทคโนโลยี และ  

4) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ สำขำวิชำ 
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กำรบริหำรกำรศึกษำ องค์ควำมรู้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์

แยกได้ 4 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรมีส่วนร่วม 2) ของ

โรงเรยีนต่อชมุชน 3) กำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ และ  

4) พฤตกิรรมกำรบรหิำรของผูบ้รหิำรในโรงเรยีน สำขำวชิำ

หลักสูตรและกำรสอน องค์ควำมรู้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ 

แยกได้ 4 ด้ำน ได้แก่ 1) วิธีสอน 2) กำรจัดกำรเรียนรู้  

3) ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรยีน และ 4) กำรสร้ำงสือ่กำรเรยีนรู้  

สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ องค์ควำมรู้ที่ได้แยกเป็น 5 ด้ำน 

ได้แก่ 1) ควำมผูกพันต่อองค์กร 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อประสทิธภิำพกำรทสำงำน 3) ภำวะผูน้สำ 4) แรงจงูใจใน

กำรทสำงำน และ 5) ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 

   2 .2  อภิปรำยผลองค ์ควำมรู ้ที่ ได ้จำก 

ดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้

  สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์ควำมรู ้

ที่ได้แยกเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรสร้ำงยุทธศำสตร์ 

2) ผลกำรประเมินยุทธศำสตร์ 3) ประเมินผลกำรใช้

ยทุธศำสตร์ และ 4) กำรมส่ีวนร่วม สำขำวชิำเทคโนโลยี

สำรสนเทศคุณภำพ องค์ควำมรู้ท่ีได้แยกเป็น 2 ด้ำน 

ได้แก่ 1) กำรพัฒนำตัวแบบสำรสนเทศคุณภำพ และ 

2) ประเมินกำรยอมรับตัวแบบสำรสนเทศคุณภำพ 

สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ท่ีได้แยก

เป็น 5 ด้ำน ได้แก่ 1) ระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี 2) 

ประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี 3) องค์

ประกอบของระบบสำรสนเทศเทคโนโลยี 4) ประเมิน

กำรยอมรบัระบบสำรสนเทศเทคโนโลย ีและ 5) ตวับ่งชี้ 

กำรจัดกำรเทคโนโลยี 

ข้อเสนอแนะการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง กำรวิเครำะห์ควำมถูกต้องและ

สังเครำะห์องค์ควำมรู้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ 

ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ผู้วิจัย

มีข้อเสนอแนะดังนี้

  สำขำวิชำต่ำง ๆ ที่ทสำวิทยำนิพนธ์มีจุดที่ให้

ควำมสสำคัญและจุดที่ควรให้ควำมสสำคัญเพิ่มขึ้นของ

วิทยำนิพนธ์แตกต่ำงกัน เช่น สำขำวิชำรัฐประศำสน-

ศำสตร์ให้ควำมสสำคญักบักำรอภปิรำยอยูใ่นระดบัตสำ่สดุ 

แต่อยู่ในระดับปำนกลำง ( X = 2.56) จึงควรให้ควำม

สสำคัญมำกขึ้นเหมือนกับข้ออื่น ๆ สำขำวิชำเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรศึกษำ ให้ควำมสสำคัญกับสรุปผล

กำรวิเครำะห์ข้อมูลครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

( X = 4.42) มำก แต่ให้ควำมสสำคัญกับช่ือเรื่องแสดง

ถึงกำรกระทสำที่จะตอบปัญหำกำรวิจัย ( X = 2.68) อยู่

ในระดับตส่ำสุด แต่อยู่ในระดับปำนกลำง สำขำวิชำกำร

บริหำรกำรศึกษำ ให้ควำมสสำคัญกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ตรงกับวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมำก ( X = 4.42) แต่ให้

ควำมสสำคัญลสำดับตส่ำสุดคือ กำรอภิปรำยผลอยู่ภำยใต้

ข้อเท็จจริงและมีหลักฐำนเชิงประจักษ์สนับสนุนอย่ำง

เพียงพอ ( X = 2.56) แต่อยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งกำร

อภิปรำยผลเป็นเรื่องของกำรยืนยันแสดงข้อค้นพบที่

มีข้อมูลสนับสนุนก็ถือว่ำสสำคัญไม่น้อยไปกว่ำรำยข้อ

อื่น ๆ อำจำรย์ที่ปรึกษำควรเน้นให้นักศึกษำอภิปรำยผล

ให้มำกขึ้นกว่ำเดิม สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน ให้

ควำมสสำคัญอยู่ในระดับปำนกลำง และเป็นลสำดับตส่ำสุด

ได้แก่ ข้อเสนอแนะในกำรวจิยันสำมำจำกผลกำรวเิครำะห์

ข้อมลู ( X = 2.52) สำขำวชิำบรหิำรธรุกจิให้ควำมสสำคญั

น้อยที่สุด แต่อยู ่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ กสำหนด

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมำะสม ( X = 2.74) 

ส่วนดษุฎนีพินธ์สำขำวชิำยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ให้ควำม

สสำคญัน้อยทีส่ดุ แต่อยูใ่นระดบัน้อย ได้แก่ บอกถงึหน่วย

งำนที่ใช้ประโยชน์จำกกำรวิจัยได้ชัดเจน ( X = 2.37) 

 และระบุประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงชัดเจน ( X = 2.15) 

สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศคณุภำพให้ควำมสสำคญั

น้อยแต่อยูใ่นระดบัปำนกลำงได้แก่ ข้อเสนอแนะในกำร

วิจัยนสำมำจำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ( X = 2.50) ส่วน

สำขำวชิำกำรจดักำรเทคโนโลย ีให้ควำมสสำคญัน้อยทีส่ดุ 

แต่อยู่ในระดันปำนกลำง ได้แก่ บอกถึงหน่วยงำนที่ใช้

ประโยชน์จำกกำรวิจัยได้ชัดเจน ( X = 2.71)

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

  1. วิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรนสำควำมรู้จำก

วทิยำนพินธ์ และดษุฎนีพินธ์ไปใช้ในหน่วยงำน องค์กร 

หรือชุมชน
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  2. วเิครำะห์ปัญหำ สะท้อนจำกกำรทสำวทิยำนพินธ์

และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษำ
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บทคัดย่อ

 กำรเรยีนกำรสอนจำกอดตีจนถงึปัจจบุนัประสบปัญหำมำกในหลำย ๆ  ด้ำน อนัเนือ่งมำจำกกำรขำดแรงจงูใจใน 

กำรเรยีนนัน้มแีนวทำงในกำรแก้ไขให้ดขีึน้ด้วยกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรยีน โดยกำรใช้เกมเข้ำมำประกอบกำรเรยีน

กำรสอน ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีควำมสนใจ ตั้งใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลำ เกิดควำมสนใจในกิจกรรม 

กำรเรียนกำรสอนมำกขึ้น มีควำมสนุกสนำน ไม่เกิดควำมเบื่อหน่ำย 

 กำรวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 2 ข้อดงันี ้1) เพือ่พฒันำเกมคอมพวิเตอร์เพือ่กำรเรยีนรูก้ำรทสำอำหำรโดยใช้ตวัแบบ 

กำรเรียนรู้แบบค้นพบ 2) เพื่อประเมินกำรยอมรับของผู้เล่นที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนรู้กำรทสำอำหำร กลุ่ม

ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันปีที่ 3 สำขำงำนคอมพิวเตอร์กำรธุรกิจ 

วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน จสำนวน 30 คน ใช้วิธีกำรเลือกแบบสุ่มอย่ำงง่ำย สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) เกมคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนรู้กำรทสำอำหำรมีฟังก์ชันกำรทสำงำน 3 ฟังก์ชัน ประกอบด้วย  

(1) กำรแสดงตัวตน (2) กำรแสดงผลคะแนน (3) กำรเลือกเมนูกำรทสำอำหำร 5 เมนู ประกอบไปด้วย ต้มยสำกุ้งนส้ำข้น 

ส้มตสำ ผัดไทย หอยทอด และแกงเขียวหวำน 2) ผลกำรประเมินกำรยอมรับของผู้เล่นเกมคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนรู้ 

กำรทสำอำหำร ประกอบด้วย 5 ด้ำน ดังนี้ (1) ด้ำนปฏิกิริยำโต้ตอบกับผู้ใช้ยอมรับอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 

( Χ = 4.64) (2) ด้ำนกำรนสำเสนอภำพยอมรับอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย ( Χ =4.62) (3) ด้ำนเสียงที่ใช้ ยอมรับ



52 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
Vol.8 No.1 January-April 2018

ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

อยู่ในระดับมำกที่สุดมีค่ำเฉลี่ย ( Χ =4.65) (4) ด้ำนควำมสนุกยอมรับอยู่ในระดับมำกที่สุดมีค่ำเฉลี่ย ( Χ = 0.54) และ  

(5) ด้ำนเนื้อหำยอมรับอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย Χ =4.76

ค�าส�าคัญ : เกมคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนรู้กำรทสำอำหำร เมนูอำหำร

 

Abstract

 Learning and teaching from the past to the present has been faced with many problems in many areas due to 

the lack of motivation to learn. They can be solved by building a better environment for learning. This can be done 

by using the games to engage teaching. This will motivate the students to pay attention, willing, and ready to learn 

all the time, more interest in learning. It is also fun.

 This research had 3 objectives as follows : 1) To develop a computer game for learning how to cook using 

models. It is discovery learning. 2) To assess the adoption of players with a computer game to learn to how to  

cook. The samples group used in this research is 30 vocational certificate 3rd year students majoring in computer 

applications for businesses, Bangsaphan Industrial and Community Education College. The sample was selected 

using simple random method. The statistics used in research are means and standard deviation.

 The results found that : 1) Computer game for learning how to cook has 3 functions : (1) Identification 

(2) Display points (3) Selecting food to cooking with 5 dishes : Tom Yam Shrimp soup, papaya 

salad, Pad Thai, fried oysters and green curry  2) The assessment result of acceptance of computer 

games for learning how to cook comprises of 5 areas : (1) The content was accepted at the highest 

level with a mean ( Χ = 4.76) followed by (2) Audiowas highly accepted with a mean ( Χ = 4.65),  

(3) User interaction was accepted at the highest level with a mean  ( Χ = 4.64), (4) the visual presentation was highly 

accepted with a mean ( Χ = 4.62 ), and (5) Enjoyment was highly accepted with a mean  ( Χ = 0.54). 

Keywords : Computer games for learning how to cook,  Food Menu 
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บทน�า

 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 

[1] มีผลให้เกิดกำรปฏิรูปกำรศึกษำโดยเฉพำะหมวด 

4 แนวกำรจัดกำรศึกษำเป็นกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนสสำคัญที่สุดแนวทำงกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ตำม 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห ่งชำติได ้กล ่ ำวถึ ง

ลักษณะกระบวนกำรเรียนรู้ที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้ [2]  

1) กำรเรียนรู้แบบองค์รวมโดยบูรณำกำรควำมสำมำรถ

และเนื้อหำสำระของภูมิปัญญำท้องถิ่นและสำกลให้

มีควำมสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกันและมีควำมสมดุล 

2) กำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขโดยให้ผู ้เรียนสำมำรถ

เลือกเรียนตำมควำมถนัดในบรรยำกำศที่เข้ำใจและ

มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู ้เรียนมีควำมเป็นอิสระควำม

สนุกสนำนควำมอบอุ่นและควำมสสำเร็จควำมสุขที่เกิด

ขึ้นภำยในจิตใจของผู้เรียน 3) กำรเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรปรับตัวในกำรอยู่

ร่วมกนักบัผูอ้ืน่ได้ช่วยเหลอืยอมรบัซึง่กนัและกนัได้ทกุ

เมื่อซึ่งจะเป็นกำรปลูกฝังคุณธรรมท่ีดีงำมสสำหรับกำร

ทสำงำนร่วมกันจะทสำให้เกิดกำรพัฒนำทักษะทำงสังคม

และทักษะกำรทสำงำนที่ดีตำมไปด้วย 4) กำรเรียนรู้จำก

กำรคิดและปฏิบัติจริงโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำร

ใช้สมองและสองมือส่วนกำรคิดเป็นควำมสำมำรถของ

สมองในกำรประมวลข้อมูลควำมรู้และประสบกำรณ์

ต่ำง ๆ  ทีม่อียูใ่ห้เป็นควำมรูใ้หม่วธีิกำรใหม่เพือ่นสำไปใช้

ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกัน 

เมื่อผู ้ เรียนได้คิดแล้วจะต้องนสำไปปฏิบัติจริงจึงจะ

เป็นกำรเรียนรู้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 5) กำรเรียนรู้

กระบวนกำรเรียนรู้ของตนเองโดยให้ผู้เรียนได้เรียน

รู้อย่ำงใคร่ครวญและทบทวนตนเองอย่ำงรอบด้ำนมี

กำรรับรู้ลีลำกำรเรียนรู้และควำมถนัดของตนเองเน้น

กำรเรียนรู้กระบวนกำรว่ำกำรเรียนรู้แต่ละครั้งเกิดขึ้น

อย่ำงไรเรียนด้วยวิธีกำรอะไรมีขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนจบ

อย่ำงไรประเมินจุดดีจุดด้อยและปรับปรุงกระบวนกำร

เรียนรู้ของตนเองเพ่ือนสำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนวิธีกำร

เรียนรู้ให้เหมำะสมพร้อมที่จะนสำไปใช้ในกำรเรียนรู้

ครั้งต่อไป

 กำรเรยีนรูผ่้ำนเกม (games based learning) ถอืเป็น

นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ที่นสำเอำควำมสนุกสนำนของ

เกมและเนื้อหำบทเรียนวิชำต่ำง ๆ มำผสมผสำน และ

ออกแบบให้อยู่ในรูปแบบใหม่เข้ำด้วยกัน ทสำให้ผู้เรียน

ได้รบัทัง้ควำมรูแ้ละควำมเพลดิเพลนิไปพร้อม ๆ  กนั โดย

เฉพำะในลกัษณะของเกมจสำลองสถำนกำรณ์ (simulation 

game) ที่มีกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมกำรเรียนรู้ที่สนุกสนำน 

เพลดิเพลนิ ทสำให้กำรเรยีนรูไ้ม่น่ำเบือ่ และมคีวำมท้ำทำย  

เกมจึงเหมำะสมสสำหรับกำรนสำมำสร้ำงเป็นเกมเพื่อกำร

เรียนรู้ กำรเล่นเกมนอกจำกจะได้รับควำมสนุกสนำน

แล้ว ยังสอดแทรกควำมรู้ มีกำรส่งเสริมกำรรับรู้ด้วย 

ตำมหลักกำรเรียนรู้เชิงหรรษำ (edutainment) ซึ่งกำร

เรียนรู้ให้ประสบผลสสำเร็จควรที่จะต้องให้ทุกคนได้มำ

เรียนรู้ โดยใช้ตัวแบบกำรสอนแบบค้นพบ ดังที่ สุรำงค์ 

โคว้ตระกลู [3] ได้กล่ำวโดยสรปุว่ำกำรสอนแบบค้นพบ 

(discovery learning) เป็นกำรสอนที่ผู้เรียนจะได้รับ 

กำรแนะนสำจำกผู้สอนอย่ำงมีขอบเขตจสำกัด หรืออำจ

ไม่มีเลย ซ่ึงเป็นรูปแบบวิธีกำรสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

รู ้จักคิดแก้ปัญหำด้วยตนเองเป็นหลัก มุ ่งหวังให้มี

ส่วนร่วมในกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้  

กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ และ 

กำรเรียนรู ้ที่ ดีนั้นจะต ้อง เกิดจำกกำรหยั่ งรู ้ จำก 

ตัวผู้เรียนเอง ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมขึ้น 

กำรเรยีนรูโ้ดยวธินีีเ้ป็นกำรเปิดโอกำสให้ผูเ้รยีนมอีสิระ

ในกำรเรียนตำมควำมสนใจดังที่ ปรัชญนันท์ นิลสุข 

[4] ได้กล่ำวถึงประเภทกำรค้นพบไว้ว่ำ เพื่อให้ผู้เรียน 

ได้มีโอกำสทดลองกระทสำสิ่งต่ำง ๆ ก่อน จนกระทั่ง 

หำข้อมูลได้ด้วยตนเอง โปรแกรมจะเสนอปัญหำให ้

ผู ้เรียนได้ลองผิดกระทสำสิ่งต่ำง ๆ ก่อน จนกระทั่ง 

หำข้อมูลได้ด้วยตนเอง โปรแกรมจะเสนอปัญหำให ้

ผูเ้รยีนได้ลองผดิลองถกู และให้ข้อมลูแก่ผูเ้รยีนเพือ่ช่วย

ผู้เรียนในกำรค้นพบนั้น จนกว่ำจะได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อพัฒนำเกมคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนรู ้ 

กำรทสำอำหำรโดยใช้ตัวแบบกำรเรียนรู้แบบค้นพบ
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 2. เพื่อประเมินกำรยอมรับของผู้เล่นท่ีมีต่อเกม

คอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนรู้กำรทสำอำหำร

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 กำร วิ จัยในค ร้ังนี้ ตั วแปรที่ ต ้องศึกษำดั งนี้  

1. ตัวแปรอิสระคือ กำรเล่นเกมคอมพิวเตอร์เพื่อกำร

เรียนรู้กำรทสำอำหำร 2. ตัวแปรตำม คือ กำรยอมรับ 

ของผู้เล่นต่อเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้

กำรทสำอำหำร

 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย ประกอบด้วย นักเรียน

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่  3 ประเภท

วิชำพำณิชยกรรม แผนกวิชำพณิชยกำร สำขำงำน

คอมพวิเตอร์กำรธรุกจิ วทิยำลยัอำชพีบำงสะพำน ใช้วธิี

กำรเลือกแบบสุ่มอย่ำงง่ำย จสำนวน 30 คน โดยแบ่งเป็น

ห้องเรียน ใช้วิธีจับสลำกเลือกห้องเรียน แล้วจึงเลือก

กลุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple 

Random Sampling) โดยกำรเขียนชื่อลงในสลำก แล้ว

นสำสลำกทัง้หมดใส่ในกล่องเขย่ำให้ปะปนกนั และหยบิ

สลำกออกมำให้ได้เท่ำกับจสำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

 

ภาพที่ 1 ภำพกำรแสดงกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง

 เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช ้ ใ น ก ำ ร วิ จั ย ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  

1. เกมคอมพิวเตอร ์ เพื่อกำรเรียนรู ้กำรทสำอำหำร 

2. แบบประเมินกำรยอมรับของผู ้ เชี่ยวชำญที่มีต ่อ

เกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรทสำอำหำร  

ด้ำนเนื้อหำและด้ำนกำรออกแบบ 3) แบบประเมิน 

กำรยอมรบัของผูเ้ล่นทีม่ต่ีอเกมคอมพวิเตอร์เพือ่ส่งเสรมิ

กำรเรียนรู้กำรทสำอำหำร 

ห้อง 1 ห้อง 2

จับฉลำก

กลุ่มตัวอย่ำง

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง

ประเมินความต้องการของผู้เล่น

วิเคราะห์ข้อมูล

สร้างเกมคอมฯ เพื่อการท�าอาหาร

สรุปผล

ประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ

ทดสอบเครื่องมือกับผู้ทดลองใช้ จ�านวน 1, 5,15 คน 
ตามล�าดับ ก่อนไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนกำรวิจัย
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 เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรเรียนรู้กำรทสำอำหำรที ่

ผูว้จิยัพฒันำขึน้นีอ้ำศยัตวัแบบกำรสอนทฤษฎกีำรเรยีนรู ้

โดยกำรค้นพบ (discovery learning) ของบรูเนอร์ 

เจอร์โรม [5] กล่ำวคือ กำรเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียน 

ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งนสำไปสู่กำรค้นพบ

และกำรแก้ปัญหำโดยเรียกว่ำ กำรเรียนรู้โดยวิธีกำร

ค้นพบ (discovery approach) ผู้เรียนจะประมวลข้อมูล

ข่ำวสำรจำกกำรมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม และ 

จะรบัรูส้ิง่ทีต่นเองเลอืกหรอืสิง่ทีใ่ส่ใจ สนใจ กำรเรยีนรู้

แบบนีจ้ะช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิกำรค้นพบควำมรูด้้วยตนเอง 

เนื่องจำกผู ้เรียนมีควำมอยำกรู ้อยำกเห็น ซึ่งจะเป็น 

แรงผลักดันที่ทสำให้สสำรวจสิ่งแวดล้อมและทสำให้เกิด

กำรเรยีนรูข้ึน้กำรเรยีนรูโ้ดยกำรค้นพบนีเ้ป็นกำรเรยีนรู้ 

ที่ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุนให้เรียนรู้ด้วยตนเองโดย

ครูผู้สอนคอยให้กำรสนับสนุนผู้เรียนให้รู้จักคิดอย่ำง

มีเหตุผลและนสำไปสู ่กำรค้นคว้ำทดลองเพื่อให้เกิด 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจและเกิดควำมคิดรวบยอดในสิ่งที่

เรียนได้ค้นพบกฎหรือควำมจริงหรือข้อเท็จจริงต่ำง ๆ 

ด้วยตนเองและกระบวนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์แบบ

นส้ำตก (แบบเพิ่มคุณสมบัติกำรทวนซส้ำเป็นรอบ) ซ่ึงมี

กำรรวบรวมควำมต้องกำร กำรวิเครำะห์ กำรออกแบบ 

กำรสร้ำงโปรแกรมกำรทดสอบ กำรนสำไปใช้และ 

กำรบสำรุงรักษำ

 กำรเก็บรวมรวมข้อมูล ในกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูลสสำหรับกำรวิจัยนี้มีขั้นตอนในกำรดสำเนินกำร

ดังนี้ 1. ชี้แจงกำรใช้งำนขั้นตอนกำรทสำกิจกรรมให้กลุ่ม

ตัวอย่ำงทรำบ 2. ดสำเนินกำรทดลองโดยให้ผู้เล่นเล่น

เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรเรียนรู้กำรทสำอำหำร 3. ผู้เล่น

เกมประเมินกำรยอมรับเกมคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนรู้ 

กำรทสำอำหำร 4. นสำข้อมูลที่ได้ไปวิเครำะห์เพื่อสรุปผล

กำรวิจัย

ผลการวิจัย

 ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังน้ี 1) เกมคอมพิวเตอร์เพื่อ

กำรเรียนรู้กำรทสำอำหำรมีฟังก์ชันกำรทสำงำน 3 ฟังก์ชัน 

ประกอบด้วย (1) กำรแสดงตัวตน (2) กำรแสดงผล

คะแนน (3) กำรเลือกเมนูกำรทสำอำหำร 5 เมนู ประกอบ

ไปด้วย ต้มยสำกุ้งนส้ำข้น ส้มตสำ ผัดไทย หอยทอด และ  

แกงเขียวหวำน 2) ผลกำรประเมินกำรยอมรับของผู้เล่น

เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรเรียนรู้กำรทสำอำหำร ประกอบ

ด้วย 5 ด้ำน ดังนี้

ตารางที่ 1 สรุปผลกำรวิจัย

รายการประเมิน Χ S.D.
ระดับการ
ยอมรับ

1. ด้ำนปฏิกิริยำโต้ตอบกับผู้ใช้ 4.64 0.54 มำกที่สุด

2. ด้ำนกำรนสำเสนอภำพ 4.62 0.55 มำกที่สุด

3. ด้ำนเสียงที่ใช้ 4.65 0.54 มำกที่สุด

4. ด้ำนควำมสนุก 4.66 0.53 มำกที่สุด

5. ด้ำนเนื้อหำ 4.76 0.51 มำกที่สุด

เฉลี่ยรวมทุกด้ำน 4.66 0.53 มำกที่สุด

 จำกผลกำรวิจัยพบว่ำผู ้เล่นมีระดับกำรยอมรับ

เกมคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนรู้กำรทสำอำหำรในด้ำนที่ 

5 ด้ำนเนื้อหำในระดับมำกที่สุดและอยู่เป็นอันดับแรก 

มีค่ำเฉลี่ย ( Χ = 4.76, SD = 0.51) และด้ำนที่  2 

ด ้ ำ น ค ว ำ ม ส นุ ก อ ยู ่ ใ น อั น ดั บ ที่ ส อ ง  มี ค ่ ำ เ ฉ ลี่ ย  

( Χ = 4.66, SD = 0.53) ด้ำนอื่น ๆ อยู ่ระดับรอง 

ลงมำตำมลสำดับ และเม่ือพิจำรณำในทุกรำยข้อพบ

ว่ำผู ้ เล ่นมีระดับกำรยอมรับเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อ 

กำรเรียนรู้กำรทสำอำหำรโดยรวม อยู่ในระดับมำกที่สุด 

( Χ = 4.66, SD = 0.53)

อภิปรายการวิจัย

 ผลกำรวิจัยเกมคอมพิวเตอร ์ เพื่อกำรเรียนรู ้ 

กำรทสำอำหำรโดยมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้

 1. เกมคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนรู้กำรทสำอำหำรมี

ฟังก์ชันกำรทสำงำน 3 ฟังก์ชัน ประกอบด้วย (1) แสดง

ตัวตน (2) กำรแสดงผลคะแนน (3) กำรเลือกเมนู 
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กำรทสำอำหำร 5 เมน ูประกอบไปด้วย ต้มยสำกุง้นสำ้ข้น ส้มตสำ  

ผัดไทย หอยทอด และแกงเขียวหวำน เกมคอมพิวเตอร์

เพื่อกำรเรียนรู้สำมำรถแสดงถึงขั้นตอนกำรทสำอำหำร

แทนกำรลงมือปฏิบัติจริง ทสำให้เข ้ำใจถึงขั้นตอน

กำรประกอบอำหำรได้ชัดเจนขึ้น และยังสร้ำงควำม

สนุกสนำน เพลิดเพลินแก่ผู้เล่นอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้อง

กับงำนวิจัยของ ฐรินทร์ญำ คติวำนิช และอภิเจตน์  

จยิำงกรู [6] ได้วจิยัเรือ่ง เกมสนกุไปกบัตตีุน่ ผลกำรวจิยั

พบว่ำ ผู้เรียนมีควำมสนุกสนำน และเรียนออกเสียงได้

อย่ำงเพลิดเพลิน สำมำรถนสำมำเป็นสื่อกำรเรียนได้เป็น

อย่ำงดี และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อัปสร อีซอ [7] 

ได้วจิยัเรือ่ง กำรพฒันำรปูแบบกำรสอนแบบเกมในกำร

จัดกำรเรียน กำรสอน สำยวิชำกำรตลำด (ศึกษำเฉพำะ

กรณมีหำวทิยำลยัรำชภฏักลุม่ภมูศิำสตร์ภำคใต้) ผลกำร 

วิจัยพบว่ำ เกมสำมำรถนสำมำเป็นส่ือช่วยสอนได้เป็น

อย่ำงดนีอกจำกได้ควำมรูแ้ล้วยงัสร้ำงควำมบนัเทงิ สร้ำง

บรรยำกำศในห้องเรียนได้ดีอีกด้วย

 2. ผลกำรประเมนิกำรยอมรบัประกอบด้วย 5 ด้ำน 

(1) ด้ำนปฏิกิริยำโต้ตอบกับผู้ใช้ (2) ด้ำนกำรนสำเสนอ

ภำพ (3) ด้ำนเสยีงท่ีใช้ (4) ด้ำนควำมสนกุ (5) ด้ำนเนือ้หำ 

ผู้เล่นมีกำรยอมรับอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้อง

กบังำนวจิยัของอทิธพิล อทิธอิสำนวยพนัธ์ [8] ได้วจิยัเรือ่ง

เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้สมุนไพรไทย 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู ้เรียนจสำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

80 มีควำมพึงพอใจในกำรเรียนรู ้สมุนไพรไทยด้วย 

เกมคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมำกที่สุด

 จำกผลประเมิน ทั้ ง  3 คน และของผู ้วิจัย

เอง ทสำให้พบว่ำ กำรพัฒนำเกมคอมพิวเตอร์เพื่อ

กำรเรียนรู ้กำรทสำอำหำร มีผลกำรยอมรับมำกท่ีสุด 

สอดคล้องกับ ฐรินทร์ญำ คติวำนิช และอภิเจตน์  

จยิำงกรู [6] อปัสร อซีอ [7] และ อทิธพิล อทิธอิสำนวยพนัธ์ 

[8] สรุปได้ว่ำ เกมสำมำรถเป็นส่ือกำรเรียนกำรสอน 

ได้เป ็นอย่ำงดี และยังทสำให้เกิดควำมสนุกสนำน 

เพลิดเพลิน ช่วยสร้ำงบรรยำกำศในห้องเรียนได้เป็น

อย่ำงดี

ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�างานวิจัยไปใช้

 1. เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรเรียนรู้กำรทสำอำหำร 

สำมำรถนสำไปติดตั้งได้ กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งแบบ

พกพำ และแบบตั้งโต๊ะ หลังจำกติดตั้งเกมในเครื่อง

คอมพิวเตอร์สำมำรถใช้งำนได้ทันที

 2 .  สำมำรถใช ้งำนได ้โดยไม ่ต ้องมีระบบ

อินเทอร์เน็ต

 3. เป็นส่ือกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่ต้องกำร

ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 

ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป

 1. กำรพัฒนำเกมคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนรู ้ 

กำรทสำอำหำรในครั้งนี้มีชนิดของอำหำรเพียง 5 เมนู  

ดังนั้นกำรวิจัยในครั้งต่อไปควรเพิ่มจสำนวนเกมให้มี

หลำยเมนู หลำยประเภท เช่น อำหำรคำวหวำน หรือ 

เครื่องดื่มเพื่อให้เกิดควำมหลำกหลำย และได้รับเนื้อหำ

สำระได้มำกขึ้น

 2. เพื่อให้เกมมีควำมสนุกสนำน น่ำสนใจและ 

ชวนติดตำมมำกยิ่งขึ้น ควรพัฒนำเป็นเกมสำมมิติในรูป

แบบของเกมกำรจสำลอง โดยกำรจสำลองสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

มำให้ผูเ้ล่นได้สวมบทบำทเป็นผูอ้ยูใ่นสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

อำจจะนสำมำจำกสถำนกำรณ์จรงิหรอืสมมตกิไ็ด้ เพือ่ให้

ผู้เล่นได้เรียนรู้ฝึกกำรคิดและตัดสินใจในสถำนกำรณ์

ต่ำง ๆ

 3) ควรมีกำรส่งเสริมและพัฒนำเกมเพ่ือส่งเสริม

กำรเรยีนรูก้ำรทสำอำหำรในรปูแบบเกมออนไลน์ให้มำก

ขึ้น
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเขียนได้ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

The Development of the Participatory Instructional Model for
Improving Literacy Achievement of Prathomsuksa 1 Student at

the Schools under Chaiyaphum Educational Service Area Office 1
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพื่อยก

ระดับผลสัมฤทธิ์ กำรอ่ำนออกเขียนได้สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนำรูปแบบ 

กำรจดักำรเรยีนกำรสอนอ่ำนออกเขยีนได้กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย โดยกระบวนกำรมส่ีวนร่วม สสำหรบันกัเรยีน

ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 1 สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำชัยภูมิ เขต 1 และ 2) ประเมินประสิทธิภำพกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำร

เรยีนกำรสอน ทีค่ณะวจิยัได้ร่วมกนัพฒันำขึน้ กลุม่ตวัอย่ำงคอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่1 โรงเรยีนอนบุำลบ้ำนเขว้ำ 

สังกัดสสำนักกำรศึกษำชัยภูมิ เขต 1 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 จสำนวน 29 คน ใช้เวลำทดลอง 3 สัปดำห์จสำนวน 

15 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นกำรอ่ำนออกเขียนได้ สสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบวัดควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำนออกเขียนได้ และแบบสอบถำม 

ควำมพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกำรเรียนรู้รูปแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้กำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน สถิติที (t-test แบบ Dependent Samples) และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ
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 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิกำร

อ่ำนออกเขียนได้สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ประกอบด้วย (1) ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ 9 องค์ประกอบ (2) ด้ำน

กระบวนกำร 6 องค์ประกอบ และ (3) ด้ำนผลลัพธ์ 3 องค์ประกอบ ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของรูปแบบ พบว่ำ 

ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ และด้ำนกระบวนกำรมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพเท่ำกับ 87.92/85.33 2) ผลควำมสำมำรถ

ทำงกำรอ่ำนออกเขยีนได้ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่1 ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดย

เน้นกำรอ่ำนออกเขยีนได้สสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่1 แตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .01 ควำม

สำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อยู่ในระดับดีมำก 3) ควำมพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ท่ีมีต่อกำรเรียนรู้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรอ่ำนออกเขียนได้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ 

ส่งเสรมิควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเขยีนได้สสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่1 มคีวำมพงึพอใจอยูใ่นระดบัมำก 

ค�าส�าคัญ : รูปแบบกำรสอน กำรมีส่วนร่วม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

Abstract

 The purpose of this research was to develop a teaching-learning model through participatory processes to 

improve the achievement of the Literacy for Prathom Suksa 1 Students. 1) To develop the teaching and learning 

style, literacy and numeracy. The process involved. For Pratomsuksa 1 students of Chaiyaphum Educational Service 

Area 1 and 2) To evaluate the effectiveness of the use of teaching and learning styles. That the research team has 

developed together. The sample is 29 of Prathomsuksa 1 students of Anuban Ban Kwao school in the second semester 

of the academic year 2016. Spent 15 hours on a three-week trial. The instruments used in this research were the 

learning-oriented learning model, focusing on literacy For Prathomsuksa 1 students. The lesson plan. Literacy 

Capability test and the students satisfaction questionnaire on the learning styles. Learning management model and 

Data analysis. Using the percentage, mean, standard deviation, t-test, Dependent Samples, and Content Analysis.

 The research found that 1) The instructional management model through participatory process to improve 

literacy achievement for Prathomsuksa 1 students consisted of (1) 9 inputs, (2) 6 processes, and (3) Results of the three 

components of the performance evaluation of the model found that the input factor. And the process is appropriate. 

2) Literacy Achievement of Pratomsuksa 1 students. Before and after class, learning styles are emphasized by 

literacy class for students at the .01 level, the literacy ability of Prathomsuksa 1 students was at a very good level.  

3) The satisfaction of Prathom Suksa 1 students to the Learning Management Learning Model. The emphasis is on 

literacy and numeracy. Participation in literacy promotion for Prathomsuksa 1 students is very satisfactory.

Keywords : The development of teaching, Participatory Instructional Model, Thai language teaching model
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บทน�า

 กำรศึกษำเป ็นกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพ

ทรพัยำกร มนษุย์ทีม่คีวำมสสำคญัเป็นอนัดบัสงูสดุ เพรำะ

กำรศึกษำ นอกจำกจะทสำหน้ำที่ถ่ำยทอดวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียม ประเพณีแล้วยังทสำหน้ำที่ฝึกอบรม 

สั่ ง ส อ น  พั ฒ น ำ ทั ก ษ ะ  แ ล ะ ส ติ ป ั ญ ญ ำ ใ น ด ้ ำ น 

กำรศึกษำค้นคว้ำควำมรู ้ใหม่ ๆ ปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมให้สำมำรถปรับตัวให้เข ้ำกับสังคมได้ดี  

ทันต ่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทสำให ้คน 

มีศักยภำพสูงนสำไปสู ่กำรพัฒนำประเทศที่ยั่ งยืน

และม่ันคงตลอดไป ดังพระรำชดสำรัสของพระบำท 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงพระรำชทำน ควำมว่ำ 

 “กำรให้กำรศึกษำนั้น กล่ำวโดยวัตถุประสงค์

ที่แท้จริง คือ กำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ควำมคิด พร้อมทั้ง 

คุณสมบัติและจิตที่สมบูรณ์ ให้เกิดข้ึนในตัวบุคคล

เพื่อช่วยให้เขำสำมำรถดสำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงม่ันคงและ 

รำบรื่น ทั้งสำมำรถบสำเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อตนเพื่อ

ส่วนรวมได้ตำมควรแก่อัตภำพ (พระรำชดสำรัสของ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ, อ้ำงถึงในมหำวิทยำลัย

วลัยลักษณ์, [1] และ…ต้องช่วยกันทสำกำรศึกษำดีข้ึน

โดย เน้นกระบวนกำรคดิวธิคีดิเพือ่จะได้คนทีม่คีณุภำพ 

ครูต้องพัฒนำวิธีกำรคิดกระตุ้นให้นักเรียนคิดฝึกให้

นักเรียนเป็นคนอยำกรู้อยำกเห็น รักกำรศึกษำค้นคว้ำ

ให้เดก็เกดิควำมสงสยัสนกุกบักำรเรยีนซกุซนกบัควำมรู ้

ให้ควำมสสำคัญกับนักเรียนที่มีแนวคิดที่แตกต่ำงให้เด็ก

กล้ำทีจ่ะแสดงควำมคดิทีแ่หวกแนว …” (พระรำชดสำรสั

ของ พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัฯ, อ้ำงถงึในจฑุำมำศ 

เจริญ ธรรม), [2] สถำนกำรณ์ปัจจบุนัมำตรฐำนกำรเรยีนรู้  

ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) สำระที่ 1 กำรอ่ำน ข้อ 1 ระบุว่ำ 

“สำมำรถอ่ำนได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน อ่ำนได้คล่อง

และเร็ว เข้ำใจควำมหมำยของคสำและข้อควำมที่อ่ำน” 

กับสำระที่ 2 กำรเขียน มำตรฐำน 2.1 ข้อ 1 (ป.1-ป.3)  

ระบุให้นักเรียน “สำมำรถเขียนคสำได้ถูกควำมหมำย 

และสะกดกำรันต์ถูกต้อง ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์

เขียนประโยคข้อควำมและเรื่องรำวแสดงควำมคิด 

ควำมรู้สึก ควำมต้องกำร และจินตนำกำร รวมท้ังใช้

กระบวนกำรเขียน พัฒนำงำนเขียน” [3]  

 จำกควำมคำดหวังจำกหลักสูตรดังกล่ำว เม่ือนสำ

มำเปรียบเทียบกับผลกำรประเมินของ สมศ. พบว่ำ 

นักเรียนช่วงช้ันที่ 1 มีปัญหำอย่ำงรุนแรงในด้ำนทักษะ

กำรอ่ำนออกเขียนได้ถึง 2 ใน 3 ของประเทศ โดยเฉพำะ

โรงเรยีนขนำดเลก็ ซึง่สอดคล้องกบัผลสสำรวจของ สพท. 

ทัว่ประเทศทีส่สำรวจข้อมลูนกัเรยีนชัน้ ป.2 ทัว่ประเทศที่

อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ ในปี 2556 พบว่ำ มีเด็กที่อ่ำนไม่

ออกเขยีนไม่ได้ถงึ 79,358 คน คดิเป็นร้อยละ 12.45 (แผน

ยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย

ปี 2552-2556) สอดคล้องกับสถิติผลกำรเรียนวิชำกำร

เขียน กำรอ่ำนในช่วงชั้นที่ 1 (ป.3) ในจังหวัดชัยภูมิ [4] 

ที่รำยงำนว่ำ จสำนวนนักเรียน ป.3 จสำนวน 740 คน มีผล

สมัฤทธิก์ำรอ่ำนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 42.48 ไม่ผ่ำนร้อยละ 

57.52 ผลสมัฤทธิด้์ำนกำรเขยีนผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 44.01 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 55.99 แสดงให้เห็นว่ำนักเรียน 

ช่วงชั้นที่ 1 ในเขตพื้นที่กำรศึกษำชัยภูมิ เขต 1 มีปัญหำ

กำรอ่ำนออกเขียนได้มำกกว่ำครึ่ง  

 ในบรรดำผลสัมฤทธิ์ที่ไม่ได้มำตรฐำนส่วนหนึ่ง 

ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ สำระกำร

เรียนรู้วิชำภำษำไทย มีค่ำ สถิติ ผลกำรประเมินคุณภำพ

นักเรียน ปีกำรศึกษำ 2556 ของสสำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำชัยภูมิ เขต 1 [4] ระบุค่ำเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ภำษำไทย ช้ันประถมศึกษำ ปีที่ 3 1) โรงเรียนหนอง

นำแซงวิทยำ อสำเภอเมืองชัยภูมิ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

(ร้อยละ 38.79) 2) โรงเรียนบ้ำนท่ำหินโงม อสำเภอเมือง

ชัยภูมิ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ร้อยละ 67.75) 3) โรงเรียน

บ้ำนยำงหวำย อสำเภอคอนสวรรค์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

(ร้อยละ 22.50) 4)โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำดวิทยำ 

อสำเภอคอนสวรรค์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ร้อยละ 38.81)  

5) โรงเรียนบ้ำนแก้งยำว อสำเภอบ้ำนเขว้ำ คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ (ร้อยละ 44.00) 6) โรงเรียนอนุบำลบ้ำนเขว้ำ 

อสำเภอบ้ำนเขว้ำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ร้อยละ 42.22)  

7)โรงเรียนบ้ำนกุดชุมแสง อสำเภอหนองบัวแดงคะแนน

เฉลีย่ร้อยละ (ร้อยละ 29.52) 8) โรงเรยีนบ้ำนหนองหอย 

อสำเภอหนองบัวแดง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ร้อยละ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

61ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

33.95) 9) โรงเรียนบ้ำนลำดชุมพล อสำเภอภักดีชุมพล 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ร้อยละ 37.33) [4] 

 ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ และสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำชัยภูมิ เขต 1 เป็นสถำบันทำงกำร

ศึกษำที่มีบทบำทสสำคัญในกำรส่งเสริมสนับสนุนร่วม 

แก้ปัญหำ พฒันำกำรศกึษำของท้องถิน่ มคีวำมตระหนกั

ในกำรแก้ปัญหำดงักล่ำวและร่วมกนัเพือ่ให้ได้ข้อค้นพบ

กำรพฒันำเพือ่กำรจดักำรเรยีนกำรสอนอ่ำนออกเขยีนได้ 

เพือ่พฒันำคุณภำพกำรศกึษำทีส่่งผลต่อสมัฤทธิผ์ลทีย่ัง่ยนื 

จึงดสำเนินกำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียน

กำรสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรอ่ำนออก เขียนได้  

สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 สสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำชัยภูมิ เขต 1

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

อ่ำนออกเขียนได้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โดย

กระบวนกำรมีส่วนร่วม สสำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษำปีที่ 1 สังกัดเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำชัยภูมิ เขต 1ให้มี

ประสิทธิภำพ 80/80

  2. เพื่อประเมินประสิทธิภำพกำรใช้รูปแบบ 

กำรจดักำรเรยีนกำรสอน ทีค่ณะวจิยัได้ร่วมกนัพฒันำขึน้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1.โรงเรียนขนำดเล็กสำมำรถนสำผลกำรวิจัยไปใช้

แก้ปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทยสสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ระดับประเทศ

  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์

กำรอ่ำนออก เขียนได้เพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อกำรเรียนรู้ใน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ

 

หน่วยงานที่จะน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

  1. สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชัยภูมิ เขต1 และ

สสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ัวประเทศนสำผลกำรวิจัย

ไปใช้ในกำรนิเทศ

  2. โรงเรียนขนำดเล็กท่ีประสบปัญหำกำรที่

นักเรียนอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้นสำไปเป็นแนวทำงกำร

บริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

  3. คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมินสำ

ผลไปสูก่ำรเรยีนกำรสอนในระดบัปรญิญำโทสำขำวชิำ

หลักสูตรและกำรสอน สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

และสำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ

ขอบเขตของการวิจัย    

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     

 1.1 ประชำกร (Population)ในกำรศึกษำครั้งนี้คือ

นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ป.1 ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำชัยภูมิ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2558 จสำนวนทั้ง

ส้ิน 9 โรงเรียนได้แก่ 1) โรงเรียนหนองนำแซงวิทยำ 

จสำนวน 15 คน 2) โรงเรียนบ้ำนท่ำหินโงม จสำนวน 20 

คน 3) โรงเรยีนบ้ำนยำงหวำย จสำนวน 18 คน 4) โรงเรยีน 

บ้ำนโนนสะอำดวทิยำ จสำนวน 17 คน 5)โรงเรียนบ้ำนแก้งยำว

จสำนวน 20 คน 6)โรงเรียนอนุบำลบ้ำนเขว้ำ จสำนวน 29 

คน 7)โรงเรยีนบ้ำนกดุชมุแสง จสำนวน 20 คน 8) โรงเรยีน

บ้ำนหนองหอย จสำนวน 15 คน และ 9) โรงเรยีนบ้ำนลำด

ชุมพล จสำนวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน

 1.2 กลุ่มตัวอย่ำง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษำ 

ปีที่ 1 โรงเรียนอนุบำลบ้ำนเขว้ำ สังกัดสสำนักกำรศึกษำ

ชัยภูมิ เขต 1 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 จสำนวน 

29 คน ได้มำจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple 

Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในกำร

สุ่มตัวอย่ำง    

2. ตัวแปรที่ศึกษา      

 ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ รูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วม

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิกำรอ่ำนออกเขียนได้สสำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 

 ตัวแปรตาม  (Dependent Variable)ได ้แก ่ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน     

 1. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้  

 2. ควำมพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษำ 

ปีที่ 1 ที่มีต่อกำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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3. เนื้อหาในการวิจัย    

 คสำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ภำษำไทย สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 

ซึ่งมีทั้งหมด 10 เรื่อง แผน 15 ชั่วโมง 

4. ระยะเวลา      

 โรงเรียนอนุบำลบ้ำนเขว้ำ สังกัดสสำนักกำรศึกษำ

ชัยภูมิ เขต 1 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 อสำเภอ

บ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ จสำนวน 29 คน ใช้เวลำในกำร

สอนวันละ 1 ชั่วโมง 4 สัปดำห์ รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 เป ็นกำร วิ จัยและพัฒนำ  (Resea rch  and 

Development) ซึ่งมีขั้นตอนในกำรวิจัยตำมลสำดับ  

ดังต่อไปนี้ 

  1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 

จสำนวน 180 คน     

 2. กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นี ้เป็นนกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษำปีที ่1 จสำนวน 29 คน โดยกำรสุม่อย่ำงง่ำย  

(Random Sampling) ด้วยวิธีกำรจับสลำก

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย     

 โดยมีขั้นตอนในกำรดสำเนินกำรพัฒนำดังนี้  

 1. ระบุเป้ำหมำยและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกระบวนกำรมี

ส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิกำรอ่ำนออกเขียนได้

สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ที่ชัดเจน 

 2. สังเครำะห์รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้โดย

กระบวนกำรมีส่วนร่วมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิกำร

อ่ำนออกเขียนได้สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 

ผู ้วิจัยได ้ทบทวนวรรณกรรมที่ เ ก่ียวข ้องในด ้ำน 

กำรพัฒนำรูปแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดสมอง

เป็นฐำน ทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ แนวคิดเกี่ยวกับ

กำรอ่ำนออกเขยีนได้ และงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้องต่ำง ๆ  โดย

กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนแล้วผู้วิจัย ได้นสำมำสังเครำะห์

และพัฒนำรูปแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิกำรอ่ำนออกเขียนได้ สสำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษำปีที่ 1     

 3. นสำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยกระบวนกำร

มีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรอ่ำนออกเขียน

ได้สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ที่สร้ำงขึ้นไป

ให้ผู้เช่ียวชำญ 5 ท่ำน เกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหำ และวัด

ประเมินผล เพื่อตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของเนื้อหำ 

(Content Validity) แล้ววิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ย เพื่อเปรียบ

เทียบกับเกณฑ์ที่มีลักษณะกำรประเมิน เป็นมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ (Rating Scale) ตำมวธิขีองลเิคอร์ท (Likert) 

ซึ่งมี 5 ระดับ ถ้ำค่ำเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ถึง 5.00 ถือว่ำเป็น

แบบวิเครำะห์เอกสำรที่ใช้ได้ และปรับปรุงแก้ไข  

 4. หำประสิทธิภำพรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้  

(E
1
/E

2
) โดยใช้เกณฑ์ 80/80 ทดลองกับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558 จสำนวน 29 คน 

โดยแยกเป็น เดก็เก่ง ปำนกลำง อ่อนแล้ว ปรบัปรงุแก้ไข

 5. สรุปผล นสำข้อมูลมำปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพื่อยก

ระดับผลสัมฤทธิ์ กำรอ่ำนออกเขียนได้สสำหรับนักเรียน  

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 

การเก็บรวบรวมข้อมูล     

 ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้  

 1.  ทสำหนังสอืเสนอผู้เชีย่วชำญ จสำนวน 5 ท่ำน ด้ำนเน้ือหำ 

ภำษำ และวดัผล ในกำรตรวจสอบ ควำมเทีย่งตรง เชงิเนือ้หำ 

โดยผู้วิจัยเป็นผู้นัดและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

 2. บันทึกเสนอผู้อสำนวยกำรสถำนศึกษำ ในกำร

เก็บข้อมูลจำกนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียน

อนุบำลบ้ำนเขว้ำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ชัยภูมิ เขต 1 จสำนวน 29 คน ซึ่งกสำลังเรียนในภำคเรียน

ที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 โดยผู้วิจัยเป็นเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยตนเอง มีขั้นตอนดังนี้     

  2.1 ผูว้จิยันสำรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูไ้ปจดักำร

เรยีนกำรสอนกบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษำปีที ่1 จสำนวน 

29 คน  
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  2.2 ก่อนทสำกำรทดลองชี้แจงหลักกำร 

เหตุผล และประโยชน์ ของกำรวิจัย ให้กับนักเรียน 

พร้อมทั้งทสำควำมเข ้ำใจกับนักเรียนเก่ียวกับแผน 

กำรจดักำรเรยีนรู ้วธิกีำรเรยีนกำรสอน เพือ่ให้ผลกำรใช้ 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  2.3 นสำแบบวดัควำมสำมำรถทำงกำรอ่ำน

ออกเขียนได้ ที่ผู้วิจัยสร้ำงข้ึน จสำนวน 20 ข้อ เวลำ 60 

นำที ไปทดสอบก่อนเรยีนกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปี

ท่ี 1 ท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่ำงดสำเนนิกำรทดลองใช้ รปูแบบกำร

จดักำรเรยีนรูโ้ดยกำรจดักำรเรยีนกำรสอนตำมแผนกำร

จดักำรเรยีนรูท้ีก่สำหนดไว้ โดยใช้เวลำในกำรสอนจสำนวน 

3 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 6 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง โดยไม่

นับวันที่สอบ    

  2.4 หลังจำกดสำเนินกำรทดลองส้ินสุด

ลงผู้วิจัยทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบวัดควำมสำมำรถ 

ทำงกำรอ่ำนออกเขียนได้ และสอบถำมควำมพึงพอใจ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1    

 3. นสำผลทีไ่ด้มำวเิครำะห์ข้อมลู เพือ่นสำเสนอต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ใน

 ประสิทธิภำพของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดย

เน้นกำรอ่ำนออกเขียนได้สสำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษำปีที่ 1 มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 โดยใช ้

ร้อยละหำประสิทธิภำพ E
1
/E

2
 และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 

ผลการวิจัย     

 ผลกำรศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนเพ่ือพัฒนำรูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู ้ (ฉบับร่ำง) โดยผู ้วิจัยสังเครำะห์

องค์ประกอบกระบวนกำรจัดระบบกำรเรียนกำรสอน  

โดยประยุกต์ใช้ ADDIE Model ตำมแนวคิดของ  

เควินครูส (KevinKruse) ร่วมกับกรอบกำรวิจัยและ

พฒันำ (Research and Development) และศกึษำ แนวคดิ

ทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ แนวคิดเก่ียวกับกำรอ่ำน

กำรเขียน แนวคิดกำรมีส่วนร่วม และนสำรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ฉบับร่ำงไปให้ผู้เชี่ยวชำญ 5 ท่ำน ตรวจ

สอบควำมสอดคล้องของรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้และ

นสำไปปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ 

ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบค่ำเฉลีย่ของคะแนนควำมสำมำรถ

กำรอ่ำนกำรเขียนก่อนและหลังกำรใช้รูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1

ผลสัมฤทธิ์ n
คะแนน

เต็ม Χ S.D. df t sig

ก่อนเรียน  29  20  15.52  0.41

28

 

-8.71 .00
หลังเรียน  29  20  17.66  0.24

* มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ คะแนนควำมสำมำรถ

ทำงกำรอ่ำนกำรเขียนก่อนและหลังกำรใช้รูปแบบ  

กำรจดักำรเรยีนรูแ้ตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิี่

ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐำนกำรวิจัยข้อ 1 ที่กสำหนด

ไว้ โดยคะแนนเฉลี่ยหลังจำกกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำร

เรียนรู้เป็นไปตำมเกณฑ์ คะแนน หลังกำรใช้รูปแบบ 

กำรจัดกำรเรียนรู้ ( Χ = 16.83, S.D.= 1.32) และก่อน

ใช้รูปแบบกำร จัดกำรเรียนรู้ ( Χ = 13.52,  S.D.= 2.21)

ตารางที่ 2 ค่ำเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และคะแนน

เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของนักเรียนทุกคนจำกกำรประเมิน

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขยีนโดยกำรมส่ีวนร่วมได้

คะแนน n
คะแนน

เต็ม Χ S.D. ร้อยละ ระดับ

ควำมสำมำรถ

ในกำรอ่ำนออก

เขียนได้

29 10 8.97 0.98 89.66 ดีมำก

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน 

ทุกคนจำกกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดพ้ืนฐำน  

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.97 จำกคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.98 และค่ำเฉลี่ย  

รวมทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 89.66 อยู่ในระดับดีมำก 
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ตารางที่ 3 ควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ 

ปีที ่1 ทีม่ต่ีอกำรเรยีนรูร้ปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยเน้น

กำรอ่ำนออกเขียนได้แบบมีส่วนร่วม

ข้อคสำถำม

ระดับควำมพึงพอใจ

Χ S.D. แปลควำม ลสำดับที่

ด้ำนกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน

2.67 0.81 มำก 3

ด้ำนบรรยำกำศ
ในกำรเรียน

2.71 0.63 มำก 2

ด้ำนระยะเวลำ
ในกำรเรียน

2.59 0.54 มำก 4

ด้ำนกำรประเมินผล 
ในกำรเรียน

2.79 0.73 มำก 1

ภำพรวม 2.69 0.68 มำก

 จำกตำรำงที่  3 ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ท่ีมีต่อกำรเรียนรู้  

รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้โดยกำรอ่ำนออกเขยีนได้แบบ

มส่ีวนร่วมสสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่1 อยู ่ใน

ระดับมำก ( Χ  = 2.69, S.D. = 0.68) และเมื่อแยกเป็น

รำยด้ำน พบว่ำ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มีควำม

พึงพอใจต่อกำรเรียนรู้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ อยู่ใน

ระดับมำก ทุกด้ำน โดยเรียงค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 

ได้ดังนี้ ด้ำนกำรประเมินผล ( Χ = 2.79, S.D. = 0.73) 

รองลงมำ คือ ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้(Χ = 2.71, 

S.D. = 0.63) ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  

( Χ = 2.67, S.D. = 0.81) และด้ำน ระยะเวลำในกำรเรยีน 

( Χ = 2.59, S.D. = 0.54)

อภิปรายผล หรือการวิจารณ์และสรุป 

 ประสิทธิภำพของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้

โดยเน้นกำรอ่ำนออกเขียนได้แบบมีส่วนร่วม สสำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มีค่ำเท่ำกับ 87.92/85.33 

เม่ือเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรำกฏว่ำ รูปแบบกำร 

จัดกำรเรียนรู ้โดยเน้นกำรอ่ำนออกเขียนได้แบบม ี

ส่วนร่วม สสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่1 ทีส่ร้ำง

ขึน้ม ีประสทิธิภำพสงูกว่ำเกณฑ์ทีก่สำหนดไว้ ซึง่ยอมรบั

สมมติฐำนกำรวิจัย ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะรูปแบบกำร

เรียนรู้ สร้ำงขึ้นอย่ำงเป็นระบบ ตำมหลักกำร แนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพจำก

ผู้เช่ียวชำญด้ำนรูปแบบกำรเรียนกำรสอน ด้ำนเนื้อหำ 

และด้ำนวัดประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์ 

ทสำให้รปูแบบกำรเรยีนรูม้คีวำมเหมำะสมทีน่สำไปใช้จรงิ

ได้ และทสำให้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพ

สูงกว่ำเกณฑ์ที่กสำหนด 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับงำน

วิจัยของนำงธนำพร ชูเรือง [6] และณฤดี เนตรโสภำ 

(2560 : บทคัดย่อ) ที่มีประสิทธิภำพของรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ตำมเกณฑ์ที่ กสำหนดไว้ และรูปแบบกำร

จดักำรเรยีนรูม้คีวำมเหมำะสมทสำให้สำมำรถนสำรปูแบบ  

กำรจัดกำรเรียนรู้ไปพัฒนำ ผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน

อย่ำงมีประสิทธิภำพได้

ข้อเสนอแนะ      

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    

 1.1 ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ ควรตระหนักถึง 

ควำมสสำคัญของกำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้แบบ

มีส่วนร่วมสสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำตอนต้น 

ที่เริ่มเรียนภำษำไทย เพื่อทสำให้เกิดผลควำมสำมำรถใน

กำรอ่ำนออกเขียนได้แบบมีส่วนร่วม อ่ำนจับใจควำม 

อย่ำงต่อเนื่อง       

 1.2 ผู ้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถนสำรูปแบบ  

กำรจดักำรเรยีนรูก้ำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยเน้นกำรอ่ำนออก

เขียนได้แบบมีส่วนร่วม สสำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษำปีที่ 1 ไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของ

สถำนศึกษำ 

2. ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้   

 2.1 ฝ่ำยวชิำกำรและครผููส้อนสำมำรถนสำแผนกำร

จดักำรเรยีนรูแ้ละกำรจดักจิกรรม กำรเรยีนรูต้ำมรปูแบบ 

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นกำรอ่ำนออกเขียนได้แบบ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

65ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

มีส่วนร่วม ประถมศึกษำปีท่ี 1ไปใช้ได้และใช้เป็น

แนวทำงในกำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้และกำร

จัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือเป็นกำร

เสริมสร้ำงควำมสำมำรถให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน กำรอ่ำน

จบัใจควำม กำรคดิ พืน้ฐำนและได้รบักำรพฒันำในด้ำน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่กันไป 

 2.2 ก่อนนสำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ครูผู้สอน 

ต้องศึกษำเนื้อหำสำระของแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้  

กำรจัดเตรียมสื่อ  อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนที่ มี 

ควำมสอดคล้องกับเน้ือหำสำระ จุดประสงค์กำรเรียนรู้  

และต้องจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมข้ันตอน 

ทีร่ะบุไว้ในแผนกำรจดักำรเรยีนรูเ้พือ่ให้กำรจดักจิกรรม

กำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพมำกขึ้น  

 2.3 ครูผู้สอนต้องชี้แจงทสำควำมเข้ำใจกับผู้เรียน

ก่อนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในเรื่องหลักกำร 

วิธีกำรเรียน ขั้นตอนกำรให้คะแนน จะช่วยทสำให้

นักเรียนมีควำมเข้ำใจ และม่ันใจเพรำะนักเรียนยังไม่ 

เคยเรยีนรูด้้วยรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยเน้นกำรอ่ำน

ออกเขียนได้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยทสำให้นักเรียนมี 

ควำมเข้ำใจในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และร่วมมือ

กันเรียนรู้เพื่อควำมสสำเร็จของนักเรียน  

 2.4 ในระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

ด้วยรปูแบบ กำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยเน้นกำรอ่ำนออกเขยีน

ได้แบบมีส่วนร่วม สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปี

ที่ 1 ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้กสำลังใจกับผู้เรียน เพื่อให้

มีควำมมั่นใจในกำรเรียน และมีควำมกล้ำในกำรแสดง

ควำมคิดเห็นของตนเองต่อสมำชิกในกลุ่ม   

 2.5 ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้ด้วยรูปแบบ  

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นกำรอ่ำนออกเขียนได้แบบ

มีส่วนร่วม สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ครู 

ผู ้สอนควรจัดเตรียมสื่อกำรเรียนกำรสอน ให ้ มี 

ควำมหลำกหลำย เหมำะสมกับเนื้อหำ เพื่อดึงดูด 

ควำมสนใจของนักเรียนให้มำกขึ้น 
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 Koi Kin-dong Traditional Food of Chaiyaphum Province
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) พฤติกรรมกำรบริโภคก้อยกินดองของประชำชนในจังหวัดชัยภูมิ  

2) กำรสืบทอดทำงวัฒนธรรมอำหำรพ้ืนบ้ำน และกำรเชื่อมโยงกับประเพณีท้องถิ่นของชุมชนชนบท จังหวัดชัยภูมิ  

และ 3) แนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบอำหำรก้อยกินดองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

ในปัจจุบัน กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงสสำรวจ เก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมจำกผู้บริโภค ประเด็นกำรสัมภำษณ์เชิงลึก

จำกปรำชญ์ชำวบ้ำน และเปิดเวทีแสดงควำมคิดเห็นในกำรสนทนำกลุ่มย่อย จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) พฤติกรรมกำรบริโภคก้อยกินดองพบว่ำประชำชนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยส่วนใหญ่ มี

ประสบกำรณ์ในกำรรับประทำนอำหำรประเภท ลำบ ก้อย ครั้งแรกที่บ้ำนกับครอบครัว โดยตัวแบบกำรรับประทำน

จำก พ่อ แม่มำกที่สุด รองลงมำเป็น ตำ ยำย และปู่ ย่ำ ตำมลสำดับ ส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์ในกำรรับประทำน ระหว่ำง 

11-20 ปี สสำหรับเนื้อที่มีควำมนิยมมำกที่สุด คือ เนื้อวัว  ชอบรสขม (ก้อยขม) มำกที่สุดโดยมีลักษณะสับเนื้อละเอียด

ผสมเลือด ส่วนสถำนที่รับประทำนเป็นประจสำที่ร้ำนอำหำรท่ีชอบ จสำนวนครั้งในกำรรับประทำน 1 ครั้งต่อสัปดำห์ 

สสำหรับเครื่องเคียง จะเป็นผักสดที่มีรสขม ที่มำจำกธรรมชำติมำกที่สุด 2) กำรสืบทอดทำงวัฒนธรรมอำหำรพื้นบ้ำน 

และกำรเชื่อมโยงกับประเพณีท้องถิ่นของก้อยกินดอง มีควำมสัมพันธ์กับประเพณีแต่งงำนของคนอีสำนที่เรียกว่ำ 

“งำนกินดอง” กำรเชิญแขกที่มำร่วมงำน จะต้องเลี้ยงอำหำรที่ดีที่สุด คือ ลำบ ก้อย จนเป็นสัญลักษณ์ทำงด้ำนอำหำร

ของงำนแต่งงำน นอกจำกน้ี คสำว่ำ ลำบ คนอีสำนเชื่อว่ำ เป็นโชค ลำภ ที่บุตรสำวได้แต่งงำนหรือได้ลูกเขย จึงเป็น 

กำรรับโชคของฝ่ำยเจ้ำสำว กำรประกอบอำหำรเลี้ยงแขกที่มำร่วมงำนนั้น ลำบ ก้อย เป็นเมนูหลัก และเป็นสัญลักษณ์

ของงำนแต่งงำนในภำคอีสำน เป็นที่ชื่นชอบของผู้มำร่วมงำน จนกลำยเป็นอำหำรพ้ืนบ้ำนที่สำมำรถรับประทำนได้
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ในทุกโอกำสและหลำกหลำยกลุ่มอำชีพ จนมีกำรพัฒนำมำสู่ร้ำนอำหำรและต้ังช่ืออำหำรที่สอดคล้องกับงำนกินดอง 

ว่ำก้อยกินดอง และลำบกินดอง จนกลำยเป็นท่ีรู้จักกันดีในจังหวัดชัยภูมิ  3) แนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบอำหำร 

ก้อยกินดองให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคในปัจจุบัน เนื่องจำกควำมต้องกำรอำหำรที่สะอำด ปลอดภัย 

ประกอบพฤตกิรรมดัง้เดมิของผูบ้รโิภคทีน่ยิมรบัประทำนอำหำรพืน้บ้ำน ลำบ ก้อย จะต้องมกีำรควบคมุตลอดเส้นทำง 

กำรผลติตัง้แต่ต้นทำงไปจนถงึปลำยทำง คอื จำกฟำร์มจนถงึโต๊ะอำหำร ทีต้่องถกูสขุลกัษณะ และสขุอนำมยั ปรำศจำก 

กำรปนเป้ือนท้ังทำงด้ำนกำยภำพ ทำงเคมแีละทำงชวีภำพ โดยผูป้ระกอบกำรร้ำนอำหำรจะต้องมคีวำมรู ้ควำมรบัผดิชอบ 

ต่อผู้บริโภค ที่ต้องปฏิบัติตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กระทรวงสำธำรณสุขกสำหนด           

ค�าส�าคัญ : อำหำรพื้นเมือง ลำบก้อย วัฒนธรรมกินดอง

Abstract

 This research has 3 objectives : 1) to study consumption behaviour of Koi Kin Dong in Chaiyaphum Province ; 

2) to study cultural inheritance in local food and to study a link that maintains local traditions of Chaiyaphum’s local 

communities ; and 3) to study and propose guidelines for developing Koi dish to serve the satisfaction of consumer 

trends at the present time. This research was a development research consisting of processes in public participation 

and network. The instruments used in this research included questionnaires, in-depth interviews, and focus group 

interview and discussion. 

 The research results were as follows : 1) The consumption behaviour of Koi Kin Dong found that the target 

group had consumed Larb and Koi before. Most were at home the first time they consumed “Larb” or “Koi”, and this 

group of people regularly consumes it at restaurants. Moreover, it indicated that the consumer behavior model was 

originally from the parents. They have been consuming Koi for 11-20 years. The most famous meat was beef. Most 

consumers prefer bitter flavor and minced beef mixed with blood. The number of times it was consumed per week 

was a time. The bitter vegetable side dishes were preferable which were fresh and naturally grown locally.  2) The 

cultural inheritance in local food and the link in local traditional of Koi Kin Dong were related with the traditional 

Isan wedding ceremony called “Ngan Kin Dong”. The host would serve their guests the best food, Larb Koi, turned 

to be a symbolic food of the wedding. Furthermore, the word “Larb” sounds the same as “good luck”, so Isan people 

believe that their daughter getting married and having a son-in law are implied that they are receiving good lucks. 

However, this dish is favorable for most of people, it has been improved to be the main menu in restaurants, so that 

the name of the restaurant is harmonized with Ngan Kin Dong that “Koi” or “Larb” Kin Dong. 3) The guidelines 

to develop Koi Kin Dong style to serve the satisfaction of consumers nowadays should have production control 

from productive farms to restaurants by focusing on health and hygiene ; without physical, chemical and biological 

contamination. The Entrepreneur or restaurant owners should gain knowledge and consumer responsibility by 

following standards and regulations of the Ministry of Public Health.

Keywords : Local food, Lap Koi, Kin-dong  Traditional culture
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บทน�า

  อำหำรเป็นปัจจัยพื้นฐำนของมนุษย์ ที่มีควำม

สสำคญัต่อกำรดสำรงชวีติ กำรเข้ำถงึอำหำรถอืเป็นสทิธขิัน้

พื้นฐำนของมนุษย์ที่คนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยเท่ำเทียม

กนั ควำมมัน่คงทำงอำหำร คอืสทิธทิีเ่รำจะได้รบัอำหำร

อย่ำงเพียงพอกับควำมจสำเป็นในกำรดสำรงชีวิต โดย

อำหำรนั้นควรมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร มีควำมปลอดภัย

ปรำศจำกสำรพิษต่ำง ๆ ในวัตถุดิบท่ีนสำมำประกอบ

อำหำรในสังคมไทย อำหำรคือวิถีชีวิติและวัฒนธรรม 

ที่มีควำมหลำกหลำย ทั้งในแง่มุมทำงด้ำนสังคม และ

วฒันธรรม ท้องถิน่ของไทย ซึง่จะมเีอกลกัษณ์ทีบ่่งบอก

ถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำของคนในแต่ละท้องถิ่น 

ที่รังสรรปรุงแต่งให้เป็นอำหำรประจสำถิ่นหรือประจสำ

ภูมิภำคโดยในแต่ละภูมิภำคของประเทศต่ำงก็มีอำหำร

เป็นเครื่องบ่งชี้เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน 

ตัง้แต่กำรผลติ ประเภทวตัถดุบิ กำรปรงุ เครือ่งเคยีงต่ำง ๆ  

ที่สัมพันธ์กับภูมิประเทศ ทสำให้วัฒนธรรมกำรบริโภค

แต่ละท้องถิ่น แตกต่ำงกันไป นอกจำกนี้อำหำร ยังช่วย

จัดระเบียบทำงสังคมให้คนในชุมชนได้รวมกลุ่มกัน 

ร่วมกันผลิตอำหำร กำรจัดสรรแบ่งปันอำหำร กำรแบ่ง

งำนกันทสำ ก่อให้เกิดประเพณี พิธีกรรม และควำมเชื่อ

ของชุมชนแต่ละท้องถิน่ กรมศลิปำกร [1] สสำหรบัอำหำร

พื้นบ้ำน เป็นอำหำรที่รับประทำนกันในชีวิตประจสำวัน 

ในทกุครอบครวัทีส่บืทอดกนัมำแต่ดัง้เดมิ และแตกต่ำง 

กนัไปตำมท้องถิน่ กำรทสำอำหำรในครอบครวั กจ็ะแตกต่ำง 

จำกกำรกำรประกอบอำหำรเพื่อกำรค้ำ หรือเพื่อ

โภชนำกำรอื่น ๆ โสพิศ ขันทองดี [2] ซึ่งจะสอดคล้อง

กบั National Food Institute [3] รำยงำนถงึควำมสมัพนัธ์

ของอำหำรในแต่ละภูมิภำคว่ำขึ้นอยู ่กับระบบนิเวศ

ชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น โครงสร้ำงทำงสังคม และ

ควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ และกอบแก้ว นำจพินิจ 

[4] ได้กล่ำวถงึอำหำรไทยว่ำ เป็นกจิกรรมทำงสงัคม เช่น 

งำนบุญ งำนประเพณีต่ำง ๆ จะนิยมเลี้ยงอำหำรและรับ

ประทำนอำหำรร่วมกนั ทสำให้เกดิมติทิำงสงัคมทีด่ต่ีอกนั

 จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดหน่ึงในภำคตะวันออก

เฉียงเหนือ เป็นดินแดนที่มีอำรยธรรมมำแต่โบรำณ มี

ประเพณ ีวฒันธรรมทีส่บืทอดมำจำกบรรพบรุษุหลำยชัว่

อำยคุน มวีฒันธรรมทำงอำหำรทีโ่ดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์

ของจังหวัดที่แตกต่ำงจำกท้องถิ่นอื่น เช่น หมส่ำชัยภูมิ 

ลำบ ก้อย และอำหำรพ้ืนบ้ำนประเภทต่ำง ๆ สสำหรับ

อำหำรประเภท ลำบ ก้อย เป็นอำหำรอีสำนอีกประเภท

หนึ่งที่ได้รับควำมนิยมสูงในพื้นที่ ซึ่งปรุงมำจำกเนื้อ

สัตว์ โดยเฉพำะเนื้อ โค กระบือ สุกร แต่ในระยะหลัง 

ควำมนิยม เนื้อกระบือลดลง อำจเป็นเพรำะว่ำจสำนวน 

ของกระบือ มีจสำนวนลดลงทสำให้คนหันมำนิยมบริโภค

เนื้อโคที่จัดหำมำได้ง่ำยกว่ำมำกขึ้น 

 ก้อย กินดอง คือ ช่ืออำหำรประเภทลำบ ก้อย ที่

ปรงุจำกเนือ้โค กระบอื ทีด่บิ ๆ  คล้ำยกบัลำบ ก้อย ทัว่ไป 

แต่ที่แตกต่ำงและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ คือ 

ช่ืออำหำร “ก้อยกินดอง-ลำบกินดอง” ซ่ึงเป็นรำยกำร

อำหำรทีไ่ด้รบัควำมนยิมอย่ำงมำกในกลุม่ผูบ้รโิภค ตำม

สถำนทีต่่ำง ๆ  เป็นต้นว่ำร้ำนอำหำรอสีำน ลำบ ก้อย ตำม

งำนบุญประเพณี งำนพิธีกรรม ตำมครัวเรือน ตลอดจน

กำรรวมกลุ่มกันรับประทำนในโอกำสต่ำง ๆ ซ่ึงเป็น

ควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรมทำงอำหำร และรปูแบบ

ควำมหลำกหลำยทำงกำยภำพของอำหำร ที่แต่ละพ้ืนที ่

มลีกัษณะเฉพำะตวั กำรตัง้ชือ่อำหำรย่อมมทีีม่ำและเกีย่วพนั 

กับวัฒนธรรม พิธีกรรม ตลอดจนประเพณีต่ำง ๆ เช่น

เดียวกับก้อยกินดอง ที่มีควำมสัมพันธ์กับประเพณีกำร

แต่งงำนของคนภำคอสีำนทีเ่รยีกกำรแต่งงำนว่ำ “งำนกนิ

ดอง” กำรเลีย้งรบัรองผูม้ำร่วมงำน จะมรีำยกำรอำหำรที่

นิยมในหมู่บ้ำน คือ ลำบ ก้อย ซึ่งถือเป็นรำยกำรอำหำร

หลกัของงำนแต่งงำน จนกลำยเป็นอำหำรเอกลกัษณ์ของ

งำนกินดอง (แต่งงำน) ของคนตำมชนบทในภำคอีสำน 

ซึง่เป็นกำรสะท้อนถงึวถิชีวีติของคนในชนบทในอดตีที่

เรยีบง่ำย ภำยใต้กรอบวฒันธรรม ทีย่งัหลงเหลอืร่องรอย

มำจนถึงปัจจุบัน สสำหรับกำรกินอำหำร เป็นพฤติกรรม

ที่ได้รับกำรปลูกฝังมำจำกบรรพบุรุษ ที่บ่งบอกถึงวิถี

ชีวิตและรสนิยมของผู้บริโภค แม้ว่ำกำรเจริญก้ำวหน้ำ

ทำงด้ำนสำธำรณสุขจะมีมำกขึ้นในปัจจุบัน ผู้บริโภค

มีควำมเข้ำใจในด้ำนโภชนำกำร และคสำนึงถึงควำม

ปลอดภยัทำงอำหำรมำกขึน้กต็ำม แต่กำรบรโิภคอำหำร 
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ยังคงมีควำมหลำกหลำยท้ังในชีวิตประจสำวัน และบำง

โอกำสตำมพิธีกรรมต่ำง ๆ ตำมควำมเชื่อและค่ำนิยม

ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งก้อยกินดอง เป็นรำยกำรอำหำรที่

ปรงุจำกเนือ้สัตว์ดบิ ๆ  ทีม่ผีูน้ยิมบรโิภค ในพืน้ทีจ่งัหวดั

ชัยภูมิ โดยมีรูปแบบกำรบริโภคที่แตกต่ำงกัน ทั้งที่บ้ำน  

ตำมสถำนทีท่ีม่งีำนพธิกีรรมต่ำง ๆ  ตำมร้ำนอำหำรอสีำน

ตลอดจนกำรรวมกลุ่มรับประทำนตำมโอกำสต่ำง ๆ  

ซึ่งเป็นพฤติกรรมในกำรบริโภคที่สืบทอดกันมำตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 จำกสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน

ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต รูปแบบกำรดสำเนิน

ชีวิตของประชำชน ท่ีต้องออกไปทสำงำนนอกบ้ำนมำก

ขึ้น และเน้นควำมสะดวกสบำย ทสำให้แนวโน้มกำรกิน

อำหำรนอกบ้ำนมำกขึ้น นอกจำกจะทสำให้มีผู้ประกอบ

กำรร้ำนอำหำร ลำบ ก้อย และก้อยกินดอง ในพื้นที่

จังหวัดชัยภูมิ มีจสำนวนมำกขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ควำม

ต้องกำรวัตถุดิบจำกเนื้อโคมำกขึ้นตำมควำมต้องกำร

อกีด้วย ซึง่จะเป็นกำรสนบัสนนุให้เกดิสำขำอำชพีอืน่ ๆ   

ท่ีสร้ำงรำยได้ให้กบัประชำชน เช่น กำรปลกูผกัสวนครวั 

กำรปลูกพืชผักพื้นบ้ำน และอำชีพกำรเลี้ยงโคเนื้อ  

โคพืน้เมอืงของเกษตรกร เพือ่ป้อนตลำดเนือ้สตัว์ ทสำให้

อำชีพกำรเลี้ยงสัตว์ยังเป็นอำชีพท่ีคงอยู่คู่กับเกษตรกร

ตำมวิถีชีวิตแบบชนบทไทยเอำไว้ได้

 ผู ้วิจัย ได้ให้ควำมสนใจถึงควำมเป็นมำ ควำม

สมัพนัธ์กบัวถิชีวีติของคนชนบท ภำยใต้กรอบประเพณี

วัฒนธรรม จนกลำยมำเป็นรำยกำรอำหำรอีสำนที่

ชื่นชอบในปัจจุบัน ก้อยกินดองเป็นอำหำรที่ปรุงจำก

วัตถุดิบเนื้อสัตว์ที่ดิบ ๆ ที่ผู้นิยมบริโภคสำมำรถจัดหำ

ปรุงแต่งบริโภคได้ท้ังท่ีบ้ำน ร้ำนอำหำรและในงำน

พิธีกรรมต่ำง ๆ โดยเฉพำะพิธีแต่งงำนหรืองำนกินดอง 

ของชำวอีสำน ซึ่งมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำหำรกับ

ประเพณีท้องถิ่น มีกำรสืบทอดมำยังปัจจุบันจนเป็น

อำชีพให้กับผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรอีสำนทั่วไป กำร

สืบทอดวัฒนธรรมกำรกิน กำรถ่ำยทอดกรรมวิธีกำร

ปรุง รูปแบบกำรกินท่ีมีลักษณะเฉพำะตัว ท้ังในเรื่อง

รสชำติ เครื่องเคียงท่ีมีผักพ้ืนบ้ำนตำมธรรมชำติ และ

ตำมฤดูกำล จึงเป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นที่น่ำสนใจ หำกม ี

กำรส่งเสริมให้กระบวนกำรผลิตที่ถูกต้องตำมหลัก

สุขลักษณะตลอดเส้นทำงห่วงโซ่อำหำร กำรถ่ำยทอด 

กรรมวิธี ที่สะอำดปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

นอกจำกจะเป็นเอกลักษณ์ทำงอำหำรอีกประเภทหนึ่ง

ของจงัหวดัชยัภมูแิล้ว ยงัเป็นกำรช่วยส่งเสรมิ สนบัสนนุ

ให้อำชีพเกษตรกรรม โดยเฉพำะกำรเลี้ยงสัตว์ และเป็น

อำชีพที่ยังคงอยู่คู่กับเกษตรกรในชนบทได้อย่ำงยั่งยืน 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคของก้อยกิน

ดองของประชำชนในจังหวัดชัยภูมิ

 2. เพ่ือศึกษำกำรสืบทอดทำงวัฒนธรรมอำหำร 

พ้ืนบ้ำน และกำรเช่ือมโยงกับประเพณีท้องถิ่นของ

ชุมชนชนบท จังหวัดชัยภูมิ

 3. เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบอำหำร

ก้อยกนิดองให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค

ในปัจจุบัน   

วิธีด�าเนินการ  

 กำรวจิยัเรือ่ง ก้อยกนิดองภมูปัิญญำอำหำรพืน้บ้ำน

ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นกำรวิจัยโดยผสมผสำนระหว่ำง

กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) และเชิง

คุณภำพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูล 

จำกแบบสอบถำม กำรสนทนำกลุ ่มย่อย และกำร

สัมภำษณ์เชิงลึกผู้ที่ให้ข้อมูลสสำคัญ (Key informants) 

 กำรเกบ็ข้อมลูเชงิปรมิำณโดยใช้แบบสอบถำมสุม่

เก็บข้อมูลแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จำกผู้รับ

ประทำนอำหำรอสีำน ลำบ ก้อยจำกร้ำนอำหำร ในพืน้ที่

อสำเภอเมือง อสำเภอบ้ำนแท่น อสำเภอภูเขียวและอสำเภอ 

แก้งคร้อ อสำเภอ ๆ ละ 2 แห่ง ๆ ละ 50 คน รวม 400 คน 

ระยะเวลำในเก็บข้อมูล 30 วัน จนครบตำมจสำนวนที่

ต้องกำร

 กำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ โดยกำรเจำะจงเลือก 

(Purposive sampling) ผู้มีควำมสสำคัญในกำรให้ข้อมูล 

(Key informants) ในสัมภำษณ์เชิงลึก ได้แก่ ปรำชญ์
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ชำวบ้ำน หมอสูตรขวัญ คนเฒ่ำ คนแก่ และผู ้ ท่ีมี

ประสบกำรณ์ในกำรทสำก้อยกินดอง เพ่ือศึกษำถึงควำม

เป็นมำและควำมสมัพนัธ์ของก้อยกนิดองกบัวฒันธรรม 

ประเพณท้ีองถิน่จงัหวดัชยัภมู ิและกำรสนทนำกลุม่ย่อย 

เพือ่ระดมควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรพฒันำรปูแบบอำหำร

ก้อยกนิดองให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค

ในปัจจุบัน จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้ำของร้ำน

อำหำร ตัวแทนผู้บริโภค และส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง

ในกำรควบคมุคณุภำพอำหำร จำกสสำนกังำนสำธำรณสขุ

และปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิหรือตัวแทน   

เครื่องมือในการศึกษา

  กำรวิจัยในครั้งนี้  ใช้วิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ 

(Quantitative Research) และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

(Qualitative Research) เครือ่งมอืในกำรวจิยั เชงิปรมิำณ 

แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถำมข้อมูลสถำนภำพ

ส่วนบุคคล แบบสอบถำมพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร

ก้อยกินดอง สสำหรับเครื่องมือเชิงคุณภำพ ใช้วิธีกำร

สัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และประเด็น 

กำรสนทนำกลุ ่มย่อย (Focus Group Discussion)  

ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

 1. แบบสอบถำมข้อมูลสถำนภำพส่วนบุคคลของ

ผู้บริโภคอำหำร ลำบ ก้อย

 2. แบบสอบถำมพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร

ประเภทก้อยกินดอง จำกผู้ที่เข้ำมำรับประทำนในร้ำน

อำหำร 

 3. กำรสัมภำษณ์แบบเจำะลกึ (In-depth Interview) 

ผูใ้ห้ข้อมลูสสำคญั (Key informants) ในกำรให้ข้อมลูด้ำน

ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรสืบทอดทำงวัฒนธรรมอำหำร

พืน้บ้ำน กำรเชือ่มโยงทำงประเพณรีะหว่ำงประเพณกีบั

อำหำร ลำบ ก้อย

 4. กำรสนทนำกลุม่ย่อย (Focus Group Discussion) 

กับผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่ออภิปรำยกลุ ่มในกำรหำ

แนวทำงพฒันำรปูแบบอำหำรก้อยกนิดอง ให้สอดคล้อง

กับควำมต้องกำรของผู้บริโภค กระบวนกำรผลิตเชิง

พำนิช และกำรอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตำม

ประเด็นกำรระดมควำมคิดเห็นในด้ำนวัตถุดิบ (เน้ือ

สตัว์) รสชำตขิองก้อยกนิดอง อปุกรณ์ เครือ่งครวั ผูป้รงุ

อำหำร เครือ่งเคยีง และด้ำนสภำพแวดล้อมอืน่ ๆ  เกีย่วกบั 

สุขอนำมัยของอำหำร

 5. กำรสมัภำษณ์แบบเจำะลกึ (In-depth Interview) 

กับผู ้ให ้ข ้อมูลสสำคัญ และผู ้ มีส ่วนเก่ียวข ้องจำก 

ส่วนรำชกำรหรือผู้แทน ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

สำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ และสสำนักสำธำรณสุขและ 

สิ่งแวดล้อมเทศบำลเมืองชัยภูมิ เพื่อหำข้อเสนอแนะใน

กำรพัฒนำรูปแบบอำหำรให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

  

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูกำรศกึษำครัง้นี ้ผูศ้กึษำ

ได้ดสำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ข้อมูลกำรสสำรวจพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร

ก้อยกินดอง จำกผู้ที่เข้ำมำรับประทำนอำหำรในร้ำน

อำหำร และสั่งรำยกำรอำหำรประเภทลำบ ก้อยกินดอง 

โดยขอควำมร่วมมือในกำรเก็บข้อมูลจำกเจ้ำของร้ำน 

และเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จำก

ลูกค้ำที่เข้ำมำรับประทำนอำหำรภำยในร้ำนเป้ำหมำย 

 2. ข้อมลูจำกกำรสมัภำษณ์เชงิลกึปรำชญ์ชำวบ้ำน 

ด้ำนควำมสัมพันธ์ เช่ือมโยงระหว่ำงงำนประเพณีกับ

พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรก้อยกินดอง ควำมเชื่อ

และวิถีชีวิตของคนชนบท โดยกำรเจำะจงเลือกปรำชญ ์

ชำวบ้ำนที่มีองค์ควำมรู้ทำงด้ำนประเพณีกินดอง และ

อำหำรพื้นถิ่น

  3. ข้อมูลจำกกำรสนทนำกลุ่มย่อย เพื่อระดม

ควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรพฒันำรปูแบบอำหำรลำบ ก้อย  

กำรอนุรักษ์อำหำรพื้นบ้ำนตำมภูมิปัญญำท้องถิ่น  

โดยกสำหนดประเด็น บันทึกข้อมูล และสรุปประเด็น 

กำรสนทนำกลุ่มย่อย

การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวเิครำะห์ข้อมลูเชงิปรมิำณ จำกแบบสอบถำม

โดยกำรแจกแจงควำมถี ่และค่ำร้อยละ ส่วนกำรวเิครำะห์

ข้อมูลเชิงคุณภำพจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก กำรสนทนำ
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กลุ่มย่อย และจำกกำรมีส่วนร่วม (Participation) ของ

ผู้ให้ข้อมูลสสำคัญ เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหำ 

(Content Analysis) ตีควำมและพรรณนำข้อค้นพบตำม

ประเด็น 

สรุปผลการวิจัย     

 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ประเภทก้อยกินดอง   

  กำรศึกษำพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เป็น

ลูกค้ำเข้ำมำรับประทำนอำหำร ลำบ ก้อย ภำยในร้ำน

อำหำรประเภท ลำบ ก้อยผลกำรศึกษำวิจัยพฤติกรรม 

กำรบริโภค ดังรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1 

      

ตารางที่ 1 พฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำร ลำบ ก้อย 

ของกลุ่มเป้ำหมำย 

ข้อมูลผู้บริโภค N=400 (%) จ�านวน ร้อยละ 

1. สถานที่รับประทานอาหารลาบ ก้อย ครั้งแรก

 บ้ำน 210 52.50

 ร้ำนอำหำร 73 18.25

 ตำมงำนเลี้ยง งำนประเพณีต่ำง ๆ 103 25.75

 อื่น ๆ 14  3.50

 รวม 400 100

2. แบบอย่างในการกิน ลาบ ก้อย 

 ปู่ ย่ำ 65 16.25

 ตำ ยำย 83 20.75

 พ่อ แม่ 156 39.00

 ญำติพี่น้อง 37  9.25

 เพื่อน 59 14.75

 รวม 400 100

3. สถานที่รับประทานอาหารลาบ ก้อย เป็นประจ�า

 บ้ำน 87 21.75

 ร้ำนอำหำร 225 56.25

ข้อมูลผู้บริโภค N=400 (%) จ�านวน ร้อยละ 

 ตำมงำนเลี้ยง งำนประเพณีต่ำง ๆ 66 16.50

 อื่น ๆ 22  5.50

 รวม 400 100

4. ประสบการณ์ในการกิน ลาบ ก้อย 

 1-10 ปี 107 26.75

 11-20 ปี 172 43.00

 21-30 ปี 88 22.00

 มำกกว่ำ 30 ปี 33  8.25

 รวม 400 100

5. เนื้อสัตว์ที่ท่านชอบในการท�าลาบ ก้อย มากที่สุด

โค 182 45.50

กระบือ 44 11.00

สุกร 72 18.00

ปลำ 90 22.50

อื่น ๆ 12  3.00

 รวม 400 100

6. รสชาติของ ลาบ ก้อย ที่ชอบ

ขม 249 62.25

เปรี้ยว 80 20.00

เผ็ด 45 11.25

อื่น ๆ 26  6.50

 รวม 400 100

7. ลักษณะของลาบ ก้อย ที่ชอบ

สับละเอียดใส่เลือด 122 30.50

หั่นเป็นชิ้นใส่เลือด 90 22.50

สับละเอียดไม่ใส่เลือด 77 19.25

หั่นเป็นชิ้นไม่ใส่เลือด 80 20.00

อื่น ๆ 31  7.75

 รวม 400 100
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ข้อมูลผู้บริโภค N=400 (%) จ�านวน ร้อยละ 

8. จ�านวนครั้งที่รับประทานลาบ ก้อย ในหนึ่งสัปดาห์

1 ครั้ง 233 58.25

2 ครั้ง 78 19.50

3 ครั้ง 41 10.25

4 ครั้ง 21  5.25

มำกกว่ำ 4 ครั้ง 27  6.75

 รวม 400 100

9. รสชาติของผักที่ชอบรับประทานกับ ลาบ ก้อย

เปรี้ยว 37  9.25

ขม 232 58.00

จืด 131 32.75

 รวม 400 100

10. แหล่งที่มาของผักที่น�ามารับประทานที่บ้าน

ตลำด 133 33.25

ปลูกเอง 115 28.75

เก็บหำตำมสภำพธรรมชำติ 152 38.00

 รวม 400 100

 จำกตำรำงท่ี 1 พบว่ำกลุม่เป้ำหมำยมปีระสบกำรณ์

รับประทำนอำหำรลำบ ก้อยครั้งแรกท่ีบ้ำนตนเองมำก

ที่สุด โดยมีพ่อ แม่เป็นแบบอย่ำงในกำรรับประทำน 

สถำนที่รับประทำนเป็นประจสำคือที่ร้ำนอำหำรที่ชอบ 

ส่วนมำกมีประสบกำรณ์ในกำรรับประทำนระหว่ำง  

11-20 ปี เนือ้ทีช่อบมำกท่ีสดุในกำรปรงุลำบ ก้อย คอืเนือ้

โค ชอบรสชำตขิม และหัน่ละเอยีดมำกทีส่ดุ เช่นเดยีวกบั 

ผักที่เป็นเครื่องเคียงชอบรสขม โดยมีแหล่งที่มำจำก

ธรรมชำติ

 2. ผลการศกึษาการสบืทอดทางวฒันธรรมอาหาร

พื้นบ้าน และการเชื่อมโยงกับประเพณีท้องถิ่น

  กำรศึกษำกำรสืบทอดทำงวัฒนธรรมอำหำร 

พื้นบ้ำน และกำรเชื่อมโยงกับประเพณีท้องถิ่นในพ้ืนท่ี

จังหวัดชัยภูมิ โดยกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลสสำคัญ (Key 

informants) ในกำรสืบทอดทำงวัฒนธรรมอำหำร 

พื้นบ้ำนและกำรเช่ือมโยงกับประเพณีท้องถิ่น พบว่ำ 

กำรกินดองหรือกำรแต่งงำนเป็นกำรปฏิบัติงำนแต่สมัย

โบรำณ กล่ำวคือ เมื่อทั้งสองฝ่ำย คือ ทั้งฝ่ำยชำยและ

ฝ่ำยหญิงตกลงพร้อมใจที่อยู่กินร่วมกันหรือแต่งงำน

กัน ฝ่ำยชำยก็จะให้พ่อ แม่ หรือญำติผู้ใหญ่มำสู่ขอฝ่ำย

หญิงและกสำหนดวันแต่งงำนหรือ “กินดอง” ตำมคสำ 

เรียกขำนของชำวบ้ำน ส่วนคสำว่ำ ดอง หมำยถึงควำม

เกี่ยวพันธ์สัมพันธ์ในระบบเครือญำติ กล่ำวคือ พ่อ แม่ 

ฝ่ำยชำย หรอืฝ่ำยหญงิ เมือ่ลกูสำวหรอืลกูชำยแต่งงำนกนั

จะเกีย่วดองกนัคอืจะมคีวำมสมัพนัธ์ปองดองกนัเกดิขึน้ 

เป็นญำติพี่น้องกัน 

 กำรกินดองกับลำบกินดองต้องแยกออกจำกกัน 

คสำว่ำ กินดอง เป็นกำรแต่งงำนของคู่บ่ำวสำว โดยทั้งคู่

ตกลงพร้อมใจที่อยู่กินร่วมกันเป็นสำมีภรรยำกันตำม

ประเพณี ส่วนคสำว่ำ ลำบกินดอง ในควำมรู้สึก หมำยถึง

โชคลำภของครอบครวัทีจ่ะมสีมำชกิเพิม่ขึน้จงึได้จดัพธิี

สูตรขวัญต้อนรับ แต่เนื่องจำกกำรแต่งงำนแต่ละครั้งก็

จะประกอบอำหำรรับประทำนเพื่อเป็นสิริมงคลจึงทสำ

เป็นลำบ ในกำรรบัประทำน โดยสมยัก่อนจะใช้เนือ้สตัว์

เป็นหลัก เป็นต้นว่ำ วัว ควำย หมู ขึ้นอยู่กับฐำนะทำง

เศรษฐกิจ และฐำนะทำงสังคม ต่อมำได้เปลี่ยนมำเป็น

เนื้อวัว แทนเนื้อควำยเนื่องจำกหำยำก และมีรำคำแพง

 กำรกินดอง คนสมัยก่อนเม่ือฝ่ำยชำยฝ่ำยหญิง

ตกลงแต่งงำนกันก็จะนัดหมำยประกอบพิธีกันและ

ในงำนก็จะมีกำรรับประทำนอำหำรกัน อำหำรจะเป็น

จสำพวกปลำเป็นส่วนใหญ่ภำชนะที่ใส่อำหำรจะเป็น 

กระดองเต่ำผสมกับถ้วยชำมให้กับแขกที่มำร่วมงำน 

รบัประทำนกนัจงึเรยีกว่ำ กนิดอง จำกนัน้กเ็ปลีย่นแปลง

มำเป็นภำชนะที่ทันสมัยสวยงำม ส่วนอำหำรก็เปลี่ยน

จำกปลำมำเป็นเนื้อสัตว์ คือวัวเป็นส่วนใหญ่เนื่องจำก

ในขณะน้ันวัวรำคำถูกและหำง่ำย กำรประกอบอำหำร

มีหลำกหลำยประเภท แต่ที่ขำดไม่ได้คือ “ลำบ” เพรำะ

ว่ำกำรแต่งงำนถือว่ำมีโชคมีลำภ ส่วนกำรสูตรขวัญ

เป็นกำรให้กสำลังใจของผู้เข้ำร่วมพิธีโดยเฉพำะกำรสูตร

ขวัญงำนแต่งงำนหรือกำรกินดอง บทสูตรจะเป็นกำร
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สอนคู่บ่ำว สำวท่ีเข้ำร่วมพิธีไปในตัวหำกถือปฏิบัติ

จะเป็นสิริมงคลต่อตัวเอง ลำบกินดอง” โดยมีที่มำจำก

ควำมชอบส่วนตวั ทีเ่วลำไปร่วมงำนแต่งงำนทีช่ำวอสีำน

ทัว่ไป เรยีกว่ำ “งำนดอง” หรอื “งำนกนิดอง” ซึง่เจ้ำภำพ

ที่เป็นฝ่ำยหญิงจะเป็นผู้จัดเตรียมอำหำรไว้สสำหรับเลี้ยง

รบัรองแขกทีม่ำร่วมงำน ซึง่เป็น ญำต ิพี ่น้อง เพือ่นบ้ำน 

ที่เชิญมำร่วมงำน จะต้องมีอำหำรท่ีดี รำยกำรอำหำร

พิเศษสุด ซึ่งแสดงถึงฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม จำก

ทศันคตทิีเ่ชือ่ว่ำ อำหำรด ีมผีูม้ำร่วมงำนเป็นจสำนวนมำก

ก็จะแสดงถึงควำมมีฐำนะทำงสังคม เป็นคนกว้ำงขวำง

ในชมุชน ของพ่อ แม่ เจ้ำสำว ซึง่อำหำรเลีย้งแขกทีพ่เิศษ

สุด คือ ลำบ ก้อย เพรำะถือว่ำมีโชค มีลำภ จำกงำนดอง 

หรือ กำรได้ลูกเขย     

  3. ผลการศกึษาแนวทางพฒันารปูแบบอาหารก้อย

กินดอง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

 กำรศึกษำวิจัยโดยกำรสนทนำกลุ่มย่อย ได้แก่ 

เจ้ำของร้ำนอำหำรลำบ ก้อย ตัวแทนผู้บริโภค ผู้แทน

ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องจำกสสำนักงำนสำธำรณสุข

จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และผู้แทนจำก

เทศบำลเมืองชัยภูมิ ดังนี้   

 1) ควำมต้องกำรวัตถุดิบมำทสำอำหำรลำบ ก้อย  

พบว่ำ ควำมต้องกำรของผู้บริโภคเนื้อ ในปัจจุบันมี

เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะในช่วงประเพณีแต่งงำน จะมีควำม

ต้องกำรเนือ้ววัจำกเขยีงเนือ้และโรงฆ่ำสตัว์มำกกว่ำปกติ 

ทสำให้มีรำคำที่สูงขึ้น โดยเฉพำะเนื้อส่วนขำหลังและ 

เนื้อสัน เพรำะว่ำเวลำสับทสำลำบก้อย จะเหนียวนุ่ม  

เมือ่ปรงุกบัเครือ่งปรงุเนือ้จะนุม่น่ำรบัประทำน นอกจำก

นีย้งัมส่ีวนของบ ี(นสำ้ด)ี และนสำ้เพีย้ทีเ่ป็นวตัถดุบิ สสำหรบั

ทสำก้อยกินดองด้วย 

 2) รสชำติของก้อยกินดองในกำรปรุงรสชำติ

อำหำร ลำบ ก้อย จะต้องมีสูตรเด็ดหรือเคล็ดลับของ

แต่ละร้ำนอำหำรทีแ่ตกต่ำงกนั โดยผูแ้ทนจำกผูป้ระกอบ

กำรร้ำนอำหำร ได้ให้ควำมเห็นว่ำ รสชำติส่วนใหญ่ใน

แต่ละร้ำนจะมสีตูรของตนเองอยูแ่ล้ว ทีท่สำให้ลกูค้ำตดิใจ 

จนมำรับประทำนเป็นประจสำ ผู้ประกอบกำร จะนิยม

ปรุงรสขม โดยเฉพำะก้อยกินดอง ทสำให้ร้ำนค้ำต่ำง ๆ 

มีควำมต้องกำรบี (นส้ำดี) และขี้เพี้ย (นส้ำเพี้ย) วัว มำช่วย

เติมรสขม ทสำให้ดีวัวแท้ ๆ หำยำก และรำคำแพง จนมี 

ผู้ทสำนส้ำบี สสำเร็จรูปมำขำยตำมท้องตลำดเพรำะผู้บริโภค

จะชอบลำบ ก้อย ที่ออกรสขมเป็นส่วนใหญ่ 

 3) อุปกรณ์ เครื่องครัว ถือเป็นปัจจัยสสำคัญต่อ

กำรปนเปื้อน และสุขอนำมัยของผู้บริโภค ขอให้ร้ำน

อำหำรได้ให้ควำมสสำคญัและนสำมำปฏิบติัอย่ำงเคร่งครดั

ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข ส่วน 

ผูป้รงุอำหำร ลำบ ก้อย ยงัไม่ปฏบิตัติำมเกณฑ์มำตรฐำน 

คือ กำรแต่งกำยไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่สวมหมวก ผ้ำกัน

เปื้อน สวมเสื้อผ้ำสกปรก ไม่ป่วยเป็นโรคต้องห้ำมตำม

กฎหมำย โดยเสนอให้มีมำตรกำรในกำรควบคุมอย่ำง

เคร่งครัดจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 4) ประเด็น เครื่องเคียงจะเป็นผักสด พริกสด 

กระเทยีม ผกัพืน้บ้ำนตำมฤดกูำล โดยเฉพำะผกัทีม่รีสขม 

เช่น สะเดำ ดปีลำช่อน เพีย้ฟำน ผกัสะเมก็ ส่วนผกัทีป่ลกู

ตำมสวนครวั ทีน่ยิมนสำมำเป็นเครือ่งเคยีง ได้แก่ ผกัแขยง 

ผักอีเลิศ แตงกวำ ถั่วฝักยำว มะเขือ หอมเป (ชีฝรั่ง) ต้อง

ล้ำงทสำควำมสะอำด และเลือกผักที่ปลอดสำรเคมี ยำฆ่ำ

แมลง และควรนสำผักพื้นบ้ำนที่อยู่ตำมธรรมชำติมำเป็น

เครื่องเคียง ก้อยกินดอง มำกกว่ำซื้อมำจำกตลำด  

 5) ด้ำนสภำพแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริโภค

จะต้องเลือกใช้บริกำร จะต้องมีพ้ืนที่จอดรถสสำหรับ

ลกูค้ำให้เป็นสดัส่วน กำรป้องกนัฝุน่ละอองปนเป้ือนกบั

วตัถดุบิ สภำพภำยในร้ำนมโีต๊ะอำหำรจสำนวนเหมำะสม 

ไม่แออัด มีอำกำศถ่ำยเทสะดวก ปรำศจำกฝุ่นละออง 

ขยะมูลฝอย สัตว์เลี้ยงและแมลงต่ำง ๆ   

 นอกจำกนี้ ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจำกหน่วย

รำชกำรทีเ่กีย่วข้องในกระบวนกำรผลติอำหำรปลอดภยั 

ตัง้แต่ต้นทำงถงึปลำยทำงหรอื From farm to table ได้แก่ 

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ และ 

ผู้อสำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำล

เมืองชัยภูมิ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุง

อำหำร เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนั้น ได้เน้นกำรเลือก

ซือ้วตัถดุบิทีม่คีณุภำพดนีัน้ ต้องมสีแีดงสมสำ่เสมอตลอด

ทั้งชิ้น ควรมีไขมันแทรก (marbling) กระจำยอยู่ใน 
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ชิน้เนือ้ ถ้ำเป็นเนือ้ทีต่ดิมนัควรมมีนัสขีำวครมีในววัอำยุ

น้อย ถ้ำมนัทีส่เีหลอืงมกัเป็นววัแก่ หรอืววันมทีพ้่นวยัให้

นมแล้ว ไม่ชส้ำเลือด มีมันเหลือง กดแล้วไม่บุ๋ม ไม่มีกลิ่น

การอภิปรายผล    

 1. พฤติกรรมกำรบริโภคลำบ ก้อย ที่ปรุงมำจำก

เนื้อดิบ พบว่ำกลุ ่มเป้ำหมำยมีประสบกำรณ์ในกำร 

รับประทำนครัง้แรกท่ีบ้ำน โดยมพ่ีอ แม่ ปู ่ย่ำ ตำ ยำย หรอื

คนในครอบครัวเป็นต้นแบบ ทั้งนี้เนื่องจำกวัฒนธรรม

กำรรับประทำนอำหำรของคนอีสำน จะรับประทำน

อำหำรร่วมกันเป็น พำข้ำว (สสำรับ) ทสำให้เกิดกำรเรียนรู้ 

และถ่ำยทอดมำยังบุตรหลำน ซ่ึงจะสอดคล้องกับ 

National Food Institute. [4] รำยงำนถึงปัจจัยที่มี 

ควำมสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมทำงอำหำรมำจำกชำติพันธุ์ 

วฒันธรรมกำรเลีย้งด ูวฒันธรรมท้องถิน่ และโครงสร้ำง

ทำงสังคม

 2. กำรเชื่อมโยงวัฒนธรรมอำหำรและประเพณี

ท้องถิ่น ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้พบว่ำ วัฒนธรรมอำหำร

มคีวำมสมัพนัธ์กบัประเพณแีต่งงำนท้องถิน่ ทีค่นอสีำน

เรียกว่ำ “กินดอง” ซึ่งในงำนกินดอง หลังจำกเสร็จ

จำกพิธีกรรมต่ำง ๆ ก็จะรับประทำนอำหำรร่วมกันที ่

เจ้ำภำพจัดเตรียมไว้ในมื้อพิเศษ คือ อำหำรลำบ ก้อย ที่

เป็นอำหำรสัญลกัษณ์ในงำนดอง ทีแ่ขกร่วมงำนชืน่ชอบ 

ซึง่จะสอดคล้องกบั กอบแก้ว พนิจิ [3] รำยงำนว่ำอำหำร

ไทยเป็นกจิกรรมทำงสังคม ทีช่่วยส่งเสรมิควำมสมัพนัธ์

จำกกำรร่วมรบัประทำนอำหำรร่วมกนัในงำน บญุ หรอื

งำนประเพณี

 3. กำรศึกษำแนวทำงพัฒนำรูปแบบอำหำรก้อย

กินดอง ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

พบว่ำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ควำมสสำคัญกับควำมสะอำด 

ปลอดภัย ควำมใหม่ สดของวัตถุดิบ สีของเนื้อ และ

ควำมนุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ Watcharawit Meenongyai 

[5] พบว่ำควำมนุม่ของเนือ้โค มผีลต่อควำมพงึพอใจของ

ผู้บริโภคในกำรตัดสินใจเลือกซื้อ นอกจำกนี้วัตถุดิบจะ

ต้องปรำศจำกกำรปนเป้ือน ตัง้แต่ต้นทำงจนถงึปลำยทำง 

ซึง่จะสอดคล้องกบั เกณฑ์มำตรฐำนเนือ้สตัว์ปลอดของ

สสำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุสัตว์ 

[6] ที่กสำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัยตลอดห่วงโซ่

อำหำร (Food Chain) 

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรมกีำรศกึษำวจิยัต่อยอดในเส้นทำงกำรผลติ

อำหำรจำกโคพื้นเมือง ที่เป็นวัตถุดิบสสำคัญ ถึงแนวทำง

ในกำรเพิ่มปริมำณให้เพียงพอในจังหวัด

 2. ควรศึกษำวิจัยต่อกำรปนเปื้อนในอำหำร ลำบ 

ก้อย ก้อยกินดอง จำกควำมเสี่ยงจำกกำรปนเปื ้อน

จุลินทรีย์ต้องห้ำม 

 3. ควรศกึษำ วจิยั ปัญหำและผลกระทบ ตลอดเส้น

ทำงห่วงโซ่อำหำร จำกต้นทำงมำจนถึงผู้บริโภค (Form 

farm to table) 
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคม

ในจังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัด

นครปฐม จสำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ศึกษำข้อเสนอแนะอื่น ๆ เก่ียวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชน
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ตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม เป็นกำรวิจัยแบบผสม ทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ กลุ่ม

ตัวอย่ำง คือ ประชำชนในจังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นตัวแทนของสถำบันทำงสังคมอันประกอบด้วยสถำบันครอบครัว 

สถำบันศำสนำ และสถำบันกำรศึกษำ จสำนวน 3 อสำเภอ คือ อสำเภอนครชัยศรี อสำเภอสำมพรำน และอสำเภอพุทธมณฑล 

จสำนวน 384 คน พร้อมทั้งได้สัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสสำคัญ จสำนวน 9 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถำม

และแบบสัมภำษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้ำง ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.91 สถิติที่ใช้ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน, t-test, F-test และค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม ทั้ง 3 

สถำบัน อยู่ในระดับมำก ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ ประชำชนที่มีอำยุ กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ต่อเดือน

ต่ำงกัน มีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงผลกำรวิจัย

เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ ส่วนประชำชนที่มีเพศต่ำงกัน มีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธไม่แตกต่ำง

กัน ซึ่งผลกำรวิจัยไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ นอกจำกนี้ประชำชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำร

พัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐมว่ำ สถำบันครอบครัวควรส่งเสริมให้เยำวชนได้

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของครอบครัว เช่น กำรทสำบุญตักบำตรในวันสสำคัญ เป็นต้น สถำบันศำสนำควรมีกำร

จัดกิจกรรมในวันสสำคัญทำงศำสนำเพื่อให้เยำวชนได้ศึกษำเรียนรู้และปฏิบัติตำม และสถำบันกำรศึกษำควรส่งเสริม

ให้เยำวชนได้แสดงออกอย่ำงเต็มที่ในกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน เพื่อกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ชีวิตที่ดี

ค�าส�าคัญ : กำรพัฒนำ วิถีพุทธ สถำบันทำงสังคม เยำวชน

Abstract

 The objectives of this research were as follows: 1) to study the promoting youth development by Buddhist way 

of social institutions in Nakhon Pathom Province, 2) to compare the promoting youth development by Buddhist way 

of social institutions in Nakhon Pathom Province classified to personal factors, and 3) to study other suggestions of 

the promoting youth development by Buddhist way of social institutions in Nakhon Pathom Province. Research was 

mixed both quantitative and qualitative. The sample group was the 384 people who were representatives of social 

institutions in Nakhon Pathom province consisting of families institutions, religious institutions and educational 

institutions of the three districts ; Nakhon Chai Si, Sampran and Phutthamonthon, including in-depth interviews 

with key informants 9 people. The tools were questionnaires and structured in-depth interviews. The reliability was 

0.91. The statistics used were frequency percentage mean standard deviation t-test F test and correlation coefficient. 

 The research results were as follows : The results of research were found that the promoting youth development 

by Buddhist way of social institutions in Nakhon Pathom Province had on a high level in all aspects. The results of 

hypothesis testing were found that the people in Nakhon Pathom Province with different ages, education, occupations, 

and monthly income had difference of the promoting youth development by Buddhist way with the statistical 

significance at .05. But the people with different genders had no difference of the promoting youth development by 

Buddhist way. In addition, the people had other suggestions of the promoting youth development by Buddhist way 

of social institutions in Nakhon Pathom Province : The family institutions should encourage youth to get involved 

in the activities of the family, such as the merit in such an important day. The religious institutions should be held 

in religious activities for the youth to learn and follow, and the educational institutions should encourage young 
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people to express themselves fully in the activities of the school to enhance the experience of life.

Keywords : Development, Buddhist Way, Social Institutions,  Youth

บทน�า

 ปัญหำเกี่ยวกับเยำวชนไทยในปัจจุบันมีกำร

เปลี่ยนแปลงไปตำมบริบทของสังคมสมัยใหม่อย่ำง

ไร้ขีดจสำกัด เนื่องจำกส่ิงแวดล้อมรอบตัวเด็กมีกำร

เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ก่อให้เกิดวิกฤตกำรณ์ทำง

สังคมอย่ำงมำกมำย โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรรับอิทธิพล

ที่ไม่พึงประสงค์ของโลกวัฒนธรรมตะวันตก ทสำให้

เยำวชนกล้ำแสดงออกมำมำกข้ึน และมักจะแสดงออก

ในทำงที่ไม่เหมำะสม มีกำรแสดงควำมรักกันในที่

สำธำรณะ ดื้อรั้นไม่ค่อยเชื่อฟังคสำอบรมสั่งสอน คสำ

ตักเตือนของพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์ ทสำให้เกิด

กำรเปลี่ยนแปลงทำงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ทั้ง

ในสังคมเมืองและชนบท เช่น กำรมั่วสุมทำงเพศ ติด

ยำเสพติด กำรหมกมุ่นกับกำรเล่นเกมส์ กำรทะเลำะ

ววิำท กำรใช้จ่ำยฟุม่เฟือยเกนิตวั กำรขำยบรกิำรทำงเพศ 

เป ็นต ้น โดยไม่คสำนึงถึงศีลธรรมและไม่มีควำม

พร้อมที่จะรับเอำสิ่งที่ดี ไม่สอดคล้องกับค่ำนิยมและ

ทัศนคติของคนไทยที่คนส่วนใหญ่นับถือศำสนำ

พุทธ จึงทสำให้เกิดปัญหำต่ำง ๆ ตำมมำอีกมำกมำย 

ซึ่งล้วนเป็นปัญหำท่ีซับซ้อนในเชิงโครงสร้ำงของ

สังคม กำรแก้ไขปัญหำเยำวชนในปัจจุบัน จึงจสำเป็น

ต้องเร่งดสำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนโดยควำมร่วมมือ 

ของทุกภำคส่วนในสังคม ก่อนท่ีพลังของเยำวชนซึ่ง

เป็นพลังแห่งอนำคตของประเทศชำติจะถูกบั่นทอน 

จนไม่สำมำรถเป็นทรัพยำกรท่ีดี เพ่ือรองรับควำมเจริญ

ก้ำวหน้ำของประเทศชำติในวันข้ำงหน้ำได้ ซึ่งจำกกำร

ศึกษำปัญหำของเยำวชนไทย พบว่ำ สำเหตุของปัญหำ

ที่ทสำให้ผลกำรเรียนของเยำวชนตกตส่ำ มำกท่ีสุดคือเกิด

จำกกำรที่เยำวชนสนใจเรื่องของเกมส์มำกเกินไป รอง

ลงมำคือเกิดจำกเยำวชนให้ควำมสนใจสื่อเพื่อควำม

บนัเทงิมำกขึน้ ทสำให้ควำมสนใจในกำรศกึษำหำควำมรู้ 

ลดน้อยลง และเป็นเพรำะพ่อแม่ทุ่มเวลำหำเงิน ทสำงำน 

และใช้เงิน ใช้เทคโนโลยีเลี้ยงดูเด็ก นอกจำกนี้สำเหตุ

มำจำกคุณภำพของครูผู้สอนและสื่อกำรเรียนกำรสอน 

ปัญหำของเดก็และเยำวชนทีน่่ำเป็นห่วงมำกทีส่ดุ ได้แก่ 

ปัญหำยำเสพติดทั้งในและนอกสถำนศึกษำ รองลงมำ

คือปัญหำกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และปัญหำ

กำรลอกเลียนแบบจำกสื่อต่ำง ๆ ตลอดจนปัญหำควำม

รนุแรงกำรทสำร้ำยร่ำงกำย กำรทะเลำะววิำท และกำรตบตี

กนั ศนูย์สสำรวจควำมคดิเหน็ “นด้ิำโพล” สถำบนับณัฑติ

พัฒนบริหำรศำสตร์ [1] 

 กำรดสำเนนิชวีติของเยำวชนในแต่ละวนั เยำวชนต้อง

เผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุให้เกิดควำมโลภ ควำมโกรธ 

และควำมหลง จงึจสำเป็นต้องต่อสูก้บักเิลสตัณหำ ซึง่เกดิ

จำกควำมไม่รู้เพ่ือให้ได้มำซ่ึงสุขเวทนำ และหลีกเลี่ยง 

ทุกขเวทนำ พลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหำได้คือพลังสติ

ปัญญำ ซึง่จะเกดิขึน้จำกกำรฝึกหดัอบรมด้วยหลกัธรรม

อย่ำงเป็นขั้นตอนต่อเนื่องและสมส่ำเสมอ จนสำมำรถยก

ระดบัจติใจขึน้สงูเหนอืกเิลสตณัหำได้ จงึจะได้ชือ่ว่ำเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยจะเห็นได้ว่ำหลักพระพุทธศำสนำ

จะเน้นถึงกำรยอมรับศักยภำพของมนุษย์ พระพุทธองค์

ทรงเน้นให้เห็นถึงควำมสสำคัญในกำรพัฒนำชีวิตให้

ก้ำวไปสู่เป้ำหมำยที่ดี ซึ่งพระพุทธศำสนำเห็นว่ำหลัก

กำรพัฒนำชีวิตมนุษย์จะพัฒนำด้วยหลักไตรสิกขำ ใน

ด้ำนพฤติกรรม (ศีล) ด้ำนจิตใจ (สมำธิ) และด้ำนปัญญำ 

(ปัญญำ) พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) [2] โดยหลัก

กำรดงักล่ำวถอืเป็นพืน้ฐำนในกำรพฒันำให้เยำวชนเป็น

มนษุย์ทีม่คีณุภำพ ซึง่จสำเป็นจะต้องพฒันำไปพร้อม ๆ  กนั

ทั้ง 3 ด้ำน นอกเหนือจำกนี้ยังมีหลักธรรมในพระพุทธ

ศำสนำทีส่ำมำรถนสำมำประยกุต์ใช้ในกำรพฒันำเยำวชน

ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยมสีถำบนัทำงสงัคมทีอ่ยูร่อบ

ข้ำง เป็นกัลยำณมิตรที่ดีในกำรให้คสำแนะนสำสั่งสอน ซึ่ง

ในปัจจุบันสังคมไทยได้นสำกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถี

พทุธมำใช้ในกำรส่งเสรมิคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ เช่น 
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กำรพัฒนำวินัยในตน กำรพัฒนำปรีชำเชิงอำรมณ์แนว

พทุธ กำรพฒันำกำรคดิแบบโยนโิสมนสกิำร กำรพฒันำ

ลกัษณะกำรเป็นกลัยำณมติร เป็นต้น เพือ่ให้เยำวชนเกดิ

พฤตกิรรมท่ีพงึปรำรถนำ โดยสถำบนัทำงสงัคมทัง้ 3 คอื 

สถำบนัครอบครวั สถำบนัศำสนำ และสถำบนักำรศกึษำ 

มีบทบำทในกำรขัดเกลำ อบรมสั่งสอน และส่งเสริม 

กำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ของเยำวชน  

ดังนั้น สถำบัน องค์กรหรือหน่วยงำนทำงสังคม จึงถือ

ได้ว่ำเป็นส่วนสสำคัญยิ่งในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

ทำงสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนับแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน เนื่องจำกเยำวชนเม่ืออยู่ในสังคม จะเป็นผู้ท่ีมี

หลำยบทบำทเกดิขึน้พร้อมกนั เช่น กำรได้รบัสถำนภำพ

เป็น “ลูก” เป็นอันดับแรก และมีสถำนภำพต่ำง ๆ ต่อ

มำโดยลสำดับ เมื่อเข้ำโรงเรียนก็เรียกว่ำเป็น “นักเรียน, 

นักศึกษำ, นิสิต” เมื่อเติบโตข้ึนอีกระดับก็เรียกว่ำเป็น 

“พลเมอืง” เป็นต้น เยำวชนจงึมส่ีวนเกีย่วข้องกบัสถำบนั

ต่ำง ๆ ในสังคมในฐำนะเป็นสมำชิก และเมื่อเติบโตขึ้น 

กมี็บทบำทและควำมสสำคญัต่อสงัคมมำกขึน้เช่นเดยีวกนั 

พระมหำบุญเพียร ปุญฺญวิริโย [3]

 ดงันัน้ กำรทีเ่ยำวชนจะประสบควำมสสำเรจ็ในด้ำน

ต่ำง ๆ เป็นคนดี คนเก่ง และมีควำมสุขได้จะต้องฝึกฝน

พัฒนำตนเองโดยได้รับคสำแนะนสำท่ีดีจำกสถำบันทำง

สังคม ผู้วิจัยเล็งเห็นควำมสสำคัญของกำรส่งเสริมพัฒนำ

เยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมดังกล่ำว จึง

มีควำมพยำยำมในกำรที่จะค้นหำรูปแบบกำรส่งเสริม 

กำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคม 

เพือ่กำรพฒันำเยำวชนให้เป็นคนเก่ง คนด ีและมคีวำมสขุ 

ตลอดจนกำรช่วยเหลือตนเองและสังคมได้ ซึง่จะก่อให้

เกิดกำรพัฒนำที่ดีทั้งต่อตนเองและสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษำกำรส่งเสรมิกำรพฒันำเยำวชนตำมวถิี

พุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบกำรส่งเสรมิกำรพฒันำเยำวชน

ตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม 

จสำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล

 3. เพื่อศึกษำข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับกำร 

ส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบัน 

ทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม

ขอบเขตของการวิจัย

 ผู้วิจัยได้กสำหนดขอบเขตกำรวิจัยไว้ 4 ด้ำน คือ 

 1. ด้ำนเนื้อหำหรือตัวแปรที่วิจัย ได้แก่ 1) ตัวแปร

อิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล

ของประชำชนในจังหวัดนครปฐม ด้ำนเพศ อำยุ ระดับ

กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ต่อเดือน 2) ตัวแปรตำม 

(Dependent Variables) คือ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำ

เยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัด

นครปฐม ประกอบด้วย (1) สถำบันครอบครัว (2) 

สถำบันศำสนำ (3) สถำบันกำรศึกษำ

 2. ด้ำนประชำกรทีว่จิยั ได้แก่ ประชำชนในจงัหวดั

นครปฐม ซึง่เป็นตัวแทนของสถำบนัทำงสงัคม ประกอบ

ด้วยสถำบันครอบครัว สถำบันศำสนำ และสถำบัน 

กำรศึกษำ และผู้ให้ข้อมูลสสำคัญ (Key informants)  

ในกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)

 3. ด้ำนสถำนที่ทสำวิจัย ได้แก่ เขตพื้นที่จังหวัด

นครปฐม 

 4. ด้ำนระยะเวลำที่วิจัย ได้แก่ ระยะเวลำในกำร

ศึกษำแนวคิดทฤษฎีและผลงำนวิจัยที่เก่ียวข้องต่ำง ๆ 

กำรแจกแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ และกำรวิเครำะห์

ข้อมูล เป็นเวลำ 1 ปี (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2557- 

กันยำยน 2558)

วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยแบบผสม (Mixed 

Methods Research) โดยใช้วิธีดสำเนินกำรวิจัยทั้งเชิง

ปริมำณ (Quantitative Research) และกำรวิจัยเชิง

คุณภำพ (Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ใน

กำรวิจัย ได้แก่ ประชำชนในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็น

ตวัแทนของสถำบนัทำงสงัคม อนัประกอบด้วยสถำบนั

ครอบครวั สถำบนัศำสนำ และสถำบนักำรศกึษำ จสำนวน 

384 คน ซึ่งได้จำกกำรกสำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดย
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วิธีกำรเปิดตำรำงสสำเร็จของเกรจซ่ี (Krejcie) และ 

มอร์แกน (Morgan) และใช้วิธีกำรสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 

(Cluster random sampling) จำก 7 อสำเภอ ได้ 3 อสำเภอ 

คือ อสำเภอนครชัยศรี อสำเภอสำมพรำน และอสำเภอ

พุทธมณฑล แล้วนสำมำหำอัตรำสัดส่วนของประชำกร 

(Proportional to Size) เพ่ือหำกลุ่มตัวอย่ำงแยกแต่ละ

อสำเภอ แล้วจึงใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple random 

sampling) โดยกำรใช้ตำรำงเลขสุ่ม นอกจำกนี้ยังมี

กำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงกับผู้ให้ข้อมูลสสำคัญ 

(Key informants) ในกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) จสำนวน 9 รูป/คน ประกอบด้วยตัวแทนจำก

ทั้ง 3 สถำบันในจังหวัดนครปฐม ข้อมูลที่ใช้ในกำร

วิจัยได้จำกพระไตรปิฎก แบบสอบถำม เอกสำร ตสำรำ

วิชำกำร แนวคิดทฤษฎีและผลงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แล้ว

นสำมำกสำหนดกรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัยเป็น 2 

ตวัแปร คอื ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ได้แก่ 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม ในด้ำนเพศ 

อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ต่อเดือน และ

ตัวแปรตำม (Dependent Variables) ได้แก่ กำรส่งเสริม

กำรพฒันำเยำวชนตำมวถิพีทุธของสถำบนัทำงสงัคมใน

จงัหวดันครปฐม ประกอบด้วย (1) สถำบนัครอบครวั (2) 

สถำบันศำสนำ และ (3) สถำบันกำรศึกษำ

 เครื่องมือที่ใช้กำรวิจัย ได้แก่ แบบสอบถำม โดย

แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

 ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถำม 

แบ่งออกเป็น เพศ อำย ุระดบักำรศกึษำ อำชพี และรำยได้ 

ต่อเดือน ลักษณะของคสำถำมเป็นแบบสสำรวจรำยกำร 

(Check List)

 ตอนที่ 2 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถี

พทุธของสถำบนัทำงสงัคมในจงัหวดันครปฐม ประกอบ

ด้วย (1) สถำบันครอบครัว (2) สถำบันศำสนำ และ (3) 

สถำบันกำรศึกษำ แบ่งออกเป็นสถำบันละ 5 ข้อ รวม

ทั้งสิ้นจสำนวน 15 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถำม เป็น

มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ตำมวิธีกำรของ

ลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มำกที่สุด มำก 

ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด โดยมีค่ำเท่ำกับ 5, 4, 3, 2, 1

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับกำรส่งเสริม

กำรพฒันำเยำวชนตำมวถิพีทุธของสถำบนัทำงสงัคมใน

จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน คือ (1) สถำบัน

ครอบครวั (2) สถำบนัศำสนำ และ (3) สถำบนักำรศกึษำ 

ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบปลำยเปิดให้แสดง

ควำมคิดเห็น

 นอกจำกนี้ยังมีแบบสัมภำษณ์เชิงลึก 1 ชุด เป็น

แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง โดยแบ่งออกเป็น 2 

ข้อ คือ 1) สถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม มีกำร

ส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธอย่ำงไรบ้ำง (1) 

สถำบันครอบครัว (2) สถำบันศำสนำ (3) สถำบันกำร

ศึกษำ 2) ท่ำนมีควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

อย่ำงไรบ้ำง

 แบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์เชิงลึกทั้งฉบับ

ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 5 รูป/คน และ

ทดสอบควำมเที่ยง (Reliability) ได้ค่ำสัมประสิทธิ์

แอลฟ่ำ (α-coefficient) ธีระศักดิ์ อุ่นอำรมณ์เลิศ [4] 

เท่ำกับ 0.91

 กำรเก็บรวบรวมข ้อมูล  ได ้ดส ำ เนินกำรส ่ง

แบบสอบถำมให้กลุม่ตวัอย่ำงตอบและเกบ็รวบรวมกลบั

คืนมำด้วยตนเอง ได้ครบทั้งหมด จสำนวน 384 ชุด แล้ว

นสำแบบสอบถำมที่ได้มำตรวจสอบควำมถูกต้องครบ

ถ้วนสมบูรณ์ของคสำตอบและจัดระเบียบข้อมูล จำกนั้น

ตรวจให้คะแนนแล้วนสำไปวิเครำะห์ผลเพื่อหำค่ำเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และแปลผลตำมเกณฑ์ของ  

เบสท์ ชูศรี วงศ์รัตนะ [5] ดังนี้

 4.50-5.00 หมำยถึง มำกที่สุด

 3.50-4.49 หมำยถึง มำก

 2.50-3.49 หมำยถึง ปำนกลำง

 1.50-2.49 หมำยถึง น้อย

 1.00-1.49 หมำยถึง น้อยที่สุด

 กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัยโดยกำรวิเครำะห์

เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชน

ตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม

กับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำงด้ำนเพศ ใช้กำร

ทดสอบค่ำที (Independent t-test) ส่วนด้ำนอำยุ ระดับ
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กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ต่อเดือน ใช้กำรทดสอบ

ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One-Way ANOVA) 

เมื่อพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 

.05 จึงทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยเป็นรำยคู่ด้วย

วิธีกำรของเชฟเฟ่ (Scheffé) และวิเครำะห์ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธ

ของสถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม โดยใช้กำร

วิเครำะห์เนื้อหำ แล้วนสำมำแจกแจงควำมถี่ (Frequency) 

และนสำเสนอในรปูตำรำงประกอบคสำบรรยำย นอกจำกนี้ 

ยังทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์เชิงลึก ใช้

กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) ด้วยกำรอ่ำน

จบัใจควำมแล้วสรปุเพือ่ตอบโจทย์วจิยัและวตัถปุระสงค์

ของกำรวิจัยที่กสำหนดไว้

ผลการวิจัย

 จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำมำรถสรุปผลได้

ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ 

ประชำชนในจงัหวดันครปฐมทีต่อบแบบสอบถำม ส่วน

มำกเป็นเพศหญงิ ร้อยละ 66.10 มอีำยมุำกกว่ำ 45 ปี ร้อย

ละ 37.50 มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ร้อยละ 54.40 มี

อำชีพรับจ้ำง/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 33.10 และมีรำยได้

ต่อเดือน 10,000-15,000 บำท ร้อยละ 44.80

 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธของ

สถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม พบว่ำ โดยรวม

ทัง้ 3 สถำบนั อยูใ่นระดบัมำก และเมือ่พจิำรณำในแต่ละ

สถำบันก็พบว่ำมีกำรส่งเสริมอยู่ในระดับมำกทั้งหมด

ตำมลสำดับ คือ สถำบันศำสนำ รองลงมำ คือ สถำบัน

ครอบครัว และสุดท้ำย คือ สถำบันกำรศึกษำ (ดังแสดง

ในตำรำงที่ 1)

ตารางที่  1 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ 

กำรแปลผลกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธ

ของสถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม

ข้อความ
ระดับการส่งเสริม

(     ) (SD) แปลผล

1. สถำบันครอบครัว 3.77 .58 มำก

2. สถำบันศำสนำ 3.96 .50 มำก

3. สถำบันกำรศึกษำ 3.65 .59 มำก

รวม 3.79 .47 มาก

 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ ประชำชนที่

มอีำย ุกำรศกึษำ อำชพี และรำยได้ต่อเดอืนต่ำงกนั มกีำร

ส่งเสรมิกำรพฒันำเยำวชนตำมวถิพีทุธโดยรวมแตกต่ำง

กันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลกำรวิจัย

เป็นไปตำมสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว้ ส่วนประชำชนทีม่เีพศต่ำง

กนั มกีำรส่งเสรมิกำรพฒันำเยำวชนตำมวถิพีทุธโดยรวม

ไม่แตกต่ำงกนั ซึง่ผลกำรวจิยัไม่เป็นไปตำมสมมตฐิำนที่

ตั้งไว้

 ประชำชนในจงัหวดันครปฐมได้ให้ข้อเสนอแนะ 

ทีส่สำคญัคอืสถำบนัครอบครวัควรส่งเสรมิให้เยำวชนได้

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของครอบครัว เช่น กำร

ทสำบุญตักบำตรในวันสสำคัญ เป็นต้น สถำบันศำสนำ

ควรมีกำรจัดกิจกรรมในวันสสำคัญทำงศำสนำเพ่ือให้

เยำวชนได้ศึกษำเรียนรู้และปฏิบัติตำม และสถำบันกำร

ศึกษำควรส่งเสริมให้เยำวชนได้แสดงออกอย่ำงเต็มที ่

ในกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน เพ่ือกำรเสริมสร้ำง

ประสบกำรณ์ชีวิตที่ดี

 ผลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก พบว่ำ 1) สถำบัน

ครอบครัวมีกำรส่งเสริมให้เยำวชนได้เรียนรู้ในทุก ๆ 

ด้ำนทั้งทำงโลกและทำงธรรมผ่ำนกระบวนกำรหรือ

กิจกรรมต่ำง ๆ ของครอบครัว เพื่อให้เยำวชนได้ซึมซับ

วฒันธรรมและวถิชีมุชนรอบ ๆ  ตวั โดยมสีถำบนัศำสนำ

คอยจดักจิกรรมไว้รองรบักำรพฒันำเยำวชน เช่น กำรจดั

Χ
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กจิกรรมเข้ำค่ำยคณุธรรม หรอืกจิกรรมบรรพชำสำมเณร

ภำคฤดรู้อน เป็นต้น และมกีำรเตรยีมบคุลำกรทีม่คีวำมรู ้

ควำมสำมำรถในกำรฝึกอบรมไว้ให้พร้อม เพื่อส่งเสริม

ให้เยำวชนได้รับกำรฝึกฝนพัฒนำอย่ำงถูกต้องตำม

แนวทำงพระพุทธศำสนำ โดยควำมร่วมมือกับสถำบัน

กำรศึกษำให้มีกำรเรียนกำรสอนวิชำพระพุทธศำสนำ 

ส่งเสรมิให้ศกึษำเรยีนรูแ้ละนสำมำพฒันำตนเองตำมหลกั

ธรรมคสำสอน นอกจำกนี้ยังมีกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้

ศกึษำเรยีนรูธ้รรมศกึษำในโรงเรยีนต่ำง ๆ  อกีด้วย 2) ข้อ

เสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชน

คือควรจะมีกำรร่วมกันมือกันทั้งครอบครัว ชุมชน  

วัด และโรงเรียน ผ่ำนกิจกรรมเนื่องในวันสสำคัญต่ำง ๆ 

เพื่อให้เยำวชนได้เกิดกำรเรียนรู้ในวิถีของชุมชน 

สรุปผลการวิจัย

 จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล จึงสรุปได้ว่ำ สถำบัน

ทำงสังคมในจังหวัดนครปฐมมีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ

เยำวชนตำมวิถีพุทธอยู่ในระดับมำก และมีกำรส่งเสริม

แตกต่ำงกันในด้ำนอำยุ กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ต่อ

เดือน ส่วนด้ำนเพศไม่แตกต่ำงกัน นอกจำกน้ียังได้ให้ 

ข้อเสนอแนะที่สสำคัญคือสถำบันครอบครัวควรส่งเสริม 

ให้เยำวชนได้มีส ่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของ

ครอบครัว เช่น กำรทสำบุญตักบำตรในวันสสำคัญ เป็นต้น 

สถำบันศำสนำควรมีกำรจัดกิจกรรมในวันสสำคัญ

ทำงศำสนำเพื่อให้เยำวชนได้ศึกษำเรียนรู้และปฏิบัติ

ตำม และสถำบันกำรศึกษำควรส่งเสริมให้เยำวชนได้

แสดงออกอย่ำงเต็มท่ีในกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน 

เพื่อกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ชีวิตที่ดี ซึ่งสำมำรถ

สรุปเป็นควำมจริงข้ันพ้ืนฐำน (Grounded Theory)  

ได้ว่ำ “กำรส่งเสรมิกำรพฒันำเยำวชนตำมวถิพีทุธทีด่คีอื

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทำงพระพุทธศำสนำร่วมกัน 

ทั้งเครือข่ำยของสถำบันทำงสังคม”

อภิปรายผลการวิจัย

 จำกผลกำรวจิยัครัง้นีพ้บว่ำกำรส่งเสรมิกำรพฒันำ

เยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัด

นครปฐม โดยรวมทั้ง 3 สถำบัน อยู่ในระดับมำก ทั้งนี้

อธิบำยได้ว่ำ สถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม ได้

มีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนอย่ำงจริงจัง โดยเน้น

ที่สถำบันครอบครัวซึ่งเป็นสถำบันแรกได้มีกำรอบรม

เลี้ยงดูเป็นอย่ำงดีมีกำรอะลุ้มอล่วย ไม่เข้มงวดจนเกิน

ไป ให้อิสระ และประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีของลูก 

ฝึกให้รูจ้กัทกัษะกำรใช้ชีวติประจสำวนัทีด่แีละกำรเอำตัว

รอดในสังคมเพื่อพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย ส่งเสริม

ให้รู้จักกำรปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อพัฒนำกำร

ทำงด้ำนอำรมณ์สังคม ส่งเสริมให้รู ้จักใช้ปฏิภำณ 

ไหวพรบิ มเีหตมุผีล ตลอดจนมคีวำมคดิรเิริม่สร้ำงสรรค์ 

เพือ่พฒันำกำรทำงด้ำนสติปัญญำ และปลกูฝังให้มจีติใจ

เมตตำกรณุำเอือ้เฟ้ือ เผือ่แผ่ไม่เหน็แก่ตวัซือ่สตัย์ มสีมัมำ-

คำรวะ กตัญญูกตเวที เคำรพผู้ใหญ่และรู้จักเกรงใจเพื่อ

พัฒนำกำรทำงด้ำนจริยธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด

เกีย่วกบักำรอบรมเลีย้งดขูองบดิำมำรดำทีจ่ะส่งผลให้ลกู

เติบโตขึน้เป็นผูใ้หญ่ทีเ่ป็นพลเมอืงดขีองชำติ ดงัที ่มนสั 

บญุประกอบ และคณะ [6] ได้กล่ำวไว้ในหนงัสอื “พลกิ

ปัญหำให้เป็นปัญญำ” ว่ำ รูปแบบในกำรอบรมเลี้ยงดู

ของบิดำมำรดำที่จะส่งผลให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่

เป็นพลเมืองดีของชำติ มีบุคลิกภำพลักษณะนิสัยและ

พฤติกรรมที่เหมำะสม มีรูปแบบดังนี้ 1) รูปแบบกำร

อบรมเลีย้งดแูบบอะลุม้อล่วย 2) รปูแบบกำรอบรมเลีย้งด ู

ทีเ่ป็นกำรพฒันำด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์สงัคม ด้ำนสติ

ปัญญำ และด้ำนจริยธรรม และ 3) รูปแบบกำรอบรม 

เลีย้งดแูบบประชำธปิไตย อกีสถำบนัหนึง่ทีม่ส่ีวนสสำคญั

ในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนคือสถำบันศำสนำได้

มีกำรจัดตั้งโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์เพื่ออบรม

ให้ควำมรู้ทำงศำสนำอย่ำงสมส่ำเสมอและทั่วถึง ส่งเสริม

และชักชวนให้บิดำมำรดำซึ่งผู้ปกครองของเยำวชนทสำ

ตนให้เป็นตัวอย่ำงทีด่แีก่เดก็ในกำรปฏิบติักจิทำงศำสนำ

ตำมโอกำสต่ำง ๆ สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำแก่เด็กและ

เยำวชนทีด้่อยโอกำสอย่ำงทัว่ถงึ มกีำรจดัโครงกำรอบรม

สำมเณรภำคฤดูร้อนและค่ำยคุณธรรมสสำหรับกำรฝึก

อบรมเยำวชน และจัดวัดให้เป็นสถำนที่สงเครำะห์ใน

กำรทสำกิจกรรมต่ำง ๆ โดยมีพระสงฆ์ทสำหน้ำที่อบรม
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สั่งสอนเยำวชนให้เว้นจำกควำมชั่วแล้วแนะนสำให้ตั้ง

อยู่ในควำมดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับสถำบัน

ศำสนำ ดังที่ พระมหำประยุทธ์ ปยุตฺโต [7] ได้กล่ำวไว้

ในหนังสือ “พระพุทธศำสนำกับสังคมไทยปัจจุบัน” ว่ำ 

สถำบนัศำสนำ เช่น วดัและคณะสงฆ์ควรทสำหน้ำทีอ่ย่ำง

จริงจังในกำรส่งเสริมศีลธรรมจรรยำแก่คนในชุมชน 

ด้วยกำรอบรมสั่งสอนโดยตรงหรือจัดตั้งโรงเรียนพุทธ

ศำสนำวันอำทิตย์หรือวันพระ หรือยุวพุทธิกสมำคม 

หรือสมำคมทำงศำสนำอื่น ๆ เพื่ออบรมให้ควำมรู้ทำง

ศำสนำโดยสมสำ่เสมอและทัว่ถงึ รวมทัง้ส่งเสรมิชกัชวน

ให้บดิำมำรดำ ผูป้กครองทสำตนเป็นตวัอย่ำงทีด่แีก่เดก็ใน

กำรปฏิบัติกิจทำงศำสนำตำมโอกำสอันควร พระพุทธ 

ศำสนำเป็นสถำบันที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิถีชีวิต 

ข อ ง ค น ไ ท ย  เ ป ็ น แ ห ล ่ ง ที่ ม ำ ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและค่ำนิยมต่ำง ๆ ใน

ปัจจบุนัสถำบนัศำสนำได้ให้กำรสนบัสนนุด้ำนกำรศกึษำ

แก่เด็กและเยำวชนในชนบทที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ

อย่ำงกว้ำงขวำง โดยเฉพำะกำรบวชเรียน เป็นกำรให้

โอกำสทำงกำรศึกษำแก่ผู้ด้อยโอกำสแล้ว กำรฝึกอบรม

ตำมหลักพุทธศำสนำแก่พระสงฆ์สำมเณรขณะบวชยัง

เป็นสิ่งท่ีสสำคัญท่ีช่วยเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมแก่ 

ผู้บวชได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้สถำบันกำรศึกษำก็ได้มี

ส่วนส่งเสรมิกำรพฒันำเยำวชนโดยส่งเสริมกำรทสำงำนเป็น 

กลุม่และกำรสร้ำงสมัพนัธภำพอนัดรีะหว่ำงกนั ปลกูฝัง

ควำมมรีะเบยีบวนิยัในตวัเองตัง้แต่เลก็ ๆ  เพือ่ให้สำมำรถ

ดสำเนนิชวีติอย่ำงมรีะเบยีบ และรูจ้กัควบคมุตวัเองได้ จดั

ประสบกำรณ์ท่ีมคีณุค่ำท้ังด้ำนวชิำกำรและด้ำนกจิกรรม

อื่น ๆ เพื่อให้ได้เข้ำร่วมตำมควำมสนใจและควำมถนัด 

สร้ำงเสริมให้เยำวชนรู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำต่อสังคม 

ส่งเสริมกำรแสดงออกตำมควำมสำมำรถเพีอ่ให้ประสบ

ควำมสสำเรจ็และรูสึ้กภำคภมูใิจในควำมสำมำรถของตน 

จึงทสำให้สถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐมมีกำร 

ส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธอยู่ในระดับมำก 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับกำรส่งเสริมนิสัยและ

บุคลิกภำพที่ดีของนักเรียน ดังท่ี อัจฉรำ สุขำรมณ์ [8] 

ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ “สุขภำพจิต” ว่ำ โรงเรียนท่ีดี

ควรส่งเสรมินสิยัและบคุลกิภำพทีด่ขีองนกัเรยีนทัง้นีค้รู

ควรยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้ 1) ส่งเสริมกำรทสำงำนเป็นกลุ่ม

และสร้ำงสมัพนัธภำพอนัดรีะหว่ำงเดก็นกัเรยีนด้วยกนั  

2) ปลกูฝังควำมมรีะเบยีบวนิยัในตวัเองให้แก่เยำวชนตัง้แต่ 

เล็ก ๆ 3) ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัยของหมู ่คณะ  

4) เข้ำใจสำเหตุที่อยู ่เบื้องหลังกำรประพฤติผิดของ

เยำวชน 5) จดักำรกบัปัญหำพฤตกิรรมด้วยควำมสขุมุและ

เฉลียวฉลำด 6) เข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ

ยอมรบัสภำพของเยำวชนแต่ละคน 7) จดัประสบกำรณ์ที่

มคีณุค่ำแก่เยำวชนในด้ำนต่ำง ๆ  ทัง้ด้ำนวชิำกำรและอืน่ ๆ   

8) สร้ำงควำมรู้สึกเป็นผู้มีคุณค่ำขึ้นในใจเยำวชนแต่ละ

คน และ 9) เตรยีมตวัเยำวชนสสำหรบักำรเป็นผูใ้หญ่ทีด่ใีน

สงัคมภำยหน้ำ ดงักล่ำวมำข้ำงต้นนีจ้งึทสำให้กำรส่งเสรมิ 

กำรพฒันำเยำวชนตำมวถิพีทุธของสถำบนัทำงสงัคมใน

จังหวัดนครปฐมอยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับงำน

วิจัยของ รุ่งนิภำ   พัฒนพฤกษชำติ [9] เรื่อง “กำรศึกษำ 

กำรพัฒนำเด็กตำมทัศนะของพระพรหมมังคลำจำรย์  

(ปัญญำนันทภิกขุ)” พบว่ำ วิธีกำรประยุกต์หลักกำร

พัฒนำเด็กมำใช้ในสังคมปัจจุบัน คือ บทบำทของ

สถำบนัต่ำง ๆ  ในสงัคมทีจ่ะมส่ีวนช่วยในกำรพฒันำเดก็ 

เช่น สถำบันครอบครัว (บทบำทและหน้ำที่ของพ่อแม่) 

สถำบันกำรศึกษำ (บทบำทและหน้ำที่ของครูอำจำรย์) 

สถำบันศำสนำ (บทบำทและหน้ำที่ของพระสงฆ์) ทั้ง 

3 สถำบัน สำมำรถนสำหลักธรรมมำประยุกต์ใช้ได้โดย

เป็นต้นแบบด้วยกำรนสำมำประพฤติปฏิบัติ ตลอดจน

กำรจัดผ่ำนกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ ร่วมด้วย และ

สอดคล้องกับงำนวิจัยของ สมสุข นิธิอุทัย [10] เรื่อง 

“กำรพัฒนำเยำวชนตำมแนวพุทธในสังคมไทย” พบ

ว่ำ กำรส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยำวชน

ตำมแนวพุทธ โดยใช้หลักไตรสิกขำ สถำบันทำงสังคม

เป็นปรโตโฆสะ ช่วยส่งเสรมิกำรพฒันำแนวพทุธให้แก่

เยำวชน โดยศึกษำพฤติกรรมของเยำวชนที่สำมำรถวัด

ได้ กำรส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกำรพัฒนำ

เยำวชน ได้แก่ กำรพฒันำวนิยัในตน กำรพฒันำปรชีำเชิง

อำรมณ์ กำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรคดิ บทบำทของ

สถำบันทำงสังคมมีส่วนในกำรอบรมส่ังสอน ขัดเกลำ 
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และเป็นแบบอย่ำงให้แก่เยำวชน เพ่ือให้เกิดพฤติกรรม

ที่พึงปรำรถนำ จำกผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ

ประชำชนในจังหวัดนครปฐมที่มีอำยุ กำรศึกษำ อำชีพ 

และรำยได้ต่อเดือนต่ำงกัน มีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ

เยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมแตกต่ำงกัน 

ทั้งนี้อธิบำยได้ว่ำประชำชนท่ีเป็นตัวแทนของสถำบัน

ทำงสังคมแต่ละสถำบันนั้น ย่อมมีควำมแตกต่ำงกันทั้ง

กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ ซึ่งถือว่ำเป็นปัจจัยที่สสำคัญ

อย่ำงหนึง่ในกำรเข้ำไปมส่ีวนในกำรส่งเสรมิกำรพฒันำ

เยำวชนตำมวิถีพุทธ เช่น ผู้ที่มีอำยุอยู่ในกลุ่มตส่ำจะมีกำร

ส่งเสรมิน้อยกว่ำกลุม่อำยทุีส่งู เนือ่งจำกประสบกำรณ์ที่

จะต้องเกี่ยวข้องกับเยำวชนและโอกำสยังไม่เหมำะสม 

ผู้ที่กำรศึกษำระดับปริญญำตรีมีกำรส่งเสริมน้อยกว่ำ

มำกกว่ำระดับอื่น เพรำะสังคมปัจจุบันกำรศึกษำระดับ

ปริญญำตรีมีโอกำสที่จะได้ทสำหน้ำที่ในกำรอบรม 

สั่งสอนหรือส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนมำกข้ึนโดย

เฉพำะอำชีพครู และข้ำรำชกำรส่วนอ่ืน ๆ และผู้ที่มี

รำยได้น้อยก็จะมีโอกำสในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร

พฒันำเยำวชนได้น้อยตำมไปด้วย เป็นต้น จงึทสำให้ปัจจยั

ส่วนบุคคลดังกล่ำวมำนี้มีผลต่อกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ

เยำวชน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ โสภำค ภู่ดอก 

[11] เรื่อง “บทบำทของพระสงฆ์ในกำรพัฒนำเยำวชน 

: ศึกษำเฉพำะกรณีศูนย์กำรศึกษำพระพุทธศำสนำวัน

อำทิตย์ ภำคที่ 16” พบว่ำ พระสงฆ์ท่ีมีกำรศึกษำทำง

แผนกธรรมและประสบกำรณ์ต่ำงกัน มีบทบำทใน 

กำรพัฒนำเยำวชนด้วยกำรให้กำรศึกษำและฝึกอบรม

แตกต่ำงกัน โดยพระสงฆ์ที่มีระดับกำรศึกษำนักธรรม

เอก มีบทบำทในกำรพัฒนำเยำวชนมำกกว่ำนักธรรม

ตรีและนักธรรมโท และพระสงฆ์ท่ีมีประสบกำรณ์ 

5-10 ปี และมำกกว่ำ 10 ปี มีบทบำทในกำรพัฒนำ

เยำวชนมำกกว่ำพระสงฆ์ที่มีประสบกำรณ์ตส่ำกว่ำ 5 ปี 

ส่วนประชำชนในจังหวัดนครปฐมที่มีเพศต่ำงกัน มี

กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธของสถำบัน

ทำงสังคมไม่แตกต่ำงกัน ท้ังน้ีอธิบำยได้ว่ำประชำชน

ที่เป็นตัวแทนของสถำบันทำงสังคมแต่ละสถำบันนั้น 

แม้จะมีเพศแตกต่ำงกันแต่ก็มีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ

เยำวชนไม่แตกต่ำงกัน เพรำะมีควำมรู้ควำมสำมำรถ

และประสบกำรณ์ในกำรฝึกฝนอบรมเยำวชน ไม่ว่ำจะ

เพศชำยหรือหญิง แต่ก็สำมำรถที่จะส่งเสริมกำรฝึกฝน

อบรมพฒันำเยำวชนได้ตำมสถำนะของตน จงึทสำให้เพศ

ไม่มีผลต่อกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนตำมวิถีพุทธ

 จำกผลกำรวเิครำะห์ข้อเสนอแนะพบว่ำประชำชน

ในจังหวัดนครปฐมได้ให้ข้อเสนอแนะที่สสำคัญคือ 

สถำบันครอบครัวควรส่งเสริมให้เยำวชนได้มีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมต่ำง ๆ ของครอบครัว เช่น กำรทสำบุญ

ตักบำตรในวันสสำคัญต่ำง ๆ เป็นต้น สถำบันศำสนำควร

มีกำรจัดกิจกรรมในวันสสำคัญทำงศำสนำให้เยำวชนได้

ศึกษำเรียนรู้และปฏิบัติตำม และสถำบันกำรศึกษำควร

ส่งเสริมให้เยำวชนได้แสดงออกอย่ำงเต็มที่ในกิจกรรม

ต่ำง ๆ ของโรงเรียน เพื่อกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์

ชวีติทีด่ ีทัง้นีอ้ธบิำยได้ว่ำกำรส่งเสรมิกำรพฒันำเยำวชน

นัน้สถำบนัทำงสงัคมจะต้องมกีำรขบัเคลือ่นไปพร้อม ๆ  

กัน โดยเฉพำะสถำบันครอบครัวจะต้องส่งเสริมให้

เยำวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สถำบันศำสนำจัดขึ้น

เพื่อฝึกอบรม และสถำบันกำรศึกษำต้องคอยประสำน

งำนและสนบัสนนุส่งเสรมิให้เยำวชนได้แสดงออกอย่ำง

เตม็ทีต่ำมควำมสำมำรถของตนเอง ซึง่สอดคล้องกบังำน

วิจัยของ พระครูปลัดกิจเมธี ติกฺขวีโร (เพื่อนฝูง) [12] 

เรือ่ง “กำรศกึษำบทบำทของพระสงฆ์ในกำรปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมของเยำวชนในเขตตสำบลดอนมูล อสำเภอ

สูงเม่น จังหวัดแพร่” พบว่ำ พระสงฆ์ที่พึงปฏิบัติใน

กำรแก้ไขปัญหำพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ของเยำวชน

ในเขตพ้ืนที่ คือ 1) กำรสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังปัญหำ 

ระหว่ำงบ้ำน โรงเรียน ชุมชน และกลุ่มเพื่อนวัยรุ่น ให้

ผู้นสำชุมชนได้มีบทบำทในกำรช่วยกันประสำนงำนกับ

เจ้ำหน้ำที่ตสำรวจ อำสำสมัคร ตสำรวจบ้ำน ผู้ปกครอง 

ครู อำจำรย์ และประชำชนในชุมชน ช่วยกันเฝ้ำระวัง

พฤตกิรรมทีไ่ม่เหมำะสมของเดก็วยัรุน่ ไม่ให้เกดิปัญหำ

ภำยในชมุชน 2) โรงเรยีนควรให้กำรสนบัสนนุพระสงฆ์ 

ได้มีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอน

จริยศึกษำในโรงเรียนอย่ำงจริงจัง และมีระบบระเบียบ

มำกขึ้น ควรจะเปิดโอกำสให้นักเรียนได้รับควำมรู้และ
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ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ทำงด้ำนจริยธรรมอย่ำงกว้ำงขวำง 

และ 3) ควรให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน 

ได้มีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ทำงจริยธรรม

ข้อเสนอแนะ

 ข้อค้นพบ (Fact Findings) จำกกำรวิจัยและ 

กำรอภิปรำยผลดังกล่ำวมำแล้ว สำมำรถสรุปผลเป็น 

ข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชน

ตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม

อยูใ่นระดบัมำก จงึมข้ีอเสนอแนะเชงินโยบำยคอืรฐับำล

ควรกสำหนดนโยบำยเกีย่วกบักำรจดักจิกรรมแลกเปลีย่น

เรียนรู้และเชื่อมประสำนให้เกิดชุมชนกัลยำณมิตรด้วย

กำรสร้ำงเครอืข่ำยในทกุระดบัทัง้ในระดบัท้องถิน่ ระดบั

ภูมิภำค และระดับประเทศ

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ปฏิบัติ

 ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชน

ตำมวิถีพุทธของสถำบันทำงสังคมในจังหวัดนครปฐม

อยู่ในระดับมำก จึงมีข้อเสนอแนะสสำหรับผู้ปฏิบัติคือ

 1. สถำบันครอบครัว ควรนสำหลักธรรมทำง

พระพุทธศำสนำมำใช้ในกำรฝึกให้ลูกรู ้จักทักษะ 

กำรใช้ชีวิตประจสำวันที่ดีและกำรเอำตัวรอดในสังคม 

เพื่อพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์สังคม  

ด้ำนสติปัญญำ และด้ำนจริยธรรม

 2.  สถำบันศำสนำ ควรจัดกิจกรรมต ่ำง ๆ  

ที่ตอบสนองกำรเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของ

เยำวชน เพื่อพัฒนำให้เป็นเยำวชนที่ดีตำมวิถีพุทธ

 3. สถำบันกำรศึกษำ ควรสนับสนุนและส่งเสริม

กำรทสำงำนเป็นกลุ่มและกำรสร้ำงสัมพันธภำพอันดี

ระหว่ำงกนั เพือ่ปลกูฝังควำมมรีะเบยีบวนิยัในตวัเองให้

แก่เยำวชน

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

 1. ควรวิจัยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกิจกรรมที่มุ ่ง

ให้เกิดทักษะกำรเรียนรู ้ที่ดีเพ่ือพัฒนำกำรทำงด้ำน 

สติปัญญำของเยำวชน

 2. ควรวิจัยเกี่ยวกับกำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ

แก่เยำวชนผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำของสถำบันทำง

สังคมอื่น ๆ

 3.  ควรวิจัย เ ก่ียวกับกำรจัดกิจกรรมในเวที

สำธำรณะ เพื่อสร้ำงค่ำนิยมและยกย่องเชิดชูเยำวชนที่

ดีมีควำมรู้คู่คุณธรรม
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บทคัดย่อ

 งำนวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำศักยภำพของวัดในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 2) ศึกษำ 

กำรส่งเสริมของวัดในกำรไหว้พระ 9 วัดของพุทธศำสนิกชนในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลเพื่อให้มี

คุณค่ำทำงปัญญำ 3) เปรียบเทียบกำรส่งเสริมของวัดในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลในกำรไหว้พระ 9 วัด 

เพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำของพุทธศำสนิกชน และ 4) ศึกษำปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรส่งเสริมของวัด 
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ในกำรไหว้พระ 9 วัด กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ พุทธศำสนิกชนที่ไปไหว้พระ 9 วัด ในเดือนมิถุนำยน จสำนวน 323 คน  

กสำหนดขนำดกลุม่ตวัอย่ำงโดยใช้สตูรของ ดบัเบิล้ย ูจ ีคอทแรน เครือ่งมอืทีใ่ช้คอื แบบสอบถำมซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบ

ของผู้เชี่ยวชำญแล้ว และได้ค่ำควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ำกับ .95

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ศักยภำพของวัด โดยรวม อยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง กำรส่งเสริมของวัด โดยรวมทั้ง 3 ด้ำน  

อยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ พุทธศำสนิกชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ อำยุต่ำงกัน  

มีผลแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนนอกนั้น มีผลไม่แตกต่ำงกัน ปัญหำและแนวทำง

แก้ไขปัญหำ มีดังนี้ ด้ำนกำรปรับปรุงศำสนพิธี ไม่ตรงตำมหลักพระธรรมวินัย ควรจัดศำสนพิธีให้สอดคล้องกับ 

หลักพระศำสนำ ด้ำนกำรจัดนิทรรศกำรในวัด ไม่จูงใจให้เข้ำไปชม ควรปรับปรุงข้อมูลให้น่ำสนใจ และด้ำนกำร

จัดอุทยำนกำรศึกษำขึ้นในวัด คือ ต้นไม้พูดได้ ซึ่งเขียนคติพจน์ติดไว้ไม่เพียงพอ ควรเขียนคติพจน์ติดไว้ให้เพียงพอ

ค�าส�าคัญ : กำรส่งเสริม  กำรไหว้พระ 9 วัด  คุณค่ำทำงปัญญำ

Abstract

 The purposes of this research were 1) to study the potentiality of temples in Bangkok Metropolitan Region, 

2) to study the visiting and worshiping campaign of 9 Buddhist temples for enhancing the intellectual value, 3) to 

compare the visiting and worshiping campaign of 9 Buddhist temples and 4) to study problems and guideline to the 

problem solutions. This research was the survey research. 323 samples determined using W.G. Cochran were people 

who visited the temples in June. The research tool was the questionnaire that was checked by experts and had the 

value of reliability .95.

 The research results were as follows : The research findings were revealed that the potentiality of 9 temples 

was at the almost often level in the overall picture. The visiting and worshiping campaign of 9 Buddhist temples 

was at the almost often level. The results of hypothesis testing were revealed that Buddhists with different age were 

significant difference at significant statistic level 0.05. Problems and guideline to the problem solutions were as 

follows : firstly, the aspect of Buddhist activities was not based on the principles of Buddhism. Therefore, Buddhist 

activities should be performed according to the principles of Buddhism. Secondly, the aspect of exhibition in the 

temples was not attractive. Therefore, the exhibition should be updated by stressing on attractive information. And 

lastly, educational park in the temples was Dhamma talking trees that were not enough. So, it should be planted 

more trees for making park lively and posted Dhamma on the tree sufficiently.

Keywords : Campaign, the Visiting and Worshiping of 9 Buddhist Temples, the Intellectual value
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บทน�า

 กำรไหว้พระ 9 วัด ทั้งในเขตกรุงเทพมหำนคร

และปริมณฑลเป็นกิจกรรมซ่ึงหน่วยงำนต่ำง ๆ จัดข้ึน

เป็นเรื่องกำรไปสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล 

พร้อมทั้งควำมเชื่อและวิธีกำรสักกำระแต่ละแห่งเพ่ือ

เสริมควำมเป็นมงคลกันอย่ำงสูงสุด เช่น ไปไหว้พระ 

วดัพระศรรีตันศำสดำรำม ต้องไปไหว้  “พระแก้วมรกต” 

ด้วยธูป เทียน ดอกบัวคู่ เพ่ือ “แก้วแหวนเงินทองไหล

มำเทมำตลอดปี” “ไหว้พระวัดชนะสงครำม อุปสรรค

ร้ำยพ่ำยแพ้” “ไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตโรจน์รุ่งทุกวันคืน” 

ไหว้พระวัดกัลยำณมิตรฯ ไหว้ “พระประธำนหรือ 

หลวงพ่อซสำปอกง” ด ้วยธูป 3 ดอก เทียนแดงคู ่  

เพื่อ “ควำมสวัสดีมีชัย เดินทำงปลอดภัย” ไหว้พระ 

วดัใหญ่ชยัมงคล ทสำให้มชียัเหนอืทกุสิง่ ซึง่เป็นเรือ่งของ 

กำรอ้อนวอน ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดำลให้ประสบ 

ควำมสสำเร็จหรือให้แคล้วคลำดจำกภัยอันตรำย เป็น 

กำรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ แม้แต่คนที่ไปไหว้พระ

กันเอง ก็เป็นกำรไปเพื่อสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อ้อนวอน

ให้ช่วยเหลือเช่นกัน จนขำดกำรพึ่งพำตนเอง ถ้ำคนใน

สังคมไม่มีควำมรู้ในสิ่งที่ตนเองเคำรพเชื่อถืออย่ำงถูก

ต้อง กจ็ะถกูชกันสำไปในทำงควำมเสือ่มเสยี เช่น อำจเสยี

ทรัพย์สินเงินทอง ไม่ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ ทสำให้สังคม

ไม่มีปัญญำเป็นฐำน ส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศ 

 ดังนั้น จึงจสำเป็นที่จะต้องมีกำรส่งเสริมกำรไหว้

พระ 9 วัดของพทุธศำสนกิชนทัง้ในเขตกรงุเทพมหำนคร

และปริมณฑลเพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำ คือมีปัญญำ

เป็นตัวกสำกับในกำรมีควำมเชื่อที่มีต่อกำรไหว้พระ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่ำง ๆ  

ในวัด เป ็นกำรเสริมสร ้ำงป ัญญำ ให ้พึ่ งตนเอง  

ไม่อ้อนวอน ขอควำมช่วยเหลือจำกสิ่งภำยนอก ให้บูชำ

กรำบไหว้บุคคลที่ควรบูชำและสิ่งต่ำง ๆ ที่ควรบูชำ  

เพื่อ เป ็นกำรให ้รู ้คุณค ่ำของบุคคลหรือสิ่ งของที่

เกีย่วข้องด้วย เพือ่ให้มองเหน็คณุควำมดเีป็นสสำคญั และ 

กำรปฏิบัติต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นตำมควำมเหมำะสม 

ได้ด้วยควำมจริงใจ เป็นกำรนสำคนไปสู ่สังคมแห่ง 

กำรเรียนรู้ทำงพระพุทธศำสนำตลอดชีวิตอย่ำงแท้จริง 

จำกสภำพปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น ทสำให้ผู ้วิจัยเห็นว่ำ 

“กำรส่งเสริมกำรไหว้พระ 9 วัดของพุทธศำสนิกชนใน

เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลเพื่อให้มีคุณค่ำทำง

ปัญญำ” เป็นเรื่องที่น่ำสนใจ และน่ำศึกษำเป็นอย่ำงยิ่ง 

เพื่อนสำไปสู่กำรมีคุณภำพชีวิตและปัญญำทำงพระพุทธ 

ศำสนำที่สมบูรณ์ของพุทธศำสนิกชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำศักยภำพของวัดในเขตกรุงเทพ 

มหำนครและปริมณฑล

 2. เพื่อศึกษำกำรส่งเสริมของวัดในกำรไหว้พระ 

9 วัดของพุทธศำสนิกชนในเขตกรุงเทพมหำนครและ

ปริมณฑลเพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำ

 3. เพื่อเปรียบเทียบกำรส่งเสริมของวัดในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลในกำรไหว้พระ 9 วัด

เพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำของพุทธศำสนิกชน จสำแนก

ตำมปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสนับสนุน

 4. เพื่อศึกษำปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำกำร

ส่งเสรมิของวดัในกำรไหว้พระ 9 วดัของพทุธศำสนกิชน

ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลเพื่อให้มีคุณค่ำ

ทำงปัญญำ

สมมติฐานของการวิจัย 

 กำรส่งเสริมของวัดในเขตกรุงเทพมหำนครและ

ปริมณฑลในกำรไหว้พระ 9 วัดเพื่อให้มีคุณค่ำทำง

ปัญญำของพุทธศำสนิกชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลและ

ปัจจัยสนับสนุนต่ำงกัน มีผลแตกต่ำงกัน

ขอบเขตของการวิจัย

 ในกำรวจิยันี ้ผูว้จิยัได้กสำหนดขอบเขตของกำรวจิยั 

ดังนี้ 

 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหาหรือตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 

  1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของพุทธศำสนิกชนที่ไปไหว้

พระ 9 วัดในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ใน

เดือนมิถุนำยน ในด้ำนเพศ อำยุ อำชีพและจสำนวน
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ครั้งที่ไปไหว้พระ 9 วัด และพื้นที่ จสำนวน 40,000 คน 

และปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ ศักยภำพของวัดในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล

  2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

คือ กำรส่งเสริมของวัดในกำรไหว้พระ 9 วัดของ

พุทธศำสนิกชนในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล

เพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำ ใน 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำน

กำรปรับปรุงศำสนพิธีให้มีควำมหมำยตรงตำมพระ

ธรรมวินัย ประหยัด เรียบง่ำย และปรำศจำกอบำยมุข  

2) ด้ำนกำรจัดนิทรรศกำรในวัด และ 3) ด้ำนกำรจัด

อุทยำนกำรศึกษำขึ้นในวัด

 2.  ขอบเขตด ้านประชากรที่ศึกษา  ได ้แก ่ 

พุ ท ธ ศ ำ ส นิ ก ช น ที่ ไ ป ไ ห ว ้ พ ร ะ  9  วั ด ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จสำนวน 323 คน

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ศึกษา ได้แก่ วัดใน

เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัด

สมุทรสำคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธำนี

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาทีศ่กึษา คอื ใช้ระยะเวลำ

ในกำรศึกษำแนวคิดทฤษฎีและผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ต่ำง ๆ กำรแจกแบบสอบถำม และกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

เป็นเวลำ 6 เดือน ใน พ.ศ. 2558

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 กำรวิจัยนี้ เป ็นกำรวิจัยเชิงสสำรวจ (Survey 

Research) มีขั้นตอนและวิธีกำรดสำเนินกำรวิจัยโดยมี

ประชำกร ได้แก่ พุทธศำสนิกชนที่ไปไหว้พระ 9 วัดใน

เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ในเดือนมิถุนำยน 

จสำนวน 40,000 คน กลุม่ตวัอย่ำง ได้แก่ พทุธศำสนกิชนที่

ไปไหว้พระ 9 วดัในเขตกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล 

ในเดอืนมถินุำยน จสำนวน 323 คน ซึง่ได้โดยกำรกสำหนด

ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตรของ ดับเบิ้ลยู จี คอทแรน 

(W.G. Cochran) ใช้ในกรณไีม่ทรำบขนำดประชำกร เมือ่

ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงดังกล่ำวแล้ว จึงใช้กำรเลือกกลุ่ม

ตัวอย่ำงแบบสะดวก (Convenience Sampling)

ผลการวิจัย

 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ในกำรวิจัยเรื่องนี้  ประชำกรที่ศึกษำ ได้แก่ 

พุทธศำสนิกชนท่ีไปไหว้พระ 9 วัดในเขตกรุงเทพ 

มหำนครและปริมณฑล ในเดือนมิถุนำยน ใช้กำร

วเิครำะห์หำควำมถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

พบว่ำ พุทธศำสนิกชนที่ไปไหว้พระ 9 วัดในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ในเดือนมิถุนำยน เป็น

เพศชำย ร้อยละ 55.40 มีอำยุ 40 ปีลงมำร้อยละ 69.70 

ประกอบอำชพีรบัจ้ำงทัว่ไป/ค้ำขำย/ธรุกจิส่วนตวั ร้อยละ 

41.80 มีจสำนวนที่ไปไหว้พระ 9 วัด 5 ครั้งลงมำ ร้อยละ 

65.30 และอยู่ในพื้นที่เขตปริมณฑล ร้อยละ 74.90

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของวัดในเขตกรุงเทพ 

มหานครและปริมณฑล พบว่ำ ศักยภำพของวัดในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลของพุทธศำสนิกชนที่

ไปไหว้พระ 9 วดัในเขตกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล 

ในเดือนมิถุนำยน โดยรวม อยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง  

( Χ = 3.78, SD = .04) และเมื่อพิจำรณำในแต่ละข้อ  

พบว่ำ มีกำรให้พระทุกรูปในสังกัดมีภำพลักษณ์ที่ดี  

เมื่อประชำชนพบเห็นจักเกิดควำมศรัทธำ อยู่ในระดับ

เกอืบทกุครัง้ 3.98 รองลงมำคอื มกีำรให้พระสงฆ์ทีศ่กึษำ

ธรรมดแีล้วใหไ้ด้มีโอกำสเผยแผ่ธรรมแก่ประชำชน อยู่

ในระดบัเกอืบทกุครัง้ 3.94 และสดุท้ำย คอื มกีำรคดัสรร 

อบรมบุคคลผู้ที่จะมำบวชในพระพุทธศำสนำ อยู่ใน

ระดับเกือบทุกครั้ง 3.44

 ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมของวัดในการไหว้

พระ 9 วัดของพุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑลเพือ่ให้มคีณุค่าทางปัญญา ใช้กำรวเิครำะห์

หำควำมถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

พบว่ำ กำรส่งเสริมของวัดในกำรไหว้พระ 9 วัดของ

พุทธศำสนิกชนในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล

เพือ่ให้มคีณุค่ำทำงปัญญำ โดยรวมทัง้ 3 ด้ำน อยูใ่นระดบั

เกือบทุกครั้ง ( Χ = 3.75, SD = .04) และเมื่อพิจำรณำใน

แต่ละด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรจัดอุทยำนกำรศึกษำขึ้นในวัด 

อยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง ( Χ = 3.86, SD = .05) รองลง

มำ คือ ด้ำนกำรจัดนิทรรศกำรในวัด อยู่ในระดับเกือบ
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ทุกครั้ง ( Χ = 3.73, SD = .04) และสุดท้ำย คือ ด้ำนกำร

ปรับปรุงศำสนพิธีให้มีควำมหมำยตรงตำมพระธรรม

วินัย ประหยัด เรียบง่ำย และปรำศจำกอบำยมุข อยู่ใน

ระดับเกือบทุกครั้ง ( Χ = 3.86, SD = .05) ตำมลสำดับ

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

 ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐำนกำรวิจัยไว้ว่ำ กำรส่งเสริม 

ของวัดในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลใน

กำรไหว้พระ 9 วัด เพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำของ

พทุธศำสนิกชนทีม่ปัีจจัยส่วนบคุคลและปัจจยัสนบัสนนุ

ต่ำงกนั มผีลแตกต่ำงกนั พบว่ำ กำรส่งเสรมิของวดัในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลในกำรไหว้พระ 9 วัด

เพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำของพุทธศำสนิกชนท่ีมีเพศ 

อำชพี จสำนวนครัง้ พืน้ท่ีและปัจจยัสนบัสนนุต่ำงกนั มผีล

โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐำน

กำรวิจัยที่กสำหนดไว้ แต่ที่มีอำยุต่ำงกัน มีผลโดยรวม

แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึง

สอดคล้องกับสมมติฐำนกำรวิจัยที่กสำหนดไว้

 ผลกำรวิ เครำะห ์ป ัญหำและแนวทำงแก ้ไข

ปัญหำกำรส่งเสริมของวัดในกำรไหว้พระ 9 วัดของ

พุทธศำสนิกชนในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล

เพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

 ด้านการปรับปรุงศาสนพิธีให้มีความหมายตรง

ตามพระธรรมวินัย ประหยัด เรียบง่าย และปราศจาก

อบายมุข คือ จัดศำสนพิธีไม่สอดคล้องกับหลักพระ

ศำสนำ ไม่เน้นประหยัดและไม่สร้ำงควำมเข้ำใจแก่

พุทธศำสนิกชนเท่ำที่ควรจะเป็น จึงควรจัดศำสนพิธีให้

สอดคล้องกบัหลกัพระศำสนำ เน้นประหยดัและเรยีบง่ำย

 ด้านการจดันทิรรศการในวดั คอื ข้อมลูทีน่สำมำจดั

นิทรรศกำรเป็นของเก่ำและไม่ได้หำสื่อที่จูงใจเพื่อให้

สนใจเข้ำไปชม จึงควรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและ

หำสื่อที่จูงใจให้แก่คนที่เข้ำไปชม

 ด้านการจัดอุทยานการศึกษาขึ้นในวัด คือ ต้นไม้

พูดได้ ซึ่งเขียนคติธรรมหรือคติพจน์ติดไว้มีไม่เพียงพอ 

จึงควรเร่งปลูกต้นไม้ให้ควำมร่มรื่นและเขียนคติพจน ์

ติดไว้ให้เพียงพอ

สรุปผลการวิจัย

 จำกผลกำรวิจัย สรุปได้ว่ำ ศักยภำพของวัดในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลของพุทธศำสนิกชนที่

ไปไหว้พระ 9 วดัในเขตกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล 

ในเดือนมิถุนำยน กำรส่งเสริมของวัดในกำรไหว้พระ 

9 วัดของพุทธศำสนิกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร

และปริมณฑลเพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำ โดยรวม 

อยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง กำรส่งเสริมของวัดในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลในกำรไหว้พระ 9 วัด

เพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำของพุทธศำสนิกชนที่มีอำยุ

ต่ำงกัน มีผลโดยรวมแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสสำคัญทำง

สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐำนกำรวิจัย 

ที่กสำหนดไว้ นอกนั้นไม่แตกต่ำงกัน

อภิปรายผลการวิจัย

 จำกผลกำรวิจัยสำมำรถนสำมำอภิปรำยผล ได้ดังนี้

 การศึกษาวิ เคราะห์ศักยภาพของวัดในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่ำ ศักยภำพ

ของวัดในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลของ

พุทธศำสนิกชนที่ไปไหว้พระ 9 วัดในเขตกรุงเทพ 

มหำนครและปริมณฑล ในเดือนมิถุนำยน อยู่ในระดับ

เกือบทุกครั้ง ( Χ = 3.78, SD = .04) ทั้งนี้อภิปรำยผลได้

ว่ำ วัดที่พุทธศำสนิกชนไปไหว้พระ 9 วัด ล้วนแต่เป็น

วัดที่มีช่ือเสียงและมีคนไปในแต่ละวันเป็นจสำนวนมำก 

พระภิกษุสำมเณรในวัดดังกล่ำวจึงได้รับกำรปลูกฝัง 

เ ก่ียวกับกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ ดี เช ่น ห่มผ้ำเป็น

ปรมิณฑล ไม่เจรจำกนัเสยีงดงั แบ่งงำนกนัทสำตำมหน้ำที่

ทีไ่ด้รบัมอบหมำย มกีำรส่งเสรมิให้พระภกิษุสำมเณรได้

ศึกษำธรรมและให้มีโอกำสเผยแผ่ธรรมแก่ประชำชน 

จึงทสำอยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับบุญเลิศ 

โสภำ และคณะ [1] หลักกำรของกองพุทธศำสนสถำน 

สสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ว่ำ “ศำสนำเป็นที่

พึ่งทำงใจ ดังนั้น กำรปกครองสงฆ์ให้มีพฤติกรรมและ

กำรกระทสำที่เหมำะสม นับเป็นเรื่องสสำคัญเบื้องต้นที่

พระทุกรูปพึงปฏิบัติ เจ้ำอำวำสควรดสำเนินกำรให้พระ

ทุกรูปในสังกัดมีภำพลักษณ์ที่ดี เมื่อประชำชนพบเห็น
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จักเกิดควำมศรัทธำ ถือเป็นกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ

เบื้องต้นแล้ว และจะต้องพยำยำมบริหำรวัดให้มีอำคำร

สถำนที่ อำณำบริเวณเหมำะสมต่อกำรศึกษำและปฏิบัติ

ธรรมทั้งในส่วนของภิกษุ สำมเณรและประชำชน ให้

สอดคล้องกบัหลกักำรของพระพทุธศำสนำ มคีวำมสงบ

ร่มเย็น ทสำให้อยำกเข้ำมำหำควำมสงบและศึกษำธรรม 

รวมทั้งสรรพสิ่งต่ำง ๆ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต จะต้อง

ไม่ก่อให้เกดิควำมเดอืดร้อนรสำคำญแก่ประชำชนทีม่ำวดั

หรืออยู่ใกล้วัดด้วย” ธรรมนันท์ บัวจันทร์ [2]

 การศกึษาวเิคราะห์การส่งเสรมิของวดัในการไหว้

พระ 9 วัด ของพุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลเพื่อให้มีคุณค่าทางปัญญา พบว่ำ กำร 

ส่งเสรมิของวดัในกำรไหว้พระ 9 วดัของพทุธศำสนกิชน

เพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำ โดยรวมท้ัง 3 ด้ำน อยู่ใน

ระดับเกือบทุกครั้ง ( Χ = 3.75, SD = .04) ทั้งนี้อภิปรำย

ผลได้ว่ำ เนื่องจำกวัดดังกล่ำว เป็นท้ังวัดท่ีส่งเสริมกำร

ไหว้พระเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึง

ได้พยำยำมจัดวัดให้มีบริเวณร่มรื่น สวยงำม สะอำด 

และสงบ โดยมีกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ฆรำวำสฝ่ำยต่ำง ๆ  

มำจัดกำรดูแล และได้เน้นมอบหมำยให้ผู้ที่มีควำมรู้

ศำสนพิธีได้ช่วยอธิบำยให้ผู้เข้ำร่วมศำสนพิธีได้เข้ำใจ

ถึงขั้นตอน ควำมสสำคัญและควำมหมำย ตลอดจนได้

ประสำนงำนเรือ่งกำรจดันทิรรศกำรกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ  

เช่น สถำนศึกษำและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เป็นต้น จึงทสำให้อยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง ซึ่งสอดคล้อง

กบักำรวจิยัของรสกิำ องักรู [3] เรือ่ง “ควำมพร้อมของวดั

ในเขตกรุงเทพมหำนครเก่ียวกับกำรเผยแผ่พระพุทธ

ศำสนำโดยผ่ำนกำรนสำชมศลิปวฒันธรรมจสำนวน 15 วดั 

ในเขตกรงุเทพมหำนคร” ผลกำรวจิยัพบว่ำ วดัส่วนใหญ่

มีกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมให้อยู่ในสภำพที่ดี องค์

ประกอบสสำคญัทีท่สำให้วดัมภีมูทิศัน์ทีส่วยงำม ได้แก่ กำร

ปลูกต้นไม้ กำรจัดสวน หย่อม ควำมสะอำดของบริเวณ

วัดควำมเป็นสัดส่วนของเขตพุทธำวำสและสังฆำวำส 

และสอดคล้องกับกำรวิจัยของ รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ 

และคณะ [4] เรื่อง “ศึกษำศำสนสถำนท่ีสสำคัญต่อ 

กำรอนุรักษ์กำรท่องเที่ยวของวัดในกรุงเทพมหำนคร” 

ผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรบริหำรกำรอนุรักษ์ ศำสนสถำน

และกำรท่องเที่ยว มีควำมสสำคัญอย่ำงน้อย 2 ประกำร

ข้ำงต้น กำรให้ศำสนสถำนดสำรงอยู่ได้อย่ำงยำวนำน

ขึ้นอยู่กับกำรบริหำรจัดกำรของผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ 

จำกกำรศึกษำผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรง ส่วนใหญ่

จะเป็นเจ้ำอำวำสและผู้ช่วยเจ้ำอำวำส ซึ่งกำรบริหำร

จดักำรของผูร้บัผดิชอบจะแตกต่ำงกนัตำมลกัษณะควำม

สสำคญัของวดั และจสำนวนนกัท่องเทีย่วเข้ำไปทศันศกึษำ

จสำนวนมำกที่สุด คือ วัดพระศรีรัตนศำสดำรำมและวัด

พระเชตุพนวิมลมังคลำรำม จะมีกำรบริหำรกำรจัดกำร

สมยัใหม่ กล่ำวคอื มจีสำนวนผูด้แูลทีเ่ป็นฆรำวำสจสำนวน

มำกโดยแบ่งหน้ำทีก่นัทสำในด้ำนกำรรกัษำควำมสะอำด 

ควำมปลอดภัยในทรัพย ์สิน และวัดยังเ ก่ียวข ้อง 

กับหน่วยงำนรัฐเข้ำมำดูแลบูรณะร่วมกัน ส่วนวัดที่

มีนักท่องเที่ยวค่อนข้ำงน้อยยังมีกำรบริหำรจัดกำร 

โดยเจ้ำอำวำสผู้ช่วยเจ้ำอำวำสและมอบหมำยให้บุคคล

ใดบุคคลหนึ่งดูแล อย่ำงไรก็ดี ภำพรวมของกำรศึกษำ

ชุมชนมีส่วนเข้ำมำดูแลค่อนข้ำงไม่มำกนัก 

 การวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรส่งเสริมของวัดใน

เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลในกำรไหว้พระ 

9 วัดเพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำของพุทธศำสนิกชน

ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่ำงกัน มีผลแตกต่ำงกัน พบว่ำ 

กำรส่งเสริมของวัดในเขตกรุงเทพมหำนครและ

ปริมณฑลในกำรไหว้พระ 9 วัดเพื่อให้มีคุณค่ำทำง

ปัญญำของพุทธศำสนิกชนที่มีเพศ อำชีพ จสำนวนครั้ง 

พื้นที่และปัจจัยสนับสนุนต่ำงกัน มีผลไม่แตกต่ำงกัน 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐำนกำรวิจัยที่กสำหนดไว้ 

ทั้งนี้ อภิปรำยผลได้ว่ำ พุทธศำสนิกชนที่มีเพศ อำชีพ 

จสำนวนครั้ง พื้นที่และปัจจัยสนับสนุนต่ำงกัน ต่ำงก็

มีควำมศรัทธำต่อพระรัตนตรัย ชอบไปไหว้พระและ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่ำง ๆ ต้องกำรคติธรรม เกร็ดควำมรู้ทำง

ศำสนำที่ประกอบด้วยประวัติศำสตร์ที่ละเอียดลึกซ้ึง  

มีควำมสนใจกำรฝึกสมำธิภำวนำในวันหยุดและ 

วนัพกัผ่อนเช่นเดยีวกนั ตลอดจนได้รบัควำมเพลดิเพลนิ 

ควำมสุขทำงใจในกำรไปไหว้พระ 9 วัดและรับรู้ว่ำ 
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วัดมีกำรจัดหำเจ้ำหน้ำที่มำแนะนสำท้ังในส่วนกิจกรรม

ทำงศำสนำและประวัติศำสตร ์ของวัด ตลอดจน

ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นอีกด้วย จึงทสำให้มีผลไม่แตกต่ำง

กัน แต่ที่อำยุต่ำงกัน มีผลแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสสำคัญ 

ทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำน 

กำรวจิยัทีก่สำหนดไว้ ทัง้นีอ้ภปิรำยผลได้ว่ำพทุธศำสนกิชน

ที่มีอำยุต่ำงกัน ย่อมทสำให้มีประสบกำรณ์กำรรับรู  ้

กำรส่งเสรมิกำรไหว้พระ 9 วดัของวดัทีส่นบัสนนุด้ำนนี้ 

แตกต่ำงกัน โดยผู้ที่มีประสบกำรณ์มำกเห็นข้อจสำกัด 

ด้ำนงบประมำณในกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เพื่อมำอธิบำย

กิจกรรมทำงศำสนำและอื่น ๆ มำกกว่ำ ส่วนผู ้ที่มี 

อำยุน้อยกว่ำ ย่อมคำดหวังจะได้รับคุณค่ำทำงปัญญำ 

ให้เพิ่มมำกยิ่งขึ้น จึงทสำให้มีผลแตกต่ำงกันดังกล่ำว

ข้อเสนอแนะ

 ข้อค้นพบ (Fact Findings) จำกกำรวิจัยและ 

กำรอภิปรำยผลดังกล่ำวมำแล้ว สำมำรถสรุปผลเป็น 

ข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ จัดวัดให้มีบริเวณร่มรื่น 

สวยงำม สะอำด และสงบ มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำทุกข้อ 

เป็นกำรแสดงถึงพุทธศำสนิกชนนอกจำกต้องกำรไป

ไหว้พระเพื่อต้องกำรบุญ อีกส่วนหน่ึงต่ำงต้องกำร

พำบุตรหลำนไปพักผ่อนในวัด ซ่ึงเลือกวัดท่ีมีบริเวณ

ร่มรื่นสวยงำมและมีเจ้ำหน้ำท่ีดูแลเรื่องควำมสะอำดอีก

ด้วย จึงมีข้อเสนอแนะสสำหรับผู้บริหำร คือ เจ้ำอำวำส

หรือเจ้ำคณะกรุงเทพมหำนครและเจ้ำคณะจังหวัดว่ำ  

ควรกสำหนดเป ็นนโยบำยให ้มีกำรจัดวัดให ้ เป ็น 

รมณียสถำนโดยร่วมมือกันระหว่ำงวัดพุทธศำสนิกชน 

ที่ไปไหว้พระ 9 วัด และชุมชนบริเวณวัดดังกล่ำว 

 ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ปฏิบัติ

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรส่งเสริมกำรจัดศำสนพิธีให้

ประหยัดและเรยีบง่ำย จงึมข้ีอเสนอแนะให้เจ้ำอำวำสวดั

ทีม่พีทุธศำสนกิชนไปไหว้พระ 9 วดั ควรมกีำรปรบัปรงุ

กำรจัดศำสนพธิต่ีำง ๆ  ทีม่ปัีญหำเกีย่วกบัควำมสรุุย่สรุ่ำย

ฟุ่มเฟือยอย่ำงมำก คือ งำนบวช งำนศพ กำรทอดกฐิน 

กำรทอดผ้ำป่ำ พิธีฝังลูกนิมิตและฉลองพระอุโบสถ  

ให้เป็นไปอย่ำงประหยัดและเรียบง่ำย

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรจัดให้มีนิทรรศกำรขึ้น

ภำยในวัด ควรมีกำรจัดสื่อทีจู่งใจให้พุทธศำสนิกชนไป

ไหว้พระ 9 วดั สนใจเข้ำไปชม กระตุ้นให้เกดิควำมอยำกรู ้

ประวัติศำสตร์วัด ท้องถิ่นและหลักพระศำสนำที ่

สอดแทรกอยู่ในนั้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 จำกผลกำรวจิยั จงึมข้ีอเสนอแนะเพือ่กำรวจิยั ดงันี้

 1. ควรวิจัยเกี่ยวกับแนวทำงจัดวำงผังวัดให้เป็น

สัดส่วนเพื่อให้วัดเป็นระเบียบ

 2. ควรวิจัยเกี่ยวกับแนวทำงกำรเผยแผ่พระพุทธ

ศำสนำและบริกำรข่ำวสำรต่ำง ๆ ให้แก่ชุมชน

 3. ควรวิจัยเกี่ยวกับกำรทสำกำรเรี่ยไรตำมแนวทำง

พระพุทธศำสนำเพื่อไม่ให้เป็นเชิงพุทธพำณิชย์
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ 1) ภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำในจังหวัดเพชรบุรี 2) กำรจัดกำร 

ควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำในจังหวัดเพชรบุรี และ 3) ภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรจัดกำร 

ควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 กลุ่มตัวอย่ำง

ทีใ่ช้ในกำรวจิยั ได้แก่ ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ และครผููส้อนโรงเรยีนมธัยมศกึษำในจงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัสสำนกังำนเขต

พืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 10 จสำนวน 285 คน เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยัเป็นแบบสอบถำมประมำณค่ำ 5 ระดบั สถติิ

ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ 1) ภำวะผูน้สำของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำในจงัหวดัเพชรบรุ ีโดยรวมและรำยด้ำนอยูใ่นระดบัมำก 

ภำวะผู้นสำที่อยู่ในระดับมำกที่สุดได้แก่ ภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรมีอิทธิพล

อย่ำงมีอุดมกำรณ์อยู่ในระดับมำกท่ีสุด รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนกำรคสำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล ด้ำนกำรสร้ำงแรง

บันดำลใจ ด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำ ตำมลสำดับ ส่วนภำวะผู้นสำกำรแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับรองลงมำ ซึ่ง เมื่อพิจำรณำ

เป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรให้รำงวลัตำมสถำนกำรณ์อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนกำรบรหิำรแบบวำงเฉย 

 2) กำรจดักำรควำมขดัแย้งของสถำนศกึษำในจงัหวดัเพชรบรุ ีโดยรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง เมือ่พจิำรณำเป็นรำยด้ำน 

พบว่ำ ด้ำนกำรประนีประนอม อยู่ในระดับมำกที่สุด รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนกำรร่วมมือ ด้ำนกำรยอมให้ ด้ำนกำร 

หลกีเลีย่ง และด้ำนกำรเอำชนะ ตำมลสำดบั 3) ภำวะผูน้สำของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำทีส่่งผลต่อกำรจดักำรควำมขดัแย้งของ



94 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
Vol.8 No.1 January-April 2018

ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

บทน�า

 กำรจัดกำรศึกษำของประเทศ มีควำมจสำเป็น

อย ่ำงยิ่ ง ท่ีจะต ้องอำศัยผู ้บริหำรกำรศึกษำ และ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำมืออำชีพ จึงทสำให้กำรบริหำรและ 

กำรศกึษำประสบควำมสสำเรจ็และเป็นไปตำมแนวทำงที่

พงึประสงค์ หำกผูบ้รหิำรสถำนศกึษำแสดงแบบกำรเป็น 

ผู้นสำย่อมจะส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเกิด

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมจุดมุ่งหมำยที่ตั้งไว้

อย่ำงแน่นอน กำรทสำงำนใด ๆ ท่ีจะประสบผลสสำเร็จ

หรือล้มเหลว ปัจจัยที่สสำคัญอย่ำงหนึ่งคือ ตัวผู้นสำของ

หน่วยงำนหรือองค์กำรนั้น ๆ นั่นเอง สิ่งสสำคัญประกำร

หนึ่งในกำรจัดกำรควำมขัดแย้งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

คือ กำรทรำบถึงสำเหตุหรือแหล่งที่มำของโอกำสใน

กำรเกิดควำมขัดแย้ง เพื่อที่จะหำแนวทำงในกำรรับมือ

และจดักำรควำมขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ

 ควำมขัดแย้งเป็นส่ิงที่ไม่มีใครปรำรถนำและเป็น

สิ่งที่ยำกจะหลีกเลี่ยงพ้น ตรำบใดที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่

และอยูร่่วมกบัคนอืน่ในสงัคม เมือ่ไม่สำมำรถจะหลกีหนี 

จำกควำมขัดแย้งได้จึงควรจะต้องรู้จักและเข้ำใจ ควำม

ขดัแย้งแปลงสภำพควำมขดัแย้งให้เป็นประโยชน์ [1] ใน

กำรทีผู่บ้รหิำรจะใช้วธิกีำรบรหิำรควำมขดัแย้งให้ควำม

ขัดแย้งอยู่ในระดับที่เหมำะสม และส่งผลให้องค์กำร

มีประสิทธิภำพได้นั้น ผู ้บริหำรต้องมีวิธีกำรหรือมี

แนวทำงในกำรบรหิำรควำมขดัแย้ง ควำมขดัแย้งเป็นสิง่

สถำนศกึษำในจงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 10 ได้แก่ ภำวะผูน้สำกำรแลกเปลีย่น 

(X
2
) และภำวะผูน้สำกำรเปลีย่นแปลง (X

1
) มปีระสทิธภิำพในกำรทสำนำยร้อยละ 27.20 สำมำรถเขยีนเป็นสมกำรถดถอย

ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ 
∧

Y tot
 = 1.313 + 0.309(X

2
) + 0.209(X

1
)

ค�าส�าคัญ : ภำวะผู้นสำ กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง ผู้บริหำร สถำนศึกษำ

Abstract

 The purposes of this research were to evaluate : 1) the leadership of school administrators, 2) the conflict 

management of school administrators, and 3) the leadership of school administrators affecting the conflict management 

of schools in Phetchaburi Province under the Secondary Educational Service Area Office. The samples consisted 

of 285 administrators and teachers in secondary schools under the Secondary Educational Service Area Office 

10. The research instrument was a five–rating–scale questionnaire. Statistics used to analyze the data were mean, 

standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. The results were as follows : 1. The leadership of 

school administrators in Phetchaburi Province, as a whole and each aspect, were at a high level. Considering in 

transformational leadership, idealized influence was at the highest level, followed by individualized consideration, 

inspiration motivation, and intellectual stimulation. For transactional leadership, contingent reward was at the highest 

level, followed by management-by-exception. 2. The conflict management of school administrators in Phetchaburi 

Province was overall at a moderate level. Considering in each aspect, compromising was at the highest level, followed 

by, collaboration, accommodation, avoiding, and competition, respectively. 3. The leadership of school administrators 

affecting the conflict management of schools in Phetchaburi Province Under the Secondary Educational Service 

Area Office 10 included transactional leadership (X
2
), and transformational leadership (X

1
) having the predictive 

efficiency of 27.20 percent, the equation could be written as
∧

Y tot
 = 1.313 + 0.309(X

2
) + 0.209(X

1
).

Keywords : leadership, conflict management, administrators, schools
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ท่ีเกดิขึน้ได้ตำมธรรมชำตไิม่สำมำรถจะหลกีเลีย่งได้ แต่

ในขณะเดียวกันอำจเป็นปัจจัยในทำงบวกท่ีช่วยพัฒนำ

ลักษณะส่วนตัวของบุคคลนั้นได้เช่นกัน [2] 

 ควำมขัดแย้งเป็นส่ิงท่ีผู้บริหำรต้องเผชิญหน้ำอยู่

ทุกวัน ผู้บริหำรไม่สำมำรถทสำเป็นไม่สนใจหรือละเลย

เสียได้ และไม่สำมำรถปล่อยให้เกิดมำกข้ึนและรุนแรง

ขึ้นได้โดยไม่จัดกำรแก้ไข กำรจัดกำรควำมขัดแย้งเป็น

ภำรกจิทีย่ำกทีส่ดุอย่ำงหนึง่ของผูบ้รหิำร ผูบ้รหิำรจสำเป็น

ต้องดสำเนินกำรให้องค์กำรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้ โดยไม่สำมำรถเลือกได้ว่ำจะต้องทสำงำนกับใคร

กต็ำม ผูบ้รหิำรต้องมทีกัษะในกำรจดักำรควำมขดัแย้งซึง่

มคีวำมสสำคญัต่อผลกำรปฏบิตังิำน นกัทฤษฎอีงค์กำรได้

พยำยำมศกึษำวจิยัปัญหำเรือ่งควำมขดัแย้งในหน่วยงำน

หรือนักกำรศึกษำได้นสำศำสตร์ในเรื่องน้ีมำประยุกต์ใช้

ในกำรบรหิำรกำรศกึษำ ด้วยเหน็ว่ำหำกสำมำรถควบคมุ

สำเหตขุองควำมขดัแย้งและจดักำรกบัควำมขดัแย้งทีเ่กดิ

ขึ้นในสถำนศึกษำได้ จะทสำให้กำรปฏิบัติงำนดสำเนินไป 

ได ้อย ่ ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน กำรจัดกำรกับ 

ควำมขัดแย้งของผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องอำศัยควำมรู้

ควำมเข้ำใจในสำเหตขุองควำมขดัแย้งและประสบกำรณ์

ในเรื่องนี้เป็นอย่ำงดี [3]

 สถำนศกึษำในสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

มีปัญหำที่สัมพันธ์กับกำรบริหำรอยู ่มำก เป็นต้นว่ำ 

ปัญหำคุณภำพกำรศึกษำ ประสิทธิภำพกำรบริหำร 

กำรพัฒนำบุคลำกร กำรจัดสวัสดิกำร จำกกำรปฏิรูป 

กำรศกึษำ งำนในสถำนศกึษำมปีรมิำณมำกขึน้ นอกจำก

งำนด้ำนวิชำกำรและงำนภำรกิจหลักของโรงเรียนทั้ง 4 

งำนแล้ว ยงัมงีำนอืน่ ๆ  อกีมำกมำย ทีผู่บ้รหิำรและคณะครู 

จะต้องประสำนงำนและทสำงำนร่วมกัน ควำมขัดแย้ง

จึงเกิดขึ้นตลอดเวลำ ซึ่งควำมขัดแย้งที่พบอยู ่เสมอ 

ได้แก่ ครูผู้สอนขัดคสำส่ังผู้บังคับบัญชำไม่ปฏิบัติงำนที่

ได้รับมอบหมำย ไม่ร่วมกิจกรรมตำมมติของคณะคร ู

ส่วนใหญ่หรอืตำมคสำสัง่ของผูบ้งัคบับญัชำ หรอืผูบ้รหิำร

เองไม่สร้ำงภำวะผู้นสำให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลใน

สถำนศกึษำ บคุลำกรในสถำนศกึษำกเ็กดิควำมแตกแยก 

ขำดควำมสำมัคคี ครูในสถำนศึกษำทะเลำะวิวำทกัน 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำทะเลำะวิวำทกับคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำของสถำนศึกษำ ครูทะเลำะวิวำทกับ 

ผู้ปกครองนักเรียน ครูไม่ตั้งใจทสำกำรสอน ผู้บริหำรไม่

ยตุธิรรมในกำรพจิำรณำควำมดคีวำมชอบ และครผููส้อน

ทะเลำะววิำทกบัผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ กำรทีจ่ะประสำน

งำนร่วมมือกันทสำงำนย่อมมีปัญหำ ต่ำงคนต่ำงทสำงำน  

มีกำรเกี่ยงกันทสำงำน ส่งงำนไม่ทันตำมกสำหนดเวลำ 

เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร บำงครั้งก็แบ่งพรรค

แบ่งพวก ควำมขดัแย้งเหล่ำนีห้ำกเกดิขึน้ในสถำนศกึษำ

ย่อมทสำให้ประสิทธิภำพของงำนลดลง [4] จำกเหตุผล

ดังกล่ำวข้ำงต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำภำวะผู้นสำของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง

ของสถำนศึกษำในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสสำนักงำน

เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 10 ว่ำอยูใ่นระดบัใด 

ภำวะผู ้นสำของผู ้บริหำรสถำนศึกษำด้ำนใดบ้ำงที ่

ส่งผลต่อกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำ ทั้งนี้

เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำในจังหวัดเพชรบุรี สังกัด

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10  

ตลอดจนสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่น ๆ ใช้เป็น

ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำน-

ศึกษำในกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำ 

ซึ่ งสำมำรถใช ้ เป ็นแนวทำงในกำรดส ำ เนินงำน 

ในสถำนศึกษำและวำงแผนปรับปรุงกำรบริหำรงำน 

ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษำภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ในจังหวัดเพชรบุรีสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 10

 2 .  เพื่อศึกษำกำรจัดกำรควำมขัดแย ้งของ 

สถำนศกึษำในจงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10

 3. เพ่ือศึกษำภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำใน

จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 10
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ขอบเขตของการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหำร

สถำนศึกษำ จสำนวน 22 คน และครูผู ้สอนโรงเรียน

มัธยมศกึษำในจงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ที่ 

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 จสำนวน 1,076 คน  

รวมทั้งสิ้น 1,098 คน

 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ผู้วิจัยกสำหนดขนำด

กลุ่มตัวอย่ำงด้วยตำรำงเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie& 

Morgan, 1970) [5] ได้กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 285 คน แบ่ง

เป็น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จสำนวน 22 คน โดยใช้กำรสุ่ม

แบบเจำะจง และครผููส้อน 263 คน โดยใช้วธิกีำรสุม่แบบ

แบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling)

ตัวแปรที่ศึกษา

 ตวัแปรอสิระ คอื ภำวะผูน้สำของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ

ประกอบด้วย ภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลง มี 4 ด้ำน และ

ภำวะผู้นสำกำรแลกเปลี่ยน มี 2 ด้ำน ดังนี้

 1. ภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 1) 

ด้ำนกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ 2) ด้ำนกำรสร้ำง

แรงบันดำลใจ 3) ด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำ 4) ด้ำน 

กำรคสำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล 

 2. ภำวะผู้นสำกำรแลกเปลี่ยนประกอบด้วย 1) ด้ำน

กำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์และ 2) ด้ำนกำรบริหำร

แบบวำงเฉย

 3. ตัวแปรตำม คือ กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง 

ประกอบด้วย1) กำรเอำชนะ 2) กำรร่วมมือ 3) กำร

ประนีประนอม 4) กำรหลีกเลี่ยง 5) กำรยอมให้

วิธีด�าเนินการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถำม

เกี่ยวกับภำวะผู้นสำของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อกำรจัดกำร

ควำมขัดแย ้งของสถำนศึกษำในจังหวัดเพชรบุรี  

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 

ซึ่งผู้วิจัยสร้ำงขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับเกี่ยวกับ

สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นแบบตรวจสอบ

รำยกำร (Checklist)

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกับภำวะผู้นสำ

ของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของ

สถำนศกึษำในจงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 เป็นแบบสอบถำมชนิด

มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) มี 5 ระดับ 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับกระบวนกำร

จัดกำรควำมขัดแย้งของผู้บริหำรสถำนศึกษำในจังหวัด

เพชรบรุ ีสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ 

เขต 10 เป็นแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ 

(Rating Scale) มี 5 ระดับ

การสร้างเครื่องมือในการวิจัย

 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือในกำร

วจิยั แบบสอบถำมทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูในกำร

วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำมตำม 

ขั้นตอนดังนี้

 1. ศึกษำเอกสำร ตสำรำและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำและกระบวนกำร

จั ด ก ำ ร ค ว ำ ม ขั ด แ ย ้ ง ใ น ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ  แ ล ะ ร ่ ำ ง

แบบสอบถำมตำมกรอบแนวคิดของกำรวิจัยและของ

นิยำมศัพท์เฉพำะตำมตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย

 2. นสำร่ำงแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้น เสนออำจำรย์

ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์เพื่อตรวจสอบให้คสำแนะนสำ 

ปรับปรุงแก้ไข

 3. ปรับปรุงแบบสอบถำมเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์เพื่อตรวจสอบ 

ควำมถูกต้อง ควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content 

Validity) โดยกำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของ 

ข้อคสำถำมรำยข้อกับวัตถุประสงค์ที่ต ้องกำรจะวัด  

(Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้ค่ำดชันี

ควำมสอดคล้องเท่ำกับ 0.67 ถึง 1.00

 4 .  นส ำแบบสอบถำมฉบับที่สมบูรณ ์ที่ผ ่ ำน 

ควำมเห็นชอบของผู ้ทรงคุณวุฒิแล้วไปทดลองใช้  

(Try Out) กบัผูบ้รหิำรสถำนศกึษำและคร ูจสำนวน 30 คน 
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ซึ่งมิใช่กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เพื่อหำควำม

เชื่อมั่นของแบบสอบถำม

 5. นสำแบบสอบถำมท่ีทดลองใช้แล้วไปหำค่ำ

ควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมโดยใช้

โปรแกรมสสำเร็จรูปทำงสถิติหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟ่ำ 

(a-Coefficient) ของครอนบำค ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นของ

แบบสอบถำมทั้งฉบับเท่ำกับ 0.963

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดสำเนินกำร ดังนี้

 1.  ผู ้วิจัยได ้ดสำเนินกำรขอหนังสือจำกคณะ

ครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ถึงผู้บริหำร

สถำนศกึษำในจงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 เพื่อขอควำมร่วมมือและ

อสำนวยควำมสะดวกในกำรดสำเนินงำน 

 2. ดสำเนนิกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยผูว้จิยัจดัเกบ็

แบบสอบถำมด้วยตนเอง หลังจำกส่งหนังสือขอควำม

ร่วมมอืและอสำนวยควำมสะดวกให้ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ 

ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 10

 3. นสำแบบสอบถำมท่ีได้กลับคืนมำตรวจสอบ

ควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำม คดัเลอืกฉบบัทีส่มบรูณ์

มำทสำกำรวเิครำะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสถติสิสำเรจ็รปู

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย

 ผู ้วิจัยดสำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้

 1. วิเครำะห์สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม

คสำนวณหำค่ำควำมถี่  (Frequency) และค่ำร้อยละ 

(Percentage) 

 2. วิเครำะห์ภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

และกำรบริหำรควำมขัดแย้งในสถำนศึกษำ โดย

คสำนวณหำค่ำเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 

(Standard Deviation) 

 3.วิเครำะห์ภำวะผู้นสำของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อกำร

จัดกำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำในจังหวัดเพชรบุรี 

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10  

โดยกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย

 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลสรุปผลกำรวิจัยได้ ดังนี้

   1. ภำวะผู ้นสำของผู ้บริหำรสถำนศึกษำในจังหวัด

เพชรบรุ ีสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ 

เขต 10 โดยรวมอยู ่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็น 

รำยด้ำนพบว่ำ ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงลสำดับจำก

ค่ำเฉลี่ยมำกไปหำน้อย ดังนี้ ภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลง

รองลงมำ คือ ภำวะผู้นสำกำรแลกเปลี่ยน เมื่อพิจำรณำ

เป็นรำยด้ำนดังนี้

 1.1 ภำวะผู ้นสำกำรเปลี่ยนแปลง โดยรวมและ 

รำยด้ำนอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน เม่ือพิจำรณำรำยด้ำน

พบว่ำ ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงลสำดับจำกค่ำเฉลี่ย

มำกไปหำน้อย ดงันี ้ด้ำนกำรมอีทิธพิลอย่ำงมอีดุมกำรณ์ 

รองลงมำคือด้ำนกำรคสำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล 

ด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำ

ตำมลสำดับ พิจำรณำรำยละเอียดรำยด้ำนดังนี้

  1.1.1 ด้ำนกำรมอีทิธพิลอย่ำงมอีดุมกำรณ์ 

โดยรวมอยู่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียง

ลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 ลสำดับ ได้ดังนี้  

ผู้บริหำรสถำนศึกษำแสดงถึงควำมตั้งใจมุ่งมั่นในกำร

ปฏิบัติงำนให้บรรลุผลสสำเร็จรองลงมำคือ ผู ้บริหำร

สถำนศึกษำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี เป็นที่เคำรพ

นบัถอืของผูร่้วมงำนและไว้ใจได้ว่ำจะทสำในสิง่ทีถ่กูต้อง

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำมคีณุธรรม จรยิธรรมในกำรทสำงำน 

หลกีเลีย่งกำรใช้อสำนำจเพือ่ประโยชน์ส่วนตนตำมลสำดบั

  1.1.2 ด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ โดย

รวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียงลสำดับ

ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 ลสำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหำร

สถำนศกึษำให้ควำมเชือ่มัน่และแสดงให้เหน็ควำมตัง้ใจ

อย่ำงแน่วแน่ในกำรบรหิำรงำนให้บรรลผุลสสำเรจ็รองลง

มำคอื ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำอทุศิตนเพือ่ให้วสิยัทศัน์และ

ภำรกจิขององค์กำรดสำเนนิไปตำมทีค่ำดหวงัไว้ผูบ้รหิำร
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สถำนศึกษำชี้ให้เห็นควำมสสำเร็จที่จะเกิดขึ้น ในอนำคต

จำกกำรทสำงำนร่วมกัน ตำมลสำดับ

  1.1.3 ด้ำนกำรกระตุ้นทำงปัญญำโดย

รวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียงลสำดับ 

ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 ลสำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหำร

สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมงำนคิดแก้ไข

ปัญหำด้วยเหตผุลและหลกัฐำนมำกกว่ำคดิว่ำเป็นปัญหำ

รองลงมำคือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำเปิดโอกำสให้ผู้ร่วม

งำนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเพื่อหำแนวทำง และวิธี

กำรมำพัฒนำองค์กำรผู้บริหำรสถำนศึกษำให้กสำลังใจ

แก่ผู้ร่วมงำนในกำรพิจำรณำปัญหำ และแก้ไขปัญหำ 

ตำมลสำดับ

  1 .1 .4  ด ้ ำนกำรคส ำนึ งถึ งควำมเป ็น

ปัจเจกบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำ

เป็นรำยข้อเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 

ลสำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้คสำแนะนสำท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อควำมก้ำวหน้ำของผู้ร่วมงำนรองลงมำคือ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำแสดงกำรยอมรับและชื่นชมใน

ควำมสำมำรถของผูร่้วมงำนเมือ่ปฏบิตังิำนเป็นผลสสำเรจ็

ผู้บริหำรสถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงำน ให้

พัฒนำตนเองอยู่เสมอตำมศักยภำพเพ่ือควำมก้ำวหน้ำ 

ในวิชำชีพตำมลสำดับ

 1.2 ภำวะผูน้สำกำรแลกเปลีย่น โดยรวมและรำยด้ำน 

อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน เม่ือพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ  

ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงลสำดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกไป

หำน้อยดังนี้ ด้ำนกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ รองลง

มำคือ ด้ำนกำรบริหำรแบบวำงเฉยตำมลสำดับพิจำรณำ

รำยละเอียดรำยด้ำนดังนี้

  1.2.1 ด้ำนกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ 

โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียง

ลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 ลสำดับ ได้ดังนี้  

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำยกย่องชมเชยเมือ่ผูร่้วมงำนสำมำรถ

ปฏบิตังิำนบรรลเุป้ำหมำยตำมทีค่ำดหวงัไว้รองลงมำคอื 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรเสริมแรงเม่ือผู้ร่วมงำนตั้งใจ

ทสำงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำร่วมกับผู้ร่วมงำนกสำหนด

เป้ำหมำยและหลักเกณฑ์ควำมสสำเร็จของงำน พร้อมทั้ง

ให้รำงวัลเป็นกำรตอบแทนเมื่อประสบควำมสสำเร็จใน

กำรทสำงำน ตำมลสำดับ

  1.2.2  ด้ำนกำรบรหิำรแบบวำงเฉย โดยรวม 

อยู ่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียงลสำดับ 

ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 ลสำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหำร

สถำนศึกษำคอยสังเกตผลกำรปฏิบัติงำนของผู ้ร่วม

งำนรองลงมำคือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำคอยช่วยเหลือ

แก้ไขข้อบกพร่องของผู้ร่วมงำนให้ถูกต้องเพื่อป้องกัน 

กำรเกดิควำมผดิพลำดหรอืล้มเหลวและผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ 

สนับสนุนให้ผู ้ร ่วมงำนแก้ไขในสิ่งที่ ผิดพลำดหรือ 

ล้มเหลวเพือ่ทสำให้ได้มำตรฐำนตำมทีก่สำหนดไว้ ตำมลสำดบั

 2. กำรจัดกำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำใน

จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 10 ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง 

เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

มำก เรียงลสำดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกไปหำค่ำเฉลี่ยน้อยดังนี้ 

ด้ำนกำรประนีประนอม รองลงมำคือ ด้ำนกำรร่วมมือ 

ด้ำนกำรยอมให้ ด้ำนกำรหลกีเลีย่ง และด้ำนกำรเอำชนะ 

ตำมลสำดับแสดงรำยละเอียดรำยด้ำนดังนี้

  2.1 ด้ำนกำรเอำชนะโดยรวมอยูใ่นระดบั

ปำนกลำง เมือ่พจิำรณำเป็นรำยข้อเรยีงลสำดบัค่ำเฉลีย่จำก

มำกไปหำน้อย 3 ลสำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

แถลงนโยบำยกำรทสำงำนพร้อมทั้งกสำชับให้ผู้ร่วมงำน

ปฏิบติัตำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครดัรองลงมำคอื ผูบ้รหิำร

สถำนศึกษำชี้ให้เห็นควำมสสำคัญของเป้ำหมำย มำกกว่ำ

ควำมแตกต่ำงในวิธีกำรหลักเพื่อเอำชนะผู ้บริหำร 

สถำนศึกษำมุ่งเน้นงำนมำกกว่ำมุ่งเน้นควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคคล ตำมลสำดับ

  2.2 ด้ำนกำรร่วมมือโดยรวมอยู่ในระดับ

มำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำก

มำกไปหำน้อย 3 ลสำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

จะพยำยำมสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีเพื่อให้ทั้งสองฝ่ำยเกิด

ควำมพอใจและหำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกันรองลง

มำคือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ทั้งสองฝ่ำยแสดงควำม

คิดเห็นอย่ำงเต็มที่เพื่อให้เกิดควำมคิดใหม่ ๆ และนสำไป

สู่กำรร่วมมือกันปฏิบัติงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำจัดกำร
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ควำมขัดแย้งโดยกำรยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น

ไม่ยึดมั่นในควำมคิดของตนฝ่ำยเดียวตำมลสำดับ

  2.3 ด้ำนกำรประนีประนอม โดยรวมอยู่

ในระดบัมำก เมือ่พจิำรณำเป็นรำยข้อเรยีงลสำดบัค่ำเฉลีย่

จำกมำกไปหำน้อย 3 ลสำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหำรสถำน-

ศกึษำแก้ไขปัญหำควำมขดัแย้งโดยให้ควำมยตุธิรรมแก่ 

ทุกฝ่ำยรองลงมำคือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำใช้หลักกำร

ร่วมมือกันเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมในกำร

แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งผู้บริหำรสถำนศึกษำถนอม

นส้ำใจและรักษำสัมพันธภำพของผู้ร่วมงำนตำมลสำดับ

  2.4 ด้ำนกำรหลีกเลี่ยง โดยรวมอยู่ใน

ระดับปำนกลำง เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อเรียงลสำดับ

ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3 ลสำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหำร

สถำนศึกษำใช้ควำมอดทนอดกลั้นเพื่อหลีกเล่ียง 

ควำมขัดแย ้ง รองลงมำคือ ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ

พยำยำมหลีกเลี่ยงกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีจะนสำไปสู่ 

ควำมขัดแย้งผู้บริหำรสถำนศึกษำแก้ปัญหำเท่ำท่ีจสำเป็น

เพื่อหลีกเลี่ยงควำมตึงเครียดตำมลสำดับ

  2.5 ด้ำนกำรยอมให้ โดยรวมอยู่ในระดับ

ปำนกลำง เมือ่พจิำรณำเป็นรำยข้อเรยีงลสำดบัค่ำเฉลีย่จำก

มำกไปหำน้อย 3 ลสำดับ ได้ดังน้ี ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ถนอมนส้ำใจผู้ร่วมงำนหรือพยำยำมรักษำสัมพันธภำพ 

เอำไว้  รองลงมำคือ ผู ้บริหำรดูแลช่วยเหลือและ 

อสำนวยควำมสะดวกให้กบัผูร่้วมงำนในกำรแก้ไขปัญหำ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำยอมเสียสละผลประโยชน์ของ

ตนเองให้แก่ผู้ร่วมงำนตำมลสำดับ

 3. ภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผล 

ต ่อกำรจัดกำรควำมขัดแย ้ งของสถำนศึกษำใน

จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มธัยมศกึษำ เขต 10 ได้แก่ ภำวะผูน้สำกำรแลกเปลีย่น (X
2
)  

มค่ีำนสำ้หนกัเท่ำกบั 0.309 และภำวะผูน้สำกำรเปลีย่นแปลง 

(X
1
) มีค่ำนส้ำหนักเท่ำกับ 0.209 ซึ่งสำมำรถเขียนสมกำร

กำรถดถอยในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้  
∧

Y = 1.313+ 

0.309(X
2
) + 0.209(X

1
)

การอภิปรายผล

 จำกผลกำรวจิยั สำมำรถนสำมำอภปิรำยผล ได้ดงันี้

 1. ภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำในจังหวัด

เพชรบรุ ีสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ 

เขต 10 โดยรวมอยู ่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็น 

รำยด้ำนพบว่ำ ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงลสำดับจำก 

ค่ำเฉลี่ยมำกไปหำน้อย คือ ภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลง

และภำวะผู้นสำกำรแลกเปลี่ยน ตำมลสำดับ ทั้งนี้อำจเป็น

เพรำะว่ำภำวะผู้นสำของผู้บริหำรโรงเรียนเป็นตัวแปร

สสำคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรโรงเรียน 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคปฏิรูปกำรศึกษำ  

ผู ้บริหำรโรงเรียนถือเป็นบุคคลที่สสำคัญยิ่งที่จะเป็น 

แบบอย่ำง เป็นผูน้สำและผูป้ระสำนงำนในกำรบรหิำร ทัง้นี้ 

กำรใช้ภำวะผูน้สำทีช่ำญฉลำดจะส่งผลให้บคุลำกรปฏบิตังิำน 

ยอมอทุศิตนเพือ่กำรปฏบิตังิำน เกดิควำมรูส้กึและเจตคติ

ที่ดีต่องำนที่ทสำ มีควำมกระตือรือร้น มีควำมสุขในกำร

ทสำงำน และยอมอุทิศตนเพื่อควำมสสำเร็จของงำน ดังที่ 

แพทริก (Patrick) [6] ได้กล่ำวถึง ควำมสสำคัญของภำวะ

ผูน้สำว่ำ ผูบ้รหิำรในฐำนะผูน้สำขององค์กำรจะต้องมภีำวะ

ผูน้สำ ซึง่ถอืว่ำเป็นปัจจยัทีส่สำคญัทีส่ดุต่อควำมสสำเรจ็ของ

องค์กำร ผู้บริหำรที่มีภำวะผู้นสำ (Leadership) จะช่วย

สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ขององค์กำรให้เป็นไป

ด้วยควำมเรยีบร้อย สอดคล้องกบังำนวจิยัของสชุำมนตร์ 

แย้มเจริญกิจ [7] ได้ศึกษำภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลง

ของผู ้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วม

ของชุมชนในสถำนศึกษำประเภทที่ 1 สังกัดสสำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และเขต 2  

พบว่ำระดับภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำร

สถำนศกึษำในสถำนศกึษำประเภทที ่1 สงักดัสสำนกังำน

เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประจวบครีขีนัธ์ เขต 1 และเขต 2 โดย

ภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก เมือ่พจิำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ 

ภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรสถำนศึกษำใน

โรงเรยีนทีเ่ป็นสถำนศกึษำประเภทที ่1 ปีกำรศกึษำ 2552 

สงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประจวบครีขีนัธ์ เขต 1 

และเขต 2 อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยด้ำนกำรเป็น

แบบอย่ำง มีค่ำเฉลี่ยมำกเป็นลสำดับแรก รองลงมำได้แก่  
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ด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ ด้ำนกำรกระตุ้นกำรใช้

ปัญญำและด้ำนกำรสร้ำงและกำรสื่อสำรวิสัยทัศน์  

ตำมลสำดับ ส่วนด้ำนกำรคสำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล  

มีค ่ ำ เฉลี่ ย เป ็นลส ำดับสุดท ้ ำยและสอดคล ้อง กับ 

งำนวิจัยของ สุภัทรำ นุชสำย [8] ได้ศึกษำภำวะผู้นสำ 

กำรเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิำรกบักำรจดักำรควำมขดัแย้ง 

ในสถำนศึกษำสังกัดเทศบำลกลุ่มกำรศึกษำท้องถิ่น 

ที่ 1 พบว่ำ ภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำร 

สถำนศึกษำสังกัดเทศบำล กลุ่มกำรศึกษำท้องถิ่นที่ 1 

โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก

 2. กำรจัดกำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำใน

จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 10 ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง 

โดยด้ำนกำรประนีประนอม มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในลสำดับแรก 

รองลงมำคือ ด้ำนกำรร่วมมือ ด้ำนกำรยอมให้ ด้ำนกำร

หลีกเลี่ยง และด้ำนกำรเอำชนะ ตำมลสำดับทั้งนี้อำจเป็น

เพรำะว่ำกำรจัดกำรศึกษำมีควำมจสำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะ

ต้องอำศัยผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำ

มืออำชีพ จึงทสำให้กำรบริหำรและกำรศึกษำประสบ

ควำมสสำเร็จและเป็นไปตำมแนวทำงที่พึงประสงค์ โดย 

ผู้บริหำรและคณะครูจะต้องประสำนงำนและทสำงำน 

ร่วมกัน ซึ่งในกำรทสำงำนร่วมกันจะต้องมีควำมขัดแย้ง 

เกิดขึ้นตลอดเวลำ ผู้บริหำรไม่สำมำรถทสำเป็นไม่สนใจ

หรือละเลยเสียได้ และไม่สำมำรถปล่อยให้เกิดมำกขึ้น

และรนุแรงข้ึนได้โดยไม่จดักำรแก้ไข หำกผูบ้รหิำรสถำน-

ศึกษำแสดงแบบกำรเป็นผู้นสำย่อมจะส่งผลให้กำรจัดกำร

ศกึษำของโรงเรยีนเกดิประสิทธภิำพและประสิทธิผลตำม

จดุมุ่งหมำยทีต่ัง้ไว้ ดงันัน้กำรจดักำรควำมขดัแย้งได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพน้ัน ผู้บริหำรจะต้องทรำบถึงสำเหตุหรือ

แหล่งที่มำของโอกำสในกำรเกิดควำมขัดแย้ง เพื่อที่จะ

หำแนวทำงในกำรรบัมอืและจดักำรควำมขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังท่ี ลสำจวน ชื่นธงชัย [3] 

ได้กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรควำมขดัแย้งเป็นภำรกจิทีย่ำกทีส่ดุ

อย่ำงหนึ่งของผู้บริหำร ผู้บริหำรจสำเป็นต้องดสำเนินกำร

ให้องค์กำรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยไม่

สำมำรถเลือกได้ว่ำจะต้องทสำงำนกับใครก็ตำม ผู้บริหำร

ต้องมีทักษะในกำรจัดกำรควำมขัดแย้งซึ่งมีควำมสสำคัญ

ต่อผลกำรปฏบิตังิำน นกัทฤษฎอีงค์กำรได้พยำยำมศกึษำ

วิจัยปัญหำเรื่องควำมขัดแย้งในหน่วยงำนหรือนักกำร

ศกึษำได้นสำศำสตร์ในเรือ่งนีม้ำประยกุต์ใช้ในกำรบรหิำร

กำรศึกษำ ด้วยเห็นว่ำหำกสำมำรถควบคุมสำเหตุของ

ควำมขัดแย้งและจัดกำรกับควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น ใน

สถำนศกึษำได้ จะทสำให้กำรปฏบิตังิำนดสำเนนิไปได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพมำกขึ้น กำรจัดกำรกับควำมขัดแย้งของ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องอำศัยควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

สำเหตุของควำมขัดแย้งและประสบกำรณ์ในเรื่องนี้เป็น

อย่ำงด ีสอดคล้องกบังำนวจิยัของ นรศิร กรงุกำญจนำ [9] 

ได้ศกึษำกำรบรหิำรควำมขดัแย้งของผูบ้รหิำรทีส่่งผลต่อ

กำรทสำงำนเป็นทมีของครใูนสถำนศกึษำสงักดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำนครปฐม เขต 2 พบว่ำ กำรบริหำร

ควำมขัดแย้งโดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อ

พิจำรณำเป็นรำยองค์ประกอบพบว่ำ ด้ำนสัมพันธภำพ 

กำรเผชิญหน้ำอยู ่ในระดับมำก ส ่วนกำรถอนตัว  

กำรประนีประนอมและกำรใช้อสำนำจอยู ่ในระดับ 

ปำนกลำง และสอดคล้องกับงำนวิจัยของวรจักร  

จอมทรกัษ์ [10] ได้ศกึษำกำรบรหิำรควำมขดัแย้งทีส่่งผล 

ต่อกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำนศึกษำในสังกัด

สสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำเพชรบรุ ีเขต 1 

พบว่ำ กำรบริหำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำใน 

ภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยกำรประนีประนอม อยู่

ในอันดับแรก รองลงมำคือ แบบกำรร่วมมือ และแบบ 

กำรเอำชนะมีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด

 3. ภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผล

ต่อกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำในจังหวัด

เพชรบรุ ีสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ 

เขต 10 ได้แก่ ภำวะผู้นสำกำรแลกเปลี่ยน และภำวะผู้นสำ

กำรเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่ำภำวะผู้นสำเป็นปัจจัย

สสำคัญต่อกำรจัดกำรควำมขัดแย้งขององค์กร แสดงให้

เห็นว่ำภำวะผู้นสำของผู้บริหำรมีควำมสสำคัญอย่ำงยิ่งใน

กำรบริหำรงำนให้สัมฤทธิผล ควำมสสำเร็จในผลงำน  

มีส่วนสัมพันธ์กับควำมสำมำรถของผู ้บริหำรหรือ

ผู้นสำ ผู้บริหำรมีบทบำทสสำคัญที่สุดที่จะต้องใช้ควำมรู ้
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ควำมสำมำรถในควำมเป็นผู ้นสำในกำรบริหำรงำน

เพื่อรวมพลังและใช้ประโยชน์ของบุคลำกรที่มีอยู ่

ให้ช่วยกันทสำงำน และต้องรู้จักเลือกวิธีแก้ปัญหำได้

อย่ำงถูกต้องเหมำะสม เพ่ือให้กำรดสำเนินกำรต่ำง ๆ  

เกิดประสิทธิภำพสูงสุดและประสบควำมสสำเร็จตำม 

เป ้ ำหมำยโดยให ้บุคลำกรผู ้ ร ่ วมงำนเกิดควำม 

พงึพอใจ และก่อให้เกดิควำมร่วมมอืจำกผูร่้วมงำนเตม็ที่  

ดังที่ เสริมศักดิ์ วิศำลำภรณ์ [11] ได้กล่ำวว่ำ กำรจัดกำร 

ควำมขัดแย้งเป็นภำรกิจท่ีสสำคัญยิ่งอย่ำงหนึ่งของ 

ผู้บริหำร เมื่อมีควำมขัดแย้งเกิดข้ึนผู ้บริหำรจะต้อง

ดสำเนินกำรแก้ไขด้วยปัญญำและควำมสุขุมรอบคอบ 

ไ ม ่ ค ว ร จ ะ ล ะ เ ล ย กั บ ค ว ำ ม ขั ด แ ย ้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น

ลักษณะทสำตัวอยู ่ เหนือควำมขัดแย้งสอดคล้องกับ

งำนวิจัยของ สุภัทรำ นุชสำย [8] ได้ศึกษำภำวะ

ผู ้นสำกำรเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหำรกับกำรจัดกำร 

ควำมขัดแย้งในสถำนศึกษำสังกัดเทศบำลกลุ ่มกำร

ศึกษำท้องถิ่นที่ 1 พบว่ำ ภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลงของ 

ผู ้บริหำรสถำนศึกษำกับกำรจัดกำรควำมขัดแย้งใน 

สถำนศึกษำสังกัดเทศบำล มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงม ี

นัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ 

งำนวิจัยของขวัญตำ เก้ือกูลรัฐ [12] ได้ทสำวิจัยเรื่อง  

ภำวะผูน้สำกำรเปลีย่นแปลงทีส่่งผลต่อประสทิธภิำพของ

สถำนศกึษำขนำดกลำง อสำเภอโพธำรำม สงักดัสสำนกังำน

เขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศึกษำรำชบรุ ีเขต 2 ผลกำรวจิยั

พบว่ำ ภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถำนศึกษำขนำดกลำง อสำเภอโพธำรำมมีควำม

สัมพันธ์อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ

     1.  ข ้อเสนอแนะเพื่อเป ็นแนวทำงในกำรนสำผล 

กำรวิจัยไปใช้ประโยชน์

 1 . 1  ภ ำ ว ะ ผู ้ นส ำ ก ำ ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ด ้ ำ น 

กำรบริหำรแบบวำงเฉยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในลสำดับสุดท้ำย  

ดังนั้นผู้บริหำรสถำนศึกษำควรให้อิสระและสนับสนุน

ผู้ร่วมงำนในกำรปฏิบัติงำน โดยไม่เข้ำไปยุ่งเก่ียวกับ 

กำรทสำงำนหำกไม่เกิดข้อบกพร่อง คอยสังเกตผล 

กำรปฏิบัติงำนของผู ้ร ่วมงำนเพื่อคอยช่วยเหลือให้ 

คสำแนะนสำแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ร่วมงำนให้ถูกต้อง 

เพื่อป้องกันกำรเกิดควำมผิดพลำดหรือล้มเหลว

 1.2 กำรจัดกำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำ มี

ค่ำเฉลี่ยด้ำนกำรเอำชนะโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง 

และข้อที่อยู่ในลสำดับสุดท้ำย ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหำควำม

ขดัแย้งขึน้ในสถำนศกึษำผูบ้รหิำรสถำนศกึษำควรหำวธิี

กำรแก้ปัญหำทีไ่ม่ทสำร้ำยจติใจและควำมรูส้กึของบคุคล

อื่นและกำรบริหำรควำมขัดแย้งควรใช้วิธีกำรหลำย ๆ 

อย่ำงรวมกัน

 1 .3  ภำวะผู ้นส ำของผู ้บริหำรสถำนศึกษำที ่

ส่งผลต่อกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำใน

จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 10 ได้แก่ ภำวะผู้นสำกำรแลกเปลี่ยน 

ด้ำนกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ และภำวะผู้นสำกำร

เปลี่ยนแปลงด้ำนกำรคสำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล  

ดังนั้นผู ้บริหำรควรปรับพฤติกรรมของผู ้นสำของ

ตนเองให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพรำะผู้บริหำร 

ที่มีภำวะผู้นสำที่ดีจะส่งผลให้กำรบริหำรสถำนศึกษำ 

มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

     2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรศึกษำภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำร

มอีทิธพิลอย่ำงมอีดุมกำรณ์ในเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถม

ศึกษำอื่น ๆ

 2.2 ควรศกึษำกำรจดักำรควำมขดัแย้งของผูบ้รหิำร

สถำนศึกษำต่ำงพ้ืนที่ที่มีบริบทขนำดของสถำนศึกษำ 

จสำนวนบุคลำกรที่ต่ำงกัน เพื่อยืนยันถึงควำมสสำคัญของ

กำรใช้ภำวะผู้นสำของสถำนศึกษำ

 2.3 ควรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้นสำของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อกำรจัดควำมขัดแย้งใน

สถำนศึกษำตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำน

ศึกษำ 4 ฝ่ำย ได้แก่ กำรบริหำรวิชำกำร กำรบริหำรงบ

ประมำณ กำรบริหำรบุคคล และกำรบริหำรทั่วไป



102 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
Vol.8 No.1 January-April 2018

ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

เอกสารอ้างอิง

[1]  พิมพ์อร สดเอี่ยม. (2550). ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสาขา

วิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฏ. 

ปรญิญำนพินธ์กำรศกึษำมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ.

[2]  มยุรี สนิทกุล. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างการ

บริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4. วิทยำนิพนธ์

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี

กำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 

รำชมงคลธัญบุรี. 

[3]  ลสำจวน ชื่นธงชัย. (2551). การจัดการความขัดแย้ง

ในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล�าภู.

วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิตมหำวิทยำลัย

รำชภัฏอุดรธำนี.

[4]  วัชรินทร์ เหลืองนวล. (2555). การบริหารความ

ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญในการ

ปฏิบัติงานของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2. วิทยำนิพนธ์

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำร 

กำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร. 

[5]  วรรณี แกมเกตุ. (2551). วิธีวิทยาการวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.

[6]  ศุภิสรำ แพนสง. (2552). ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

ที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชยันาท. วทิยำนพินธ์

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร.

[7]  สุชำมนตร์ แย้มเจริญกิจ. (2553). ภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล

ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ในสถานศึกษา

ประเภทที่ 1 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และเขต 2.วิทยำนิพนธ์ 

ครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำร 

กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี.

[8]  สภุทัรำ นชุสำย. (2553). ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผูบ้รหิารกบัการจดัการความขดัแย้งในสถาน-

ศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1. 

วิทยำนิพนธ์ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ 

กำรบรหิำรกำรศกึษำ บณัฑติวทิยำลยั มหำวทิยำลยั

ศิลปำกร.

[9]  นริศร กรุงกำญจนำ. (2549). การบริหารความ 

ขดัแย้ง ของผูบ้รหิารทีส่่งผลต่อการท�างานเป็นทมี

ของครใูนสถานศึกษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษานครปฐม เขต 2.วิทยำนิพนธ์ศึกษำศำสตร-

มหำบณัฑติ สำขำวชิำกำรบรหิำรกำรศกึษำ บณัฑติ

วิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร.

[10]  วรจักร จอมทรักษ์. (2555). การบริหารความ 

ขัดแย้งที่ส ่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของ 

ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น สั ง กั ด ส� า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที ่

การศกึษาประถมศกึษาเพชรบรุ ีเขต 1.วทิยำนพินธ์ 

ครุศำสตร มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำร 

กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี.

[11]  เสริมศักดิ์ วิศำลำภรณ์. (2540). ความขัดแย้ง

การบริหารเพื่อความสร้างสรรค์. พิมพ์ครั้งที่ 2. 

กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่.

[12]  ขวัญตำ เ ก้ือกูลรัฐ. (2554).  ภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงที่ส ่ งผลต ่อประสิทธิภาพของ 

สถานศึกษาขนาดกลาง อ�าเภอโพธาราม สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ราชบรุี 

เขต 2. วิทยำนิพนธ์ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต

สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี.



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

103ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

สี่ทศวรรษโรงเรียนขนาดเล็กของประเทศไทย

Four Decades of Small Schools in Thailand
ไพรัช  มณีโชติ 1

Pairath  Maneechote 1

 

  
1
  ผู้อสำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

บทคัดย่อ

 กำรวจิยัครัง้นีเ้ป็นกำรวจิยัคณุภำพเชงิประวตัศิำสตร์ มวีตัถปุระสงค์เพือ่  1) วเิครำะห์นโยบำย และกำรดสำเนนิงำน 

บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก จำกปี พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2559  และ 2) จัดทสำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำ

โรงเรียนขนำดเล็กในระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำของไทย เป็นกำรศึกษำวิจัยจำกแหล่งข้อมูลที่เป็นประเภทเอกสำร ซึ่ง

เป็นแหล่งข้อมลู ได้แก่ เอกสำร บนัทกึ รำยงำน หลกัสตูร คูม่อื ทีถ่กูบนัทกึเกบ็ไว้ในหน่วยงำนทำงกำรศกึษำทีเ่กีย่วกบั 

กำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก และแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ซ่ึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ด้วย

แนวคสำถำมกับกลุ่มบุคคลที่มีควำมสสำคัญต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็กใน 3 กลุ่ม คือ 1) บุคคล

ในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำระดับประเทศ ซึ่งเป็นผู้เคยดสำรงตสำแหน่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรพัฒนำโรงเรียนขนำด

เล็กในระดับนโยบำยระดับประเทศ 2) บุคคลในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำระดับจังหวัด ซึ่งเป็นผู้เคยดสำรงตสำแหน่ง 

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็กในระดับจังหวัดของไทย และ 3) บุคคลในระดับโรงเรียน ได้แก่  

ผูอ้สำนวยกำรโรงเรยีน คร ูผูป้กครอง ผูน้สำชมุชนทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบักำรบรหิำรจดักำรโรงเรยีนขนำดเลก็ กำรวเิครำะห์

ข้อมูลใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ

 ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) นโยบำย และกำรดสำเนินงำนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในแต่ละช่วงทศวรรษ พบ

ว่ำ นโยบำยในช่วงทศวรรษที่ 1 มีระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษำขึ้น ในช่วง

ทศวรรษที่ 2 มีพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกสำหนดมีให้กำรศึกษำภำคบังคับจสำนวนเก้ำปี และใน

ช่วงทศวรรษที่ 3 มีนโยบำยกำรดสำเนินงำนของโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดในหลำยประเด็น คือ สนับสนุนให้มีกำร

ลดจสำนวนโรงเรียนขนำดเล็กโดยกำรรวมหรือเลิกล้ม สสำหรับสภำพกำรดสำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียน

ขนำดเล็ก พบว่ำ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็ก คือ ในช่วงศตวรรษที่ 1 

และศตวรรษที่ 2 มีกำรกสำหนดอัตรำกสำลังข้ำรำชกำรครูที่มีจสำนวนนักเรียนไม่เกิน 40 คน แต่ในช่วงศตวรรษที่ 3 และ 

4 กำรบริหำรงำนบุคคลมีควำมเปลี่ยนแปลงมำก สถำบันอุดมศึกษำที่เคยผลิตนักศึกษำครูสำขำวิชำกำรประถมศึกษำ

เป็นจสำนวนมำกปรับมำเป็นกำรผลิตครูเฉพำะทำงในสำขำที่ขำดแคลน แต่ในขณะเดียวกันจสำนวนโรงเรียนขนำดเล็ก

ได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนขนำดเล็กต้องกำรครูที่มีพื้นฐำนกำรสอนหลำยกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ หรือลักษณะกำรสอนแบบบูรณำกำร ทสำให้ครูในโรงเรียนขนำดเล็กไม่สำมำรถบูรณำกำรกำรสอนทุกวิชำได้ 

2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็กในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ พบว่ำ สสำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ ควรจัดทสำแผนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนควบรวมครอบคลุมทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำน

กำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 

และที่ดินของโรงเรียนที่ถูกควบรวม โดยเฉพำะเรื่องอำคำรสถำนที่ให้มีกำรใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ำ

ค�าส�าคัญ :  กำรวิเครำะห์นโยบำย  กำรบริหำรโรงเรียนขนำดเล็ก กำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก
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Abstract

 This research was qualitative research in history. The purposes were 1) to analyze the policy and administration 

of small schools from 1977 to 2016 2) to make the policy recommendation for development of small schools in the 

educational areas of Thailand. The documents used in study were sourced from documents records reports curriculum 

handbooks that are stored in the educational institution on the development of small schools. Documents were also 

sourced from the individual where was information obtained through in-depth interviews. It was decided that three 

groups of people would be interviewed were important in developing the educational administration of small schools 

;1) people in the national education institution who were directly related to the development of small schools in 

the national policy level 2) people from the educational institution in the province who served directly related to 

the development of small schools in the provinces of Thailand and 3) people in the schools such as the director of 

the school, teacher, parents and the community leader who were directly involved with the administration of small 

schools. The data was analyzed by content analysis.

 The research found that : 1. The policy and the administration in small schools during the first decade kept 

to the regulations of the Ministry of education on the establishment of primary schools. In the second decade the 

National Education Act 1999 enforced compulsory education for 9 years. And the third decade, there were many 

issues of policy about administration on small schools. They were encouraged to reduce the number of small schools 

by combining or closing. The state of administration of small schools, in particular personnel administration, affected 

the educational administration of small schools. In the first and the second decades, class size had been limited 

40 students for a teacher. For the third and the fourth decades, the personnel administration had changed policy 

in educational institutions to produce less students majoring in elementary education and produce other majors 

instead. However, in the meantime the small schools had continually increased.  Teaching and learning in small 

schools needed teachers who could teach various kinds of subjects or teach by integration but the teachers were not 

sufficiently trained. 2. The policy recommendations of development on small schools in educational areas found 

that the Educational Service Area Office should make the school management plans for 4 parts. This covered the 

academic administration, the personnel administration, the budget administration and the general administration 

covered on the property administration which focused on the usefulness of school building. 

Keywords : analyze the policy, administration of small schools, development of small schools 
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บทน�า

 กำรพัฒนำกำรศึกษำของไทยในช่วงสี่ทศวรรษ 

(พ.ศ. 2520-2559) เป็นช่วงทีป่ระเทศไทยประสบปัญหำ

เศรษฐกิจตกตส่ำ ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนภำยใน

ประเทศโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงด้ำนกำรศึกษำ มีกำรปฏิรูป

กำรเรยีนรู ้ปรบัปรงุหลกัสตูรกำรศกึษำของชำต ิตลอดจน 

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงคน

ไทยให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีควำมสุข มีศักยภำพพร้อม

ที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่ำงสร้ำงสรรค์ในเวทีโลก 

จำกสภำพดังกล่ำวทสำให้ไทยต้องขอกู้เงินจำกธนำคำร

เพื่อกำรพัฒนำแห่งเอเชีย (Asia Development Bank : 

ADB) เพื่อนสำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำของไทย ซึ่ง

ธนำคำรเพือ่กำรพฒันำแห่งเอเชยี ได้ระบเุงือ่นไขว่ำไทย

ต้องเพิม่อตัรำส่วนระหว่ำงคร ู: นกัเรยีนให้ได้มำตรฐำน

สำกล [1] เนือ่งจำกไทยมจีสำนวนครมูำกทสำให้อตัรำส่วน

ระหว่ำงครู : นักเรียนตส่ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งครูในระดับ

ประถมศึกษำ จึงส่งผลกระทบทสำให้ไทยต้องลดอัตรำ

กสำลังครู และมีมำตรกำรอ่ืน ๆ ในกำรลดอัตรำกสำลัง

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเกลี่ยครูในโรงเรียนที่มีครูเกิน

ให้ได้ตำมอัตรำที่กสำหนด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับ

โรงเรียนขนำดเล็กที่เดิมมีอัตรำครูครบชั้น แต่เมื่อเทียบ

กับเกณฑ์มำตรฐำนสำกลแล้วปรำกฏว่ำยังเกินเกณฑ์อยู่ 

ต้องมีกำรเกลี่ยครูออกไปเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำย

ดังกล่ำว ทสำให้ครูในโรงเรียนลดจสำนวนลงไม่ครบตำม

จสำนวนชั้นที่เปิดสอนในโรงเรียน

 โรงเรียนในสังกัดสสำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน ในปี พ.ศ. 2550 มสีถำนศกึษำในสงักดั 

จสำนวนทัง้ส้ิน 32,288 แห่ง [2] ในจสำนวนนีม้สีถำนศกึษำ

ที่มีจสำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมำ จสำนวน 12,828 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.73 ของจสำนวนสถำนศึกษำ

ทั้งหมด และในจสำนวนนี้เป็นสถำนศึกษำที่มีจสำนวน

นักเรียนตส่ำว่ำ 60 คนลงมำ จสำนวน 1,766 แห่ง คิดเป็น 

ร้อยละ 5.84 ซึ่งโรงเรียนขนำดเล็กเหล่ำนี้จะมีสภำพ

ปัญหำในกำรจดักำรศกึษำทีเ่หมือนกนัเป็นส่วนใหญ่ ดงันี้ 

 1. ปัญหำด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำค่อนข้ำง

ตส่ำ จะเห็นได้จำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ 

ผ่ำนมำ พบว่ำ โรงเรียนขนำดเล็ก (นักเรียนตส่ำกว่ำ 300 

คน) มีจสำนวนร้อยละ 2 อยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 

67.91 อยูใ่นระดับพอใช้ และร้อยละ 29.94 อยูใ่นระดับดี 

[3] และเมือ่ศกึษำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีน พบว่ำ นกัเรยีน

ในโรงเรยีนขนำดเล็กในทกุช่วงช้ันในทกุพืน้ทีม่ค่ีำเฉล่ีย

ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ตส่ำกว่ำนักเรียนโรงเรียนขนำดอื่น 

 2. ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร สภำพบริบท

ของกำรคมนำคมที่ผ่ำนมำนับว่ำไม่ค่อยสะดวกมำกนัก 

รัฐบำลจึงจสำเป็นต้องต้ังโรงเรียนในครอบคลุมทุก

พื้นที่ของประชำกรที่อำศัยอยู่ แต่ปัจจุบันควำมจสำเป็น 

ดงักล่ำวได้ลดลง ประกอบกบัประชำกรมแีนวโน้มลดลง

อย่ำงต่อเน่ืองจึงส่งผลทสำให้เกิดโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ิม

มำกขึ้น จึงทสำให้อัตรำส่วนครูต่อนักเรียน และนักเรียน

ต่อห้องเรียนตส่ำกว่ำมำตรฐำน ค่ำใช้จ่ำยต่อนักเรียน 1 

คนสูงกว่ำโรงเรียนขนำดอื่น ๆ [12] นอกจำนี้โรงเรียน

ขนำดเล็กจสำนวนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ อยู่

ในพื้นที่ห่ำงไกลควำมเจริญ อยู่บนภูเขำสูง บนเกำะ 

จึงทสำให้นักเรียนมีปัญหำในกำรเดินทำง นอกจำกนี ้

ผู้บริหำรโรงเรียนขนำดเล็กส่วนใหญ่ขำดทักษะในกำร

บริหำรจัดกำรโรงเรียน และปัญหำอีกประกำรหนึ่ง คือ 

กำรอพยพเคลือ่นย้ำยของประชำกรวยัเรยีนทีย้่ำยตดิตำม

ผู้ปกครองไปรับจ้ำงทสำงำนต่ำงถิ่น ทสำให้เกิดปัญหำ

อุปสรรคในกำรดสำเนินงำนของโรงเรียนเป็นอย่ำงยิ่ง

 3. ปัญหำด้ำนกำรเรยีนกำรสอน พบว่ำ ครสู่วนใหญ่ 

ขำดทักษะในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนใน 

สภำพที่ครูไม่ครบชั้น และมีจสำนวนนักเรียนน้อยใน

แต่ละชั้น ครูสอนไม่เต็มเวลำ และไม่เต็มควำมสำมำรถ 

เพรำะครูมีภำรกิจอื่นที่นอกเหนือจำกกำรสอนเป็น

จสำนวนมำก [14] หลักสูตรและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  

ไม่ค่อยสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สื่อกำรเรียน

กำรสอนและแหล่งกำรเรียนรู้มีจสำนวนจสำกัดซึ่งสำเหตุ

มำจำกได้รับงบประมำณน้อย สื่อเทคโนโลยีและ 

กำรสือ่สำรมใีช้อย่ำงจสำกดั และทีม่อียูก่ไ็ม่สำมำรถใช้ได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 4. โรงเรียนขนำดเล็กตั้งอยู่ในชุมชนขนำดเล็ก 

ประชำกรมีฐำนะยำกจน ทสำให้ไม่มีศักยภำพในกำร
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ระดมทรัพยำกรเพื่อนสำมำช่วยสนับสนุนกำรศึกษำให้

กับโรงเรียน

 5. ปัญหำที่เด่นชัดอีกประกำรหนึ่งของโรงเรียน

ขนำดเล็ก คือ กำรขำดแคลนครู จสำนวนครูไม่ครบ

ชั้น ครูไม่ครบตำมรำยวิชำเอก ต้องใช้ครูวิชำเอกอย่ำง

หนึ่งไปสอนอีกวิชำเอกหนึ่ง มีปัญหำครูย้ำยออกบ่อย  

ครูไม ่สำมำรถจัดกิจกรรมกำร เรี ยนกำรสอนที ่

หลำกหลำยได้ [13] จึงส่งผลทสำให้ประสิทธิภำพ 

และคณุภำพของกำรจดักำรศกึษำของโรงเรยีนขนำดเลก็

ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย

 จำกสภำพปัญหำดังกล่ำว กระทรวงศึกษำธิกำร 

จึงได้กสำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ

ของโรงเรียนขนำดเล็กในแต่ละยุคที่ผ ่ำนมำอย่ำง 

ต่อเนื่อง แต่ปัญหำดังกล่ำวยังไม่คลี่คลำยกับจะมีปัญหำ

เพิ่มขึ้นตำมบริบทและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่ำง

รวดเร็ว ดังนั้น กำรศึกษำสภำพปัญหำและพัฒนำกำร

จัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็กจำกอดีตถึงปัจจุบัน

น่ำจะเป็นกำรศึกษำที่มีควำมสสำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำ

ในปัจจุบันและอนำคต เพรำะจะทสำให้ทรำบถึงสภำพ

ปัญหำกำรจดักำรศกึษำในอดตีทีผ่่ำนมำอนัจะนสำมำเป็น

ข้อมูลในกำรวำงแผน กสำหนดนโยบำย เพ่ือกำรพัฒนำ

ปรับปรุงแก้ไขกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็ก

ให้สอดคล้องกับศักยภำพ สภำพบริบทและสังคมที่มี

แนวโน้มเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ต่อไป ดงันัน้ผูว้จิยัจงึ

มคีวำมสนใจทีจ่ะศกึษำส่ีทศวรรษโรงเรยีนขนำดเลก็ใน

ประเทศไทยโดยมุ่งศึกษำสภำพปัญหำกำรจัดกำรศึกษำ 

ในโรงเรียนขนำดเล็ก วิเครำะห์ นโยบำย จุดแข็ง  

จุดอ่อนและปัญหำอุปสรรคกำรดสำเนินงำนบริหำร

จัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในประเทศไทยในช่วงระยะ

เวลำ 40 ปีทีผ่่ำนมำ เพือ่เป็นข้อมลูในกำรกสำหนดนโยบำย

และวำงแผนพัฒนำปรับปรุงแก้ไขกำรจัดกำรศึกษำ 

ของโรงเรียนขนำดเล็กในประเทศไทยและโรงเรียน

ขนำดเลก็ในสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถม

ศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้มีประสิทธิภำพและ 

มีคุณภำพที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อวิเครำะห์นโยบำย และกำรดสำเนินงำน

บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก จำกปี พ.ศ. 2520 ถึง 

พ.ศ. 2559 

 2. เพื่อจัดทสำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำร

พัฒนำโรงเรียนขนำดเล็กในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ของไทย

ขอบเขตของการวิจัย

 กำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพที่มุ ่ง

ศึกษำวิเครำะห์ และจัดทสำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็กใน

ประเทศไทยใน 4 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ คือ

 ทศวรรษที่ 1 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2520 ถึง 2529

 ทศวรรษที่ 2 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2530 ถึง 2539

 ทศวรรษที่ 3 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2540 ถึง 2549

 ทศวรรษที่ 4 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2550 ถึง 2559

 โดยกสำหนดแหล่งข้อมูลที่ศึกษำจำกแหล่งข้อมูล

ประเภทเอกสำรและแหล่งข้อมูลประเภทบุคคลใน 3 

ประเด็น ดังนี้

 ขอบเขตกำรศึกษำและวิเครำะห์กำรจัดกำรศึกษำ

ของโรงเรียนขนำดเล็ก มี 3 ด้ำน ดังนี้

 1.สภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็ก

   1.1 ด้ำนสภำพบริบทของโรงเรียนขนำด

เล็ก ประกอบด้วย จสำนวนประชำกรวัยเรียน จสำนวน

โรงเรยีน จสำนวนคร ูนกัเรยีน กำรกสำหนดขนำดโรงเรยีน 

จสำนวนกำรเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของโรงเรียนขนำดเล็ก 

และสำเหตุกำรเกิดโรงเรียนขนำดเล็ก

   1.2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน 

ขนำดเล็ก ประกอบด้วย กำรบริหำรงำนด้ำนบุคคล  

กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ กำรบริหำรงำนทั่วไป 

และกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

   1.3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน

โรงเรยีนขนำดเลก็ ประกอบด้วย คณุภำพและมำตรฐำน

กำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็ก กำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนตำมหลักสูตร สื่อและนวัตกรรมกำรศึกษำ
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 2. ศึกษำและวิเครำะห์นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ

และสภำพกำรดสำเนินงำนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำด

เล็ก ในด้ำนนโยบำย วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย มำตรกำร 

กฎหมำยระเบียบ และแผนพัฒนำกำรศึกษำ โดยใช้ 

กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ

 3. ข้อเสนอแนะเชงินโยบำยในกำรพฒันำโรงเรยีน

ขนำดเล็กในประเทศไทยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรดสำเนินกำรวิจัยมี 4 ขั้นตอน

 ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฎีจำกเอกสำรและงำนวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรโรงเรียนขนำดเล็ก

  ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้

ดสำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยจำกแนวคิด 

ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษำในขั้นตอนท่ี 1 

ซึ่งผู ้วิจัยได้สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบ

สัมภำษณ์สสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ

ในโรงเรียนขนำดเล็ก “ส่ีทศวรรษโรงเรียนขนำดเล็ก

ในประเทศไทย” ผู้วิจัยนสำแบบสัมภำษณ์ให้ผู้เชี่ยวชำญ 

จสำนวน 3 คน ตรวจสอบควำมสอดคล้องเหมำะสมของ

แบบสัมภำษณ์ และผู้วิจัยนสำมำปรับแก้ไขก่อนนสำไป

สัมภำษณ์กับกลุ่มเป้ำหมำย

 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดสำเนิน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดสำเนินกำรจัดเก็บจำกแหล่ง

ข้อมูล 2 แหล่ง ดังนี้

  1) เก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร บันทึก รำยงำน 

และตสำรำที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน

ประถมศึกษำขนำดเล็ก และผู้วิจัยดสำเนินกำรคัดเลือก

เอกสำรหลักฐำนข้อมูลจำกเอกสำร บันทึก รำยงำน 

ตสำรำและงำนวิจัยท่ีเก่ียวกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ

โรงเรียนขนำดเล็กในประเทศไทย

 2) เก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้ทรงคุณวุฒิทำงกำร

จัดกำรศึกษำใน 4 ภูมิภำค ประกอบด้วย 

   (1) ผูบ้รหิำรกำรศกึษำระดบัสงู ได้แก่ ผูท้ี่

เคยดสำรงตสำแหน่งในระดบัอธบิด ีรองอธบิดใีนกระทรวง

ศึกษำธิกำร ในช่วงเวลำ 2520-2559 จสำนวน 6 คน 

   (2) ผู ้บริหำรกำรศึกษำระดับจังหวัด

และอสำเภอใน 4 ภูมิภำค ได้แก่ ผู้อสำนวยกำรสสำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำ อดีตผู ้อสำนวยกำรประถมศึกษำ

จังหวัด ในแต่ละภูมิภำค จสำนวน 7 คน คือ ภำคเหนือ 

จสำนวน 2 คน ภำคกลำง จสำนวน 2 คน ภำคอีสำน จสำนวน 

2 คน และภำคใต้ จสำนวน 1 คน

   (3) ผู ้บริหำรโรงเรียนขนำดเล็ก ใน 4 

ภูมิภำค ได้แก่ ผู้บริหำรโรงเรียนในปัจจุบันและอดีต 

ผูบ้รหิำรโรงเรยีนขนำดเลก็ จสำนวน 15 คน คอื ภำคเหนอื 

จสำนวน 3 คน ภำคกลำง จสำนวน 5 คน ภำคอีสำน จสำนวน 

5 คน และภำคใต้ จสำนวน 2 คน

   (4) บุคลำกรที่เก่ียวกับกำรจัดกำรศึกษำ

ระดับจังหวัดและระดับอสำเภอ ได้แก่ ศึกษำนิเทศก์ 

หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผน จสำนวน 5 คน

   (5)  ผูน้สำชุมชนท้องถิน่และคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำ จสำนวน 10 คน

  ขั้นตอนที่ 4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและตีควำม 

หลักฐำนข้อมูล ผู้วิจัยดสำเนินกำร ดังนี้

  1) ผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูลทั้ง 2 แหล่งตำมกรอบ 

กำรศึกษำที่กสำหนดโดยพิจำรณำหลักฐำนที่รวบรวม

ถึงควำมถูกต้องเที่ยงตรง ควำมน่ำเช่ือถือ และควำม

สอดคล้องของเนื้อหำตำมกรอบกำรศึกษำที่กสำหนดไว้ 

  2) ผู้วิจัยตีควำมหลักฐำนข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ  

เริ่มจำกกำรแปลควำมหมำย วิพำกษ์วิจำรณ์จำกข้อมูล

แล้วตีควำมในแนวรำบ คือ ตีควำมโดยยึดลสำดับเวลำ

ก่อนหลัง และดสำเนินกำรเรียบเรียงข้อมูลโดยใช้ 

กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ

สรุปผลการวิจัย

 1. ผลกำรวิเครำะห์นโยบำย และกำรดสำเนินงำน

บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก จำกปี พ.ศ. 2520 ถึง 

พ.ศ. 2559 พบว่ำ 

  1.1 ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2520-2529) เป็น

ช่วงเปลี่ยนผ่ำนขององค์กร และกำรเริ่มตั้งสสำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ (สปช.) 
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ป ัจจุบัน คือ สสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน ในปี พ.ศ. 2523 กำรดสำเนินงำนของ สปช. 

เน้นกำรพฒันำคณุภำพกำรศึกษำ และกำรจดัตัง้โรงเรยีน

เพื่ออสำนวยควำมสะดวกให้ประชำชน ซึ่งในช่วง

ทศวรรษแรกมกีำรเปลีย่นแปลงด้ำนนโยบำยกำรจดักำร

ศึกษำ คือ [1]

  1) เปลี่ยนกำรจัดระบบกำรศึกษำให้เป็น 6 : 3 : 3 

โดยลดชั้นประถมศึกษำลง 1 ปี และเพิ่มชั้นมัธยมศึกษำ

ตอนปลำย 1 ปี ต่อมำในปี พ.ศ. 2524 กระทรวง

ศึกษำธิกำรได้จัดทสำระเบียบว่ำด้วยกำรจัดตั้งโรงเรียน

ประถมศึกษำขึ้น มีข้อควำมสสำคัญ คือ โรงเรียนประถม

ศึกษำที่จะจัดตั้งขึ้นในชุมชนใด ต้องมีจสำนวนนักเรียน

ในแต่ละรำยอำยุตั้งแต่ยี่สิบคนข้ึนไปมำเข้ำเรียน ถ้ำมี

นักเรียนในแต่ละรำยอำยุไม่ถึงยี่สิบคน แต่มำกกว่ำห้ำ

คนให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสำขำของโรงเรียนที่อยู่ใกล้

เคียง โรงเรียนประถมศึกษำหรือโรงเรียนสำขำที่จะตั้ง

ขึ้นใหม่จะต้องอยู่ห่ำงจำกโรงเรียนประถมศึกษำเดิม

ตำมเส้นทำงคมนำคมไม่น้อยกว่ำหกกิโลเมตร และ

โรงเรียนประถมศึกษำหรือโรงเรียนสำขำที่จะจัดตั้งขึ้น

ใหม่จะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำหกไร่และเมื่อคำดคะเน

ควำมเติบโตของโรงเรียนแล้ว ควรมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ

สิบตำรำงเมตรต่อนักเรียนหนึ่งคน 

  2) มีกำรกสำหนดระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำ

ด้วยกำรรวมและกำรเลิกล้มโรงเรียนประถมศึกษำขึ้น

มำ ได้กสำหนดข้อควำมสสำคัญไว้ คือ โรงเรียนประถม

ศึกษำตั้งแต่สองโรงขึ้นไป ซึ่งตั้งอยู ่ห่ำงไม่เกินสำม

กิโลเมตรและมีจสำนวนนักเรียนแต่ละโรงเรียนไม่เกิน 

120 คน กำรคมนำคมระหว่ำงโรงเรียนไม่ลสำบำก ถ้ำ

คณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำจังหวัดพิจำรณำเห็น

ว่ำ กำรยุบรวมโรงเรียนดังกล่ำวเป็นโรงเรียนเดียวกัน 

จะทสำให้เกิดประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอนมำกข้ึน 

ก็ให้ยุบรวมเป็นโรงเรียนเดียวกันได้ โรงเรียนประถม

ศึกษำตั้งแต่สองโรงขึ้นไปซึ่งตั้งอยู่ห่ำงกันไม่เกินสำม

กโิลเมตร ถ้ำโรงเรยีนหนึง่โรงเรยีนใดมนีกัเรยีนเกนิกว่ำ 

120 คน และโรงเรียนอื่นมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน คณะ

กรรมกำรกำรประถมศึกษำจังหวัดอำจพิจำรณำเลิกล้ม

โรงเรียนประถมศึกษำตำมหลักเกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่ง 

คือ โรงเรียนใดมีจสำนวนนักเรียนลดลง ด้วยสำเหตุใด ๆ 

กต็ำมจนมนีกัเรยีนรวมกนัไม่ถงึ 20 คน หรอืทำงรำชกำร

หมดควำมจสำเป็นที่จะใช้สถำนที่ของโรงเรียนประถม

ศึกษำโรงเรียนใดและเห็นสมควรจะใช้สถำนที่นั้นเพื่อ

ประโยชน์อย่ำงอื่นในทำงรำชกำร 

  3) มีกำรกสำหนดนโยบำยกำรเปิดสอนช้ันประถม

ศึกษำปีที่ 5 ในโรงเรียนประถมศึกษำ เมื่อ 8 มีนำคม 

พ.ศ. 2525 [1] โดยกสำหนดให้โรงเรียนที่มีนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ตั้งแต่ 20 คน ให้เปิดขยำยชั้น

ประถมศกึษำปีที ่5 ได้ แต่ทัง้นีค้วรคสำนงึถงึแนวโน้มของ

จสำนวนนกัเรยีนในท้องถิน่ด้วยโดยโรงเรยีนทีม่นีกัเรยีน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 น้อยกว่ำ 20 คน และอยู่ห่ำงจำก

โรงเรียนอื่นที่มีชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 อยู่แล้วไม่เกิน 3 

กโิลเมตร ควรให้นกัเรยีนไปเรยีนทีโ่รงเรยีนทีม่นีกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่มีอยู่แล้ว ยกเว้นมีอุปสรรคทำง

ภมูศิำสตร์ สสำหรบัโรงเรยีนทีอ่ยูใ่กล้กนัหลำยโรง มกีำร

คมนำคมสะดวกพอสมควรควรจัดให้นักเรียนที่จบช้ัน

ประถมศกึษำปีที ่4 ไปรวมกนัทีใ่ดทีห่นึง่ทีเ่ป็นศนูย์กลำง

โรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 น้อยกว่ำ 

20 คน และอยู่ห่ำงจำกโรงเรียนอื่นที่มีชั้นประถมศึกษำ 

ปีที ่5 อยูแ่ล้วเกนิกว่ำ 3 กโิลเมตร ให้เลอืกดสำเนนิกำร คอื 

คณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำจังหวัดพิจำรณำอนุมัติ

เป็นรำย ๆ  หรอืใช้วธิกีำรจดัแบบรวมชัน้สองระดบัหรอื

มำกกว่ำมำรวมกัน โดยกำรหลอมรวมหลักสูตร หรือ

ใช้สื่อกำรสอน หรือใช้วิธีกำรให้นักเรียนสองกลุ่มอำยุ 

สสำหรบัโรงเรยีนทีม่นีกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่4 น้อย

กว่ำ อยู่ห่ำงจำกโรงเรียนอื่นไม่เกิน 3 กิโลเมตร และที่

ห่ำงเกนิ 3 กโิลเมตร แต่ไม่อำจเปิดขยำยได้ให้ดสำเนนิกำร 

วิธีใดวิธีหน่ึง ได้แก่ กำรจัดงบประมำณช่วยเหลือ 

ผูป้กครองในด้ำนพำหนะ และทนุกำรศกึษำ จะเหน็ได้ว่ำ  

ในระยะต้น ๆ ของกำรดสำเนินงำนจัดกำรศึกษำของชำติ 

ยังไม่ได้กล่ำวถึงปัญหำกำรจัดกระทสำเพื่อแก้ปัญหำใน

โรงเรียนขนำดเล็กอย่ำงชัดเจนและอย่ำงจริงจัง เพียงแต่

บอกว่ำหำกมีนักเรียนน้อยและอยู่ใกล้กันก็ให้รวมกัน 

ทั้งนี้ในบำงพื้นที่ก็ยังมีกำรขยำยชั้นเรียนเพิ่มขึ้น และ
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ด้วยอำจจะเป็นกำรคมนำคมในสมัยก่อนเป็นอุปสรรค

ในกำรเดินทำง ทสำให้มีปริมำณของโรงเรียนขนำดเล็ก

เพิ่มขึ้น ส่วนในประเด็นกำรขำดแคลนบุคลำกรก็ยังไม่

เป็นปัญหำหรอือำจจะอยูใ่นระยะของกำรปรบัเปลีย่นให้

เหมำะสมตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ

 1.2 ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2530-2539) พบว่ำ  

มีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 

   1) ในช่วงต้นทศวรรษมีกำรเคลื่อนไหว

ทำงกำรศึกษำระดับสำกล คือในปี พ.ศ. 2533 องค์กำร 

กำรศกึษำวทิยำศำสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชำชำติ 

หรือยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific, 

and Cultural Organization : UNESCO) ได้มีกำรประชุม

ร่วมกนัในงำน World Conference on Education for All ที่

อสำเภอจอมเทยีน จงัหวดัชลบรุ ีโดยมผีูแ้ทนจำกประเทศ

ต่ำง ๆ  จสำนวน 155 ประเทศ เข้ำร่วมประชมุ ตกลงร่วมมอื 

กันในกำรสนับสนุนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและลดอัตรำ

กำรไม่รู้หนังสือให้มำกที่สุดภำยในกรอบเวลำ 10 ป ี

มข้ีอตกลงทีเ่รยีกว่ำ “ปฏญิญำจอมเทยีนว่ำด้วยกำรศึกษำ

เพือ่ปวงชน” (Jomtien Declaration “Education for All”) 

ซึ่งมีพันธกิจ 6 ประกำรที่ทุกประเทศจะต้องดสำเนินกำร

ให้บรรลุเป้ำหมำย คือ [4] [5] (1) ขยำยกำรดูแลเด็ก

ปฐมวยัและกจิกรรมเพือ่กำรพฒันำอืน่ ๆ  โดยเฉพำะกลุม่

เด็กด้อยโอกำสและเด็กพิกำร (2) ขยำยโอกำสทำงกำร

ศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ท่ัวถึง (3) ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรยีน เพือ่ให้ผูเ้รยีนผ่ำนมำตรฐำนขัน้ตสำ่ทีส่งูขึน้ 

(4) ลดอัตรำกำรไม่รู้หนังสือของผู้ใหญ่ในปี พ.ศ. 2543 

ให้ได้ครึ่งหนึ่งของอัตรำในปี พ.ศ. 2533 โดยเน้นกำร

เรียนรู้ของเด็กหญิงและสตรีทั่วถึงภำยในปี พ.ศ. 2553 

(5) ขยำยกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและกำรฝึกอบรม

ทักษะที่จสำเป็นต่อกำรดสำรงชีพของเยำวชนและผู้ใหญ่

ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ำนสุขอนำมัยและ 

กำรงำนอำชีพที่ดีขึ้น และ (6) เพิ่มพูนควำมรู้ทักษะ และ

ค่ำนิยมที่จสำเป็นต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคคล

และครอบครัวในรูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำย

   2) สภำพกำรดสำเนนิงำนจดักำรศกึษำของ

โรงเรยีนขนำดเลก็ตำมนโยบำย พบว่ำ มกีำรเคลือ่นไหว

ของกำรดสำเนินงำนแก้ปัญหำในโรงเรียนขนำดเล็ก 

เริ่มมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น ดังที่มีอดีตผู้บริหำรกำร

ศึกษำหลำยได้กล่ำวถึงสภำพกำรดสำเนินงำนเก่ียวกับ

โรงเรียนขนำดเล็กในช่วงต้นศตวรรษที่ 2 ไว้ว่ำ

 "เวลำนั้นคนส่วนใหญ่จะพูดเรื่องปำกท้องกับ 

หนี้สินของครู โรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่ก็ไม่ค่อยมี 

คนพูดถึง ตอนที่เป็นหัวหน้ำกำรประถมศึกษำกิ่งอสำเภอ

ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่ำไร จนกระทั่งปี พ.ศ. 2536 ช่วงนั้น

คุณหญิงกษมำ วรวรรณ ณ อยุธยำ เข้ำมำเป็นเลขำธิกำร

คณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ ถึงได้เริ่มมำ

ดูว่ำปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพมีอะไรบ้ำง และขณะนั้น

ก็เป็นช่วงที่มีควำมชัดเจนในจสำนวนนักเรียนที่ลดลง 

นอกจำกนั้น ครูใหญ่เขำอยำกเป็นอำจำรย์ใหญ่มำกกว่ำ 

เขำกเ็ลยเริม่ดิน้รนทีจ่ะขอปรบัตสำแหน่งโดยนบัทีจ่สำนวน

เดก็ มนัมเีกณฑ์หนึง่ทีน่บัปรมิำณจสำนวนเดก็ในโรงเรยีน 

จำกอำจำรย์ไปเป็นผูอ้สำนวยกำรโรงเรยีน ฉะนัน้โรงเรยีน

ขนำดเลก็กเ็ริม่ชดัเจนตรงผลประโยชน์ของผูบ้รหิำรด้วย 

แล้วกม็ำเริม่ชดัเจนทีค่ณุภำพ เริม่พดูถงึคณุภำพมำกขึน้”

ในประเด็นดังกล่ำวอีกท่ำนหนึ่งได ้ให้ข ้อสังเกต 

เพิ่มเติมว่ำ 

 “จำกปฏิญญำกำรศึกษำเพื่อปวงชนดังกล่ำว เกิด

นโยบำยทำงกำรศึกษำที่สสำคัญ คือ มีกำรเปิดขยำย

โรงเรียนขยำยโอกำสมำกขึ้น ทสำให้จสำนวนโรงเรียน

ขนำดเล็กทรงตัวหรืออำจลดลง (เนื่องจำกมีนักเรียน

ยังคงเรียนต่อช้ัน ม.1) ขณะเดียวกันเรำต้องยอมรับว่ำ 

กำรคมนำคมดีขึ้น กำรคุมกสำเนิดเริ่มได้ผลมำกขึ้น  

ตัวป้อน คือ เด็กในชนบทจะลดลง ทสำให้สภำวะปัญหำ

ของโรงเรียนขนำดเล็กเริ่มเกิดขึ้น เรำจะพบปัญหำใน

ปัจจุบัน และเริ่มมีกำรยุบโรงเรียนมำกขึ้น” 

 นอกจำกนี้มีอดีตผู้บริหำรกำรศึกษำท่ำนหนึ่งได้

สะท้อนเปรยีบเทยีบให้เหน็เกีย่วกบักำรใช้ทรพัยำกรใน

โรงเรียนขนำดเล็กว่ำ

 “โรงเรียนขนำดเล็กของเรำมีมำกเกินไป ทุก

ประเทศมีโรงเรียนขนำดเล็กกันทั้งนั้น แต่โรงเรียน

ขนำดเล็กของเขำจะมีสัดส่วนจะไม่เกินร้อยละ 30 ของ

โรงเรยีนทัง้หมด แต่ของเรำกลบักนัโรงเรยีนขนำดใหญ่
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มีไม่ถึงร้อยละ 30 ที่เหลือเป็นโรงเรียนขนำดเล็กทั้งนั้น 

ทสำให้เงินของเรำไม่พอใช้ไม่เพียงพอท่ีจะสร้ำงคุณภำพ

ทำงด้ำนกำรศกึษำได้ จงึต้องหำทำงลดสดัส่วนโรงเรยีน

ขนำดเลก็ลง แต่คงทสำทนัทไีม่ได้ เพรำะโรงเรยีนสร้ำงมำ

นำนแล้ว”

 ยังมีอดีตผู้บริหำรกำรศึกษำอีกท่ำนหนึ่งได้ให้

ข้อมูลเป็นไปในทิศทำงเดียวกันว่ำ

 “ช่วงต้นทศวรรษที่สอง ขณะน้ันยังไม่มีแนวคิด

ในกำรยุบโรงเรียน แต่ส่ิงท่ีต้องเผชิญคือปัญหำจสำนวน

เดก็ลดลง จสำนวนเดก็ลดลงเยอะเพรำะกระแสควำมนยิม

โรงเรียนเอกชนเพิ่มขึ้น และเป็นคสำตอบให้กับนักกำร

ศกึษำได้ว่ำ ถ้ำโรงเรยีนมบีรกิำรทีด่ ีคณุภำพด ีผูป้กครอง

ก็จะให้ลูกไปเรียนที่ไม่ให้ไปเพรำะไม่มีเงินหลำยอย่ำง

จิปำถะ ซึ่งโรงเรียนเอกชนดสำรงอยู่ได้เพรำะเหตุนี้”

 สสำหรบันโยบำยกำรยบุรวมโรงเรยีนขนำดเลก็ เริม่

ประมำณปี พ.ศ. 2535 มอบให้ผูอ้สำนวยกำรประถมศกึษำ

จังหวัดไปดสำเนินกำร ดังคสำกล่ำวที่ว่ำ “ในสมัยก่อนจะ

ต้องเจรจำกับผู้นสำท้องถิ่น สสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

ประถมศกึษำจงัหวดั (สปจ.) ต้องออกกฎกตกิำโรงเรยีน

ที่มีเด็กตส่ำกว่ำ 40 คน จะไม่บรรจุครูใหญ่ เหลือแต่ครู

น้อย เหมือนกับกำรตอนก่ิงไม้ ตำยก็ยุบ แผ่วก็ยุบ ถ้ำ

ไม่มีปัญหำในกำรเดินทำงหรือกำรคมนำคม สะดวก

ก็ยุบได้ แต่ถ้ำไปอยู่ในที่มีปัญหำในกำรเดินทำงจะไป 

ยุบเขำไม่ได้ เช่น จังหวัดน่ำน”

  1.3 ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2540-2549) พบว่ำม ี

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้

  1) มีกำรเปลี่ยนแปลงครั้งสสำคัญของ

กำรศึกษำไทย โดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร 

พุทธศักรำช 2540 ได้กสำหนดให้มีกฎหมำยเกี่ยวกับ 

กำรศึกษำ คือ ออกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 

พ.ศ. 2542 ซึ่งต่อมำได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมอีกสองฉบับ 

ได้บัญญัติระบบกำรศึกษำไว้ในมำตรำ 16 กสำหนดให้มี

กำรศกึษำในระบบมสีองระดบั คอื กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

และกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

ซึ่งจัดไม่น้อยกว่ำสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษำ และ 

ในมำตรำ 17 กสำหนดให้มีกำรศึกษำภำคบังคับจสำนวน 

เก้ำปี โดยให้เด็กซึ่งมีอำยุย่ำงเข้ำปีที่เจ็ด เข้ำเรียนใน 

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนจนอำยุย่ำงเข้ำปีที่สิบหก เว้นแต่

สอบได้ชั้นปีที่เก้ำของกำรศึกษำภำคบังคับ

  ในปี พ.ศ. 2545 สสำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรประถมศึกษำแห่งชำติ (ชื่อขณะนั้น) ได้กสำหนดเป็น

นโยบำยกำรดสำเนนิงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็ในสงักดั

ในหลำยประเด็น คือ สนับสนุนให้มีกำรลดจสำนวน

โรงเรยีนขนำดเลก็โดยกำรรวมหรอืเลกิล้ม เพิม่ศกัยภำพ

กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนหลักและโรงเรียน 

เป ้ ำหมำยในกำรพัฒนำโดยพัฒนำคุณภำพและ

ประสทิธภิำพกำรจดักำรศกึษำทกุด้ำน ส่งเสรมิโรงเรยีน

ขนำดเลก็ทีไ่ม่สำมำรถรวมหรอืล้มเลกิได้โดยกำรพฒันำ

คุณภำพและประสิทธิภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 

ในแต่ละพื้นที่ และให้มีกำรถ่ำยโอนโรงเรียนขนำดเล็ก

ให้องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในปี พ.ศ. 2547 นำยอดิศัย โพธำรำมิก รัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในขณะนั้น ได้บรรยำย

พิเศษในกำรประชุมชี้แจงโครงกำรยกระดับคุณภำพ

โรงเรียนขนำดเล็กแก่ผู ้เข้ำร่วมประชุม ซ่ึงเป็นผู้รับ

ผิดชอบโครงกำรนโยบำยกำรพัฒนำโรงเรียนขนำด

เล็กทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2547 ที ่

โรงแรมแอมบำสเดอร์ กรุงเทพมหำนคร สรุปได้ ดังน้ี 

[6] (1) โรงเรียนขนำดเล็ก ซึ่งมีจสำนวนนักเรียนตส่ำกว่ำ 

120 คน ทัว่ประเทศเป็นหนึง่ในยทุธศำสตร์สูก่ำรปฏบิตัิ

ของกระทรวงศึกษำธิกำรที่ต้องกำรให้เด็กในชนบท

ยำกจนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่ดีขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 

ซึ่งกำรศึกษำของชำติจะทิ้งให้ชนบทไม่เติบโตไม่ได้ 

จงึจสำเป็นต้องเร่งกำรพฒันำ ฉะนัน้ ควำมเรว็ของกำรเร่ง 

กำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็กจึงต่ำงกันกับกำรพัฒนำ

โรงเรียนในเมืองที่จสำเป็นต้องเร่งควำมเร็วมำกขึ้น คสำว่ำ 

“เร่ง” หมำยถึง เร่งพัฒนำในทกด้ำน คือ วัสดุ อุปกรณ์ 

วิธีกำร งบประมำณ บุคลำกร (2) กระบวนกำรยกระดับ

โรงเรียนขนำดเล็ก จสำเป็นต้องใช้วิธีกำรพัฒนำโรงเรียน

ขนำดเล็กและกระบวนกำรต่ำง ๆ เข้ำไปพัฒนำ เช่น  

กำรจัดวิธีกำรเรียนกำรสอนแบบใหม่ กำรจัดสิ่งอสำนวย

ควำมสะดวกในกำรเรียนรู ้  อำทิ กำรจัดรถโมบำย
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คอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ีเข้ำไปช่วยสอนคอมพิวเตอร์แก่

นักเรียน กำรหมุนเวียนครูเข้ำไปสอน กำรจัดอบรมครู

ด้ำนภำษำองักฤษ และ ICT ซึง่จะเป็นส่วนสสำคญัของกำร

พฒันำเครอืข่ำยครดู้วยกนัต่อไป (3) สภำพของโรงเรยีน

ขนำดเล็กมีควำมแตกต่ำงกัน ดังน้ันไม่ควรตั้งกติกำ 

กำรทสำงำนหรอืคสำสัง่ทีด่ิน้ไม่ได้ แต่ควรให้ผูบ้รหิำรโรงเรยีน 

เสนอวิธีกำรพัฒนำกำรทสำงำนและควำมต้องกำรเข้ำมำ

โดยกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้ควบคุมคุณภำพของครู

และนักเรียน เช่น บำงโรงเรียนในห้องเรียนเดียวมี 2 

ชั้นเรียน แต่มีครูคนเดียวสอน ลักษณะเช่นนี้ต้องฟังครู

ผู้สอนว่ำต้องกำรอะไร และ (4) นักเรียนในโรงเรียน

ขนำดเล็กต้องมีคุณภำพดีขึ้นภำยในสิ้นปีกำรศึกษำ 

2547 ด้วยกระบวนกำรต่ำง ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น แต่หำก 

กำรพัฒนำยังได้ผลเหมือนเดิม และไม่เป็นไปตำม 

เป้ำหมำย ก็จสำเป็นต้องหำแนวทำงตรวจสอบและ 

วิธีกำรพัฒนำที่เหมำะสมต่อไป

  2) สภำพกำรดสำเนนิงำนจดักำรศกึษำของโรงเรยีน

ขนำดเล็กตำมนโยบำย พบว่ำ มีกำรดสำเนินกำรในระดับ

กรม (สปช. ขณะนัน้) ได้สนบัสนนุให้โรงเรยีนสำมำรถ

ยุบรวม หรือเลิกล้มโรงเรียนได้เพื่อแก้ปัญหำโรงเรียน

ขนำดเล็กที่ไม่สำมำรถพัฒนำ หรือไม่มีตัวป้อนหรือไม่

สำมำรถจัดสรรครูเข้ำไปสอนได้ครบชั้นเรียน โดยจัด

ค่ำพำหนะรับส่งนักเรียนตำมที่จ่ำยจริงไม่เกิน 10 บำท/

คน/วัน ตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังกสำหนดตำม

หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0526.7/627 ลงวันที่ 30 

มีนำคม 2542 จสำนวน 200 วันต่อปีกำรศึกษำ ทั้งนี้ ตำม

นโยบำยจะต้องจดัค่ำพำหนะให้นกัเรยีนทกุคนจนจบชัน้

สงูสดุของโรงเรยีนทีไ่ปเรยีนรวมและจดัให้นกัเรยีนใหม่

ในชั้นอนุบำล 1 หรือประถมศึกษำปีที่ 1 หรือเด็กที่ย้ำย

ครัวเรือนเข้ำมำในเขตบริกำรของโรงเรียนมำเรียนรวม

ทุกคน ในปีกำรศึกษำต่อไปอีก 2 ปีกำรศึกษำหลังจำก

นั้นจัดให้ตำมเกณฑ์นักเรียนห่ำงไกลเกิน 3 กิโลเมตร

ในปี พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเง่ือนไข 

กำรกู้ยืมเงินของรัฐบำลน้ัน ธนำคำรพัฒนำแห่งเอเชีย 

(ADB : The Asian Development Bank) ได้เสนอแนะ

ให้ไทยกสำหนดอัตรำครูต่อนักเรียนที่ 1 : 25

 1.4 ทศวรรษที่ 4 (พ.ศ. 2550-2559) พบว่ำมี 

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้

  รัฐบำลได้กสำหนดแผนยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำ

โรงเรียนขนำดเล็ก ระหว่ำงปี พ.ศ. 2551-2553 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ทีม่ปีระสทิธิภำพส่งผลให้นกัเรยีนได้รบัโอกำสทำงกำร

ศกึษำอย่ำงทัว่ถงึ และมคีณุภำพตำมมำตรฐำนกำรศกึษำ

ปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงได้กสำหนดเป็น 4 

ยุทธศำสตร์ ดังนี้ [7] 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบวำงแผนและ 

กำรบรหิำรจดักำร ประกอบด้วย กำรพฒันำระบบวำงแผน

กำรจดัตัง้และพฒันำโรงเรยีนในแต่ละ สพท. กำรพฒันำ

ระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร  

กำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรสสำหรบัโรงเรยีนขนำดเลก็ 

ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน และกำรสร้ำงแรงจูงใจแก่ 

ผู้บริหำรและครูในโรงเรียนขนำดเล็ก

 ยทุธศำสตร์ที ่2 พฒันำระบบกำรเรยีนกำรสอน 

และกำรประกนัคณุภำพ ประกอบด้วย กำรพฒันำหลกัสตูร

และกำรเรียนกำรสอนสสำหรับโรงเรียนขนำดเล็ก 

กำรพัฒนำผู้บริหำรโรงเรียน และครูผู ้สอนกำรผลิต 

และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรเพื่อ 

กำรเรียนกำรสอน กำรนิเทศ ติดตำม กสำกับ และกำรวิจัย

และพัฒนำสื่อ

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงควำมพร้อมและ

ควำมเข้มแข็งของโรงเรียน ประกอบด้วย กำรจัดทสำ

มำตรฐำนโรงเรียนขนำดเล็ก กำรปรับปรุงและพัฒนำ

สถำนที่เรียน สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ กำรจัด

อตัรำกสำลงัคร ูกำรพฒันำผูบ้รหิำรโรงเรยีนและครผููส้อน 

กำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสนับสนุน

งบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จสำเป็น

 ยทุธศำสตร์ที ่4 ส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมจำกทกุ

ภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย กำรพัฒนำ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรสร้ำงและ

พัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครองให้เข้มแข็ง กำรส่งเสริมให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เข้ำมำมส่ีวนร่วม กำรเตรยีม 

ควำมพร้อมในกำรมีส่วนร่วม กำรจัดให้มีระบบและ
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กลไกในกำรระดมทรัพยำกร และกำรวิจัยและพัฒนำ 

รูปแบบกำรมีส่วนร่วมที่เหมำะสม

 ในปี พ.ศ. 2555 นำยสชุำต ิธำดำธสำรงเวช รฐัมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มอบนโยบำยกำรบริหำร

จัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้กับผู้อสำนวยกำรสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 

พ.ศ. 2555 [8] ว่ำ ต้องกำรให้โรงเรียนขนำดเล็กจัดกำร

ศกึษำเพือ่ให้นกัเรยีนมอีนำคต ไม่ได้ต้องกำรยบุโรงเรยีน 

เพยีงแต่เสนอแนะให้ไปร่วมหำรอืถงึแนวทำงกำรพฒันำ

โรงเรียนขนำดเล็กให้มีคุณภำพ เพ่ือต้องกำรเน้นให้

สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียนอย่ำงเต็มท่ี

และมีคุณภำพ ซึ่งต้องทสำควำมเข้ำใจครูผู้สอน รวมท้ัง

ผู้ปกครอง และชุมชนด้วย โดยมอบนโยบำยที่เกี่ยวข้อง

กับโรงเรียนขนำดเล็กไว้ ดังนี้ (1) นโยบำยหลัก คือ 

กำรให้โอกำสนักเรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพจึง

ให้ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลำง เสมือนว่ำเป็นลูกหลำน 

กำรศึกษำที่มีคุณภำพควรมีให้ทั่วถึง ไม่ใช่มีแต่ในเมือง 

(2) ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนขนำดเล็กไปเรียน

รวมกับโรงเรียนใหญ่ หรือโรงเรียนท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน 

และมีพำหนะเดินทำงที่สะดวกปลอดภัย กำรบริหำร

จัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียนจสำนวน 120 คน

ลงมำมีเป้ำหมำยเพื่อไม่ให้นักเรียนเหล่ำนั้นเสียโอกำส

ที่จะได้รับกำรศึกษำที่ดีและมีคุณภำพ (3) กำรควบรวม

โรงเรียน เป้ำหมำยคือให้นักเรียนมีคุณภำพดีข้ึน ต้อง

จัดหำอุปกรณ์กำรเรียนที่ทันสมัยให้เท่ำเทียมกัน และ

หำกเนือ้หำสำระวชิำไหนยำก ให้จดัหำครเูก่ง ๆ  มำสอน

นักเรียนในโรงเรียนควบรวม (4) ให้ผู้ปกครองเป็นคน

ตดัสนิใจว่ำอนำคตตองลกูจะเรยีนทีไ่หน อยูอ่ย่ำงไร รฐั

จะสนับสนุนงบประมำณทั้งค่ำพำหนะเดินทำง หรือจัด

รถรับส่งนักเรียน และครู เดินทำงไปโรงเรียนที่ไปควบ

รวม และ (5) โรงเรียนใดที่อยู่ห่ำงไกล หรือพื้นที่พิเศษ

ไม่สำมำรถควบรวมกบัโรงเรยีนใดได้ ควรจดัระบบกำร

สอนทำงไกลเข้ำมำช่วย และให้ผู้ปกครองและท้องถิ่น

เข้ำมำมีส่วนร่วมให้กำรสนับสนุนมำกขึ้น

 ดังนั้น สสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน 

พื้นฐำน จึงได้กสำหนดให้สสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

จดัทสำแผนกำรบรหิำรจดักำรโรงเรยีนขนำดเลก็ในสงักดั

รองรบัแนวคดิข้ำงต้น และกสำหนดยทุธศำสตร์ มำตรกำร 

เป้ำหมำย และงบประมำณรองรับ เพื่อเป็นกรอบคิด

ให้หน่วยงำนทุกระดับได้ใช้เป็นแนวทำงกำรควบรวม

โรงเรียนขนำดเล็กให้บรรลุเป้ำหมำย โดยกสำหนดระยะ

เวลำดสำเนินกำร เป็น 3 ระยะ คือ [8] 

 ระยะที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2555-2556

 ภำยในปีกำรศึกษำ 2556 จะสำมำรถรวมโรงเรียน

ได้ จสำนวน 5,816 โรงเรียน โดยให้เร่งรัดดสำเนินกำรตำม

เป้ำหมำยที่กสำหนด ดังนี้

 1. ภำยในปีกำรศึกษำ 2555 รวมโรงเรียนที่มี

จสำนวนนักเรียนไม่เกิน 40 คน จสำนวน 2,616 โรงเรียน

 2. ภำยในปีกำรศึกษำ 2556 รวมโรงเรียนที่มี

จสำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน จสำนวน 3,200 โรงเรียน

 สสำหรับโรงเรียนที่มีจสำนวนนักเรียน 61-120 คน 

หำกประสงค์และมคีวำมพร้อมกส็ำมำรถดสำเนนิกำรรวม

โรงเรียนได้

 ระยะที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2557-2558

 ภำยในปีกำรศึกษำ 2558 จะสำมำรถรวมโรงเรียน

ได้ จสำนวน 6,429 โรงเรียน โดยให้เร่งรัดดสำเนินกำรตำม

เป้ำหมำยที่กสำหนด ดังนี้

 1. ภำยในปีกำรศึกษำ 2557 รวมโรงเรียนที่มี

จสำนวนนักเรียนไม่เกิน 80 คน จสำนวน 3,424 โรงเรียน

 2. ภำยในปีกำรศึกษำ 2558 รวมโรงเรียนที่มี

จสำนวนนักเรียนไม่เกิน 100 คน จสำนวน 3,005 โรงเรียน

สสำหรับโรงเรียนที่มีจสำนวนนักเรียน 101-120 คน หำก

ประสงค์และมีควำมพร้อมก็สำมำรถดสำเนินกำรรวม

โรงเรียนได้

 ระยะที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559-2560

 ภำยในปีกำรศึกษำ 2560 รวมโรงเรียนที่มีจสำนวน

นักเรียน 101-120 คน จสำนวน 2,424 โรงเรียน

 สสำหรับกำรขับเคลื่อนตำมนโยบำยข ้ำงต ้น  

นำยชนิภทัร ภมูริตัน เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรศกึษำ

ขั้นพื้นฐำน ได้ประชุมติดตำมควำมคืบหน้ำกำรแก้ไข

ปัญหำโรงเรียนขนำดเล็กที่มีจสำนวนนักเรียนน้อยกว่ำ 

60 คน ซึ่งได้มีกำรมอบหมำยให้สสำนักงำนเขตพื้นที่
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กำรศึกษำประถมศึกษำทั่วประเทศ รวม 182 เขต ยกเว้น 

สพป.กทม. ไปจัดทสำแผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำด

เล็กในพื้นที่อย่ำงชัดเจน และให้ส่งแผนดังกล่ำวให้ 

สพฐ. พิจำรณำเพื่อจะรู้ข้อมูลที่แน่นอนว่ำ มีโรงเรียน

ใดขนำดเล็ก แห่งใดบ้ำงต้องยุบเลิก โดยให้หลักกำรกับ

เขตพื้นที่กำรศึกษำในกำรจัดทสำแผนโรงเรียนขนำดเล็ก

ว่ำก่อนจะเสนอยุบเลิก หรือยุบรวมโรงเรียนแห่งใดนั้น

จะต้องผ่ำน 3 ขั้นตอนที่สสำคัญก่อน โดยเริ่มต้นจำกกำร

เร่งรัดพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็กแห่งน้ัน พร้อม

กับกำรเร่งรัดพัฒนำประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร

ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น จัดทสำแผนท่ีตั้งของโรงเรียน  

กำรรวมกลุม่โรงเรยีนเพือ่ให้เกดิกำรใช้ทรพัยำกรต่ำง ๆ  

ร่วมกนั กำรนสำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้ในกำรจดักำร 

ศึกษำ หำกผ่ำน 2 ขั้นตอนแรกแล้ว โรงเรียนแห่งน้ัน 

ยังมีจสำนวนนักเรียนลดลง และได้มีกำรหำรือประชำคม 

ชุมชน จนได้รับควำมเห็นชอบให้ยุบเลิกโรงเรียนได้

สสำหรบักำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำนัน้ สพฐ.ได้พฒันำ

โทรทัศน์ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมเพ่ือกำรศึกษำ หรือ  

Obec Channel ซึ่งมีผังรำยกำรต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจและ

สำมำรถนสำระบบดังกล่ำวมำเติมเต็มให้กับโรงเรียน

ขนำดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นและไม่ครบวิชำได้  

โดยผังรำยกำรจะมีเนื้อหำครอบคลุมกำรเรียนกำรสอน

ระดับประถมศึกษำเป็นหลัก 

 2. ข้อเสนอแนะเชงินโยบำยในกำรพฒันำโรงเรยีน

ขนำดเล็กในระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำของไทย พบว่ำ  

นกับรหิำรกำรศกึษำ และนกัวชิำกำรส่วนใหญ่เหน็ควำม

จสำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพโรงเรียนขนำด

เล็กเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนมีประสิทธิภำพ

สูงสุดและส่งผลต่อคุณภำพนักเรียนอย่ำงจริงจัง จึงนสำ

เสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ดังนี้

   2.1 สสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ ควรจดั

ทสำแผนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนควบรวมครอบคลุม

ทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร ด้ำนกำร

บรหิำรงำนบคุคล ด้ำนกำรบรหิำรงบประมำณ และด้ำน

กำรบรหิำรงำนทัว่ไป รวมทัง้กำรจดักำรทรพัย์สนิ ทีด่นิ 

ฯลฯ ของโรงเรียนที่ถูกควบรวม โดยเฉพำะเรื่องอำคำร

สถำนที่ ซึ่งไม่ควรปล่อยปละ ละเลยให้เป็นที่รกร้ำง

  2.2 โรงเรียนที่ไม ่สำมำรถควบรวม

กับโรงเรียนอื่นได้ สสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควร

ดูแลช่วยเหลือให้โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี

คุณภำพ ด้วยเทคนิควิธีกำรหลำกหลำย เช่น สนับสนุน

ให้สอนแบบคละชัน้ กำรใช้สือ่กำรเรยีนทำงไกล กำรจดั

สือ่วสัดอุปุกรณ์และกำรพฒันำสิง่แวดล้อมของโรงเรยีน

สะอำด ร่มรื่น และปลอดภัย เป็นต้น 

  2.3 ในหลำยกรณี สสำนักงำนเขตพื้นที ่

กำรศกึษำ อำจไม่สำมำรถรวมโรงเรยีนได้ทนัท ีหรอืรวม

ได้หมดทัง้โรงเรยีน อำจกสำหนดกำรรวมเป็นบำงช่วงชัน้ 

ค่อยดสำเนินกำรเป็นระยะ และรวมหมดทั้งโรงเรียน

ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม

  2.4 สสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ควร

มีหลักประกันว่ำ กำรควบรวมโรงเรียนจะไม่ทสำให้ 

ผู้เกี่ยวข้องสูญเสียสิทธิที่มีอยู่เดิมและเพื่อให้กำรควบ

รวมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงควรแต่งตั้งคณะ

กรรมกำร ประกอบด้วย รองผู ้อสำนวยกำรเขตพื้นที่ 

กำรศกึษำฝ่ำยบคุคล ผูอ้สำนวยกำรกลุม่นโยบำยและแผน  

ผูอ้สำนวยกำรกลุม่ส่งเสรมิกำรจดักำรศกึษำ กลุม่สนิทรพัย์ 

และผู ้ เ ก่ียวข ้องเข ้ ำร ่วมวำงแผนและปฏิบั ติกำร 

รวมโรงเรียน

การอภิปรายผล

 1.จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ รูปแบบกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนของโรงเรียนขนำดเล็กแบบเรียนรวมในช่วง

ทศวรรษที่ 2 ถึง 4 (พ.ศ. 2530-2559) คือ รูปแบบศูนย์

โรงเรยีนทีม่นีกัเรยีนจำกโรงเรยีนขนำดเลก็มำเรยีนรวม

ในโรงเรียนที่ตั้งศูนย์ ทุกชั้นเรียน เนื่องมำจำกโรงเรียน

ขนำดเลก็มปัีญหำมคีรไูม่ครบชัน้ และไม่ครบกลุม่สำระ 

จึงเป็นกำรรวมกันเฉพำะด้ำนวิชำกำร ส่วนกำรบริหำร

ด้ำนอื่น ๆ ยังคงลักษณะเดิม และเป็นกำรรวมนักเรียน

ในกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน มีสภำพภูมิประเทศและสภำพ

แวดล้อมทีใ่กล้เคยีงกนั กำรคมนำคมค่อนข้ำงไม่มปัีญหำ 

และระยะทำงระหว่ำงโรงเรียนไม่เกิน 3 กิโลเมตร ซึ่ง

สอดคล้องกับโกศล ปรำคสำ และวัชรำภรณ์ วัตรสุข [9] 
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ที่พบว่ำ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน

ขนำดเล็ก เป็นแบบศูนย์โรงเรียน ทสำให้นักเรียนมี 

กำรเรียนรู้ได้ครบทุกกลุ่มสำระ สำมำรถช่วยแก้ปัญหำ

ของโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น และไม่ครบกลุ่มสำระ

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 2. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรบริหำรจัดกำร

โรงเรียนขนำดเล็กให้มีประสิทธิภำพ จสำเป็นต้องมี 

กำรยุบรวมโรงเรยีน อำจเนื่องมำจำกโรงเรียนขนำดเลก็ 

ที่มีจสำนวนนักเรียนไม่ถึงเกณฑ์ และมีปัญหำครูไม่

ครบชั้น ไม่ครบกลุ่มสำระ งบประมำณมีไม่เพียงพอ  

ผู้เกี่ยวข้องจึงเห็นด้วยกับกำรยุบรวมโรงเรียนเพ่ือให ้

กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนมคีรคูรบชัน้ และครบกลุม่สำระ 

ซึ่งสอดคล้องกับสุทัศน์ ประสำธน์สุวรณ์ [10] ที่พบว่ำ 

ผู้บริหำร ครูผู้สอนโรงเรียนหลักและโรงเรียนยุบรวม 

ส่วนใหญ่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับควำมเป็นมำ  

และวัตถุประสงค์ของกำรยุบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก  

และเห็นด้วยกับนโยบำยกำรยุบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก

ว่ำมีประโยชน์ต่อผู้เรียน

 3. จำกผลกำรวจิยั พบว่ำ ข้อเสนอแนะเชงินโยบำย

ระดับสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ควรจัดทสำแผนกำร

บรหิำรจดักำรโรงเรยีนควบรวมครอบคลมุทัง้ 4 ด้ำน คอื 

ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ และด้ำนกำรบริหำรงำน

ทัว่ไป สบืเนือ่งจำก กำรบรหิำรจดักำรโรงเรยีนขนำดเลก็ 

ไม ่ได ้มีป ัญหำทำงวิชำกำรเรื่องกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนเท่ำนัน้ แต่ยงัมปัีญหำในกำรบรหิำรงำนทกุด้ำน 

ซึ่งสอดคล้องกับชำลินี  กสำลังงำน [11] ท่ีพบว ่ำ 

ปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน 

ในโรงเรียนขนำดเล็ก คือ กำรขำดเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  

ซึ่งโรงเรียนขนำดเล็กมีครูไม่ครบชั้น ไม่ครบกลุ่มสำระ 

กำรที่ครูยังต้องมำทสำเรื่องกำรเงินอีก ทสำให้โรงเรียน

ขนำดเล็กประสบปัญหำรอบด้ำน

ข้อเสนอแนะ

 1.ข ้อเสนอแนะในกำรนสำผลกำรวิจัยไปใช ้

ประโยชน์

  1.1 จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ รูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนขนำดเล็กที่มี

ประสทิธภิำพ คอื กำรจดัแบบเรยีนรวมในโรงเรยีนทีต่ัง้

เป็นศนูย์ทกุชัน้เรยีน ดงันัน้ สสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

ควรมกีำรจดัทสำฐำนข้อมลูกำรจดักำรเรียนกำรสอนของ

โรงเรียนขนำดเล็ก เพื่อจะได้สำมำรถนสำข้อมูลมำใช้ใน 

กำรแก้ปัญหำเก่ียวกับประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนของโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด

  1.2 จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรบริหำร

จดักำรโรงเรยีนขนำดเลก็ให้มปีระสทิธภิำพ จสำเป็นต้อง

มีกำรยุบรวมโรงเรียน เพื่อให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

มีคุณภำพ มีทรัพยำกรในกำรจัดกำรศึกษำที่ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ดังนั้น สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ควรม ี

กำรวำงแผนระยะยำวในกำรยุบรวมโรงเรียน โดย

พิจำรณำถึงควำมพร้อมของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีกำรวิจัยและพัฒนำผลสัมฤทธ์ิ

ทำงกำรเรียนของโรงเรียนขนำดเล็ก

  2.2 ควรมีกำรวิจัยเชิงประเมินคุณภำพ 

กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็ก
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การแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนาในภาษาไทย : การศึกษากลวิธีทางภาษา
กับข้อค�านึงที่เป็นเหตุจูงใจ

The correction making in Thai : A study of linguistics strategies and 
native speakers’motivational concerns

สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ 1*

Sittitam  Ongwuttiwat 1*

บทคัดย่อ

 บทควำมวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ต้องกำรศกึษำกลวธิทีำงภำษำทีผู่พ้ดูภำษำไทยใช้ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผดิของ  

คู่สนทนำและข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยท่ีผู้พูดภำษำไทยคสำนึงถึงในกำรเลือกใช้กลวิธีทำงภำษำในกำรแก้ 

ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำตำมแนวคิดวัจนปฏิบัติศำสตร์แนวปลดปล่อย (Emacipatory Pragmatics) โดยใช้

แบบสอบถำมประเภท Discourse Completion Test (DCT) จำกกลุม่ตวัอย่ำงผูพ้ดูภำษำไทยทีเ่ป็นนกัศกึษำระดบัปรญิญำ

ตรีทั้งจำกคณะสำยวิทยำศำสตร์และมนุษยศำสตร์ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 จสำนวน 100 คน และจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 

กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 30 คน ผลกำรวิจัยพบว่ำผู้พูดภำษำไทยเลือกใช้กลวิธีทำงภำษำแบบลดนส้ำหนักควำมรุนแรง 

ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำมำกกว่ำกลวิธีทำงภำษำแบบตรงไปตรงมำ ส่วนข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือ 

ปัจจยัทีผู่พ้ดูภำษำไทยคสำนงึถงึในกำรเลอืกใช้กลวธิทีำงภำษำในกำรแก้ควำมเข้ำใจผดิคูส่นทนำม ี2 ส่วน คอื 1) ข้อคสำนงึ

ทีเ่ป็นเหตจุงูใจหรอืปัจจยัในส่วนทีเ่ป็นวตัถปุระสงค์ของกำรสนทนำ และ 2) ข้อคสำนงึทีเ่ป็นเหตุจงูใจหรอืปัจจยัในส่วน

ที่เป็นปริบทของกำรสนทนำ โดยกำรรักษำควำมสัมพันธ์ของคู่สนทนำเป็นข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่ผู้พูด

ภำษำไทยส่วนใหญ่คสำนึงถึงมำกที่สุดในกำรใช้กลวิธีทำงภำษำในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิด พฤติกรรมทำงภำษำดังกล่ำว

มีควำมสัมพันธ์กับปัจจัยทำงสังคมวัฒนธรรม 4 ประกำร ได้แก่ (1) กำรมีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพำ (an interdependent 

view of self) (2) ควำมเป็นสังคมแบบอิงกลุ่ม (collectivism) (3) ควำมเป็นสังคมแบบให้ควำมสสำคัญกับควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคคล (interpersonal orientation) และ (4) ควำมเป็นวัฒนธรรมปริบทสูง (High context culture)

ค�าส�าคญั : กลวธิทีำงภำษำ กำรแก้ควำมเข้ำใจผดิของคูส่นทนำในภำษำไทย ข้อคสำนงึทีเ่ป็นเหตจุงูใจ ภำษำกบัวฒันธรรม 

วัจนปฏิบัติศำสตร์แนวปลดปล่อย

Abstract

 This research article aims to study linguistic strategies that Thai people adopted to make correction, as well 

as to study native speakers’ motivational concerns while performing the act. The results indicate that Thai speakers 

adopted mitigating strategies more frequently than bold-on record strategies. An analysis of native speaker’ 

motivational concerns reveals that there are two types of motivational concerns-1) motivational concerns relating 

  
1
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to the purpose of conversation 2) motivational concerns relating to the context of conversation. It found that Thai 

speakers place a priority on keeping relationship with the interlocutor. This linguistics behavior might be motivated 

by four sociocultural factors: (1) an interdependent view of self (2) collectivism (3)interpersonal orientation and (4) 

High context culture

Keywords : linguistic strategy, the correction making in Thai, native speakers’ motivational concern, language and 

culture, Emancipatory Pragmatics

บทน�า

 ในบรรดำกำรปฏิสัมพันธ์หลำกหลำยประเภท  

ก ำ ร แ ก ้ ค ว ำ ม เ ข ้ ำ ใ จ ผิ ด ข อ ง คู ่ ส น ท น ำ นั บ เ ป ็ น 

กำรปฏิสัมพันธ์ลักษณะหนึ่งที่น่ำสนใจศึกษำ เนื่องจำก

กำรปฏิสัมพันธ์ดังกล่ำวเป็นปฏิสัมพันธ์ท่ีมักเกิดขึ้น 

ในชีวิตประจสำวัน อีกท้ังเป็นกำรปฏิสัมพันธ์ท่ีผู ้พูด

จสำเป็นต้องเลือกว่ำจะเลือกใช้กลวิธีทำงภำษำอย่ำงไร 

ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดดังกล่ำว

 ในวฒันธรรมไทย คนไทยมกัไม่แก้ควำมเข้ำใจผดิ 

ของคู่สนทนำอย่ำงตรงไปตรงมำเพรำะสังคมไทยเป็น

สังคมที่หลีกเลี่ยงกำรเผชิญหน้ำ และคนไทยมักแก้ไข

ควำมขัดแย้งด้วยกำรประนีประนอม (Klusner) [1] 

สังเกตได้จำกกำรท่ีเรำมีสสำนวน “นส้ำขุ่นไว้ใน นส้ำใสไว้

นอก” ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ แม้เรำจะรู้ว่ำคู่สนทนำเข้ำใจ

ข้อมูลบำงอย่ำงคลำดเคลื่อนไปจำกควำมเป็นจริง เรำก็

ไม่อำจแสดงออกมำให้ใครรู้ นอกจำกนี้คนไทยยังมีวิธี

จดักำรกบักำรแก้ไขควำมเข้ำใจผดิของคูส่นทนำโดยวธิี

ประนีประนอมเพื่อไม่ให้กระทบจิตใจของผู้อ่ืน ดังใน

สสำนวน “บัวไม่ให้ชส้ำ นส้ำไม่ให้ขุ่น” เป็นต้น

 อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำคนไทยจะเห็นว่ำกำรแก้ควำม

เข้ำใจคู่สนทนำด้วยวิธีรุนแรงหรือทสำลำยควำมสัมพันธ์

คู ่สนทนำอย่ำงตรงไปตรงมำเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง 

ดังที่ได้กล่ำวแล้วข้ำงต้น แต่กำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของ

คู่สนทนำก็เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้ในชีวิตประจสำวัน ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงสนใจว่ำเมื่ออยู่ในสถำนกำรณ์ที่คนไทยต้องแก้

ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำ คนไทยจะเลือกใช้กลวิธีทำง

ภำษำอย่ำงไรในกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์

 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำงำนวจิยัทีศ่กึษำ

กำรแก้ควำมเข้ำใจผิดในภำษำไทย ได้แก่ งำนวิจัยของ 

ปรำณี โหมดหิรัญ [2] ที่ศึกษำกำรแก้ควำมเข้ำใจผิด 

ของคู่สนทนำแบบกำรศึกษำข้ำมวัฒนธรรม (ศึกษำจำก

ผู้พูดภำษำไทยและผู้พูดภำษำอเมริกัน) และกำรศึกษำ

กำรแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำแบบกำรศึกษำภำษำใน

ระหว่ำงหรือกำรศึกษำกำรถ่ำยโอนทำงวัจนปฏิบัติของ

ผู้พูดที่เรียนภำษำอื่นเป็นภำษำที่สอง (ศึกษำจำกผู้พูด

ภำษำไทยท่ีเรยีนภำษำองักฤษเป็นภำษำท่ีสอง) ตำมกรอบ

แนวคดิเรือ่งควำมสภุำพของบรำวน์และเลวนิสนั (Brown, 

and Levinson [3] และจำกกำรศกึษำยงัไม่พบว่ำมงีำนวจิยั

ใดที่ศึกษำกำรแก้ควำมเข้ำใจของคู่สนทนำในภำษำไทย

จำกมมุมองเจ้ำของภำษำและปัจจยัทำงสงัคมวฒันธรรม

 ดังนั้นในบทควำมวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์

เพือ่ต้องกำรศกึษำกำรแก้ควำมเข้ำใจผดิในภำษำไทยโดย

มุ่งพิจำรณำที่มุมมองเจ้ำของภำษำและปัจจัยทำงสังคม

วัฒนธรรม ซึ่งมีคสำถำมกำรวิจัยว่ำ ผู้พูดภำษำไทยเลือก

ใช้กลวิธีทำงภำษำอย่ำงไรในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของ

คู่สนทนำ และเมื่ออยู่ในสถำนกำรณ์กำรแก้ควำมเข้ำใจ

ผิด ผู้พูดภำษำไทยคสำนึงถึงข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือ

ปัจจัยใดบ้ำงในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ

แนวคิดหรือทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย

 กำรศึกษำกลวิธีทำงภำษำที่ใช้ในกำรแก้ควำม

เข้ำใจผิดของคู่สนทนำในภำษำไทยและข้อคสำนึงที่เป็น

เหตจุงูใจนีเ้ป็นไปตำมแนวทำงทีเ่รยีกว่ำ “Emancipatory 

Pragmatics” หรอื “วจันปฏิบติัศำสตร์แนวปลด-ปล่อย 1” 

แนวคดิวจันปฏบิตัศิำสตร์แนวปลดปล่อย (Emancipatory 

Pragmatics) คิดขึ้นโดย Hanks, Ide, and Katagiri [5] 

เป็นแนวคิดที่เกิดมำจำกควำมร่วมมือของนักวิชำกำร 

หลำกหลำยแขนงสำขำทัง้นกัภำษำศำสตร์ นกัมำนษุยวทิยำ 
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นักสังคมวิทยำ ตลอดจนนักวิทยำศำสตร์ปริชำน 

ทีมี่ควำมมุง่มัน่และยดึอดุมกำรณ์เดยีวกนั คอื กำรวเิครำะห์ 

ภำษำโดยไม่ละเลยสำมัญสสำนึก (common sense) 

ของเจ้ำของภำษำในสังคมวัฒนธรรมนั้น ๆ

 แนวคิดดังกล่ำวพยำยำมเสนอและตั้งคสำถำมว่ำ 

ทฤษฎีทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์ท่ีรู้จักกันอย่ำงแพร่หลำย 

(Established framework) สำมำรถอธบิำยกำรปฏสิมัพนัธ์

ของคนในสังคมท่ีมีโครงสร ้ำงและระบบวิธีคิด 

แตกต่ำงจำกสังคมตะวันตกซึ่งเป็นสังคมของเจ้ำของ

ทฤษฎีได้อย่ำงเหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร และกำร

พรรณนำปรำกฏกำรณ์ทำงภำษำต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ควรพิจำรณำจำกมุมมองเจ้ำของภำษำหรือปัจจัยทำง

วัฒนธรรมในสังคมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนให้มีกำร

สร้ำงกรอบกำรวเิครำะห์วถิกีำรปฏสิมัพนัธ์ทีก่ลัน่กรอง

มำจำกควำมคิดหรือค่ำนิยมของสังคมนั้น ๆ เอง

 ในบทควำมวิจัยนี้  ผู ้วิจัยจะได้ศึกษำกำรแก้ 

ควำมเข้ำใจผิดของคู ่สนทนำในภำษำไทยตำมแนว

วัจนปฏิบัติศำสตร์แนวปลดปล่อย (Emancipatory 

Pragmatics) โดยมุ่งพิจำรณำปรำกฏกำรณ์ทำงภำษำ

ดังกล่ำวจำกมุมมองเจ้ำของภำษำและปัจจัยในสังคม

วัฒนธรรมตำมแนวทำงที่วัจนปฏิบัติศำสตร์แนว 

ปลดปล่อย (Emancipatory Pragmatics) เสนอไว้

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

 1. การแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา

 กำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ ในบทควำม

วิจัยนี้ หมำยถึง กำรที่ผู ้พูดเลือกใช้กลวิธีทำงภำษำ 

เพื่อแก้ควำมเข้ำใจผิดหรือคลำดเคลื่อนของคู่สนทนำ

เกี่ยวกับข้อมูลหรือเหตุกำรณ์บำงอย่ำง

 2. กลวิธีทางภาษา 

 กลวธิทีำงภำษำ ในบทควำมวจิยันี ้หมำยถงึ วธิกีำร

ทำงภำษำที่ผู้พูดใช้เพื่อแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ

 3. ข้อค�านึงที่เป็นเหตุจูงใจ

 ข ้อคสำนึงที่ เป ็นเหตุจูงใจ ในบทควำมวิจัยนี้  

หมำยถงึปัจจยัทีผู่พ้ดูภำษำไทยคสำนงึถงึเมือ่ต้องเลอืกใช้

กลวิธีทำงภำษำในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ

ขอบเขตของการวิจัย

 เนื่องจำกบทควำมวิจัยนี้ ผู้วิจัยมี

 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำกำรแก้ควำมเข้ำใจผิด

ของคู่สนทนำใน 2 ประเด็น คือ 1) เพื่อศึกษำกลวิธีทำง

ภำษำที่ผู้พูดภำษำไทยใช้ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่

สนทนำ และ 2) เพื่อศึกษำข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือ

ปัจจัยที่ผู้พูดภำษำไทยคสำนึงในกำรเลือกใช้กลวิธีทำง

ภำษำในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ ดังนั้นวิธี

กำรเก็บข้อมูลและขอบเขตของข้อมูลจึงแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน ดังนี้

 1. ส่วนที่เป็นกลวิธีทางภาษาที่ผู้พูดภาษาไทยใช้

ในการแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา

  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมหรือที่เรียก

ว่ำ Discourse CompletionTest (DCT2) เป็นเครื่อง

มือในกำรวิจัยจำกนักศึกษำในระดับปริญญำตรีทั้ง

จำกคณะสำยวิทยำศำสตร์และมนุษยศำสตร์ชั้นปีที่ 1  

ถึงปีที่ 4 ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์จสำนวน 100 

คน ทั้งน้ีผู้วิจัยแบ่งสถำนกำรณ์กำรแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่

สนทนำในแบบสอบถำมออกเป็น 3 สถำนกำรณ์เพ่ือ

ให้มีควำมหลำกหลำย ได้แก่ 1) สถำนกำรณ์ที่เพ่ือน

ของท่ำนเข้ำใจวันแสดงคอนเสิร์ตผิดจำกวันแสดงจริง 

2) สถำนกำรณ์ที่เพื่อนของท่ำนเข้ำใจวิธีกำรอ่ำนแบ่ง

พยำงค์ของช่ือวิทยำกรที่เพ่ือนของท่ำนต้องเป็นพิธีกร

ผดิจำกควำมเป็นจรงิ และ3) สถำนกำรณ์ทีเ่พือ่นของท่ำน

เข้ำใจคสำแนะนสำวธิกีำรทสำรำยงำนปลำยภำคของอำจำรย์

ผิดจำกควำมตั้งใจของอำจำรย์

 2. ส ่วนที่ เป ็นข้อค�านึงที่ เป ็นเหตุจูงใจหรือ

ปัจจัยที่ผู้พูดภาษาไทยค�านึงในการใช้กลวิธีทางภาษา 

ในการแก้ความเข้าใจผิดคู่ของสนทนา

  ผู ้วิจัยเก็บข้อมูลทั้งจำกกำรใช้แบบสอบถำม

เพื่อต้องกำรทรำบข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่ 

  
1
  ผู้วิจัยเรียก “Emancipatory Pragmatics” ว่ำ “วัจนปฏิบัติศำสตร์แนวปลดปล่อย” ตำมณัฐพร พำนโพธิ์ทอง [4] 
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ผูพ้ดูภำษำไทยคสำนงึในกำรใช้กลวธิทีำงภำษำในกำรแก้ 

ค ว ำ ม เ ข ้ ำ ใ จ ผิ ด ข อ ง คู ่ ส น ท น ำ จ ำ ก นั ก ศึ ก ษ ำ ใ น

ระดับปริญญำตรีทั้งจำกคณะสำยวิทยำศำสตร์และ

มนุษยศำสตร์ชั้นปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 4 ของมหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์จสำนวน 100 คน (กลุ่มเดียวกับส่วนที่ 1) 

และกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกกลุ่มตัวอย่ำงอีกจสำนวน 

ทั้งสิ้น 30 คน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ในส่วนวิธีดสำเนินกำรวิจัยสำมำรถแบ่งได้เป็น 

ขั้นตอนดังนี้

 1. สสำรวจเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องจำกกำร

สสำรวจเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยเลือกใช้

แนวทำง Emancipatory Pragmatics หรือวัจนปฏิบัติ

ศำสตร์แนวปลดปล่อยในกำรอธิบำยควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกลวิธีทำงภำษำที่ผู ้พูดภำษำไทยใช้ในกำรแก้

ควำมเข้ำใจผดิคูส่นทนำกบัข้อคสำนงึทีเ่ป็นเหตจูุงใจหรอื

ปัจจัยที่ผู ้พูดภำษำไทยคสำนึงถึง และจำกกำรทบทวน

วรรณกรรมพบว่ำงำนวจิยัทีศ่กึษำกำรแก้ควำมเข้ำใจผดิคู่

สนทนำในภำษำไทย ได้แก่ งำนวจิยัของปรำณ ีโหมดหริญั 

[2] ซึ่งศึกษำกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดคู ่สนทนำแบบ 

กำรศึกษำข้ำมวัฒนธรรมและกำรศึกษำกำรแก้ควำม

เข้ำใจผิดคู่สนทนำแบบกำรศึกษำภำษำในระหว่ำงหรือ

กำรศึกษำกำรถ่ำยโอนทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์ของผู้พูด

ที่เรียนภำษำอื่นเป็นภำษำท่ีสองตำมกรอบแนวคิดของ 

บรำวน์และเลวินสันแต่ยังไม่ได้ศึกษำจำกมุมมองของ

เจ้ำของภำษำและปัจจัยทำงสังคมวัฒนธรรม 

 2 .  เลือกกลุ ่ มตั วอย ่ ำงที่ ใช ้ ในกำรวิจั ยใน 

กำรวิจัย ผู ้วิจัยเลือกกลุ ่มตัวอย่ำงผู ้บอกภำษำจำก 

กลุ ่มตัวอย่ำงนักศึกษำในระดับปริญญำตรีทั้งจำก 

คณะสำยวิทยำศำสตร์และมนุษยศำสตร์ชั้นปีท่ี 1 

ถึงปีที่ 4 ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์จสำนวน 100 คน 

 3. สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยในส่วนของ

กำรศึกษำกลวิธีทำงภำษำที่ผู ้พูดภำษำไทยใช ้ใน 

กำรแก้ควำมเข้ำใจผดิของคูส่นทนำ ผูว้จิยัเกบ็ข้อมลูโดย 

ใช้แบบสอบถำมหรือที่เรียกว่ำ Discourse Completion 

Test (DCT) เป็นเครื่องมือ ขณะที่ในกำรศึกษำข้อคสำนึง

ที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่ผู ้พูดภำษำไทยคสำนึงถึง 

ในกำรใช้กลวิธีทำงภำษำในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของ 

คู่สนทนำ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลทั้งจำกกำรใช้แบบสอบถำม

และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก

ตัวอย่างแบบสอบถาม

 สถำนกำรณ์ที่ เพื่อนของท่ำนเข้ำใจวันแสดง 

คอนเสิร์ตผิดจำกวันแสดงจริง

 หำกเพื่อนของท่ำนเข้ำใจวันแสดงคอนเสิร์ตผิด

จำกวันแสดงจริง ท่ำนจะทสำอย่ำงไร

 แก้ควำมเข ้ำใจผิดของคู ่สนทนำ โดยพูดว ่ำ 

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

 ไม่แก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ เพรำะ ...........

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

 แก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ โดยใช้วิธีอื่น คือ

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

ตัวอย่างแบบสอบถาม

 ข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่ผู ้พูดภำษำ

ไทยคสำนงึในกำรใช้กลวธิทีำงภำษำในกำรแก้ควำมเข้ำใจ

ผิดของคู่สนทนำ

 ในขณะที่ท่ำนแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำใน

สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ำนคสำนึงถึงปัจจัยใดบ้ำง (สำมำรถ

ตอบได้มำกกว่ำ 1 ปัจจัย

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

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

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

  
2
  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถำมเช่นเดียวกับชำญวิทย์ เยำวฤทธำ [6] แต่ดัดแปลงให้เข้ำกับกลวิธีทำงภำษำที่ใช้ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิด

ของคู่สนทนำและผู้วิจัยเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำม เนื่องจำก Kasper, and Blum-Kulka กล่ำวว่ำ “กำรใช้แบบสอบถำมทสำให้
ได้ข้อมูลที่ชัดเจนวิธีหนึ่ง” (Kasper, and Blum-Kulka, 1993 อ้ำงถึงใน ชำญวิทย์ เยำวฤทธำ [6]
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 4. เก็บข้อมูลจำกเครื่องมือที่สร้ำงขึ้น

 5. วิเครำะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยจสำแนกกำรวิเครำะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ 1) วิเครำะห์กลวิธีทำงภำษำท่ีผู้พูดภำษำไทยใช้

ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผดิของคูส่นทนำ โดยในกำรวจิยันี้ 

ผูว้จิยัได้ศกึษำเฉพำะในส่วนทีเ่ป็นกลวธิทีำงภำษำเท่ำนัน้ 

ไม่รวมถึงกำรศึกษำคสำตอบของกลุ่มตัวอย่ำงที่เลือกตอบ

ในช่องคสำตอบ “ไม่แก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำ” และ 

“ตอบแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำโดยใช้วิธีอ่ืน” และ 

2) วิเครำะห์ข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่ผู ้พูด 

ภำษำไทยคสำนึงถึงในกำรใช้กลวิธีทำงภำษำในกำรแก้

ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำ

  กำรวิเครำะห์กลวิธีทำงภำษำท่ีใช้ในกำรแก้

ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำของกลุ่มตัวอย่ำง ผู้วิจัยจะนสำ

ข้อมูลที่ได้จำกกำรตอบแบบสอบถำมที่เป็น “ถ้อยคสำ” 

มำวิเครำะห์ เริ่มจำกกำรนสำคสำตอบมำจสำแนกเป็น

ถ้อยคสำ โดยพิจำรณำจำก 1) กำรเว้นวรรคของผู้ตอบ

แบบสอบถำมแทนจังหวะหยุดระหว่ำงถ้อยคสำ และ  

2) เนื้อควำมที่สมบูรณ์ของแต่ละถ้อยคสำ และเม่ือผู้วิจัย

แบ่งคสำตอบที่ได้เป็นถ้อยคสำแล้ว จึงนสำถ้อยคสำดังกล่ำว

มำวิเครำะห์ว่ำเป็นกลวิธีทำงภำษำแบบใด โดยพิจำรณำ

ทั้งรูปภำษำและเนื้อควำมของถ้อยคสำน้ัน และอำศัย 

แนวคิดด้ำนวัจนปฏิบัติศำสตร์เป็นเกณฑ์ 

 6. เรียบเรียงผลกำรวิจัย

 7. สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย

ผลการวิจัย 

 ผูว้จิยัแบ่งกำรนสำเสนอผลกำร วจิยัออกเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ 1. กลวิธีทำงภำษำที่ผู้พูดภำษำไทยใช้ในกำรแก้

ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ และ 2. ข้อคสำนึงที่เป็นเหตุ

จงูใจหรอืปัจจยัทีผู่พ้ดูภำษำไทยคสำนงึถงึในกำรใช้กลวธิี

ทำงภำษำในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ ดังมี 

รำยละเอียดต่อไปนี้

 1. กลวิธีทางภาษาที่ผู้พูดภาษาไทยใช้ในการแก้

ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา

 จำกกำรศกึษำข้อมลูคสำตอบของกลุม่ตวัอย่ำงผูพ้ดู

ภำษำไทยพบว่ำกลวธิทีำงภำษำทีก่ลุม่ตวัอย่ำงเลอืกใช้ใน

กำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำสำมำรถแบ่งได้เป็น 

2 ประเภท ดังนี้

  1.1 กลวิธีทางภาษาแบบตรงไปตรงมา

  กลวิธีทำงภำษำแบบตรงไปตรงมำ ในที่นี้  

หมำยถึง กลวิธีกำรใช้ถ้อยคสำที่ผู้พูดแก้ควำมเข้ำใจผิด

ของผูฟั้งเกีย่วกบัข้อมลูบำงอย่ำงอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่มี

กำรตกแต่งถ้อยคสำ หรือใช้ถ้อยคสำที่ไม่สำมำรถตีควำม

เป็นเจตนำอื่น

 กลวิธีตรงที่กลุ่มตัวอย่ำงเลือกใช้ในกำรแก้ควำม

เข้ำใจผิดคู่สนทนำสำมำรถเรียงลสำดับกลวิธีที่ปรำกฏ 

ค่ำควำมถี่จำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้

   1.1.1 การบอกว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง  

กำรบอกว่ำข้อมูลที่เข้ำใจอยู่นั้นไม่ถูกต้อง หมำยถึง  

กำรท่ีผู้พูดใช้ถ้อยคสำบอกผู้ฟังอย่ำงตรงไปตรงมำว่ำข้อมลู

ทีผู่ฟั้งกสำลงัเข้ำใจอยูน่ัน้เป็นข้อมลูทีไ่ม่ถกูต้อง มกัปรำกฏ

คสำบอกปฏิเสธ “ไม่” “ไม่ได้” หรือ “ไม่ใช่” ในถ้อยคสำ

 - แกจสำวันแสดงไม่ถูกนะ  (1)

 - อำจำรย์เค้ำไม่ไดแ้นะนสำอย่ำงนั้น (2)

 จำกตัวอย่ำงที่ (1)-(2) จะเห็นว่ำกลุ่มตัวอย่ำงใช้

กลวิธีกำรบอกว่ำข้อมูลที่ผู้ฟังเข้ำใจอยู่น้ันไม่ถูกต้อง

อย่ำงตรงไปตรงมำโดยปรำกฏคสำ “ไม่” และ “ไม่ได้” 

ในตัวอย่ำงที่ (1) และ(2) ตำมลสำดับ

  1.1.2 การบอกข้อมูลที่ถูกต้อง กำรบอก

ข้อมูลที่ถูกต้อง หมำยถึง กำรที่ผู้พูดแก้ควำมเข้ำใจผิด

คู่สนทนำโดยกำรบอกข้อมูลที่ถูกต้องให้คู่สนทนำรับ

ทรำบ

 - คอนเสิร์ตแสดงวันเสำร์นะ ไม่ใช่วันอำทิตย์ (3)

 - ชื่อวิทยำกรอ่ำนพะชะระจ้ะไม่ใช่พัช... (4)

 จำกตัวอย่ำงที่ (3)–(4) จะเห็นว่ำกลุ่มตัวอย่ำงใช้

กลวธีิกำรบอกข้อมลูทีถ่กูต้องเพือ่แก้ควำมเข้ำใจผดิของ

ผู้ฟังอย่ำงตรงไปตรงไป

   1.1.3 การแสดงการสั่ง กำรแสดงกำรสั่ง 

หมำยถงึ กำรทีผู่พ้ดูใช้ถ้อยคสำแก้ควำมเข้ำใจผดิคูส่นทนำ

ด้วยวิธีตรงไปตรงมำโดยใช้ถ้อยคสำแสดงกำรสั่งเพื่อให ้

ผู ้ฟ ังเข ้ำใจข ้อมูลถูกต ้องมักปรำกฏคสำบอกมำลำ  
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"ต้อง" ในถ้อยคสำ

 - แกต้องเข้ำใจใหม่ว่ำมันอ่ำนว่ำ...ไม่ใช่...  (5)

 - ต้องทสำแนววิจัยตำมแบบอำจำรย์นะแก (6)

 จำกตัวอย่ำงท่ี (5)-(6) จะเห็นว่ำกลุ่มตัวอย่ำงใช้

กลวิธีกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำอย่ำงตรงไปตรง

มำโดยใช้ถ้อยคสำกำรแสดงกำรสัง่ซึง่ปรำกฏคสำบอกมำลำ 

“ต้อง” ในถ้อยคสำ

  1.1.4 การแสดงการต�าหนิ กำรแสดงกำร

ตสำหนิ หมำยถึง กำรท่ีผู้พูดใช้ถ้อยคสำแสดงกำรตสำหนิ 

ผูฟั้งเนือ่งจำกเข้ำใจข้อมลูคลำดเคลือ่นไปจำกควำมเป็น

จริงเพื่อที่ผู้พูดจะแก้ไขควำมเข้ำใจผิดดังกล่ำว

 - ขี้ลืมจริง ๆ เลยแก บัตรนี่แกก็เป็นคนซื้อกับมือ

เอง (7)

 - อ่านผิดทุกที น่ีมันเป็นกำรซ้อมครั้งท่ีสำมแล้ว

นะเว้ย (8)

  จำกตัวอย่ำงท่ี (7)-(8) จะเห็นว่ำกลุ่มตัวอย่ำงใช้

กลวิธีกำรแสดงกำรตสำหนิผู้ฟังอย่ำงตรงไปตรงมำเพ่ือ

แก้ควำมเข้ำใจผิดผู้ฟัง

  1.2 กลวิธีทางภาษาแบบลดน�้าหนักความรุนแรง

 กลวิธีทำงภำษำแบบลดนส้ำหนักควำมรุนแรง  

ในที่นี้ หมำยถึง กลวิธีกำรใช้ถ้อยคสำท่ีผู้พูดไม่ได้แสดง

กำรแก้ควำมเข้ำใจผดิคูส่นทนำด้วยวธิรีนุแรงหรอืทสำลำย 

ควำมสัมพันธ์คู ่สนทนำตรงไปตรงมำ แต่ใช้ถ้อยคสำ 

ลดนส้ำหนักควำมรุนแรงของกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดหรือ

ใช้ถ้อยคสำที่ต้องอำศัยกำรตีควำม

 กลวธิแีบบลดนสำ้หนกัควำมรนุแรงทีก่ลุม่ตวัอย่ำง

เลือกใช้ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำสำมำรถเรียง

ลสำดับกลวิธีที่ปรำกฏค่ำควำมถี่จำกมำกไปหำน้อยได้

ดังนี้

  1.2.1 การแสดงการถาม

  กำรแสดงกำรถำม หมำยถึง กำรที่ผู้พูดใช้ถ้อยคสำ

แสดงกำรถำมเพือ่แก้ควำมเข้ำใจผดิคูส่นทนำ มกัปรำกฏ

คสำแสดงกำรถำมในถ้อยคสำ

 - เท่ำที่ชั้นรู้ มันจัดวันเสำรไ์ม่ใช่เหรอ (9)

 - แกเข้ำใจคสำแนะนสำของอำจำรย์...ผิดไปรึเปล่า 

(10)

จำกตัวอย่ำงที่  (9)-(10) จะเห็นว่ำกลุ ่มตัวอย่ำงใช้

กลวิธีกำรแสดงกำรถำมในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดผู้ฟัง 

โดยปรำกฏคสำแสดงกำรถำม “ไม่ใช่เหรอ” และ “รเึปล่ำ” 

ในตัวอย่ำงที่ (9) และ (10) ตำมลสำดับ)

  1.2.2 การขอให้กล่าวซ�้า

  กำรขอให้กล่ำวซส้ำ หมำยถึง กำรที่ผู้พูดใช้ถ้อยคสำ

เพ่ือขอให้ผู้ฟังกล่ำวซส้ำในส่ิงที่ผู้ฟังกล่ำวส่ิงน้ันอีกครั้ง

เพื่อแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำ

 - แกลองบอกชัน้อกีทซี ิว่ำคอนเสร์ิตจดัวนัไหนนะ 

(11)

 - อ่ำนยังไงนะ อ่านให้ชั้นฟังอีกทีได้มั้ยอ่ะ (12)

จำกตัวอย่ำงที่ (11)-(12) จะเห็นว่ำกลุ่มตัวอย่ำงใช้กลวิธี

กำรขอให้กล่ำวซส้ำเพื่อแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำ

   1.2.3 การแสดงความลังเลหรือไม่แน่ใจ

กำรแสดงควำมลังเลหรือไม่แน่ใจ หมำยถึง กำรที่ผู้พูด

ใช้ถ้อยคสำแสดงลังเลหรือไม่แน่ใจในข้อมูลที่ผู้ฟังรู้เพื่อ

แก้ควำมเข้ำใจผิดผู้ฟังมักปรำกฏคสำกริยำ “ไม่แน่ใจ” 

หรือ “ไม่มั่นใจ” ในถ้อยคสำ 

 - ชั้นก็ไม่แน่ใจนะว่ำมันจัดวันอำทิตย์ตำมที่แก

บอก” (13)

 - ไม่มั่นใจนะมึงว่ำอำจำรย์เค้ำจะเอำรำยงำนแบบ

ที่มึงเข้ำใจรึป่ำว (14)

 จำกตัวอย่ำงที่ (13)-(14) จะเห็นว่ำกลุ่มตัวอย่ำง

ใช้กลวิธีกำรแสดงควำมลังเลหรือไม่แน่ใจเพื่อแก้ควำม

เข้ำใจผิดคู่สนทนำโดยปรำฏกคสำกริยำ “ไม่แน่ใจ” และ 

“ไม่มั่นใจ” ในตัวอย่ำงที่ (13) และ (14) ตำมลสำดับ

   1 . 2 . 4  ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม ส ง สั ย ห รื อ 

ประหลาดใจ กำรแสดงควำมสงสัยหรือประหลำดใจ 

หมำยถึง กำรที่ผู ้พูดใช้ถ้อยคสำแสดงควำมสงสัยหรือ

ประหลำดใจเพื่อแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำมักปรำกฏ

คสำกริยำ “สงสัย “ “ไม่เข้ำใจ” “งง” ในถ้อยคสำ

 - ชัน้สงสยัอ่ะว่ำทสำไมแกถงึเขยีนโครงร่ำงรำยงำน

มำแบบนี้ (15)

 - เรำงงว่ำทสำไมเธออ่ำนชื่อวิทยำกรแบบนี้ (16)

 จำกตัวอย่ำงที่ (15)-(16) จะเห็นว่ำกลุ่มตัวอย่ำง

ใช้กลวิธีกำรแสดงควำมสงสัยหรือประหลำดใจเพื่อแก้
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ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำโดยปรำกฏคสำกริยำ “สงสัย” 

และ “งง” ในตัวอย่ำงที่ (15) และ (16) ตำมลสำดับ

   1.2.5 การแสดงการแนะน�า

  กำรแสดงกำรแนะนสำ หมำยถึง กำรที่ผู ้พูดใช้

ถ้อยคสำแสดงกำรแนะนสำให้ผูฟั้งกระทสำสิง่หนึง่สิง่ใดเพือ่

แก้ควำมเข้ำใจผดิผูฟั้งมกัปรำกฏคสำกรยิำ “ลอง” ในถ้อยคสำ

 - ชัน้อยำกให้แกลองไปเชค็ชือ่วทิยำกรในเวบ็คณะ

ของเค้ำอีกทีว่ำอ่ำนยังไง (17)

 - แกลองไปถำมอำจำรย์เค้ำดอูกีทเีถอะว่ำทีเ่ค้ำแนะ

ใช่แบบนี้มั้ย (18)

  จำกตวัอย่ำงที ่(17)-(18) จะเหน็ว่ำกลุม่ตวัอย่ำงใช้

กลวิธีกำรแสดงกำรแนะนสำโดยปรำกฏคสำกริยำ “ลอง” 

ในถ้อยคสำ

 จำกที่กล่ำวมำทั้งหมดสำมำรถสรุปอัตรำส่วน

ควำมถี่ของกลวิธีทำงภำษำทั้งกลวิธีทำงภำษำแบบตรง

ไปตรงมำและกลวิธีทำงภำษำแบบลดนส้ำหนักควำม

รุนแรงที่ผู้พูดภำษำไทยใช้ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของ

คู่สนทนำได้ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงควำมถี่ของกลวิธีทำงภำษำที่ผู้พูดภำษำไทยใช้แก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ

กลวิธีทางภาษาแบบตรงไปตรงมา (ครั้ง/ร้อยละ) กลวิธีทางภาษาแบบลดน�้าหนักความรุนแรง (ครั้ง/ร้อยละ)

1. กำรบอกว่ำข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง (41 ครั้ง/ร้อยละ 5.35)

2. กำรบอกข้อมูลที่ถูกต้อง (32 ครั้ง/ร้อยละ 4.18)

3. กำรแสดงกำรสั่ง (29 ครั้ง/ร้อยละ 3.79)

4. กำรแสดงกำรตสำหนิ (20 ครั้ง/ร้อยละ 2.61)

1. กำรแสดงกำรถำม (291 ครั้ง/ร้อยละ 38.03)

2. กำรขอให้กล่ำวซส้ำ (99 ครั้ง/ร้อยละ 12.94)

3. กำรแสดงควำมลังเลหรือไม่แน่ใจ (93 ครั้ง/ร้อยละ 12.15)

4. กำรแสดงควำมสงสยัหรอืประหลำดใจ (86 ครัง้/ร้อยละ 11.24)

5. กำรแสดงกำรแนะนสำ (74 ครั้ง/ร้อยละ 9.67)

(122 ครั้ง/ร้อยละ 15.94) (643 ครั้ง/ร้อยละ 84.05)

765 ครั้ง/ ร้อยละ 100

 จำกตำรำงข้ำงต้นแสดงให้เหน็ว่ำเมือ่ผูพ้ดูภำษำไทย 

อยู่ในสถำนกำรณ์ที่ต้องแก้ควำมเข้ำใจผิดคู ่สนทนำ  

ผู ้พูดภำษำไทยจะเลือกใช ้กลวิ ธีแบบลดนส้ ำหนัก 

ควำมรนุแรงมำกกว่ำกลวธิทีำงภำษำแบบตรงไปตรงมำ 

ดังจะเห็นได้จำกกำรเลือกใช้กลวิธีทำงภำษำแบบ 

ลดนส้ำหนักควำมรุนแรงในอัตรำส่วนถึงร้อยละ 84.05 

ขณะที่เลือกใช้กลวิธีทำงภำษำแบบตรงไป ตรงมำใน

อัตรำส่วนเพียงร้อยละ15.94 ลักษณะดังกล่ำวสะท้อน

ให้เหน็ว่ำสังคมไทยเป็นสังคมทีห่ลกีเลีย่งกำรเผชญิหน้ำ 

หลีกเลี่ยงกำรท้ำทำยโดยตรง หลีกเลี่ยงกำรแสดงออก

ให้เห็นควำมโกรธ ควำมไม่พอใจ และควำมรสำคำญ  

คนไทยมักแก้ไขควำมขัดแย้งด้วยกำรประนีประนอม 

ระงับอำรมณ์และกำรมีใจสงบ (Klusner) [1]

 2. ข้อค�านึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่ผู ้พูด 

ภาษาไทยค�านึงถึงในการใช้กลวิธีทางภาษาในการแก้

ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา

 ในส ่วนนี้  ผู ้ วิ จั ย เก็บข ้อมูลทั้ งจำกกำรใช ้

แบบสอบถำมเพ่ือต้องกำรทรำบข้อคสำนึงที่เป็นเหตุ

จูงใจหรือปัจจัยที่ผู้พูดภำษำไทยคสำนึงในกำรใช้กลวิธี

ทำงภำษำในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำจำก

กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 100 คน และจำกกำรสัมภำษณ์ 

เชิงลึกกลุ่มตัวอย่ำงอีกจสำนวนทั้งสิ้น 30 คน

 ผลกำรศึกษำพบว่ำข ้อคสำนึงที่ เป ็นเหตุจูงใจ

หรือปัจจัยที่ผู้พูดภำษำไทยคสำนึงในกำรเลือกใช้กลวิธี

ทำงภำษำในกำรแก้ควำมเข ้ำใจผิดของคู ่สนทนำ 

พบทั้งข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยในส่วนที่เป็น

วตัถปุระสงค์ของคูส่นทนำและข้อคสำนงึทีเ่ป็นเหตจุงูใจ

หรือปัจจัยในส่วนที่เป็นปริบทของกำรสนทนำดังนี้
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 จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นว่ำข้อคสำนึงที่เป็นเหตุ

จงูใจหรอืปัจจยัทีผู่พ้ดูภำษำไทยคสำนงึถงึในกำรใช้กลวธิี

ทำงภำษำในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำมีท้ังใน

ส่วนทีเ่ป็นวตัถปุระสงค์ของกำรสนทนำและส่วนทีเ่ป็น 

ปริบทของกำรสนทนำโดยกำรรักษำควำมสัมพันธ์ของ

คู่สนทนำเป็นปัจจัยที่ผู้พูดภำษำไทยคสำนึงถึงมำกที่สุด

สะท้อนให้เห็นว่ำคนไทยไม่ชอบกำรเผชิญหน้ำและ

พยำยำมสร้ำงควำมประนีประนอมกับคู่สนทนำ

อภิปรายผลการวิจัย

  ผูว้จิยัเหน็ว่ำพฤตกิรรมทำงภำษำทีผู่พ้ดูภำษำไทย

เลือกใช้กลวิธีทำงภำษำแบบลดนส้ำหนักควำมรุนแรง

มำกกว่ำกลวิธีทำงภำษำแบบตรงไปตรงมำและคสำนึง

ถึงปัจจัยในกำรรักษำควำมสัมพันธ์ของคู่สนทนำเป็น

สสำคัญในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำดังผลกำรวิจัย

ในหัวข้อข้ำงต้นมีควำมสัมพันธ์กับปัจจัยทำงสังคม

วัฒนธรรม 4 ประกำร ดังนี้

 ( 1 )  ก า ร มี มุ ม ม อ ง ตั ว ต น แ บ บ พึ่ ง พ า  ( a n 

interdependent view of self)

 Markus, and Kitayama [7] กล่ำวไว้ว่ำ ใน

แต่ละสังคมย่อมมีแนวคิดเรื่องตัวตน (self) แตกต่ำง

กัน เช่น สังคมอเมริกันจะมีมุมมองตัวตนแบบอิสระ  

(an independent view of self) ส่วนสงัคมญีปุ่น่จะมมีมุมอง

ตัวตนแบบพึ่งพำ (an interdependent view of self) และ

อธิบำยว่ำคนทีม่มุมองตัวตนแบบอสิระจะมองว่ำตนเอง

มีเอกลักษณ์ที่แตกต่ำงและเป็นอิสระจำกบุคคลอื่น 

ตารางที ่2 แสดงควำมถีข่องข้อคสำนงึทีเ่ป็นเหตจุงูใจหรอืปัจจยัทีผู่พ้ดูภำษำไทยคสำนงึถงึในกำรใช้กลวธิทีำงภำษำใน

กำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ

ข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่ผู้พูดภำษำไทยคสำนึงถึงในกำรใช้กลวิธีทำงภำษำในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดคู่สนทนำ

1.  ข้อค�านึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัย
ในส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์ของการ
สนทนา (ครั้ง/ร้อยละ) 

2. ข้อค�านึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยในส่วนที่เป็นปริบทของการสนทนา (ครั้ง/ร้อยละ)

2.1 ปริบทที่เกี่ยวข้องกับผู ้พูดและ/หรือ 
คู่สนทนา (ครั้ง/ร้อยละ)

2.2 ปริบทท่ีเ ก่ียวข ้องกับสถานการณ ์
 การสนทนา (ครั้ง/ร้อยละ)

1)  กำรรักษำควำมสัมพันธ์ของคู่สนทนำ 
(171 ครั้ง/ร้อยละ 14.51)

2)  กำรทสำให้คู่สนทนำเข้ำใจอย่ำงตรงไป
ตรงมำ (25 ครั้ง/ร้อยละ 2.31)

1)  สถำนภำพและ/หรือบทบำทของผู้พูด
และคูส่นทนำ (110 ครัง้/ร้อยละ 10.20)

2)  ควำมเกี่ยวข้องและ/หรือควำมสัมพันธ์
ในอดีตระหว่ำงผู้พูดกับคู่สนทนำ (96 
ครั้ง/ร้อยละ 8.90)

3)  ควำมอำวุโสของผู ้พูดและคู่สนทนำ  
(91 ครั้ง/ร้อยละ 8.44)

4)  ควำมสนิทระหว่ำงผู้พูดและคู่สนทนำ 
(86 ครั้ง/ร้อยละ 7.97)

5)  ลักษณะนิสัยของคู่สนทนำ (71 ครั้ง/
ร้อยละ 6.58)

6)  ทีท่ำของคู่สนทนำในขณะที่สนทนำ 
(65 ครั้ง/ร้อยละ 6.02)

1)  กำรมีหรือไม่มีบุคคลที่สำมในขณะที่
สนทนำ (91 ครั้ง/ร้อยละ 8.44)

2)  ลักษณะและ/หรือระดับควำมรุนแรง
ของเรื่อง (80 ครั้ง/ร้อยละ 7.42)

3)  ลักษณะและ/หรือระดับควำมรุนแรง
ของถ้อยคสำในผลัดกำรสนทนำก่อน
หน้ำของผู้พูดและ/หรือคู่สนทนำ (73 
ครั้ง/ร้อยละ 6.77)

4)  โอกำสและ/หรือบรรยำกำศขณะที่แก้
ควำม เข้ำใจผิด (65ครั้ง/ร้อยละ 6.02)

5)  ภำพรวมของสถำนกำรณ์กำรสนทนำ 
(54 ครั้ง/ร้อยละ 5.00)

196 ครั้ง/ร้อยละ 18.18
519 ครั้ง/ร้อยละ 48.14 363 ครั้ง/ร้อยละ 33.67

882 ครั้ง/ร้อยละ 81.81

1,078 ครั้ง/ร้อยละ 100.00



124 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
Vol.8 No.1 January-April 2018

ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

ในขณะที่คนที่มีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพำจะมองว่ำ

ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของควำมสัมพันธ์ทำงสังคมและ

ตัวตนของเรำกับบุคคลอื่นมีควำมเก่ียวข้องกันนอกจำก

นีย้งัช้ีให้เหน็ว่ำคนในสงัคมทีม่มีมุมองตวัตนแบบพึง่พำ

จะได้รับกำรปลูกฝังให้ประพฤติตนตำมที่สังคมหรือ

กลุ่มกสำหนดและคสำนึงถึงควำมรู้สึกของผู้อ่ืนเป็นสสำคัญ 

ลักษณะดังกล่ำวจึงส่งผลให้คนในสังคมท่ีมีมุมมอง 

ตัวตนแบบพึ่งพำมีควำมสุภำพอ่อนน้อม ไม่กระทสำให้ 

คูส่นทนำมคีวำมรูส้กึทีไ่ม่ดอีย่ำงตรงไปตรงมำเพือ่รกัษำ

ควำมเป็นกลุ่มหรือควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไว้

  ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง และศิริพร ภักดีผำสุข [8] 

ได้เสนอทัศนะไว้อย่ำงน่ำสนใจว่ำ มุมมองตัวตนแบบ

พึ่งพาของคนไทยมีความสัมพันธ์กับแนวคิดพุทธ

ศาสนาเรื่อง “ปฏิจจสมุปบาท” (หลักธรรมที่เน้นเรื่อง

ความเกี่ยวเนื่องและเป็นเหตุปัจจัยกันและกัน) กล่ำวคือ 

คูส่นทนำทีม่มีมุมองตวัตนแบบพึง่พำย่อมจะปฏสิมัพนัธ์

ด้วยลักษณะถ้อยทีถ้อยอำศัยและพยำยำมหลีกเลี่ยง 

กำรเผชญิหน้ำควำมขดัแย้ง สอดคล้องกบัที ่Klausner [1] 

Bilmes [9] Podhisita [10] สนิท สมัครกำร [11]  

อคิน รพีพัฒน์ [12] และฉวีวรรณ ประจวบเหมำะ [13] 

ได้อธบิำยว่ำ คนไทยมกัหลกีเลีย่งกำรเผชญิหน้ำในสงัคม 

และปัจจัยประกำรสสำคัญที่กสำหนดกำรประพฤติปฏิบัติ

ของคนไทยให้เป็นเช่นนั้น คือ หลักธรรมทำงพระพุทธ

ศำสนำ ทั้งนี้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำจะกสำหนด

ให้คนหลีกเลี่ยงกำรแสดงอำรมณ์รุนแรง หลบหลีก 

กำรเข้ำไปผูกพัน และหลบเลี่ยงกำรเผชิญหน้ำ

 ดงันัน้กำรท่ีกลุม่ตวัอย่ำงผูพ้ดูภำษำไทยพยำยำมที่

จะเลือกใช้กลวิธีทำงภำษำแบบลดนส้ำหนักควำมรุนแรง

ของถ้อยคสำหรือกำรทสำลำยควำมสัมพันธ์ของคู่สนทนำ

ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผดิคูส่นทนำจงึสอดคล้องกบัปัจจยั

ทำงสงัคมวฒันธรรมเรือ่งกำรมมีมุมองตวัตนแบบพึง่พำ

เนื่องจำกถ้ำผู้พูดภำษำไทยเลือกใช้กลวิธีทำงภำษำแบบ 

ลดนส้ำหนักควำมรุนแรงกับผู ้ฟังก็ย่อมจะช่วยสร้ำง 

ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกันซ่ึงเป็นลักษณะสสำคัญ 

ของสังคมดังกล่ำว

 (2) ความเป็นสังคมแบบอิงกลุ่ม (collectivism)

Hofstede [14] เสนอว่ำสังคมที่ดสำรงอยู ่ในแต่ละ

วัฒนธรรมสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ 1) สังคม

แบบองิกลุม่ (collectivism) หรอืสงัคมทีส่มำชกิในสงัคม

ต่ำงให้ควำมสสำคัญกับกำรอยู่รวมกันเป็นพวกพ้องและ

พึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกัน และ 2) สังคมแบบอิงบุคคล 

(individualism) หรือสังคมที่สมำชิกในสังคมมักให้

ควำมสสำคัญกับกำรอยู่อย่ำงเป็นปัจเจก และให้ควำม

สสำคัญกำรอยู่แบบตัวคนเดียวมำกกว่ำกำรรวมกลุ่มเป็น

พวกพ้อง

 ทั้งนี้ Hofstede [14] และนักสังคมวิทยำและ 

นักมำนุษยวิทยำหลำยท่ำน เช่น Triandis [15] Mulder 

[16] Pongsapich [17] Roongrengsuke, and Chansuthus 

[18] Jandt and Pederson [19] ฑิตยำ สุวรรณะชฏ และ

คณะ [20] สุพัตรำ สุภำพ [21] และเมตตำ วิวัฒนำนุ

กูล [22] ทัศนีย์ เมฆถำวรวัฒนำ [23] จัดให้สังคมไทย

มีลักษณะเป็นสังคมแบบอิงกลุ ่ม กล่ำวคือ คนที่อยู่

ในสังคมที่มีลักษณะเช่นน้ีจะให้ควำมสสำคัญกับกลุ่ม

และต้องกำร กำรยอมรับจำกกลุ ่ม เนื่องจำกเห็นว่ำ 

กำรอยู่ร่วมกันและกำรพ่ึงพำอำศัยกันเป็นส่ิงสสำคัญ  

ดงันัน้กำรแสดงพฤตกิรรมของคนในสงัคมแบบองิกลุม่

จึงมักจสำคสำนึงถึงควำมรู้สึกของคนอื่นเป็นสสำคัญ

 ดงันัน้กำรทีก่ลุม่ตัวอย่ำงผูพ้ดูภำษำไทยพยำยำมจะ

เลอืกใช้กลวธิทีำงภำษำแบบลดนสำ้หนกัควำมรนุแรงของ

ถ้อยคสำหรอืกำรทสำลำยควำมสมัพนัธ์คูส่นทนำในกำรแก้

ควำมเข้ำใจผดิคูส่นทนำจงึสอดคล้องกบัปัจจยัทำงสงัคม

วัฒนธรรมเรื่องควำมเป็นสังคมแบบอิงกลุ่มเนื่องจำก

สังคมอิงกลุ่มเป็นสังคมที่ผู้พูดจสำเป็นต้องพึ่งพำอำศัย

กัน เพรำะฉะนั้นกำรเลือกใช้กลวิธีทำงภำษำแบบลด 

นสำ้หนกัควำมรนุแรงในกำรแก้ควำมเข้ำใจผดิจงึสำมำรถ

ช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีให้สมำชิกภำยในกลุ่ม

 (3) ความเป็นสังคมแบบให้ความส�าคัญกับความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal orientation) 

 Gudykunst W, B.and Ting-T,S. [24] เสนอว่ำใน

แต่ละสังคมจะมีวิถีกำรปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่ำงกัน โดย

แบ่งประเภทของสังคมตำมวิถีกำรปฏิสัมพันธ์ออกเป็น 

2 ประเภท คือ สังคมแบบให้ควำมสสำคัญกับภำรกิจ
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หรือเป้ำประสงค์ของงำน (task orientation) หรือสังคม

ที่สมำชิกในสังคมมุ่งให้ควำมสสำคัญกับเป้ำหมำยหรือ

ควำมสสำเร็จของงำนเป็นหลัก และสังคมแบบให้ควำม

สสำคัญกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (interpersonal 

orientation) หรือสังคมที่สมำชิกในสังคมมุ่งให้ควำม

สสำคัญกับสัมพันธภำพระหว่ำงบุคคลมำกกว่ำเป้ำหมำย

หรือควำมสสำเร็จของงำน

 นักวิชำกำรท้ังทำงสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ

หลำยท่ำน เช่น Pongsapich [17] Roongrengsuke and 

Chansuthus [18] ชี้ให้เห็นว่ำสังคมไทยเป็นสังคมแบบ

ให้ควำมสสำคัญกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลมำกกว่ำ

ควำมเป็นสังคมแบบให้ควำมสสำคัญกับภำรกิจหรือ

เป้ำประสงค์ของงำน กล่ำวคอื คนไทยมกัให้ควำมสสำคญั

และมุ่งสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลมำกกว่ำกำร

แสวงหำควำมสสำเร็จจำกงำนโดยตรงหรือมีควำมคิด

ว่ำกำรที่บุคคลหน่ึงบุคคลใดจะประสบควำมสสำเร็จจำก

ภำรกิจหรืองำนได้น้ันจสำเป็นต้องมีควำมสัมพันธ์อันดี

กับบุคคลอื่น

 จำกกำรสอบถำมกลุม่ตวัอย่ำงโดยใช้แบบสอบถำม 

และกำรสัมภำษณ์พบว่ำปัจจัยทำงสังคมวัฒนธรรมเรื่อง

ควำมเป็นสังคมแบบให้ควำมสสำคัญกับควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคคล (interpersonal orientation) อำจสำมำรถ

นสำมำใช้อธิบำยข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยใน

กลุ ่มตัวอย่ำงผู ้พูดว่ำเมื่อผู ้พูดต้องแก้ควำมเข้ำใจผิด 

ของคู่สนทนำ ผู้พูดคสำนึงส่วนใหญ่มักคสำนึงถึงควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงตนกับคู ่สนทนำมำกกว่ำกำรทสำให  ้

คู่สนทนำเข้ำใจอย่ำงตรงไปตรงมำ

 (4) ความเป็นวฒันธรรมปรบิทสงู (High context 

culture )

 Hall (25) เป็นผู้นสำเสนอแนวคิดเรื่อง วัฒนธรรม

ปรบิทสูง (High context culture ) และวฒันธรรมปรบิทตสำ่  

(Low context culture) ทั้งน้ีวัฒนธรรมปริบทตส่ำ  

(Low context culture) เป็นวฒันธรรมทีเ่ชือ่ว่ำคสำพดูเพยีง

อย่ำงเดียวสำมำรถตีควำมหมำยกำรส่ือสำรได้ท้ังหมด 

โดยไม่ต้องดูควำมหมำยจำกท่ำทำง กำรแสดงออกและ

ปริบทแวดล้อมต่ำง ๆ ร่วมด้วย กำรพูดจำของคนใน

วัฒนธรรมน้ีมักจะพูดตรงไปตรงมำและไม่ค่อยคสำนึง

ถึงปริบทแวดล้อมเท่ำใดนัก

 ทัง้นีน้กัวชิำกำรทำงสงัคมวทิยำและมำนษุยวทิยำ

หลำยท่ำน เช่น Hall [25] Mulder [16] Pongsapich [17] 

Roongrengsuke, and Chansuthus [18] สุพัตรำ สุภำพ 

[21] พักตร์วิภำ เอื้ออมรวณิช [26] จัดให้สังคมไทยเป็น

สังคมที่มีวัฒนธรรมปริบทสูง (High context culture) 

กล่ำวคอื ในกำรแสดงควำมไม่พอใจ คนไทยไม่ได้คสำนงึ

ถึงเฉพำะจุดมุ่งหมำยหรือเป้ำหมำยในกำรปฏิสัมพันธ์

เท่ำนั้น แต่ยังคสำนึงถึงปริบทของกำรปฏิสัมพันธ์ด้วย 

และเชื่อว ่ ำคสำพูดเพียงอย ่ำงเดียวนั้นไม ่สำมำรถ 

ตีควำมหมำยกำรสื่อสำรได้ทั้งหมด ต้องดูควำมหมำย

จำกท่ำทำง กำรแสดงออกและปริบทแวดล้อมต่ำง ๆ  

ร่วมกัน กำรพูดจำของคนในวัฒนธรรมนี้มักจะพูด

อ้อมค้อม ไม่ตรงประเด็น และจะรักษำควำมสัมพันธ์

โดยดูควำมเหมำะสมกับปริบท บุคคล กำลเทศะ และ

โอกำสในกำรสนทนำ

 จำกกำรสอบถำมโดยใช ้แบบสอบถำมและ

กำรสัมภำษณ์พบว่ำปัจจัยทำงสังคมวัฒนธรรมเรื่อง

ควำมเป็นวัฒนธรรมปริบทสูง (High context culture) 

อำจสำมำรถนสำมำใช้อธิบำยข้อคสำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ

หรือปัจจัยในกลุ ่มตัวอย่ำงผู ้พูดภำษำไทยที่ระบุว่ำ 

ปัจจยัในเรือ่งปรบิทของกำรแก้ควำมเข้ำใจผดิคูส่นทนำ

ทั้งในปริบทที่เกี่ยวข้องกับผู ้พูดและ/หรือคู ่สนทนำ 

หรือปริบทที่ เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์กำรสนทนำ 

เป็นปัจจัยที่คสำนึงถึงเมื่อต้องเลือกใช้กลวิธีทำงภำษำ 

ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิด

ข้อเสนอแนะ

 แม้ว่ำงำนวิจัยนีจ้ะมุ่งศกึษำเฉพำะกลวิธทีำงภำษำ

ที่ใช้ในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ แต่จำกกำร

ศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนหนึ่ง

ยังเลือกตอบแบบสอบถำมในช่องคสำตอบ “ไม่แก้ควำม

เข้ำใจผิดของคู่สนทนำ” และ “แก้ควำมเข้ำใจผิดของ 

คูส่นทนำโดยใช้วธิอีืน่” นอกเหนอืจำกกำรใช้กลวธิทีำง

ภำษำ และจำกกำรสงัเกตของผูว้จิยั ผูว้จิยัพบว่ำข้อคสำนงึ
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ที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของ 

คูส่นทนำยงัมคีวำมสมัพนัธ์กบักำรไม่แก้ควำมเข้ำใจผดิ

คู่สนทนำรวมไปถึงกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่สนทนำ

โดยใช้วิธีอื่น

 นอกจำกนี้ผู ้วิจัยยังเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง

เฉพำะนักศึกษำเท่ำนั้น และอำจยังไม่ได้เป็นตัวแทน

ของผู้ใช้ภำษำไทยทั้งหมด ซึ่งหำกได้มีกำรศึกษำต่อไป

ก็จะทสำให้เข้ำใจแง่มุมของกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดของคู่

สนทนำในภำษำไทยในแง่มุมที่ละเอียดและกว้ำงขวำง
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รูปแบบการด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) ระดับกำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ

มิชอบของเครือข่ำยภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรดสำเนินงำนป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบของเครอืข่ำยภำคประชำสงัคม ในเขตภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 3) สร้ำงและ

ยืนยันรปูแบบกำรดสำเนนิงำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบของเครอืข่ำยภำคประชำสงัคม ใน

เขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) กำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำค

ประชำสังคมในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน อยู่ในระดับ

มำกที่สุด ทุกด้ำนเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรป้องกันกำรทุจริต กำรรณรงค์

กำรเสริมจิตสสำนึก กำรเฝ้ำระวังสอดส่อง กำรเสริมสร้ำงขวัญกสำลังใจซึ่งกันและกัน กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำร

ป้องกันกำรทุจริต กำรสร้ำงควำมร่วมมือ กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และกำรประเมินผลกำรดสำเนินงำน  

2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำคประชำ

สังคมในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือคือ ปัจจัยด้ำนกำรมีจิตใจที่สุจริต (x
1
) ปัจจัยด้ำนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  

(x
3
) และปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม (x

10
) สำมำรถพยำกรณ์ กำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ของเครือข่ำยภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่

ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้งสำมร่วมกันพยำกรณ์ กำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ของเครือข่ำยภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังสมกำร Y = (2.984) + (.132)(x
1
) + (.128)(x

3
) +   

(.076)(x
10

) 3) รูปแบบกำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำคประชำ

สังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือคือ 1) ด้ำนกำรมีจิตใจที่สุจริต ได้แก่ (1) ทสำเพื่อส่วนรวม รู้จักกำรให้เพื่อสังคม 

(2) มีจิตสสำนึก มีควำมตระหนักรู้และคสำนึงถึงสังคมส่วนรวม (3) ยึดมั่นในควำมสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงำม (4) 

มีจิตสสำนึกในบทบำทหน้ำที่และปฏิบัติหน้ำที่ให้ดีที่สุด (5) มีระเบียบวินัย เคำรพกติกำ ทสำในสิ่งที่ถูกต้อง  2) ด้ำนกำร

วำงแผนเชงิกลยทุธ์ ได้แก่  (1) กสำหนดวัตถุประสงค์ชดัเจน (2) จุดมุ่งหมำยในกำรทสำงำนเป็นไปในทำงทศิเดยีวกนั (3)

จดัทสำแผนระยะสัน้ระยะยำว (4) กำรวำงแผนเพือ่ค้นหำทำงเลอืกให้บรรลวุตัถปุระสงค์  (5) ตรวจสอบ/ผลกระทบเพือ่

^
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หำแนวทำงแก้ไข (6) กำรประสำนงำน (7) แนวทำงในกำรหำทำงเลือก/วำงแผนสสำรอง (8) วำงแผนให้มีควำมยืดหยุ่น

ตำมสถำนกำรณ์ 3) ด้ำนกำรมส่ีวนร่วม ได้แก่ (1) มส่ีวนร่วมในกำรให้ข้อมลูข่ำวสำร/เปิดเผย (2) มส่ีวนร่วมในกำรรบัฟัง

ควำมคดิเหน็บุคคลภำยนอก (3) ปรบัปรงุกำรทสำงำน/โดยมส่ีวนร่วมรบัฟังข้อเสนอแนะ (4) มส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจ 

ของเครือข่ำย (5) มีส่วนร่วมในกระบวนกำรใช้เสียงส่วนใหญ่ในกำรตัดสินใจ (6) มีส่วนร่วมรับรู้ผลกำรปฏิบัติงำน 

(7) มีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูลเพื่อพัฒนำเครือข่ำย

ค�าส�าคัญ : ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

Abstract

 The purposes of this research were : 1. to study the Operation to Anti- Corruption and Misconduct of CivilSociety 

Organization Network in the Northeast of Thailand 2) to study the factor saffecting for Operation to Anti-Corruption 

and Misconduct of Civil Society Organization Network in the Northeast of Thailand 3) to develop and confirm the 

Operation to Anti- Corruption and Misconduct of Civil Society Organization Network in the Northeast of Thailand. 

 The findings were as follows : 1) The Operation to Anti-Corruption and Misconduct of Civil Society 

Organization Network in the Northeast of Thailand was at the high level At the high level, all aspect. ranked in 

descending was develop Innovative anti-corruption promote to raise awareness, Surveillance Strengthening mutual 

morale Anti-Corruption Knowledge Management Collaboration operational standards And performance evaluation 

2) The factor affect for the Operation to Anti- Corruption and Misconduct of Civil Society Organization Network 

in the Northeast of Thailand Factor of Trustworthy (x
1
) Strategic planning (x

3
) And factors of participation (x

10
)

predict the Operation to Anti- Corruption and Misconduct of Civil Society Organization Networkin the Northeast of 

Thailand. Statistically Significance at the 0.05 level for the Operation to Anti- Corruption and Misconduct of Civil 

Society Organization Network in the Northeast of Thailand  Y = (2.984)  +  (.132)(x
1
)  +  (.128)(x

3
)  +  (.076)(x

10
) 

3) The Operation Model to Anti-Corruption and Misconduct of Civil Society Organization Network in the Northeast 

of Thailand were : 1) The mind is a good faith, such as (1)  the collective knowledge for social (2) conscious mind 

to awareness  and take into the public. (3) the truthfulness and goodness. (4) conscious mind to awareness the roles 

and duties. (5) respect the rules the right. 2) Strategic planning : such as (1) define clear objectives. (2) the objectives 

to work in the direction. (3) short and long-term planing (4) Planning to find alternatives to achieve objectives. (5) 

Monitoring / Impact to find solutions (6) Coordination (7) Alternative / alternative planning approaches (8) Plan to 

be flexible according to the situation. 3) Participation : (1) Participation in information / disclosure. (2) Participation 

of external opinion. (3) develop for Work / Participating in the feedback. (4) Participate of decision for network. 

(5) Participate of process for decision. (6) Participation in the work. (7) Participate in the decision making process 

to provide information for develop the network.

Keywords : Anti-corruption

^
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บทน�า

 ประเทศไทยต้องเผชญิหน้ำกบัควำมเปลีย่นแปลง

ในกระแสโลกำภิวัตน์อย่ำงต่อเน่ืองโดยในปัจจุบัน

ควำมเปลี่ยนแปลงมีกำรปรับเปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ว

และมีควำมสลับซับซ้อน ทสำให้ประเทศต้องเผชิญกับ

ปัญหำมำกมำย ในยุคที่ประเทศต้องกำรกำรแข่งขัน

เพื่อที่จะยืนหยัดในสังคมโลกได้อย่ำงเต็มภำคภูมินั้น 

ประเทศไทยต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมและมีกำร

พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง แต่เป็นท่ีทรำบกันดีว่ำปัญหำหน่ึง

ที่ทสำให้กระบวนกำรพัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ ของประเทศ 

ขำดควำมสมดุลและก่อให้เกิดสภำพปัญหำท่ีต่อเน่ือง

เกี่ยวพันกันหลำยด้ำน คือ ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่

สัง่สมตดิต่อกนัมำยำวนำนตัง้แต่อดตีถงึปัจจบุนั และได้

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสงัคม เศรษฐกจิ กำรเมอืง 

และควำมมั่นคงของประเทศ รวมถึงภำพลักษณ์และ

ควำมเชือ่มัน่ต่อสำยตำของประชำคมโลกโดยองค์กรเพือ่

ควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International)

ได้จัดอันดับดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์ปัญหำคอร์รัปชั่นของ

ประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก (Corruption Perceptions Index) 

โดยดัชนีคอร์รัปชั่นของรำชอำณำจักรไทยตกลงจำก

อันดับที่ 88 ในปี 2555 มำอยู่อันดับท่ี 102 จำก 177 

ประเทศ ในปี 2556 และตสำ่กว่ำอกีหลำยประเทศในทวปี

เอเชยี เช่น สงิคโปร์ มำเลเซยี ฟิลปิปินส์และเมือ่พจิำรณำ

จำกเขตเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก รำชอำณำจักรไทย

อยู่ในลสำดับที่ 7 จำก 16 ประเทศ ถึงแม้ว่ำในปี 2557 

ประเทศไทยจะมีอันดับที่ดีขึ้น กล่ำวคือ ได้ขึ้นมำอยู่ที ่

อนัดบัที ่85 จำกกำรจดัอนัดบัทัง้หมด 175 ประเทศทัว่โลก 

และเป็นอันดับที่  12 จำก 28 ประเทศในภูมิภำค 

เอเชียแปซิฟิก แต่ถ้ำดูคะแนนท่ีได้รับคือ 38 จำก 100  

ก็ยังถือว่ำเป็นประเทศที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ตส่ำ [1]

 สสำนักคณะกรรมกำรงำนป้องกันและปรำบปรำม

กำรทจุรติแห่งชำต ิ(ป.ป.ช.) จดัโครงกำรสนบัสนนุและ

สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต กิจกรรม

สนับสนุนและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน 

กำรทจุริตภำคประชำสงัคม (50 เขต กทม.) กำรขบัเคลือ่น 

ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตภำคประชำสังคมและส่ือมวลชนโครงกำร

สนับสนุนและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำร

ทุจริต เป็นโครงกำรที่ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมร่วมมือ

กับเครือข่ำยภำคประชำสังคมอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถ

ตรวจสอบได้ เพือ่นสำไปสูก่ำรพฒันำคณุธรรม จรยิธรรม 

และส่งเสรมิควำมซือ่สตัย์สจุรติให้เกดิขึน้ในสงัคม ผ่ำน

กลไกกำรทสำงำนร่วมกันกับเครือข่ำยภำคประชำสังคม

ของสสำนักงำน ป.ป.ช. ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย

ประชำชนทัว่ไป โดยอำศยักำรขบัเคลือ่นกำรดสำเนนิงำน

ไปสู่เป้ำหมำยด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลำกหลำย เปิด

โอกำส ให้เครือข่ำยมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกำรป้องกัน

กำรทุจริตได้ทุกรูปแบบตำมควำมเหมำะสมกับบริบท

ทำงสงัคมของกลุม่เครอืข่ำยอย่ำงยัง่ยนื สำมำรถนสำไปสู่

กำรรบัรูอ้ย่ำงเข้ำใจ เกดิกำรเรยีนรู ้ตระหนกัและกระตุ้น

ให้เกิดกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมค่ำนิยมที่ดีงำมแห่ง

คณุธรรม จรยิธรรมในกำรดสำเนนิชวีติประจสำวนั เพือ่ให้

เครือข่ำย ภำคประชำสังคมของสสำนักงำน ป.ป.ช. ร่วม

เป็นกสำลงัสสำคญัในกำรขบัเคลือ่นสงัคมทีถ่กูต้องโปร่งใส 

พร้อมให้ตรวจสอบได้ เพือ่สร้ำงสงัคมแห่งควำมซือ่สตัย์

สุจริตจำกกำรมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่ำงยั่งยืน

ต่อไป สสำหรับโครงกำรสนับสนุนและสร้ำงกำรมี 

ส่วนร่วมในกำรป้องกนักำรทุจรติ กจิกรรมสนบัสนนุและ 

สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตภำค 

ประชำสงัคม (50 เขต กทม.) จดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่

เสรมิสร้ำงกระบวนกำรมส่ีวนร่วมของภำคประชำสงัคม  

ในกำรดสำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

และขยำยกลุ่มเครือข่ำย แนวร่วมในกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทจุรติ มกีลุม่เป้ำหมำยทีเ่ข้ำร่วมกจิกรรม

ประกอบด้วย หน่วยงำน องค์กรสำธำรณประโยชน์  

ทั้งภำครัฐและเอกชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร [2]

 ผู ้วิจัยมองว่ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบจะ

กระทสำได้ยำกหำกประชำชนผู้มีส่วนเก่ียวข้องไม่ได้

ตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ในกำรปกป้องผลประโยชน์

ขององค์กรและประเทศชำติ หำกแต่โดยสอดส่องดูแล

ร้องเรียนกำรกระทสำอันเป็นกำรป้องปรำมและแก้ไข

กำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ ทีผ่่ำนมำมกีำรดสำเนนิงำน
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เป็นเรือ่งของบคุคลผูด้สำเนนิกำรมกัทสำไม่ได้ผลเนือ่งจำก

กลไกของรัฐซับซ้อน อีกทั้งเกิดผลกระทบทำงลบกับ 

ผูด้สำเนนิกำรหลำยครัง้มกีำรคกุคำมจนถงึสญูเสยีชวีติ แม้

ในระยะหลังรัฐโดยสสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชำติจะได้มีกำรจัด

ตั้งในรูปแบบเครือข่ำยภำคประชำสังคม เพ่ือป้องกำร 

กำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

มีกำรดสำเนินงำนจัดตั้งเครือข่ำยในระดับต่ำง ๆ ทั้งส่วน

กลำงและภูมิภำค แต่กำรดสำเนินงำนยังเป็นรูปแบบที่

ต่ำงคนต่ำงทสำ อีกท้ังยังเกิดปัญหำในทำงปฏิบัติของ

องค์กรเครอืข่ำยเอง เช่นกำรดสำเนนิงำนทีผ่กูตดิกบับคุคล 

มำกกว่ำกำรดสำเนินกำรในรูปแบบเครือข่ำยที่แท้จริง  

กำรดสำเนนิงำนเฉพำะกจิมำกกว่ำกำรดสำเนนิกำร เป็นต้น

 กำรศึกษำหำรูปแบบดสำเนินงำนเครือข่ำยภำค

ประชำสังคม ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

และประพฤติมิชอบ จึงมีควำมจสำเป็นอย่ำงยิ่ง เพื่อจะได้

รูปแบบกำรดสำเนินงำนของเครือข่ำยภำคประชำสังคม 

ให้มีควำมเข้มแข็ง มีประสิทธิภำพในกำรสอดส่องดูแล

ป้องปรำมและกสำจดักำรทจุรติและประพฤตมิชิอบสมดงั

เจตนำรมณ์ ศึกษำบริบทของเครือข่ำยภำคประชำสังคม

ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรูปแบบดังกล่ำว 

จะมีประสิทธิภำพได้ต้องมำจำกหลักวิชำกำรและควำม

เห็นของภำคประชำสังคม และผู้มีส่วนร่วมในทุกภำค

ส่วนประชำสังคมได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เพื่อ

สงัเครำะห์เป็นรปูแบบเครอืข่ำยภำคประชำสงัคม ในกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ระเบียบวิธีวิจัย

 กำรวิจัยเรื่องรูปแบบกำรดสำเนินงำนป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเครือ

ข่ำยภำคประชำสังคมในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป็นกำรวิจัยแบบผสมผสำนวิธีท้ังเชิงปริมำณและ

คุณภำพ ซึ่งแบ่งระยะของกำรวิจัยออกเป็นกำรวิจัย 2 

ระยะ ดังนี้

 ระยะที่ 1 เพ่ือศึกษา การด�าเนินงานป้องกันและ

ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือ

ข่ายภาคประชาสังคม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงาน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

 เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ โดยมีวัตถุประสงค์ (1)

ระดับกำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

และประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำคประชำสังคม (2)

ระดบัปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรดสำเนนิงำนป้องกนัปรำบปรำม

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำคประชำ

สังคมและ (3) วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรดสำเนินงำน

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเครือข่ำยภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออก

เฉียงเหนือ

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในกำรวิจัย 

ระยะที่ 1

  1.1 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจิยัเชงิปรมิำณ 

ได้แก่ เครือข่ำยกำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียง

เหนือ จำกคณะกรรมกำรระดับจังหวัด ๆ ละ 9 คน 

จสำนวน 198 คน และกรรมกำรอสำเภอ ๆ  ละ 2 คน จสำนวน 

898 คนรวมทั้งหมด 1,096 คน

  1.2 กลุ ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยเชิง

ปรมิำณได้แก่ เครอืข่ำยกำรดสำเนนิงำนป้องกนัและปรำบ

ปรำมกำรทุจริตภำคประชำสังคมในเขตภำคตะวันออก

เฉียงเหนือ จำกคณะกรรมกำรระดับจังหวัด ๆ ละ 9 คน 

จสำนวน 198 คน และกรรมกำรอสำเภอ ๆ  ละ 2 คน จสำนวน 

898 คน รวมทั้งหมด 1,096 คน โดยใช้วิธีกสำหนดขนำด

กลุ่มตัวอย่ำงตำมตำรำง ของ เคซี่และมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan. 1970 : 607-610 [3] อ้ำงถึงใน รังสรรค์  

สิงหเลิศ. 2551 : 71) ได้กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 278 คน

 2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  2.1 ลักษณะของเครื่องมือ

  ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บ

รวบรวมข้อมลูกำรวจิยัในระยะที ่1 มลีกัษณะดงัต่อไปนี้
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   ส่วนที ่1 ผลกำรวเิครำะห์กำรดสำเนนิ

งำนป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบของเครือข่ำยภำคประชำสังคม ประกอบด้วย

   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถำม เป็นแบบสอบถำมประเภทตรวจสอบ

รำยกำร (ChecList )

   ตอนท่ี 2 วิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนกำรดสำเนินงำนป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำย

ภำคประชำสังคม เป็นแบบสอบถำมประเภทมำตรำ 

ส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating Scale)

   ตอนท่ี 3 วิเครำะห์ ค่ำเฉลี่ย และ

ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรดสำเนนิงำน

ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เครือข่ำยภำคประชำสังคม เป็นแบบสอบถำมประเภท

มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating Scale)

   ส่วนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อกำรดสำเนินงำนป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต

และประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำคประชำสังคม

  2.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

   2.1.1 ศึกษำแนวคิด ทฤษฎีและงำน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับ กำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบ

ปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำค

ประชำสังคม และปัจจัยที่มีผลกำรดสำเนินงำนในกำร

ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เครือข่ำยภำคประชำสังคม เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดที่

ครอบคลุมกับปัญหำกำรวิจัย

   2.2.2   ศกึษำแนวคดิเกีย่วกบักำรสร้ำง

แบบสอบถำม โดยเฉพำะประเภทแบบสอบถำมประเภท

ตรวจสอบรำยกำร (ChecList ) มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 

ระดับ (Rating Scale) และปลำยเปิด (Opened End)

   2.2.3   ร่ำงแบบสอบถำมให้ครอบคลมุ 

กับปัญหำกำรวิจัย

   2.2.4 นสำแบบร่ำงแบบสอบถำมไป

เสนอผูเ้ชีย่วชำญ เพือ่ตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำง

ข้อคสำถำมกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย

   2.2.5 นสำแบบสอบถำมไปเก็บ

รวบรวมข้อมูล

 3. สถิติที่ใช้และกำรวิเครำะห์ข้อมูล

  3.1  กำรวเิครำะห์ข้อมลูทัว่ไป ใช้สถติิเชิง

พรรณนำ ประกอบด้วย กำรแจกแจงควำมถี ่(Frequency) 

โดยแสดงเป็นจสำนวน และค่ำร้อยละ (Percentage) 

  3.2 วิ เครำะห์ระดับ กำรดสำเนินงำน

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเครือข่ำยภำคประชำสังคม และปัจจัยที่ส่งผลต่อ

กำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำคประชำสังคม โดยค่ำ

เฉลี่ย (Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard 

Deviation) 

  3.3 วเิครำะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรดสำเนนิ

งำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤต ิ

มชิอบของเครอืข่ำยภำคประชำสงัคม ใช้กำรวเิครำะห์ค่ำ

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีรสนั (Pearson Correlation) 

เพื่ออธิบำยควำมสัมพันธ ์ระหว ่ำงป ัจจัยต ่ ำง  ๆ  

โดยกสำหนดระดับนัยสสำคัญทำงสถิติที่  0 .5 และ 

กำรวิเครำะห์พหุคุณถดถอยเชิงเส้น Multiple Linear 

Regression Analysis [4] (Joreskog and Sorbom,1998 : 70)

 ระยะที่ 2 เพื่อสร้างและยืนยันรูปแบบการด�าเนิน

งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มชิอบของเครอืข่ายภาคประชาสงัคม ในเขตภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรสร้ำงและยืนยัน

รปูแบบกำรดสำเนนิงำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ 

และประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำคประชำสังคม 

ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในกำรวิจัย 

ระยะที่ 2

  1.1 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจิยัเชิงคณุภำพ 

ได้แก่ เครือข่ำยกำรดสำเนินงำนป้องกัน และปรำบปรำม

กำรทุจริตภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียง

เหนือ บุคลำกรผู้เชี่ยวชำญ นักวิชำกำร และผู้บริหำร
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ของสสำนกังำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ หรอืผูท้ีม่คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรดสำเนนิงำน

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จสำนวน 20 คน 

  1.2 กลุ ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยเชิง

คุณภำพ ได้แก่ กลุ่มเป้ำหมำย โดยกำรวิเครำะห์เอกสำร

และงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ศกึษำบรบิททีเ่กีย่วข้อง บคุลำกร

ผูเ้ชีย่วชำญ นกัวชิำกำร และคณะกรรมกำรของสสำนกังำน

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบ หรือผู้ที่มีควำมรู้เก่ียวกับกำรดสำเนินงำนป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จสำนวน 

20 คน ใช้กำรเลือกแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive 

Sampling)

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยระยะที่ 2 คือ 

แบบตรวจสอบยืนยัน “Connoisseurship” รูปแบบ

กำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำคประชำสังคม ในเขต

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีผู้วิจัยนสำผลมำจำกกำรวิจัย

ในระยะที่ 1 มำสร้ำงขึ้นเพื่อใช้เป็นร่ำงในกำรพิจำรณำ 

ในกำรตรวจสอบยืนยัน “Connoisseurship” เพื่อให้

บคุลำกรผูเ้ชีย่วชำญ นกัวชิำกำร และคณะกรรมกำรของ

สสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต หรือผู้ที่มี

ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำม

กำรทจุรติและประพฤตมิชิอบของเครอืข่ำยภำคประชำ-

สังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ทสำกำรวิพำกษ์ 

พร้อมให้ค่ำคะแนน รปูแบบกำรดสำเนนิงำนป้องกนัและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำย

ภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

สรุปผลการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง รูปแบบกำรดสำเนินงำนป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำย

ภำคประชำสงัคม ในเขตภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ผูว้จิยั

สรุปกำรวิจัยตำมลสำดับ ดังนี้

 

 ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาการด�าเนินงาน ป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบของเครอืข่าย 

ภาคประชาสงัคม ปัจจยัทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงานป้องกนั 

และปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบของเครอืข่าย 

ภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์กำรดสำเนินงำนป้องกัน

และปรำบปรำบกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

เครือข่ำยภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียง

เหนือประกอบด้วย

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม

 ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จสำนวน 

219 คน คดิเป็นร้อยละ 78.8 และเป็นหญงิ จสำนวน 59 คน 

คิดเป็นร้อยละ 21.2 ตำมลสำดับอำยุระหว่ำง 50-59 ปี 

จสำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมำมีอำยุ

ระหว่ำง 30-39 ปี จสำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 

อำยุระหว่ำง 40-49 ปี จสำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.2 อำยุระหวำ่ง 20-29 ปี จสำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.2 และอำยุที่มีจสำนวนน้อยที่สุดคือ อำยุระหว่ำง 60 ป ี

ขึน้ไป จสำนวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 4.0 กำรศกึษำส่วนใหญ่ 

มีกำรศึกษำตส่ ำกว ่ ำปริญญำตรี /หรือปริญญำตรี 

จสำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 และปริญญำโท  

ข้ึนไป จสำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 ตสำแหน่งกำรปฏบัิติ

งำนคณะกรรมกำรเครือข่ำย ป.ป.ช. ภำคประชำสังคม 

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ระดับจังหวัดจสำนวน 155 คน 

คิดเป็นร้อยละ 55.8 และคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ระดับ

อสำเภอ จสำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 

 ตอนที่ 2 วิเครำะห์ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำนระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรดสำเนินงำนป้องกัน

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำย

ภำคประชำสังคมในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรดสำเนินงำนป้องกันปรำบ

ปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำค

ประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ใน

ระดับมำกที่สุด ( Χ = 4.52) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 

อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุทกุด้ำน เรยีงลสำดบัค่ำเฉลีย่จำกมำก

ไปหำน้อย คือ กำรจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว ( Χ =4.63)  
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รองลงมำควำมปรำรถนำดีและช่วยพัฒนำองค์กร  

( Χ = 4.62) กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ ( Χ = 4.61)  

กำรทสำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น ( Χ = 4.61) กำรสร้ำง

ภำคเีครือข่ำย (Χ = 4.59) กำรมจีติใจทีส่จุรติ (Χ = 4.58) 

กำรมีส่วนร่วม ( Χ = 4.53) กำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง  

(Χ = 4.51) กำรอทุศิตน(Χ = 4.51) และลสำดบัสดุท้ำยกำร

แจ้งเรื่องรำวร้องเรียนกำรทุจริต ( Χ = 4.46) ตำมลสำดับ 

 ตอนที่ 3 วิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำนระดับกำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข ่ ำยภำค 

ประชำสังคมในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

  กำรดสำเนนิงำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ

และประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำคประชำสังคม 

ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวม อยู่ในระดับ

มำกที่สุด ( Χ = 4.52) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน อยู่ใน

ระดับมำกที่สุด ทุกด้ำนเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไป

หำน้อย คือกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรป้องกันกำรทุจริต  

( Χ = 4.57) กำรรณรงค ์กำรเสริมสร ้ำงจิตสสำนึก  

(Χ = 4.56) กำรเฝ้ำระวงัสอดส่อง (Χ = 4.55) กำรเสรมิสร้ำง 

ขวัญกสำลังใจซึ่งกันและกัน ( Χ = 4.55) กำรจัดกำร 

ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ( Χ = 4.53) กำรสร้ำง

ควำมร่วมมอื (Χ = 4.51) กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน 

( Χ = 4.47)  และกำรประเมินผลกำรดสำ เนินงำน  

( Χ = 4.41) ตำมลสำดับ

 ส ่วนที่  2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส ่งผลต่อ 

การด�าเนินงานป้องกันและปราบปราบการทุจริต 

และประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม  

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ในภำพรวมสำมำรถสรปุได้ว่ำ ค่ำสมัประสทิธิข์อง

ตวัพยำกรณ์กำรวเิครำะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรดสำเนนิงำน

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเครือข่ำยภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออก

เฉียงเหนือที่มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ.05 มีจสำนวน 3 

ตัวแปร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยท่ีตั้งไว้ 

เรียงลสำดับตัวแปรที่มีผลต่อกำรแปรผันในตัวแปรตำม

ในแบบคะแนนมำตรฐำนมำกที่สุดได้ไปหำน้อย ดังนี้ 

(1) ปัจจยัด้ำนกำรมจีติใจทีส่จุรติ (Χ
1
)(Beta = .198) (2)

ปัจจัยด้ำนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ ( Χ
3
) (Beta = .176) 

(3) ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม ( Χ
10

) (Beta = .132)

 ดังนั้น เมื่อทรำบค่ำคงที่ (Constant) เท่ำกับ 2.984 

ทรำบค่ำนส้ำหนักควำมสสำคัญของตัวพยำกรณ์ ซึ่งอยู ่

ในรูปคะแนนดิบ (b) และทรำบนส้ำหนักควำมสสำคัญ

ของตัวพยำกรณ์ ซ่ึงอยู่ในรูปคะแนนมำตรฐำน (Beta)  

จึงสำมำรถเขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์ ได้ดังนี้

 สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ

 Y = (2.984) + (.132)( Χ
1
) + (.128)( Χ

3
) + (.076)

( Χ
10

)

 สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำน

 Z = (.198)( Χ
1
) + (.176) ( Χ

3
) + (.132)( Χ

10
)

 ระยะที ่2 เพือ่สร้างและยนืยนัรปูแบบการด�าเนนิงาน 

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบของ 

เครอืข่ายภาคประชาสงัคมในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

 กล่ำวโดยสรปุ รปูแบบกำรดสำเนนิงำนป้องกนัและ

ปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ ของเครอืข่ำย

ภำคประชำสงัคม ในเขตภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ได้ข้อ

ค้นพบจำกกำรวิจัยในปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรดสำเนินงำน

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเครือข่ำยภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออก

เฉียงเหนือ ดังนี้

 1. ปัจจัยที่นสำมำศึกษำ มีควำมสัมพันธ์พหุคูณกับ

กำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ของเครือข่ำยภำคประชำสังคม ในเขต

ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เท่ำกบั .313 ( R = .313) แสดง

ว่ำ ตัวแปรอิสระรวมกันมีอิทธิพลต่อกำรดสำเนินงำน

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเครือข่ำยภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออก

เฉียงเหนือ อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

 2. ปัจจัยที่นสำมำศึกษำ มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง

หรือกำรผันแปร กับกำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบ

ปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเครือข่ำยภำค

ประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ำกับ 

.098 (R2 = .098) 
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 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกับกำรดสำเนินงำนป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ ของเครอื

ข่ำยภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

อย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 มจีสำนวน 3 ตวัแปร 

สอดคล้องกับสมมติฐำนของกำรวิจัยที่ตั้งไว้เรียงลสำดับ

จำกตวัแปรทีม่ีผลต่อกำรแปรผันในตวัแปรตำมในแบบ

คะแนนมำตรฐำนมำกที่สุดไปหำน้อย ดังนี้ (1) ปัจจัย

ด้ำนกำรมีจิตใจท่ีสุจริต (2) ปัจจัยด้ำนกำรวำงแผนเชิง 

กลยุทธ์ (3) ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม

อภิปรายผล

 ในกำรศึกษำรูปแบบกำรดสำเนินงำนป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ ของเครอืข่ำย

ภำคประชำสงัคม ในเขตภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ผูว้จิยั

ได้พบประเด็นสสำคัญที่ควรนสำมำอภิปรำยผล ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การด�าเนินงานป้องกัน

และปราบปราบการทจุรติและประพฤตมิชิอบของเครอื

ข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกอบด้วย

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

สำมำรถอภปิรำยผลได้ว่ำ จำกข้อมลูด้ำนกสำลงัคน พบว่ำ 

ส่วนใหญ่กำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำบกำร

ทจุรติและประพฤตมิชิอบของเครอืข่ำยภำคประชำสงัคม 

เป็นเพศชำย และตัวแทนของภำคประสังคมหรือกลุ่ม

ต่ำง ๆ ยังให้เกียรติเพศชำยกว่ำเพศหญิง อำจเน่ืองจำก

ในสังคมยังมองว่ำเพศชำยมีภำวะผู้นสำมำกกว่ำเพศหญิง 

และเพศชำยจะได้รับกำรนับถือในกำรให้เป็นผู้นสำ

มำกกว่ำเพศหญิง ช่วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำง ส่วนใหญ่

ระหว่ำง 50 -59 ปีจสำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 

ถือว่ำเป็นช่วงวัยที่มีประสบกำรณ์ในกำรทสำงำนและได้

รับกำรพัฒนำศักยภำพโดยกำรเข้ำรับกำรอบรมต่ำง ๆ 

เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับทฤษฎีองค์กรและ

กำรตัดสินใจในองค์กรโดยเฉพำะงำนด้ำนกำรดสำเนิน

งำนป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริตและประพฤติ 

มชิอบของเครอืข่ำยภำคประชำสงัคม เพือ่ปฏบิตังิำนให้

มปีระสิทธภิำพและประสทิธผิล บรรลตุำมวตัถปุระสงค์ 

และในควำมคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่ำ เป็นช่วงอำยุที่มี

ควำมพร้อมในเรือ่งของควำมเชีย่วชำญองค์ควำมรูต่้ำง ๆ  

พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ ๆ มีอุดมกำรณ์เป้ำหมำยในกำร

ดสำเนินงำนอย่ำงชัดเจน

 ตอนที่ 2 วิเครำะห์ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำนระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรดสำเนินงำนป้องกัน

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำย

ภำคประชำสังคม

 สำมำรถอภิปรำยผลได้ว ่ำ ปัจจัยที่ส ่งผลต่อ

กำรดสำเนินงำนป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบ คอืกำรจดักจิกรรมเคลือ่นไหว เป็นองค์

ประกอบหนึง่ทีจ่ะก่อให้เกดิผลในกำรปฏบิตังิำน มคีวำม

ปรำรถนำดีในกำรช่วยพัฒนำองค์กร มีควำมจสำเป็นที่

จะต้องดสำเนินงำนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ในกำร

ดสำเนินงำนของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำคประชำ

สงัคม ควบคูก่นัไปอย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได้ ซึง่สอดคล้องกบั 

กชพร ลิขิตมำศกุล [3] พบว่ำ เครือข่ำยภำคประชำชนฯ

มส่ีวนร่วมในกำรวำงแผนและมส่ีวนร่วมในกำรประเมนิ

ผลกำรดสำเนินงำนของ ปปง. อยู่ในระดับตส่ำ สสำหรับ

ประเดน็วธิกีำรหรอืรปูแบบกำรมส่ีวนร่วมของเครอืข่ำย

ภำคประชำชนฯ ที่เหมำะสมได้แก่ กำรสร้ำงเครือข่ำย

ภำคประชำชนฯ ในระดับประเทศ 

  ตอนที่ 3 วิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำนระดับกำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำม

กำรทจุรติและประพฤตมิชิอบของเครอืข่ำยภำคประชำ-

สังคมในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

 สำมำรถอภิปรำยผลได้ว่ำกำรดสำเนินงำนกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเครือข่ำยภำคประชำสังคม เป็นกำรสร้ำงนวัตกรรม

กำรป้องกันกำรทุจริต และกำรรณรงค์กำรเสริมสร้ำง

จิตสสำนึก คือกำรมีจิตสำธำรณะ และกำรมีส่วนร่วม

ของกิจกรรมเครือข่ำยภำคประชำสังคมอย่ำงต่อเนื่อง 

ซึ่งสอดคล้องกับ โกวิทย์ กังสนันท์ และคณะ [4]  

กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐกับ

ทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
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ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำ-

สังคมในกำรติดตำม กำรตรวจสอบกำรทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบในภำครัฐ เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือ

ข่ำยภำคประชำสงัคม ในกำรดสำเนนิงำนให้เป็นกลไกใน

กำรตรวจสอบซ่ึงสอดคล้องกบัสสำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน [5] กล่ำวถึง ยุทธศำสตร์ชำต ิ

ว ่ำด ้วยกำรป ้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 4 

ยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสสำนึก ค่ำ

นิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้ำงวินัยแก่ทุกภำคส่วน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปรำบ

ปรำมกำรทุจริต ยุทธศำสตร์ที่ 3 : เสริมสร้ำงควำม

แขง็แกร่งแก่หน่วยงำนต่อต้ำนกำรทจุรติ ยทุธศำสตร์ที ่4 

: สร้ำงบุคลำกรมืออำชีพป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริต 

 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ด�าเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ

 สรุปจำกที่ผู้วิจัยนสำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ที่ได้ 

จำกกำรวิจัยระยะที่  1 นสำมำจัดกลุ ่ม (Grouping)  

สร้ำงรูปแบบกำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเครือข่ำยภำค 

ประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ

ใช้เป็นร่ำงรูปแบบในกำรพิจำรณำ และเป็นแนวทำง

ในกำรสร้ำงแบบสอบถำมในกำรตรวจสอบยืนยัน 

รูปแบบกำรดสำเนนิงำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ

และประพฤติมิชอบ ของเครือข่ำยภำคประชำสังคม  

ในเขตภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ดงันี ้(1) ด้ำนกำรมจีติใจ 

ที่สุจริต (2) ด้ำนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ (3) ด้ำนกำร 

มีส่วนร่วม 
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 7 นักวิจัยประจสำสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) องค์ควำมรู้กำรสร้ำงสังคมปลอดยำเสพติดตำมหลักพระพุทธศำสนำ

กองทุนแม่ของแผ่นดิน และ 2) รูปแบบและกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรปัญหำยำเสพติดตำมหลัก

พระพุทธศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทย ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ตัวแทนของประชำกรจำก 4 

กลุ่ม ตำมพื้นที่ในเขตควำมรับผิดชอบของสสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ได้แก่ (1) ตัวอย่ำงในเขตพื้นที่

ภำคเหนือ จสำนวน 2 ชุมชน (2) ตัวอย่ำงในเขตพื้นที่ภำคใต้ จสำนวน 2 ชุมชน (3) ตัวอย่ำงในเขตพื้นที่ภำคกลำง จสำนวน 

6 ชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ คือ แบบ

สัมภำษณ์ มี 4 ฉบับ และ 2) เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ คือ แบบสอบถำม แบบประมำณค่ำ 

5 ระดับ จสำนวน 1 ฉบับ กำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อมูลเชิงคุณภำพ ในกำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ และ 2) ข้อมูล 

เชิงปริมำณ ใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

 ผลกำรวจิยั พบว่ำ 1) องค์ควำมรูก้ำรสร้ำงสงัคมปลอดภยัยำเสพตดิตำมหลกัพระพทุธศำสนำกองทนุแม่ของแผ่น

ดนิในภำคเหนอื ภำคใต้ ภำคกลำง และภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื พบว่ำ ม ี3 หลกั คอื 1) หลกัพทุธธรรม ได้แก่ วธิกีำร 6 

ไตรสกิขำ ศลี 5 อดุมกำรณ์ 4 ประโยชน์ 3 สำมคัค ีอรยิสจั 4 อปรหิำนยิธรรม และหลกักำร 3 ประกำร 2) หลกัภมูปัิญญำ 
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ได้แก่ กิจกรรมต่อยอดกองทุนแม่ กิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติด และ 3) หลักนิติวิทยำศำสตร์และกฎหมำย ได้แก่ สร้ำง

กตกิำชมุชนโดยกำรมส่ีวนร่วม 2) รปูแบบและกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ในกำรจดักำรปัญหำยำเสพตดิตำมหลกั

พระพุทธศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทย พบว่ำ รูปแบบและกระบวนกำรมี 9 ขั้นตอนของกองทุนแม่

ของแผ่นดิน บูรณำกำรเครือข่ำยชุมชน สร้ำงกิจกรรมให้สอดคล้องกับชุมชนและทสำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง มีกฎกติกำ

ของสังคมร่วมกันและมีศำสนำเป็นศูนย์กลำงยึดเหนี่ยวจิตใจ

ค�าส�าคัญ : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง ปัญหำยำเสพติด กองทุนแม่ของแผ่นดิน หลักพระพุทธศำสนำ

Abstract

 This research was aims to study 1) the knowledge of creating a drug-free society in accordance to Kongtunmae 

with the principles of Buddhism in Thailand and 2) the forms and creations to strengthen the management of 

drug abuses in accordance to Kongtunmae with the principles of Buddhism in Thailand. The sample consisted of 

representative of communities from 4 groups in the area under the responsibility of the Office of Narcotics Control 

Board including : 1) Samples in Northern region 2 communities ; 2) Samples in the Southern region 2 communities 

; 3) Samples in the Central Region was 6 communities. The tools used in this research are : 1) Tools used in this 

research for collecting qualitative data is 4 sets of questionnaires and 2) Tools used in this research for collecting 

quantitative data is 1 set of questionnaire with 5 skills rating. The data analyzed by 1) Qualitative data using content 

analysis and 2) Quantitative data, The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation.

 The research results showed that : 1) Knowledge of creating a drug-free society in accordance with the 

principles of Buddhism of Kongtunmae Network in the northern, southern, central and northeastern region has 3 

principles ; 1) Buddhism principles including 6 methods in Threefold Training in Pali Canon, The Five percepts, 4 

ideology benefits, 3 harmony, The Four Noble Truth and principles of 3 wisdom ; 2) Wisdom principles including 

the continuation activity of Kongtunmae on anti-drug activities ; and 3) Forensic and legal principles including the 

creation of rules by community participation. 2) Forms and Creation for strengthening the management of drug 

problem with Buddhism principles of Kongtunmae in Thailand found that there are 9 steps required for integration of 

Kongtunmae Networking community to create activities in accordance with the community and activities continuation, 

including the social rules and religion as the center of the mind.  

Keywords : creations to strengthen, drug abuses, Principles of Buddhism
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บทน�า

 ปัญหำยำเสพติดเป็นภัยคุกคำมต่อควำมมั่นคง

ของประชำคมสงัคมและวฒันธรรมอำเซยีนเป็นอย่ำงยิง่ 

เนื่องจำกยำเสพติดจะทสำลำยศักยภำพของประชำชน

และเยำวชนอำเซียนและส่งผลต่อขีดควำมสำมำรถ

กำรพัฒนำในอนำคต หำกพิจำรณำลักษณะและควำม

เกี่ยวข้องกับปัญหำยำเสพติดของประเทศต่ำง ๆ ใน

อำเซียน อำจแบ่งได้ 3 ส่วน คือ 1) ประเทศที่มีสถำนะ

เป็นผู้ผลิตยำเสพติด ได้แก่ เมียนมำ ซ่ึงเป็นผู้ผลิตฝิ่น 

เฮโรอีน ยำบ้ำ และไอซ์ 2) ประเทศที่มีสถำนะเป็นทำง

ผ่ำนยำเสพติดหรือเป็นเส้นทำงลสำเลียงยำเสพติดจำก

แหล่งผลติในเมยีนมำไปยงัประเทศอืน่ ๆ  ได้แก่ ไทย ลำว  

กัมพูชำ เวียดนำม มำเลเซีย และ 3) ประเทศที่มีสถำนะ

เป็นผูบ้รโิภคหรอืเป็นแหล่งแพร่ระบำดยำเสพตดิ ได้แก่  

ไทย ฟิลิปปินส์ อนิโดนเีซยี มำเลเซยี เพือ่ให้กำรปรำบปรำม 

กำรผลติและกำรลกัลอบลสำเลยีงยำเสพตดิเกดิผลในทำง

ปฏบิตั ิประเทศสมำชกิอำเซยีนได้ใช้ปฏญิญำว่ำด้วยกำร

ปลอดยำเสพติดในอำเซยีน พ.ศ. 2558 ซึง่หมำยถึง “กำร

ดสำเนนิกจิกรรมกำรควบคมุยำเสพตดิทีผ่ดิกฎหมำยอย่ำง

มีประสิทธิภำพและประสบผลสสำเร็จ พร้อมทั้งลดผล

ต่อเนื่องต่ำง ๆ ในเชิงลบอันอำจเกิดขึ้นกับสังคม” เป็น 

กรอบควำมคดิหลกั และได้กสำหนดกรอบทำงยทุธศำสตร์ 

ไว้ 6 กรอบควำมร่วมมอื [1] คอื 1) กรอบควำมร่วมมอืใน

ด้ำนลดอุปทำนยำเสพติด 2) กรอบควำมร่วมมือในด้ำน

กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงชำยแดน 3) กรอบควำมร่วม

มือกำรลดพื้นที่ปลูกพืชเสพติดด้วยกำรพัฒนำทำงเลือก 

4) กรอบควำมร่วมมอืด้ำนกำรสร้ำงภมูคิุม้กนัป้องกนัยำ

เสพตดิ 5) กรอบควำมร่วมมอืด้ำนกำรแก้ไขผูเ้สพยำเสพ

ติด และ 6) กรอบควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำวิชำกำร

และพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ 

 ภำยใต้พัฒนำกำรของควำมร่วมมือในกำรแก้

ปัญหำยำเสพติด และกำรกสำหนดกรอบทำงยุทธศำสตร์

ต่ำง ๆ ดังกล่ำว จะเห็นว่ำถ้ำทุกประเทศในประชำคม

สังคมและวัฒนธรรมอำเซียนให้ควำมร่วมมือดสำเนิน

กำรตำมกลยุทธ์ต่ำง ๆ ที่กสำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง จริงจัง 

และจรงิใจ เชือ่ได้ว่ำปัญหำยำเสพตดิในประเทศอำเซยีน

น่ำจะคลีค่ลำยลงได้ตำมสมควร ถงึแม้ว่ำอำจจะไม่บรรลุ

ถึงเป้ำหมำยกำรเป็นอำเซียนปลอดยำเสพติด ภำยใน  

พ.ศ. 2558 ดังที่กสำหนดไว้ก็ตำม

 สสำหรับประเทศไทย คณะรักษำควำมสงบแห่ง

ชำตแิละรฐับำลมเีจตนำรมณ์และควำมตัง้ใจอนัแน่วแน่

ที่จะลดระดับปัญหำยำเสพติดและปัญหำที่เกี่ยวเนื่อง

ให้ได้มำกที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกำรดสำรง

ชีวิต ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินควำมสงบสุข

ของประชำชนและสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งในกำรแถลง

นโยบำยของรัฐบำลต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 

พ.ศ. 2557 ได้กสำหนดให้ปัญหำยำเสพติดเป็นปัญหำ

เฉพำะหน้ำที่ต้องได้รับกำรป้องกันและแก้ไขโดยกำร

บังคับใช้กฎหมำยที่เข้มงวดและจัดกำรกับปัญหำอื่น ๆ 

ที่เช่ือมโยงต่อเน่ืองให้เบ็ดเสร็จ [2] โดยมียุทธศำสตร์

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. 2558-2562 

จสำนวน 8 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศำสตร์ 

กำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 

2) ยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำผู้เสพผู้ติดยำเสพติด 3) 

ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงและพัฒนำระบบรองรับกำรคืน

คนดีให้สังคม 4) ยุทธศำสตร์กำรควบคุมตัว ยำและผู้ค้ำ

ยำเสพติด 5) ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

6) ยุทธศำสตร์สร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหำ

ยำเสพติด 7) ยุทธศำสตร์กำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน 

และ 8) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำร 

ซึ่งควำมสสำเร็จในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่เป้ำหมำย

นัน้ต้องอำศยัควำมร่วมมอืจำกหน่วยงำนหลำยภำคส่วน

 สสำหรับสถำนกำรณ์กำรค้ำยำเสพติด พบว่ำ กลุ่ม

นักค้ำรำยใหญ่ยังคงมีบทบำทในกำรบงกำรกำรค้ำ 

อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มผู้ลสำเลียงสสำคัญ ได้แก่ ม้ง มูเซอ 

ลีซอ และอำข่ำ โดยเฉพำะกลุ่มม้งที่มีเครือข่ำยใหญ่ 

ครอบคลุมในพื้นที่ภำคเหนือ รวมถึงกลุ ่มนักโทษ 

รำยสสำคญัในเรอืนจสำ และเจ้ำหน้ำทีร่ฐั ซึง่ถอืเป็นตัวจกัร

สสำคญัต่อกำรเปลีย่นแปลงของสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพ

ตดิ สสำหรับกำรเปิดเสรีด้ำนกำรเงินในอนำคตอำจส่งผล

ให้กำรดสำเนนิงำนด้ำนธรุกรรมกำรเงนิของผูค้้ำยำเสพตดิ

มคีวำมซบัซ้อนมำกขึน้ ส่วนสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
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ยำเสพตดิ พบว่ำ กลุม่ผูเ้กีย่วข้องรำยใหม่ยงัคงมสีดัส่วน

ที่สูงทั้งในกลุ่มผู้ค้ำและกลุ่มผู้เสพ โดยเยำวชนอำยุ 15-

24 ปี ยงัคงเป็นกลุม่หลกัทีเ่ข้ำเกีย่วข้องซึง่พบทัง้ทีอ่ยูใ่น

สถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ สสำหรับกลุ่มนักเรียน 

พบว่ำ ระดับชั้นประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนต้น 

เป็นกลุม่ทีม่โีอกำสเข้ำมำเกีย่วข้องกบัยำเสพตดิมำกกว่ำ

กลุ่มอื่น ๆ สสำหรับตัวยำที่แพร่ระบำด พบว่ำ ยำบ้ำยังคง

มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่สูงกว่ำตัวยำอ่ืนอย่ำงชัดเจน 

ในขณะที่ยำไอซ์นั้น กลุ่มนักค้ำยังคงใช้กลยุทธ์ทำงกำร

ตลำดเดมิ ๆ  เพือ่ท่ีจะสร้ำงควำมต้องกำรในตลำดเพิม่มำก

ขึ้น สสำหรับกลุ่มเส่ียงที่สสำคัญต้องเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิด 

ได้แก่ กลุ่มที่ชอบมั่วสุมในร้ำนเกม/อินเทอร์เน็ต กลุ่มที่

มีกำรใช้ยำเสพติดเป็นครั้งครำว และกลุ่มรถซิ่ง รวมถึง 

พื้นที่เสี่ยงที่สสำคัญ ได้แก่ สถำนบันเทิง/สถำนบริกำร 

หอพัก และร้ำนเกม

 จำกสถำนกำรณ์ยำเสพติดดังกล ่ำวข ้ำงต ้น

ทสำให้เห็นภำพควำมรุนแรงและผลกระทบจำกปัญหำ 

ยำเสพติดในสังคมไทยได้เป็นอย่ำงดี วิกฤติยำเสพติด 

นบัแต่จะทวคีวำมรนุแรงขึน้ในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำเป็น

เหตุให้พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย

เดช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรม

รำชินีนำถ ซึ่งเป็น “พ่อและแม่ของแผ่นดิน” ทรงมี 

ควำมห่วงใย และทั้งสองพระองค์ได้ทรงเรียกร้องให้

พสกนิกรชำวไทยร่วมแรงร่วมใจเอำชนะวิกฤติปัญหำ

นี้และได้พระรำชทำน “ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแบบ 

พอเพยีง” และ “กำรรูร้กัสำมคัค”ี เพือ่ให้ประชำชนนสำไป 

ปฏิบัติ เ พ่ือเอำชนะป ัญหำต ่ำง ๆ ได ้อย ่ำงถำวร 

ดังพระรำชดส ำ รัสของสมเด็จพระนำงเจ ้ ำสิริ กิติ์  

พระบรมรำชินีนำถที่ทรงมีรับสั่งว่ำ

 “เรื่องสสำคัญอีกเรื่องหน่ึงท่ีข้ำพเจ้ำอยำกขอควำม

ร่วมมืออย่ำงจริงจังจำกรัฐบำล และคนไทยท้ังชำติ น่ัน

คือกำรแก้ปัญหำยำเสพติด ท่ีบ่อนทสำลำยสังคมไทยมำ

หลำยสิบปีแล้ว และนับวันแต่ละรุนแรงขึ้น สมัยก่อน

ชำวไทยภเูขำ เคยปลกูฝ่ิน พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั 

(รัชกำลที่ 9) ทรงอุตส่ำห์อำบเหง่ือต่ำงนส้ำตั้งโครงกำร

หลวงขึ้นมำแก้ไข ชวนชำวไทยภูเขำให้หันมำปลูก

พืชเมืองหนำวแทน จนขณะนี้ พวกเขำเลิกปลูกฝิ่นไป

แล้ว พืชเมืองหนำวทสำรำยได้ดีกว่ำมำก ข้ำพเจ้ำก็นึก

ว่ำจะเบำใจเรื่องยำเสพติดไปได้ ที่ไหนได้ กลับมีผู้ใช ้

ประเทศไทย เป็นทำงผ่ำนของยำเสพติดและยังมี 

ผูล้กัลอบผลติอกีด้วย โดยเฉพำะชนดิทีแ่พร่ได้เรว็ยิง่กว่ำ

เช้ือโรค คือ ยำบ้ำ เพรำะสำรต้ังต้นในกำรผลิตยำบ้ำน

หำได้ง่ำย ผลก็คือ คนไทยตกเป็นทำสยำบ้ำไปแล้วเป็น 

ล้ำน ๆ  คน ทกุคนมสีขุภำพทรดุโทรม ทัง้ร่ำงกำย ข้ำพเจ้ำ

ไม่สบำยใจเลยที่มีข่ำวว่ำยำบ้ำมีขำยทุกตรอกซอกซอย 

แม้กระทั่งในโรงเรียน หรือในวัด ผู้ผลิตยำเสพติด และ

ผูข้ำยกสำลงัทสำตัวเป็นฆำตกร ฆ่ำลกูหลำนไทยอย่ำงเลอืด

เย็น น่ำเป็นห่วงเหลือเกิน จิตใจ สติปัญญำเส่ือมถอย 

ยำบ้ำและยำเสพติดทัง้หลำย กสำลงัทสำลำยสงัคมไทยอย่ำง

น่ำกลัว...” [3] 

 “...ยำเสพติดนี่ทสำลำยสมอง ทสำลำยจิตใจ ทสำลำย

ร่ำงกำยของเรำ จำกคนลงมำกลำยเป็นสตัว์ทีฆ่่ำได้ แม้แต่

ผู้บังเกิดเกล้ำ ข้ำพเจ้ำจึงชื่นใจนัก ที่ได้ยินท่ำนทั้งหลำย

ปฏิญำณที่จะต่อสู้กับยำเสพติดน้ี ซ่ึงเกิดจำกควำมโลภ

ของคนบำงคนเท่ำนัน้ ไม่ได้คดิถงึผลประโยชน์ส่วนรวม

ของคนหมู่มำก กำรที่ท่ำนมีควำมปรำรถนำดี ตั้งใจดีต่อ

ชำต ิศำสนำ พระมหำกษตัรย์ิ กข็อให้กศุลทัง้หลำย ย้อน

กลับไปปกป้องรักษำทุกท่ำน ให้มีควำมสุข ควำมเจริญ 

รุ่งเรือง สบำยใจ สบำยกำยตลอดไป...” [4] 

 จำกยุทธศำสตร์พระรำชทำน และจำกพระรำช

ทรัพย์ที่ได้ทรงพระรำชทำน หน่วยงำนพลเรือน ตสำรวจ 

ทหำร และบรรดำรำษฎรอำสำจงึเหน็พ้องร่วมกนัว่ำ ควร

นสำพระรำชทรัพย์พระรำชทำนนี้ เป็นกองทุนขวัญถุง

อยู่ในทุกหมู่บ้ำน/ชุมชนที่ต่อสู้กับยำเสพติด เพื่อเป็นที่ 

ยดึเหนีย่วของผูค้น และเป็นสญัลกัษณ์ของควำมห่วงใย

ที ่“แม่ของแผ่นดนิ” มต่ีอพสกนกิรตลอดมำ โดยให้เรยีก

กองทุนนี้ว่ำ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

 กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นเจตนำรมณ์สูงสุด

ที่มุ ่ งหวังให ้ เป ็นศูนย ์รวมของคนในชุมชนที่จะ 

ร่วมกันประกอบกรรมดี เป็นกำรน้อมนสำยุทธศำสตร์

พระรำชทำนของสมเดจ็พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชนินีำถ 

 ในงำนพฒันำทัง้มวลทีมุ่ง่เน้นให้พสกนกิรมอีำชพีสร้ำง
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รำยได้ ส่งเสรมิเศรษฐกจิพอเพยีง ฟ้ืนฟวูฒันธรรม สร้ำง

ภูมิปัญญำท้องถ่ินปกป้องรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ 

พึ่งพำควำมเข้มแข็งของตนเอง ขจัดยำเสพติดบน 

พื้นฐำนของกำรให้อภัยทำงสังคม ควำมรู้รักสำมัคคี 

กำรสร้ำงสมำนฉันท์ของคนในชุมชน กำรร่วมกัน 

เอำชนะปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ด้วยแนวทำงสันติ  

กำรสร้ำงพลังแห่งควำมดี พลังเหล่ำน้ี หำกปรำกฏ 

มำกขึ้นจะทสำให้สังคมและชุมชนน้ัน ๆ เป็นสังคม 

แห่งคุณธรรมอย่ำงแท้จริง 

 อำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณ

ของสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถที่มีต่อ 

พสกนกิรทกุหมูเ่หล่ำ ทีร่่วมกนัป้องกนัและแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพตดิได้ก่อให้เกดิ “กองทนุแม่ของแผ่นดนิ” ก่อเกดิ

พลังในกำรสกัดกั้นและเฝ้ำระวังที่เข้มข้น แข็งแกร่งนสำ

มำสู่ หมู่บ้ำนชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพตดิ “กองทนุแม่ของแผ่นดนิ” เป็นโครงกำรทีม่จีติ

วญิญำณของควำมจงรกัภกัดต่ีอสถำบนัพระมหำกษตัรย์ิ 

 กำรแก้ปัญหำยำเสพติดอำจแก้ได้โดยกำรใช้หลัก

พระพุทธศำสนำมำช่วย เน่ืองจำกพระพุทธศำสนำเป็น

รำกฐำนสสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่ยึดโยงกับวิถีชีวิต

ของคนไทยจำกอดตีจวบจนปัจจบุนั ดงันัน้ กำรบรูณำกำร

หลักพระพุทธศำสนำกับศำสตร์สมัยใหม่เพ่ือแผ่นดิน 

ในประเทศไทยซ่ึงเป็นรูปแบบและกระบวนกำรสร้ำง

ควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรปัญหำยำเสพติดได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่ง ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ำ

ควรมีกำรวิจัยเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนกำรสร้ำง

ควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรปัญหำยำเสพติดตำมหลัก

พระพุทธศำสนำของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแบบอย่ำง

ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำองค์ควำมรู้กำรสร้ำงสังคมปลอด 

ยำเสพตดิตำมหลกัพระพทุธศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดนิ

 2. เพื่อศึกษำรูปแบบและกระบวนกำรสร้ำงควำม

เข้มแขง็ในกำรจดักำรปัญหำยำเสพตดิตำมหลกัพระพทุธ

ศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทย

 ขอบเขตของการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง รูปแบบและกระบวนกำรสร้ำง 

ควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรปัญหำยำเสพติดตำมหลัก

พระพทุธศำสนำกองทนุแม่ของแผ่นดนิในประเทศไทย 

มีขอบเขต ดังนี้

 1.ขอบเขตเนื้อหา

  ขอบเขตเนือ้หำในเรือ่งนี ้ได้แก่ กำรจดักำรควำมรู้ 

เร่ืองกำรป้องกนัปัญหำยำเสพติดตำมหลักพระพุทธศำสนำ 

รูปแบบและกระบวนกำรสร้ำงสังคมปลอดยำเสพติด 

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยชุมชนในกำร

ป้องกันปัญหำยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน หลักธรรมทำง

พระพุทธศำสนำที่บุคคล ชุมชน สังคมนสำมำใช้ในกำร

ป้องกนั แก้ไข เยยีวยำ บสำบดัรกัษำยำเสพตดิ ยทุธศำสตร์

บูรณำกำรเชิงพุทธเพื่อสร้ำงสังคมปลอดยำเสพติด

 2. ขอบเขตด้านประชากร

  2.1 ประชำกร

   ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  

ผู ้บริหำร สมำชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู ้บริหำร

สถำบันกำรศึกษำ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษำ 

ประจสำปีกำรศึกษำ 2560 ในเขตควำมรับผิดชอบของ

สสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.) 

ภำค 1-9 ตำมภูมิภำค ดังนี้

  1) ประชำกรกลุ่มภำคเหนือ ได้แก่ ผู้นสำ

ชุมชน ผูบ้รหิำร สมำชิกกองทนุแม่ของแผ่นดนิ ผูบ้รหิำร

สถำบันกำรศึกษำ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษำ 

ประจสำปีกำรศึกษำ 2560 ในเขตควำมรับผิดชอบ 

ของสสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 

(ป.ป.ส.) ภำค 5 (เชยีงใหม่) และสสำนกังำน ป.ป.ส. ภำค 6  

(พิษณุโลก)

  2) ประชำกรกลุ่มภำคใต้ ได้แก่ ผู้นสำชุมชน 

ผูบ้รหิำร สมำชิกกองทนุแม่ของแผ่นดิน ผูบ้รหิำรสถำบนั

กำรศึกษำ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษำ ประจสำ

ปีกำรศึกษำ 2560 ในเขตควำมรับผิดชอบของสสำนักงำน

ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.) ภำค 8 

(สุรำษฎร์ธำนี) และสสำนักงำน ป.ป.ส. ภำค 9 (สงขลำ)
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  3) ประชำกรกลุ่มภำคกลำง ได้แก่ ผู้นสำ

ชมุชน ผูบ้รหิำร สมำชกิกองทนุแม่ของแผ่นดนิ ผูบ้รหิำร

สถำบันกำรศึกษำ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษำ 

ประจสำปีกำรศึกษำ 2560 ในเขตควำมรับผิดชอบของ

สสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.) 

ภำค 1 (ทุ่งสองห้อง) และสสำนักงำน ป.ป.ส. ภำค 2 

(ชลบุรี) และสสำนักงำน ป.ป.ส. ภำค 7 (หลักสี่)

  4) ประชำกรกลุม่ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ได้แก่ ผูน้สำชมุชน ผูบ้รหิำร สมำชกิกองทนุแม่ของแผ่นดนิ 

ผู้บริหำรสถำบันกำรศึกษำ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/

นกัศกึษำ ประจสำปีกำรศกึษำ 2560 ในเขตควำมรบัผดิชอบ 

ของสสำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ (ป.ป.ส.) 

ภำค 3 (นครรำชสมีำ) และสสำนกังำน ป.ป.ส. ภำค 4 (ขอนแก่น)

 2.2 กลุ่มตัวอย่ำง

 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ตัวแทนของประชำกรจำก 

4 กลุ่ม ตำมพื้นที่ในเขตควำมรับผิดชอบของสสำนักงำน

ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.) ได้แก่

  1) กลุ ่มตัวอย่ำงในเขตพื้นที่ภำคเหนือ 

จสำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้ำนบำงกระบำน จังหวัด

สุโขทัย และชุมชนบ้ำนปงถส้ำ จังหวัดลสำปำง

  2)   กลุม่ตวัอย่ำงในเขตพืน้ทีภ่ำคใต้ จสำนวน 

2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้ำนคลองทรำย จังหวัดปัตตำนี 

และชุมชนบ้ำนสำมพัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

  3) กลุ ่มตัวอย่ำงในเขตพ้ืนท่ีภำคกลำง 

จสำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนริมทำงรถไฟสำยท่ำเรือ 

เขตคลองเตย ชมุชนมสัยดินรูุล้ย่ำกนี เขตจอมทอง ชมุชน

วัดปำกบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร ชุมชน

ภเูขำทอง จงัหวดัฉะเชงิเทรำ ชมุชนคลองปีกนก จงัหวดั

สมุทรสำคร และชุมชนนครทอง จังหวัดสมุทรปรำกำร

  4) กลุม่ตวัอย่ำงในเขตพืน้ทีภ่ำคตะวนัออก

เฉียงเหนือ จสำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้ำนโนนอุดม 

จังหวัดขอนแก่น และชุมชนบ้ำนหนองตำเข้ม จังหวัด

บุรีรัมย์ 

 กำรคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่ำงในแต่ละภมูภิำค ทัง้ 4 ภำค 

ใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling)  

โดยมีเกณฑ์กำรคัดเลือก ดังนี้

 1. พื้นที่วิจัยกองทุนแม่ของแผ่นดินในภูมิภำค 

ต่ำง ๆ มีเกณฑ์กำรคัดเลือก ดังนี้

  1.1 เป็นชมุชนทีน่สำหลกัพระพทุธศำสนำมำใช้

ในหลำยมิติของชีวิต เป็นเป้ำหมำยของกำรดสำเนินชีวิต 

และเป็นกำรใช้ชีวิตวิถีพุทธ

  1.2 เป็นชุมชนชำวพุทธขนำดใหญ่หรือม ี

เครือข่ำยกว้ำงขวำง เพื่อให้ได้ภำพโครงสร้ำงองค์กร

ขนำดใหญ่ที่มีบุคคลหลำยกลุ ่ม หลำยหน้ำที่  และ 

หลำยชนช้ันสถำนะ ได้รูปแบบควำมสัมพันธ์ใน 

กำรบริหำรจัดกำรและกระบวนกำรด ้ำนต ่ำง ๆ  

ที่ขับเคลื่อนให้ชุมชนขนำดใหญ่นั้นมีควำมเข้มแข็ง 

และต้ำนทำนกระแสโลกำภิวัตน์ได้

  1.3 เป ็นชุมชนที่ เข ้มแข็งมีแนวคิดและ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปถึงประชำชนระดับรำกหญ้ำ

ซึ่งเป็นประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศ

  1.4 เป็นชุมชนชำวพุทธที่ข้ำมพ้นลัทธิทำง

ศำสนำ ถึงแม้ว่ำพิธีกรรมของชุมชนจะใช้หลักคสำสอน

ของพุทธศำสนำนิกำยเถรวำท หรือมหำยำนก็ตำมแต่

กำรปฏิบัติจริงมีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำชุมชนและสังคม

  1.5 เป็นชมุชนในหลำยสภำพเงือ่นไขแวดล้อม 

เพือ่ให้เหน็ภำพกำรประยกุต์ใช้หลกัพระพทุธศำสนำใน

เงื่อนไขต่ำง ๆ ของสังคม

  1.6 เป็นชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งและมีแนว

ปฏบิตัทิีด่ใีนกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ โดย

รับกำรคัดเลือกและรับรองจำกสสำนักงำนป้องกันและ

ปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.)

 2. คุณสมบัติของประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำงผู ้ให้

ข้อมูลมีหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก ดังนี้

  2.1 ผู้ให้ข้อมูลสสำคัญขั้นกำรพัฒนำและได้รับ 

ผลกระทบจำกรูปแบบกำรสร้ำงสังคมปลอดยำเสพติด

กองทุนแม่ของแผ่นดินตำมหลักพระพุทธศำสนำใน

แต่ละประเด็นในแต่ภูมิภำค ประกอบด้วย ผู้บริหำร

กองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้นสำชุมชน สมำชิกกองทุนแม่

ของแผ่นดิน ผู้บริหำรสถำบันกำรศึกษำ ครู ผู้ปกครอง 

และนักเรียน/นักศึกษำในพื้นที่วิจัย ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือก 

ผู้ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่กสำหนดต่อไปนี้ คือ 
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  1) เป็นผู้บริหำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

ผู ้นสำชุมชน และสมำชิกกองทุน ผู ้บริหำรสถำบัน 

กำรศึกษำ ครู ผู ้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษำใน

โรงเรียนดังกล่ำวมำไม่ตส่ำกว่ำ 3 ปี

   2)  เป็นผูท้ีพ่ร้อมจะแนะนสำสนบัสนนุ ช่วย

เหลือและเป็นแบบอย่ำงที่ดีในหน่วยงำน

   3) เป็นผู ้ปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

พระพุทธศำสนำในชีวิตประจสำวัน

   4)  เป็นผูส้มคัรใจยนิดร่ีวมมอืในกำรศกึษำ

วิจัยอย่ำงเต็มที่

  2.2 ผู้ให้ข้อมูลสสำคัญขั้นกำรประเมินผลรูปแบบ

กำรสร้ำงสังคมปลอดยำเสพติดตำมหลักพระพุทธ

ศำสนำในแต่ละภูมิภำค ประกอบด้วย 1) ผู้บริหำรกลุ่ม

สงัฆพฒันำ / สมำชกิกลุม่สงัฆพฒันำ 2) ผูบ้รหิำรกองทนุ

แม่ของแผ่นดนิ/สมำชกิกลุม่สงัฆพฒันำ 3) ผูน้สำชมุชนวถิี

พทุธ/สมำชกิชมุชนวถิพีทุธ 4) ผูเ้ชีย่วชำญ/ผูท้รงคณุวฒุิ

ด้ำนต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง และ 5) ผูบ้รหิำรสถำบนักำรศกึษำ 

ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษำ 

วิธีด�าเนินการวิจัย

การด�าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฎีจำกเอกสำรและงำนวิจัยที่

เกีย่วข้องกบัรปูแบบและกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ 

ในกำรจดักำรปัญหำยำเสพตดิตำมหลกัพระพทุธศำสนำ

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

  ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้

ดสำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยจำกแนวคิด 

ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษำในขั้นตอนท่ี 1 

ซึ่งผู้วิจัยได้สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ เครื่องมือ

วจิยัทีใ่ช้รวบรวมข้อมลูเชงิคณุภำพ ได้แก่ แบบสมัภำษณ์

เกี่ยวกับองค์ควำมรู้กำรสร้ำงสังคมปลอดยำเสพติดตำม

หลักพระพุทธศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ 

รูปแบบและกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร

จดักำรปัญหำยำเสพตดิตำมหลกัพระพทุธศำสนำกองทนุ

แม่ของแผ่นดินในประเทศไทย นสำแบบสัมภำษณ์ให้

ผู้ทรงคุณวุฒิ จสำนวน 3 คน พิจำรณำควำมสอดคล้องกับ

แบบสัมภำษณ์กับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ผู้วิจัยได้

ปรบัปรงุแบบสมัภำษณ์ตำมคสำแนะนสำของผูท้รงคณุวฒุิ

  ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดสำเนิน

กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยดสำเนนิกำรจดัเกบ็ข้อมลูอย่ำง

เป็นระบบ ดังนี้

  1) กำรรวบรวมเอกสำร (documentary study) ได้แก่ 

แนวคิดทฤษฎีทำงกำรป้องกันยำเสพติดตำมแนวคิด

ภูมิปัญญำทำงพุทธศำสนำ ขบวนพระพุทธศำสนำ 

เพื่อสังคม โรงเรียนตัวอย่ำงวิถีพุทธ ชุมชนวิถีพุทธ  

กำรบริหำรจัดกำรแนวพุทธ กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้

 2) กำรสงัเกตแบบไม่มส่ีวนร่วม (non-participation 

observation) สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและกำรจัด

โครงกำร/กจิกรรมกำรเรยีนรูใ้นวดั โรงเรยีนตวัอย่ำงวถิี

พุทธและชุมชน

 3) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (in-depth interview)  

ผู ้บริหำรกลุ ่มสังฆพัฒนำ ผู ้บริหำรกองทุนแม่ของ

แผ่นดิน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้เชี่ยวชำญฯ ผู้นสำชุมชน/

สมำชิกชุมชน/สมำชิกกองทุน นักเรียน/นักศึกษำ  

ผู ้ปกครองนักเรียน/นักศึกษำ เกี่ยวกับองค์ควำมรู ้ 

กำรสร้ำงสังคมปลอดภัยยำเสพติดตำมหลักพระพุทธ

ศำสนำในวัด ในสถำนศึกษำ และในชุมชน

  4) กำรประชมุระดมควำมคดิเหน็ (brainstorming)  

ผู ้ เ ชี่ ย ว ช ำ ญ  เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ ค ว ำ ม ถู ก ต ้ อ ง แ ล ะ 

ควำมเหมำะสมขององค์ควำมรู ้ รูปแบบ กระบวน 

กำรยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสังคมปลอดยำเสพติดตำม 

หลักพระพุทธศำสนำ

  5) กำรรวบรวมเอกสำร (documentary study) 

ได ้แก ่  แบบบันทึกควำมคิดเห็นสสำหรับผู ้บริหำร 

กลุ ่มสังฆพัฒนำ ผู ้บริหำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน  

ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ ผู ้นสำชุมชน สมำชิกชุมชน  

สมำชิกกองทุน นักเรียน นักศึกษำ ผู้ปกครองนักเรียน/

นักศึกษำ เก่ียวกับองค์ควำมรู ้ กระบวนกำรจัดกำร 

ควำมรู้ รูปแบบ/กระบวนกำร/ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง

สังคมปลอดภัยยำเสพติดตำมหลักพระพุทธศำสนำ
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 ข้ันตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและตีความ 

หลักฐานข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการ ดังนี้

  1) กำรวิเครำะห์เอกสำร (documentary analysis) 

และกำรวเิครำะห์เปรยีบเทยีบควำมเหมอืนและแตกต่ำง

ของข้อมูล (constant comparison) และใช้วิธีกำรตรวจ

สอบข้อมลูแบบสำมเส้ำ (Triangulation) โดยตรวจสอบ

สองด้ำน คือ ด้ำนข้อมูลและด้ำนวิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

  2) กำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นกำรวิเครำะห์โดยกำร

เปรียบเทียบข้อมูล กำรจสำแนกชนิดของข้อมูล ใช้กำร

วิเครำะห์เนื้อหำ ซึ่งเป็นกำรวิเครำะห์ตีควำมจำกข้อมูล

ที่ได้จำกกำรศึกษำในภำคสนำม โดยกระบวนกำรนสำ

ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร คสำบรรยำย รูปภำพ เป็นต้น มำจัด

หมวดหมูข้่อมลู ลงรหสั (Coding) แยกประเภท (Cluster 

of themes) และ Domain สร้ำงข้อสรุปแบบอุปนัย 

(Induction) หรือโครงสร้ำงสสำคัญ (Essential structure) 

เพื่อนสำมำสรุปประมวลเป็นหลักกำรหรือข้อเสนอเชิง

ทฤษฎี (Proposition) ซึ่งเป็นกำรสรุปจำกสิ่งที่เป็น 

รูปธรรมให้เป็นนำมธรรม กำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเกิด

ขึ้นทุกขั้นตอนของวงจรกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร โดย

ใช้เทคนิคกำรประชุมกลุ่มเพื่อกำรวิเครำะห์ วิจำรณ์

สถำนกำรณ์อย่ำงลึกซึ้ง (Critical reflection technique) 

ในทุกขั้นตอนของกำรวิจัย คือ 1) อธิบำยสถำนกำรณ์  

2) ตรวจสอบข้อมลูให้แน่ใจว่ำข้อมลูถกูต้อง 3) จดัหมวด

หมู ่และแยกประเภทตำมกลุม่ข้อมลูตำมหวัข้อ (Theme) 

ที่เหมำะสม และ 4) เปรียบเทียบข้อแตกต่ำง ควำม

คล้ำยคลึงของข้อมูลแต่ละประเภท โดยกำรวิเครำะห์

วิจำรณ์อย่ำงลึกซึ้งกับทีมงำนที่ร่วมวิจัย

สรุปผลการวิจัย

 1. องค์ควำมรูก้ำรสร้ำงสงัคมปลอดยำเสพตดิตำม

หลักพระพุทธศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดินในภำค

เหนือ ภำคใต้ ภำคกลำง และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

   1.1 องค์ควำมรู ้กำรสร้ำงสังคมปลอด 

ยำเสพติดตำมหลักพระพุทธศำสนำกองทุนแม่ของ 

แผ่นดินในภำคเหนือ พบว่ำ 

   1) ชุมชนบ้ำนบำงกระบวน จังหวัด

สุโขทัยใช้หลักพระพุทธศำสนำโดยมีกำรดูแลกันแบบ

เครือญำติพี่น้อง ยึดหลักสันติวิธี รักใคร่ ปรองดองกัน 

มีควำมรัก สำมัคคีกันในชุมชน มีควำมโอบอ้อมอำรีกัน

ของคนในชุมชน

   2) ชุมชนปงถส้ำ จังหวัดลสำปำง ใช้

หลักพระพุทธศำสนำในกำรบริหำรกองทุนแม่ของ

แผ่นดิน ดังนี้ (1) หลักไตรสิกขำ คือ กำรรักษำศีล เจริญ

สมำธแิละเจรญิปัญญำ (2) หลกัอรยิสจั 4 ในกำรทสำควำม

เข้ำใจปัญหำและวเิครำะห์หำสำเหตุของปัญหำยำเสพติด 

คิดค้นวิธีกำรแก้ไขและนสำสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งประเมิน

ผลกำรดสำเนินกำรเพื่อกำรพัฒนำ (3) หลักอปบริหำร 

นิยธรรม ใช้เป็นหลักในกำรอยู่ร่วมกันเป็นคณะ มีกำร

รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทสำ ร่วมรับผลแห่งกำรกระทสำ 

คือ ควำมเป็นกติกำของสังคม 4) หลักสำมัคคี คือ  

กำรสร้ำงควำมสำมคัคี ปรองดอง เกือ้กลูกนั รกัใคร่ เมตตำ 

ทสำให้ชุมชนมีควำมสำมัคคี และ (5) หลักประโยชน์ 3 

ประกำร เป็นฐำนคิดของหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบด้วย หลกัประโยชน์ในชำตนิี ้(หลกัทฏิธมัมกิตัถ

ประโยชน์) โดยเน้นให้คนในชมุชนดสำรงชีวติอย่ำงเหมำะ

สมรู้จักแสวงหำทรัพย์ กำรเก็บรักษำทรัพย์อย่ำงถูกวิธี 

หลกัประโยชน์ชำตหิน้ำ (หลกัสมัปรำยกิกตัถประโยชน์)

  1.2 องค์ความรู ้การสร้างสังคมปลอด 

ยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนากองทุนแม่ของ 

แผ่นดินในภาคใต้ พบว่า 

    1) ชุมชนบ้ำนคลองทรำย จังหวัด

ปัตตำนี ใช้หลักพระพุทธศำสนำในกำรบริหำรกองทุน

แม่ของแผ่นดิน ดังนี้ (1) ใช้หลักควำมสำมัคคี มีควำม

รกัใคร่ ช่วยเหลอืกนั พึง่พำอำศยักนั ช่วยเหลอืซึง่กนัและ

กนั (2) ยดึหลกัควำมยตุธิรรม (3) ใช้ควำมอดทน แบ่งปัน 

(4) ฝึกให้รูจ้กับำปบญุคณุโทษ ปล่อยวำงของปัญหำ และ

กำรทสำบุญกุศลโดยกำรบริจำคเงินเพื่อกองทุนแม่ของ

แผ่นดินเป็นกำรให้ผู้อื่น แบ่งปันคนที่ขำดเหลือ และ

แสดงถึงควำมมีนส้ำใจ

    2) ชุมชนบ้ำนสำมพัน จังหวัด

สุรำษฎร์ธำนี ใช้หลักศำสนำ คือ (1) ละเว้นควำมช่ัว

ทั่งปวง ทสำควำมดีให้เต็มเปี่ยม ทสำจิตให้บริสุทธิ์ และ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

145ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

(2) กำรรณรงค์ให้เข้ำวัดฟังเทศ ฟังธรรมและร่วมกัน

ทสำควำมสะอำดวัด

   1.3 องค์ความรู ้การสร้างสังคมปลอด 

ยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนากองทุนแม่ของ 

แผ่นดินในภาคกลาง พบว่า

 1) ชุมชนริมทำงรถไฟท่ำเรือ เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหำนคร ใช้คุณธรรมนสำใจ ดังนี้ (1) กำรยึด

ไตรสิกขำ (2) กำรยึดหลักอริยสัจ 4 โดยมีกำรปลูกจิต

สสำนึก และเน้นกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในกำร

ค้นหำปัญหำ แก้ไขปัญหำร่วมกัน โดยใช้หลักอริยสัจ 4 

ในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในปัญหำและวเิครำะห์หำสำเหตุ

ของปัญหำยำเสพติด คิดค้นวิธีกำรแก้ไข และนสำสู่กำร

ปฏิบัติรวมทั้งประเมินผลกำรดสำเนินกำรเพื่อกำรพัฒนำ

ต่อไป (3) ยึดหลักศีล 5 ให้มีศีลธรรม คุณธรรมนสำจิตใจ

ให้เกดิสขุ โดยให้ทกุภำคส่วนในชมุชนยดึหลกัศลี 5 ใน

กำรปฏบิตัติน และปฏบิตังิำนโดยกำรสอดแทรกในกำร

ทสำประชำคม (4) หลกัสำมคัค ีคอื กำรสร้ำงควำมสำมคัคี 

ปรองดอง เกื้อกูลกัน รักใคร่ เมตตำ ซ่ึงทสำให้ชุมชน 

มีควำมสำมัคคี มีควำมเข้มแข็ง (5) หลักกฎแห่งกรรม 

ทสำดีได้ดี ทสำชั่วได้ชั่ว ควำมบริสุทธ์ใจในกำรทสำงำน

ร่วมกับชุมชน

 2)  ชุมชนมัสยิดนูรุ ้สย ่ ำ กีน เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหำนคร ยึดหลักศำสนำอิสลำม ดังน้ี (1) 

ครอบครัว ยึดหลักควำมรัก ควำมเข้ำใจซ่ึงกันและกัน 

สร้ำงควำมอบอุ่นในครอบครัว (2) ชุมชนเน้นกำรม ี

ส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยกำรให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ในกำรค้นหำปัญหำ กำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน โดยใช้ 

หลักศำสนำอิสลำมตำมบริบทของพื้นที่

 3) ชุมชนวัดปำกบ่อ เขตสวนหลวง ใช้หลัก

ศำสนำ ดังนี้ (1) ใช้หลัก บวร คือ บ้ำน วัด โรงเรียนร่วม

กันแก้ไขปัญหำยำเสพติด (2) ใช้หลัก บรม คือ บ้ำน

โรงเรียน มัสยิดตำมหลักศำสนำที่ประชำชนนับถือใน

พื้นที่ให้ควำมศรัทธำตำมควำมเชื่อทำงศำสนำในกรณี

ของชุมชนมุสลิม (3) ครอบครัว จะสร้ำงควำมรัก ควำม

เข้ำใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้ครอบครัวมีควำมเข้มแข็ง 

(4) วัดเป็นที่บสำเพ็ญกุศล และเป็นที่ขัดเกลำเยำวชน เช่น 

กำรทสำโครงกำรบรรพชำสำมเณรฤดรู้อนเพือ่ให้เยำวชน

เข้ำวดั (5) ใช้หลกัควำมร่วมมอืของบ้ำน วดั โรงเรยีนใน

กำรทสำกิจกรรม เช่น โครงกำรไหว้พระ 9 วัด กำรระดม

ทุนเพื่อเพิ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยกำรทอดผ้ำป่ำ

ขยะ และ (6) ใช้หลักควำมสำมัคคี โดยเน้นให้ชุมชน

มีควำมสำมัคคี และผู้นสำชุมชน มีควำมเข้มแข็งและ 

เสยีสละ ดสำเนนิชวีติเป็นแบบอย่ำงกบัสมำชกิของชมุชน

 4) ชุมชนปีกนก จังหวัดสมุทรสำคร ใช้หลัก

พระพุทธศำสนำ คือ 1) ยึดหลักทำงสำยกลำง 2) ทสำดี 

ได้ดี ทสำชั่ว ได้ชั่ว และ 3) ศีล 5

 5) ชุมชนนครทอง จังหวัดสมุทรปรำกำร ใช้หลัก

พระพุทธศำสนำ คือ หลักสันติวิธี โดยกำรให้อภัย ให้

โอกำส ใช้หมูบ้่ำนเป็นโรงพยำบำล ใช้กรรมกำรกองทนุ

แม่เป็นหมอ ใช้บ้ำนเป็นเตียงผู้ป่วย ยำที่ใช้ คือ กำรเยี่ยม

ผู้ป่วย

 6) ชุมชนภูเขำทอง จังหวัดฉะเชิงเทรำ ใช้หลัก

พระพุทธศำสนำ ดังนี้ (1) ใช้หลักสันติวิธี โดยกำร

สร้ำงควำมเข้ำใจกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหำ ให้ควำม

รัก ควำมเมตตำ (2) ใช้หลักกำรมีส่วนร่วม โดยมีกำร

ร่วมกันทสำบุญทุกเทศกำล โดยเฉพำะวันแม่ มีกำร

จัดเจริญพระพุทธมนต์ และทอดผ้ำป่ำ (3) เสียสละ 

กรรมกำรกองทุนแม่ทุกคนมีควำมเสียสละ ทสำงำนด้วย

จิตอำสำ และ (4) ใช้ควำมซื่อสัตย์ ทุกครัวเรือนใช้หลัก 

ควำมซือ่สตัย์ ไม่ช่วยบตุรหลำนในทำงทีผ่ดิ ใช้วธีิเปิดใจ

เพื่อให้ทุกคนมีควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน

     1.4 องค์ความรู้การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตาม

หลักพระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า

  1) ชุมชนบ้ำนโนนอดุม จงัหวดัขอนแก่น ใช้หลกั

พระพุทธศำสนำในกำรบริหำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

ดงันี ้(1) ชุมชนใช้หลกัรู ้รกั สำมคัค ี2) ประหยดั อดออม 

และมคีวำมพอเพยีง 3) กำรมส่ีวนร่วมของชมุชน และ 4) 

กำรเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ อดทน อดกลัน้ มนีสำ้ใจ ขยนัหมัน่เพยีร

  2) ชมุชนบ้ำนหนองตำเข้ม จงัหวดับรุรีมัย์ ใช้หลกั

พระพุทธศำสนำในกำรบริหำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

ดังน้ี (1) กำรสร้ำงชุมชนต้นแบบตำมหลักศำสนำ 
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คือ สร้ำงครอบครัวอบอุ่น กำรสร้ำงจิตใจของคนใน

ชุมชน (2) กำรใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เก่ียวกับ 

กำรป้องกันยำเสพติดตำมหลักพระพุทธศำสนำ โดย 

กำรสร้ำงจติสสำนกึให้ประชำชน รูจ้กัคณุธรรม จรยิธรรม 

กำรทสำดีได้ดี ทสำชั่วได้ชั่ว กำรสร้ำงวินัย ซึ่งเริ่มจำก

ครอบครัว และได้ขยำยไปสู่คนในชุมชน (3) กำรนสำ

คุณธรรม จริยธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนโดยใช้

กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจของ

คนในชุมชน ทสำให้กำรบรหิำรงำนเป็นไปด้วยด ีสำมำรถ

ขับเคลื่อนงำนจนเป็นชุมชนต้นแบบได้ และ 4) ใช้หลัก

กำรสร้ำงศรัทธำจำกกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยถือว่ำ

เป็นทนุศรทัธำ ทนุทำงปัญญำ ทนุศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่ศนูย์รวม

ของคนในชุมชน

  2. ผลการศึกษารูปแบบและกระบวนการสร้าง

ความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลัก

พระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในภาคเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ำ 

ในทุกภำคของประเทศไทยมีกระบวนกำรที่สสำคัญ 9 

ประกำร ในกำรที่จะสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำร

ยำเสพตดิในชมุชนของตนเอง ประกอบด้วย 1) ทสำควำม

เข้ำใจทกุครวัเรอืน 2) รบัสมคัรคณะกรรมกำรกองทนุแม่ 

3) รับสมัครสมำชิกเข้ำร่วมโครงกำร 4) จัดตั้งกฎชุมชน

เข้มแขง็ 5) ให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจเรือ่งยำเสพตดิ 6) จดัตัง้

กองทุนแก้ไขปัญหำยำเสพติด 7) ประชำคมคัดแยกด้วย

สนัตวิธิ ี8) จดักจิกรรมร่วมกนัของสมำชกิอย่ำงต่อเนือ่ง 

และ 9) รักษำสถำนะของชุมชนเข้มแข็ง 

 ซึ่งในแต่ละภำคมีองค์ประกอบในกำรบริหำร

จัดกำรที่ต่ำงกันออกไปตำมบริบทของชุมชน ดังน้ี  

1) ภาคเหนือ มีจุดแข็ง คือ กำรที่มีผู้นสำชุมชนที่เข้มแข็ง 

และสมำชิกในชุมชนมีควำมรัก สำมัคคีกัน และ 

กำรจดักจิกรรมจะเน้นไปทำงกจิกรรมทำงศำสนำโดยมี

วัดเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชน 2) ภาคใต้ มีจุดแข็ง 

คือ เน้นเรื่องกำรทสำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน 

เพรำะเชื่อว ่ ำจะทสำให ้สมำชิกมีควำมสำมัคคีกัน  

ทสำให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งจะสำมำรถเป็นกสำลังสสำคัญใน

กำรต่อต้ำนและกสำจัดยำเสพติดให้หมดไปจำกชุมชน  

3) ภาคกลาง มีจุดแข็ง คือ กำรที่มีศำสนำเป็นศูนย์รวม

จิตใจของคนในชุมชน เน้นกำรบริหำรจัดกำรแบบ 

“บวร” บ้ำน วัด โรงเรียน ส่วนในชุมชนที่นับถือศำสนำ

อิสลำมก็มีกำรทสำกิจกรรมกันอย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน  

ในรูปแบบ “บรม” บ้ำน โรงเรียน มัสยิดโดยกิจกรรม

ส ่วนใหญ ่ของชุมชนทำงภำคกลำงจะเน ้นเรื่อง 

ควำมสำมัคคี  กำรใช ้ เวลำว ่ำงให ้ เป ็นประโยชน  ์

ของสมำชกิในกลุม่วยัต่ำง ๆ  4) ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

มีจุดแข็ง คือ กำรที่มีศำสนำเป็นศูนย์รวมจิตใจของคน 

ในชุมชน และกิจกรรมที่ดสำเนินกำรก็เป็นกิจกรรม 

ทำงศำสนำ เน้นกำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำง

จิตสสำนึกที่ดีให้คนในชุมชน 

การอภิปรายผล

 1) จำกผลกำรวจิยั พบว่ำ กองทนุแม่ของแผ่นดนิใน

ภำคเหนือมีองค์ประกอบของรูปแบบและกระบวนกำร

สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรปัญหำยำเสพติดตำม

หลักพระพุทธศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เป็น 

จุดแข็ง คือ กำรที่มีผู้นสำชุมชนที่เข้มแข็งและสมำชิกใน

ชมุชนมคีวำมรกั สำมคัคกีนั และกำรจดักจิกรรมจะเน้น

ไปทำงกจิกรรมทำงศำสนำโดยมวีดัเป็นศนูย์รวมใจของ

คนในชมุชน อนัเนือ่งมำจำก ผูน้สำชมุชนมภีำวะผูน้สำสงูใน

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรป้องกันยำเสพติด 

ตำมหลักพระพุทธศำสนำ ซึ่งสมำชิกของชุมชนมีควำม

ศรทัธำในพทุธศำสนำสสำหรบักำรดสำเนนิชวีติเป็นทนุเดมิ

อยูแ่ล้ว ซึง่สอดคล้องกบั วโิรจน์ ชสำนำญกำร [5] ได้ศกึษำ

เรื่องกำรมีส่วนร่วมของผู้นสำชุมชน ในกำรแก้ไขปัญหำ

ยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนในตสำบลเหมืองง่ำ 

อสำเภอเมือง จังหวัดลสำพูน พบว่ำ ผู้นสำชุมชนส่วนใหญ่มี

ส่วนในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของเด็กและเยำวชน

อยู่ในระดับมำก และควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรกำรกำร

แก้ไขปัญหำยำเสพติดในเดก็และเยำวชนของผูน้สำชุมชน

ส่วนใหญ่มีควำมเห็นด้วยอย่ำงยิ่งในกำรช่วย กำรแก้

ปัญหำยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชน ทสำให้ผลกำร

ดสำเนนิงำนกำรมส่ีวนร่วมของผูน้สำชมุชน สำมำรถดสำเนนิ

กำรปรำบปรำมยำเสพตดิทีผ่่ำนมำในปี พ.ศ. 2545-2548 
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นัน้ทสำให้กำรแพร่ระบำดของยำเสพตดิลดลง จสำนวนผูค้้ำ

ลดลง ผู้เสพลดลง และทสำให้เด็กและเยำวชนไม่เข้ำไป

ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดในเขตพ้ืนท่ีตสำบลเหมืองง่ำ อสำเภอ

เมือง จังหวัดลสำพูน 

 2. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ในภำคใต้มีองค์ประกอบของรูปแบบและกระบวนกำร

สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรปัญหำยำเสพติดตำม

หลักพระพุทธศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดินท่ีเป็น

จุดแข็ง คือ กำรทสำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน 

อันเนื่องมำจำกมีควำมเชื่อว่ำจะทสำให้สมำชิกมีควำม

สำมคัคกีนั ทสำให้ชมุชนเข้มแขง็ ซึง่จะสำมำรถเป็นกสำลงั

สสำคญัในกำรต่อต้ำนและกสำจดัยำเสพตดิให้หมดไปจำก

ชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับสถำบันวิจัยสังคม จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย [6] ได้ทสำกำรวิจัยเรื่องบทเรียนกำรดสำเนิน

งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติดในสถำนศึกษำควรใช้หลัก “เข้ำถึง เข้ำใจ และ

ให้โอกำส” โดยเข้ำถึง คือ ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งนักเรียน  

ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน หน่วยงำนภำครัฐและ

ภำคเอกชน ทุกฝ่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดสำเนินงำน 

ด้ำนยำเสพติด เข้ำใจ คือ ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเร่ือง 

ยำเสพตดิ เข้ำใจสภำพ ปัญหำ ควำมสนใจ ควำมต้องกำร 

ร่วมกันระหว่ำงนักเรียน ครูและผู ้ปกครอง และ 

ให้โอกำสนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และนักเรียนที่เกี่ยวข้อง

กับยำเสพติดปรับปรุงตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 3. จำกผลกำรวจิยั พบว่ำ กองทนุแม่ของแผ่นดนิใน

ภำคกลำงมีองค์ประกอบของรูปแบบและกระบวนกำร

สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรปัญหำยำเสพติดตำม

หลักพระพุทธศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดินท่ีเป็น 

จุดแข็ง คือ กำรที่มีศำสนำเป็นศูนย์รวมจิตใจของคน 

ในชุมชน เน้นกำรบริหำรจัดกำรแบบ “บวร” บ้ำน  

วัด โรงเรียน อำจเน่ืองมำจำกศำสนำเป็นวิถีชีวิตของ

คนในภำคกลำง ดังนั้นศำสนำจึงเป็นที่รวมใจของ

ชมุชน และสำมำรถนสำมำเชือ่มโยงกบักำรจดักำรปัญหำ

ยำเสพติดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

ซึ่งสอดคล้องกับไผท วงศ์อนุตรโรจน์ [7] ท่ีได้ศึกษำ

เรื่องกระบวนกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยทำงสังคม 

: กรณีศึกษำบ้ำนหนองขำว อสำเภอท่ำม่วง จังหวัด

กำญจนบุรี พบว่ำ โครงสร้ำง และพื้นฐำนเครือข่ำย

ควำมสัมพันธ์ที่มีในชุมชน อันประกอบด้วย ควำม

สัมพันธ์แบบเครือญำติ เพื่อนบ้ำน และพรรคพวกเพื่อน

ฝูง ควำมสมัพันธ์ผ่ำนกำรประกอบอำชีพ ควำมสมัพันธ์

ผ่ำนประเพณี พิธีกรรม ควำมเช่ือ และวัฒนธรรม วัด 

โรงเรียน และโครงสร้ำงและช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร 

เป็นรำกฐำนที่สสำคัญที่นสำไปสู่ควำมร่วมมือในชุมชน 

และควำมสัมพันธ์ในลักษณะต่ำง ๆ น้ีได้พัฒนำไปสู่

กลุ่มที่มีควำมเป็นทำงกำรมำกขึ้น 

 4.  จำกผลกำรวจิยั พบว่ำ ในชุมชนทีน่บัถอืศำสนำ

อิสลำมก็มีกำรทสำกิจกรรมกันอย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน  

ในรูปแบบ “บรม” บ้ำน โรงเรียน มัสยิดโดยกิจกรรม 

ส ่วนใหญ ่ของชุมชนทำงภำคกลำงจะเน ้นเรื่อง 

ควำมสำมัคคี กำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ของ

สมำชิกในกลุ่มวัยต่ำง ๆ อันเนื่องมำจำกศำสนำอิสลำม

เป็นสิ่งที่ชำวมุสลิมนสำมำปฏิบัติตนในชีวิตประจสำวัน 

เมื่อทสำกิจกรรมแก้ปัญหำยำเสพติดก็ได้นสำหลักปฏิบัติ

ของศำสนำอิสลำมมำบูรณำกำรด้วย ซึ่งสอดคล้อง

กับงำนวิจัยของกำญจนำ บุญส่ง และคณะ [8] ได้วิจัย

เรื่องประสิทธิผลกำรดสำเนินงำนโครงกำรมัสยิดสีขำว 

ของจังหวัดเพชรบุรี ปี 2555 พบว่ำ กำรดสำเนินงำน

โครงกำรในด้ำนกระบวนกำร ผลผลิตด้ำนมัสยิด  

ผลผลติด้ำนสปัปรุษุ และผลลพัธ์ มกีำรใช้ บ้ำน โรงเรยีน 

และมัสยิดเชื่อมโยงกันในกำรแก้ปัญหำยำเสพติด  

โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลำงของกำรปกครองหมู่บ้ำน

มุสลิม

ข้อเสนอแนะ

  1. ข ้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช ้

ประโยชน์

  1.1 จำกผลกำรวจิยั พบว่ำ กองทนุแผ่นดนิ 

แม่ที่มีควำมเข้มแข็งจะได้หลักพระพุทธศำสนำ 3 

หลัก คือ 1) หลักพุทธธรรม ได้แก่ วิธีกำร 6 ไตรสิกขำ 

ศีล 5 อุดมกำรณ์ 4 ประโยชน์ 3 สำมัคคี อริยสัจ 4  
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อปริหำนิยธรรม 3 ประกำร 2) หลกัภมูปัิญญำ ได้แก่ กจิกรรม 

ต่อยอดกองทุนแม่ กิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติด และ 

3)  หลัก นิติ วิทยำศำสตร ์และกฎหมำย  ได ้แก ่  

สร้ำงกตกิำชมุชนโดยกำรมส่ีวนร่วม ดงันัน้ ชมุชนต่ำง ๆ  

ในประเทศไทยควรมีกำรนสำหลักพุทธศำสนำท้ัง 3  

หลักไปใช้ในกำรแก้ปัญหำยำเสพติดในชุมชนต่อไป 

เพื่อให้ชุมชนปลอดยำเสพติดในอนำคต

  1.2 จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ รูปแบบและ

กระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรปัญหำ 

ยำเสพติดตำมหลักพระพุทธศำสนำกองทุนแม่ของ 

แผ่นดินในประเทศไทยมี 9 ขั้นตอน ดังนั้น ผู้นสำชุมชน

ต่ำง ๆ ในประเทศไทยควรมีกำรส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ผู ้บริหำรกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ดสำเนินกำร 

ตำมขั้นตอนทั้ง 9 ต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำร

จดักำรปัญหำยำเสพตดิมกีระบวนกำรทีเ่ข้มแขง็สสำหรบั 

กำรดสำเนินงำนต่อไป

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีกำรวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำร

แก้ปัญหำยำเสพติดตำมหลักพระพุทธศำสนำกองทุน 

แม่ของแผ่นดิน

  2.2  ควรมีกำรวิจัยเชิงประเมินคุณภำพ

ของกำรจัดกำรแก้ปัญหำยำเสพติดตำมหลักพระพุทธ

ศำสนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน
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The motivation of PNRU’s students toward the Professional Salesmanship
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บทคัดย่อ

 กำรวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) เพือ่เปรยีบเทยีบแรงจงูใจในกำรประกอบอำชพีพนกังำนขำย ของนกัศกึษำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครจสำแนกตำมปัจจัยพื้นฐำนส่วนบุคคล 2) เพื่อศึกษำแรงจูงใจ ที่มีผลต่อทัศนคติกำรเลือก

อำชีพพนักงำนขำย ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ประชำกรคือ นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

ที่กสำลังศึกษำอยู่ในปีกำรศึกษำ 2558 จสำนวน 15,090 คน ในกำรศึกษำใช้กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 390 คนโดยสุ่มตัวอย่ำง

ด้วยวิธีกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำคือแบบสอบถำม ที่มีค่ำควำมเชื่อมั่น เท่ำกับ 0.95 สถิติที่ใช้ 

ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำควำมถี่ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และทสำกำรทดสอบสมมติฐำนโดย

ใช้สถิติค่ำทีและค่ำเอฟ

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) แรงจูงใจในกำรประกอบอำชีพพนักงำนขำยของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

จสำแนกตำมปัจจัยพ้ืนฐำนส่วนบุคคล ในภำพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ  

เหน็ด้วยอยูใ่นระดบัมำกทกุด้ำน โดยข้อทีม่ค่ีำเฉลีย่สงูสดุ คอื แรงจงูใจด้ำนควำมสสำเรจ็ในชวีติ รองลงมำ คอื แรงจงูใจ 

ด้ำนสุขภำพร่ำงกำยหรือจิตใจ รองลงมำ คือ แรงจูงใจด้ำนควำมมั่นคงและปลอดภัย และด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยตส่ำสุด  

คอื แรงจงูใจด้ำนกำรได้รบักำรยกย่องนบัถอื กำรมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ  2) แรงจงูใจ ทีม่ผีลต่อทศันคติกำรเลอืกอำชีพ

พนักงำนขำย ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ในภำพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย เมื่อพิจำรณำ

เป็นรำยด้ำน พบว่ำด้ำนที่มำกที่สุด คือ เป็นอำชีพท่ีมีควำมสสำคัญต่อสังคมและประเทศชำติ มีค่ำเฉลี่ย และพบว่ำ 

เห็นด้วยอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ เป็นอำชีพที่มีต้นทุนตส่ำ ไม่ต้องใช้กำรลงทุนสูง

ค�าส�าคัญ : แรงจูงใจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร อำชีพพนักงำนขำย

Abstract

 The objectives of this research were to 1) comparative the motivation of PNRU’s students toward the 

professional salesmanship based on the demographics, and 2) study the motivation of PNRU’s students that affecting 

the attitude of choosing career as the professional salesmanship. The population was 15,090 PNRU’s students who 

were studying in 2015. The research sample was 390 PNRU’s students by using stratified random sampling technique. 

The research instrument was questionnaire which reliability of .95. The data were analyzed by using frequency, 

percentage, mean, standard deviation, testing hypothesis by using t-test and F-test. 
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 The results indicated that : 1) The motivation of PNRU’s students toward the professional salesmanship based 

on the demographics, over all was at a high level. When considering each aspect, it was found at a high level. The 

highest mean was motivation for successful, following by motivation for physical and mental health, motivation for 

security and safety and the lowest mean was motivation for respecting in performance. 2) The motivation of PNRU’s 

students that affecting the attitude of choosing career as the professional salesmanship overall was at a high level. 

When considering each aspect, it was found that the highest mean was the salesmanship is the important career for 

the society and the nation, following by the salesmanship is a lower investment career, it does not demanding a lot 

of money to do this job.

Keywords : motivation, Phranakhon Rajabhat University, professional salesmanship

บทน�า

 ในช่วงชีวิตควำมเป็นอยู ่ของเรำ ทุกคนย่อม

เกีย่วข้องกบักำรขำยและเป็นพนกังำนขำยในตวัเอง โดย

เฉพำะกำรขำยควำมคิดให้ผู้อื่นคล้อยตำมเช่นเดียวกับ 

ผูท้ีจ่บกำรศกึษำ กจ็ะพบกบังำนขำยทีส่สำคญั คอืกำรขำย

ควำมสำมำรถของตนให้แก่นำยจ้ำง เพือ่นำยจ้ำงจะได้รบั

เข้ำทสำงำนคือกำรขำยควำมสำมำรถของตนเอง [1]

 กำรค้ำขำยแลกเปลี่ยนสินค้ำนับเป็นกิจกรรม

ทำงเศรษฐกิจที่สสำคัญเป็นปัจจัยสสำคัญต่อกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจ กำรติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้ำขยำยวงกว้ำงเป็น

ผลให้เกิดอำชีพ “พ่อค้ำ” ข้ึน ต่อมำเม่ือมีกำรใช้รถไฟ

เป็นพำหนะในกำรเดินทำงในกลำงศตวรรษที่ 19 ก็เกิด

อำชีพตัวแทนขำยสินค้ำ (Drummer) โดยผู้ผลิตสินค้ำ

จ้ำงให้ตัวแทนขำยสินค้ำเหล่ำนั้นไปติดต่อขำยสินค้ำ

ถงึร้ำนหรอืทีอ่ยูข่องผูซ้ือ้ทีเ่ป็นร้ำนค้ำปลกี โดยเดนิทำง 

ด้วยรถไฟไปยังเมืองหรือหมู่บ้ำนที่รถไฟผ่ำน จึงนับได้

ว่ำ ตัวแทนเหล่ำนั้นเป็นพนักงำนขำยพวกแรกที่บุกเบิก

อำชีพขำย จนถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ระหว่ำงปี ค.ศ. 

1920–1950 มีผู ้พัฒนำแนวควำมคิดของกำรขำยข้ึน

เป็นทฤษฎีกำรขำย (Selling Concept) ซึ่งประกอบด้วย

ศำสตร์ (Science) สำมำรถนสำมำประยกุต์ใช้เป็นหลกัวชิำ 

และศิลปะ (Art) เป็นหลักกำรในแง่ของกำรปฏิบัติ [2]

 พนกังำนขำย (Salesman หรอื Sales person) หมำย

ถึงบุคคลที่ทสำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรติดต่อแสวงหำ

ลูกค้ำกำรเสนอขำยเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ำเกิดควำมตั้งใจ

และตัดสินใจซื้อกำรให้บริกำรก่อนและหลังกำรขำย 

รวมทั้งกำรให้คสำแนะนสำลูกค้ำสภำวะของกำรขำย มี

ควำมสสำคญัของต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศชำติ

เป็นอย่ำงยิง่ ประเทศใดกต็ำมทีม่เีศรษฐกจิด ีจะดไูด้จำก

ประชำชนส่วนใหญ่ในประเทศนัน้ มงีำนทสำ มรีำยได้สงู 

มีควำมเป็นอยู่ดี ในทำงตรงกันข้ำม ประเทศใดที่มีคน

ว่ำงงำนมำก ขำดรำยได้ แสดงว่ำเศรษฐกิจของประเทศ

นัน้กสำลงัตกตสำ่ สนิค้ำต่ำง ๆ  ทีโ่รงงำนผลติขึน้มำแล้วขำย

ไม่ได้ เมื่อขำยไม่ได้กำรผลิตจะผลิตต่อไปไม่ได้ ทสำให้

ไม่มีกำรจ้ำงงำน คนว่ำงงำน ไม่มีรำยได้ [3]

 ดังน้ัน ในสภำวะเช่นน้ี ทสำให้ภำคธุรกิจมีควำม

ต้องกำรพนกังำนทีม่คีวำมสำมำรถในกำรขำยมำกขึน้ ผล

สสำรวจพบว่ำ สำยงำนทีม่กีำรจ้ำงงำนและหำคนมำกทีส่ดุ

ในตลำดแรงงำน คือสำยงำนขำย ซึ่งเป็นรองจำกสำย

วิศวกรรมเท่ำนั้น [4] แต่ปรำกฏว่ำ กำรศึกษำภำคบังคับ

ในปัจจุบันของรัฐ จัดให้มีกำรศึกษำเกี่ยวกับวิชำศิลปะ

กำรขำยในช้ันอำชีวศึกษำเท่ำน้ัน ทั้งไม่ได้เน้นในเรื่อง

ของกำรปฏิบัติ ซ่ึงจะนสำไปสู่ ศิลปะในกำรใช้ศำสตร์ที่

เรียนมำให้เกิดประโยชน์ต่อกำรขำย โดยในระดับชั้น

มหำวทิยำลยักลบัข้ำมขัน้ไปเรยีนวชิำกำรตลำด ซึง่มนียั

ที่แตกต่ำงกับกำรขำยเป็นอย่ำงมำก

 ผู้วิจัยเองในฐำนะเป็นกรรมกำรส่งเสริมกิจกรรม

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ซึ่งเป็นสถำบันกำร

ศกึษำทีม่ภีำรกจิหลกัประกำรหนึง่คอื กำรผลติบณัฑติใน

สำขำต่ำง ๆ เข้ำสู่ตลำดแรงงำน ดังนั้นหำกมหำวิทยำลัย
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รำชภัฏพระนครมีหลักสูตรท่ีเปิดทสำกำรเรียนกำรสอน

ตรงต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและผู้ประกอบ

กำรก็เท่ำกับว่ำบัณฑิตที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

ผลิตและจบกำรศึกษำออกไปจะมีงำนทสำเป็นท่ีต้องกำร

ของตลำดแรงงำน เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทสำให้มีผู้สนใจ

เข้ำมำศึกษำต่อท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครเป็น

จสำนวนมำกเพรำะจบกำรศึกษำไปแล้วมีงำนทสำ เมื่อ

เป็นเช่นนั้นตำมที่ผู้วิจัยได้กล่ำวไว้ในย่อหน้ำก่อนหน้ำ

นี้ว่ำตลำดแรงงำนมีควำมต้องกำรบัณฑิตที่จบจำกกำร

ศึกษำและเป็นผู้มีควำมรอบรู้ท่ีสำมำรถจะปฏิบัติงำน

ด้ำนกำรขำยเป็นจสำนวนมำก ดังนั้นมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

พระนครในฐำนะทีผ่ลติบณัฑติป้อนสูต่ลำดแรงงำนควร

จะใช้ควำมต้องกำรของตลำดมำเป็นส่วนหน่ึงในกำร

พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรอัตรำกสำลังในสำขำวิชำที่เป็นที่ต้องกำร

อยู ่ในขณะนั้น โดยเฉพำะวิชำทำงด้ำนกำรขำยซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของสำขำวิชำกำรตลำดท่ีมหำวิทยำลัย

รำชภัฏพระนครเปิดทสำกำรเรียนกำรสอน ดังนั้นผู้วิจัย

จึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำในครั้งน้ีผู้วิจัยจะได้นสำเสนอ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครเพ่ือใช้ในกำรปรับปรุง

หลักสูตรด้ำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรขำยเพื่อให้เป็นที่

ต้องกำรของผู้เรียนและตรงกับกำรต้องกำรของตลำด

แรงงำนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  เพื่อศึกษำแรงจูงใจของนักศึกษำมหำวิทยำลัย

รำชภัฏพระนครที่มีต่อกำรเลือกอำชีพพนักงำนขำย

จสำแนกตำมปัจจัยพื้นฐำนส่วนบุคคล

 2.  เพือ่ศกึษำถงึทศันคตขิองนกัศกึษำมหำวทิยำลยั

รำชภัฏพระนครที่มีต่ออำชีพพนักงำนขำย

ประโยชน์ของการวิจัย

 1. เพื่อทสำให้ทรำบถึงแรงจูงใจของนักศึกษำ

มหำวทิยำลยัรำชภฏัพระนคร ทีม่ต่ีออำชพีพนกังำนขำย

จสำแนกตำมปัจจัยพื้นฐำนส่วนบุคคล

 2. เพื่อทสำให ้ทรำบถึงทัศนคติของนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ที่มีผลต่อกำรเลือกอำชีพ

พนักงำนขำย

 3. เพื่อนสำมำใช้ให้เป็นประโยชน์ในกำรสร้ำง 

แรงจูงใจ ให้แก่นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

ที่มีต่ออำชีพพนักงำนขำย

ขอบเขตของการวิจัย

 ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้กสำหนดขอบเขตของ 

กำรวิจัยดังนี้

1.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชำกรที่ศึกษำได้แก่ นักศึกษำมหำวิทยำลัย

รำชภัฏพระนครภำคปกติทั้งเพศหญิงเพศชำย และ

เพศทำงเลือก ที่อำศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

จสำนวน (15,090 คน) (ข้อมูลเดือนมิถุนำยน สสำนัก 

ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน พ.ศ. 2558) โดยมี 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ศึกษำ 390 คน 

2. ขอบเขตด้านตัวแปร

 ในกำรวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ศกึษำจำกเอกสำร ตสำรำ 

แนวคิดทฤษฎี และผงงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ประมวล

ผลเป็นขอบเขตด้ำนตัวแปรดังนี้

  2.1 ตัวแปรอิสระ ปัจจัยพื้นฐำนส่วนบุคคล 

ได้แก่

   2.1.1  เพศแบ่งออกเป็น เพศชำย เพศหญิง 

และเพศทำงเลือก

   2.1.2 กสำลังศึกษำอยู่ในชั้นปีที่ แบ่งออก

เป็น ชั้นปีที่ 1, ชั้นปีที่ 2, ชั้นปีที่ 3, ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5

   2.1.3 คณะทีเ่รยีน แบ่งออกเป็น วทิยำลยั

กำรฝึกหัดครู, คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, คณะ

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม, คณะมนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ และคณะวิทยำกำรจัดกำร

   2.1.4 ภูมิลสำเนำ ได้แก่  ภำคเหนือ,  

ภำคกลำง,  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ,  ภำคใต ้ ,  

ภำคตะวันออก และภำคตะวันตก

  2.2 ตัวแปรอิสระ แรงจูงใจในกำรประกอบ

อำชีพพนักงำนขำย

   2.2.1 แรงจูงใจด้ำนสุขภำพร่ำงกำยหรือ

จิตใจ
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  2.3.2    แรงจงูใจด้ำนควำมมัน่คงและปลอดภยั

  2.3.3 แรงจูงใจด้ำนกำรยอมรับหรือควำม

ผูกพัน

  2.3.4 แรงจูงใจด้ำนกำรได้รับกำรยอมรับ

นับถือ กำรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ

  2.3.5 แรงจูงใจด้ำนควำมสสำเร็จในชีวิต

 2.3  ตวัแปรตำม ทศันคตทิีม่ต่ีออำชพีพนกังำนขำย 

  2.3.1 ทัศนคติที่มีต่อสังคมและประเทศชำติ

  2.3.2 ทัศนคติที่มีต่อสภำพกำรทสำงำนของ

อำชีพขำย

  2.3.3 ทัศนคติท่ีมีต่อกำรเงิน รำยได้จำกกำร

ทสำงำนในอำชีพขำย

  2.3.4 ทัศนคติที่มีต่อควำมก้ำวหน้ำในกำร

ประกอบอำชีพขำย 

    3. ด้ำนระยะเวลำในกำรดสำเนินวิจัย ระหว่ำงเดือน

มกรำคม พ.ศ. 2558-เดือนเมษำยน พ.ศ. 2559

สรุปผลการวิจัย

 1. ผลปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษำจสำนวน 390 

คน มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร พบว่ำเป็นเพศหญิง 

มำกทีส่ดุ จสำนวน 223 คน คดิเป็นร้อยละ 57.2 กสำลงัศกึษำ

อยู่ชั้นปีที่ 1 จสำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 คณะ

วิทยำกำรจัดกำร จสำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 

และมีภูมิลสำเนำอยู่ในภำคกลำง จสำนวน 211 คนคิดเป็น

ร้อยละ 54.1 ตำมลสำดับ

 2. ผลเกี่ยวกับแรงจูงใจในกำรประกอบอำชีพ

พนักงำนขำย พบว่ำ แรงจูงใจในกำรประกอบอำชีพ

พนกังำนขำยพบว่ำ ในภำพรวมเหน็ด้วยอยูใ่นระดบัมำก 

3.81 และเมือ่พจิำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ เหน็ด้วยอยูใ่น

ระดบัมำกทุกด้ำน โดยข้อทีม่ค่ีำเฉลีย่สงูสดุ คอื แรงจงูใจ

ด้ำนควำมสสำเร็จในชีวิต 3.87

 3. ผลเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีต่ออำชีพพนักงำนขำย 

พบว่ำ ทัศนคติที่มีต่ออำชีพพนักงำนขำยพบว่ำ ในภำพ

รวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.76 และเม่ือ

พจิำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ เหน็ด้วยอยูใ่นระดบัมำกเกอืบ

ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือเป็นอำชีพท่ีมีควำม

สสำคัญต่อสังคมและประเทศชำติ 4.22 และเห็นด้วยใน

ระดบัปำนกลำง คอืเป็นอำชพีทีด่ตูสำ่ต้อย ไม่มเีกยีรต ิไม่มี

ศักดิ์ศรี 3.29 และเป็นอำชีพที่มีต้นทุนตส่ำ ไม่ต้องกำรใช้

เงินลงทุนสูง 3.46

 4. ผลกำรเปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐำนส่วนบุคคล 

และแรงจูงใจของนักศึกษำ โดยจสำแนกตำมปัจจัย 

พื้นฐำนส่วนบุคคล พบว่ำ

   4.1 จำกนักศึกษำจสำนวน 390 คน ของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ที่มีเพศต่ำงกัน มีควำมคิด

เหน็ต่อแรงจงูใจของนกัศกึษำทีม่ต่ีออำชพีพนกังำนขำย

ในภำพรวมและรำยด้ำนคอืแรงจงูใจด้ำนสขุภำพ ร่ำงกำย

หรอืจติใจ, แรงจงูใจด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยั, แรงจงูใจ

ด้ำนกำรยอมรับหรือผูกพัน, แรงจูงใจด้ำนกำรได้รับ 

กำรยกย่องนับถือ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และแรงจูงใจ

ด้ำนควำมสสำเร็จในชีวิตแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญ 

ทำงสถิติที่ระดับ .05 

   4.2 จำกนักศึกษำจสำนวน 390 คน ของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ที่กสำลังศึกษำในระดับ

ชั้นปีต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อแรงจูงใจของนักศึกษำที่

มีต่ออำชีพพนักงำนขำยในภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมี

นัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนแรงจูงใจด้ำนควำม

มั่นคงปลอดภัย และแรงจูงใจด้ำนควำมสสำเร็จในชีวิต

ไม่แตกต่ำงกัน

  4.3 จำกนักศึกษำจสำนวน 390 คน ของ

มหำวทิยำลยัรำชภฏัพระนคร ทีเ่รยีนคณะต่ำงกนั มคีวำม

คิดเห็นต่อแรงจูงใจของนักศึกษำที่มีต่ออำชีพพนักงำน

ขำยในภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ 

ที่ระดับ .05 ส่วนด้ำนแรงจูงใจด้ำนควำมสสำเร็จในชีวิต

ไม่แตกต่ำงกัน

   4.4 จำกนักศึกษำจสำนวน 390 คน ของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ที่มีภูมิลสำเนำต่ำงกัน มี

ควำมคิดเห็นต่อแรงจูงใจของนักศึกษำที่มีต่ออำชีพ

พนักงำนขำยในภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญ

ทำงสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนด้ำนแรงจงูใจด้ำนควำมสสำเรจ็

ในชีวิตไม่แตกต่ำงกัน
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อภิปรายผลการวิจัย

 1. แรงจูงใจของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

พระนครที่มีต่ออำชีพพนักงำนขำยจสำแนกตำมปัจจัย 

พืน้ฐำนส่วนบคุคลด้ำนเพศในภำพรวมพบว่ำ ไม่แตกต่ำงกนั 

ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ กุสุมำ จ้อยช้ำงเนียม 

[5] ทีพ่บว่ำ พนกังำนสสำนกังำนใหญ่ บมจ.ธนำคำรกสกิร

ไทย ทีม่เีพศต่ำงกนัมแีรงจงูใจในกำรทสำงำนไม่แตกต่ำง

กัน ซ่ึงได้ทสำกำรศึกษำของปัจจัยกำรจูงใจพนักงำนขำย

แล้วพบว่ำ ยิ่งมีกำรจูงใจมำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีควำมพยำยำม

ในกำรขำยมำกขึ้น ยิ่งมีกำรพยำยำมขำยมำกขึ้น ก็ยิ่งได้

รบัรำงวลัตอบแทนมำกขึน้ และยิง่ได้รบัรำงวลัตอบแทน

มำกขึ้น ก็ยิ่งมีควำมพอใจมำกขึ้น 

 2. แรงจูงใจของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

พระนครที่มีต่ออำชีพพนักงำนขำยจสำแนกตำมปัจจัย 

พืน้ฐำนส่วนบุคคลด้ำนชัน้ปีกำรศึกษำในภำพรวมพบว่ำ 

นักศึกษำมีควำมคิดเห็นว่ำเห็นด้วยอยู่ในระดับมำก  

ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎขีองมำสโลว์ [6] พบว่ำ แรงจงูใจ

บำงอย่ำงมีควำมจสำเป็นขั้นพื้นฐำนและสสำคัญมำกกว่ำ

แรงจูงใจอย่ำงอื่น แรงจูงใจที่มีควำมจสำเป็นขั้นพื้นฐำน

มำกกว่ำ จสำเป็นจะต้องได้รับกำรตอบสนองให้ได้รับ

ควำมพอใจก่อน ก่อนแรงจูงใจทำงด้ำนอ่ืนจะได้รับ 

แรงจูงใจกระตุ ้น เมื่อแรงจูงใจขั้นพื้นฐำนได้รับ 

กำรตอบสนองจนได้รบัควำมพอใจแล้ว แรงจงูใจขัน้สงู

กว่ำก็จะเกิดขึ้นแทนที่

 3. แรงจูงใจของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

พระนครที่มีต่ออำชีพพนักงำนขำยจสำแนกตำมปัจจัย 

พื้นฐำนส่วนบุคคลด้ำนภูมิลสำเนำในภำพรวมพบว่ำ 

แตกต่ำงซึ่งสอดคล้องกับ วรำภรณ์ นำควิลัย [7]  

พบว่ำ ปัจจยัทีน่สำไปสูก่ำรสร้ำงแรงจงูใจเพือ่ให้พนกังำน

เกิดควำมผูกพันและควำมจงรักภักดีต่อองค์กร ในกำร

รกัษำบคุลำกรขององค์กร ถ้ำบคุลำกรมแีรงจงูใจในกำร

ทสำงำนแล้ว จะให้บรกิำรทีด่แีก่ลกูค้ำ ลกูค้ำพงึพอใจเป็น

ผลให้องค์กรสำมำรถสร้ำงกสำไรได้ ซึ่งทสำให้พนักงำน

ขำยสำมำรถยึดเป็นอำชีพหลักในกำรดสำรงชีพเพ่ือสร้ำง

ควำมมั่นคงให้กับชีวิตตนเอง และยังสอดคล้องกับ  

เบญวรรณ อุชุพงศ์อมร [8] พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงได้รับ

แรงจูงใจภำยในองค์กรของธุรกิจพบว่ำ ควำมม่ันคงใน 

กำรทสำงำนเป็นแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนมำกที่สุด

 4. แรงจูงใจของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

พระนครที่มีต่ออำชีพพนักงำนขำยจสำแนกตำมปัจจัย 

พื้นฐำนส่วนบุคคลด้ำนคณะที่เรียนในภำพรวมพบว่ำ  

แตกต่ำงซึ่งสอดคล้องกับ จรัลพิสิษฐ์ จ่ำงพันธุ ์ [9]  

พบว่ำ มีสองปัจจัยหลักคือ ค่ำตอบแทนสวัสดิกำรอื่น ๆ  

ที่ได้รับจำกหน่วยงำนมีควำมเหมำะสม และปัจจัย 

ควำมก้ำวหน้ำจำกกำรทสำงำนที่จะก้ำวไปสู่ตสำแหน่ง

ที่สูงขึ้นได้หำกมีควำมสำมำรถเพียงพอ ซึ่งจะเป็น 

กำรปรบัเปลีย่นมมุมองของคนทัว่ไปในอำชพีพนกังำน

ขำยว่ำเป็นอำชีพที่สสำคัญ มีเกียรติ มีควำมก้ำวหน้ำ 

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1 ด้ำนแรงจูงใจและทัศนคติที่มีต่อ

อำชีพพนักงำนขำย มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครควรมี

กำรจัดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับกำรขำย และ

มีกำรฝึกสหกิจในสถำนประกอบกำรจริงเก่ียวกับด้ำน 

กำรขำยโดยตรง เพื่อให้นักศึกษำได้มีแรงจูงใจ ทัศนคติ

และประสบกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน

  1.2 ด้ำนกำรประกอบอำชพีพนกังำนขำย 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครควรมีกำรเชิญวิทยำกร

ผู้มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในกำรประกอบอำชีพ

พนักงำนขำยมำบรรยำยให้ควำมรู้นักศึกษำทุกระดับ

ชั้น 

  1.3 ด้ำนควำมสสำเรจ็ในชวีติ มหำวทิยำลยั

รำชภัฏพระนคร ควรมีกำรเชิญผู้ที่ประสบควำมสสำเร็จ

ในอำชีพกำรขำย เป็นที่ยอมรับของสังคมและแวดวง

ธุรกิจ มำเล่ำประสบกำรณ์ เพื่อเป็นตัวอย่ำงและสร้ำง 

แรงบนัดำลใจ ให้นกัศกึษำมคีวำมคดิรเิริม่ และมมีมุมอง 

ที่อยำกประสบควำมสสำเร็จในอำชีพกำรชำย

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีกำรศึกษำเกี่ยวกับจิตวิทยำ

เกี่ยวกับเรื่องลักษณะนิสัยของมนุษย์ และผู ้บริโภค

ทั่วไป 
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  2.2 ควรมกีำรศกึษำเกีย่วกบักำรประกอบ

อำชพีพนกังำนขำยของนกัศกึษำรำชภฏัพระนครทีส่สำเรจ็

กำรศกึษำไปแล้ว ว่ำประสบควำมสสำเรจ็มำกน้อยเพยีงใด
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บทคัดย่อ

 ธรรมำภิบำล คือ องค์กำรที่มีโครงสร้ำงที่ปรับตัวเข้ำกับส่ิงแวดล้อมได้ มีกฎเกณฑ์ควบคุมกระบวนกำรและ

กลไกกำรบรหิำรกบักำรดสำเนนิงำนให้มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล ซึง่จะให้ประชำรฐัทีต่ัง้ขึน้ประสบควำมสสำเรจ็ 

จึงต้องนสำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ และต้องให้ประชำรัฐมีโครงสร้ำงที่ปรับตัวเข้ำกับส่ิงแวดล้อมได้ มีกฎเกณฑ์ 

ทีค่วบคมุ กระบวนกำรและกลไกกำรบรหิำร ลกัษณะของธรรมำภบิำล ประกอบด้วย ควำมรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได้ 

มีควำมโปร่งใส ยึดหลักควำมคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ ต้องตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสีย เน้นกำรมีส่วน

ร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ยึดหลักนิติธรรมให้ควำมเท่ำเทียมกัน ต้องได้รับมอบอสำนำจจำกองค์กำรธรรมำภิบำล ควำม

สสำเร็จของประชำรัฐจึงขึ้นกับกำรยึดถือหลักกำรในลักษณะธรรมำภิบำล

ค�าส�าคัญ : ธรรมำภิบำล ประชำรัฐ

Abstract

 Good governance is an organization with a structure that can be adapted to suit environment, including 

regulations for efficiency and effectiveness in controlling administration mechanism and process and work operation. 

The success of established populism relies on the application of the good governance principles. That is, the populism 

has to be able to be adapted to suit environment, having regulations for efficiency and effectiveness in controlling 

administration mechanism and process. The components of good governance consist of accountability, transparency, 

value of money or efficiency, responsiveness, participation, rule of law, equity, and authority. Therefore, the success 

of populism relies on firm intention of good governance principles.

Keywords : Good governance, Civil State
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บทน�า

 รัฐบำลมนีโยบำยส่งเสรมิให้ประชำชนมส่ีวนร่วม

ในกำรแก้ปัญหำของตน จึงมีกำรก่อตั้งประชำรัฐข้ึน 

ในจังหวัดต่ำง ๆ ของประเทศ เพ่ือดสำเนินกิจกรรม 

และธุรกิจต่ำง ๆ ภำยใต้ควำมร่วมมือของภำครัฐและ

ประชำชน โดยคำดหวังว่ำองค์กำรประชำรัฐดังกล่ำว

จะประสบควำมสสำเร็จในกำรดสำเนินกิจกำรต่ำง ๆ หรือ 

ตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องฝ่ำยต่ำง ๆ  

ได้ไม่มำกก็น้อย จึงมีกำรพิจำรณำแนวทำงต่ำง ๆ  

ธรรมำภิบำลจึงเป็นแนวทำงที่ควรได้รับกำรพิจำรณำ

และยึดถือในกำรทสำให้องค์กำรอย่ำงประชำรัฐประสบ

ควำมสสำเร็จดังภำพ

 บทควำมนี้เสนอเน้ือหำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ 

ธรรมภิบำลและประชำรฐั ดงันี ้คอื กำรนยิำมควำมหมำย

ของธรรมำภบิำล กระบวนทศัน์ธรรมำภบิำล ประเภทของ

ธรรมำภบิำล คณุลกัษณะของธรรมำภบิำลกบัประชำรฐั 

นิยำมและควำมหมำย

 ธรรมำภิบำล (Governance) คือกำรถือหำงเสือ 

(Steering) ควบคุมและชี้นสำภำคส่วนทำงสังคม [1] 

Governance มำจำกภำษำละตินว่ำ gubernare และ 

gubernator หมำยถึง กำรถือท้ำยเรือ และ กัปตันเรือ [2] 

ธรรมำภบิำล  (Governance) คอื หนทำงทีอ่งค์กำรขนำดใหญ่ 

ถูกกสำกับ และควบคุม กระบวนกำรหรือระบบที่

ควบคุมและกสำกับ [3] กฎเกณฑ์เฉพำะ [4] ธรรมำภิบำล 

(Governance) เป็นโครงสร้ำงในกำรปรับตัวเข้ำกับ 

สิ่งแวดล ้อมทำงสังคม กำรเมือง และเศรษฐกิจ 

ธรรมำภิบำลจะต้องมีโครงสร้ำงที่ดีสสำหรับฝ่ำยต่ำง ๆ  

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องธรรมำภิบำลเป็นกระบวนกำรและ

ขั้นตอนที่ผู้บริหำรใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกร และกำร

กสำหนดนโยบำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล 

[5] เป็นครรลองที่ใช้กับควำมสัมพันธ์อย่ำงฝ่ำยต่ำง ๆ 

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำครัฐและเอกชน

ที่มำ : (สังเครำะห์โดยผู้เขียน)
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ธรรมำภิบำล คือกำรใช ้กฎที่ เป ็นทำงกำร และ 

ไม่เป็นทำงกำร เป็นกำรกสำหนดกฎเพื่อกำรใช้อสำนำจ 

[6] เป็นระบบของกฎในทุกระดับของกิจกรรมมนุษย์

กระบวนกำรต่อเน่ืองท่ีเก่ียวข้องกับกฎเกณฑ์ และ

คุณภำพของระบบ กำรสร้ำงสถำบันทำงกำรเมืองกำร

ปกครองทีเ่ป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ธรรมำภบิำล 

คือที่ตั้งของอสำนำจภำยในเครือข่ำยท่ีซับซ้อน [7]  

กำรบรหิำรสงัคมเครอืข่ำย (Socio-cybernetic governance) 

ท่ีจดัองค์กำรด้วยตนเอง กำรร่วมมอืประสำนกนั เครอืข่ำย 

นำนำชำตทิีเ่ป็นอสิระ แลกเปลีย่นทรพัยำกรกนั กำรจดักำร 

ที่เป็นเอกภำพเพื่อยกระดับควำมชอบธรรมของสังคม 

กลไกประสำนประโยชน์ของรัฐ กำรแก้ปัญหำและ

สร้ำงโอกำส พร้อมด้วยโครงสร้ำง และระเบียบปฏิบัติ 

ในกำรทสำสิง่นัน้และกำรร่วมมอืกนั เครอืข่ำยธรรมภบิำล 

คือ เครือข่ำยธรรมำภิบำลระหว่ำงสถำบันตัวแทน

ประชำธิปไตยต่ำง ๆ เครือข่ำยธรรมำภิบำลเพ่ิมกำร

เป็นตัวแทนรัฐบำล ซึ่งพลเมืองธุรกิจและองค์กำรที่

ไม่แสวงกสำไรติดต่อสัมพันธ์กันใกล้ชิดมำกข้ึนใน

กระบวนกำรพัฒนำ ประกอบด้วยแบบต่ำง ๆ ของ 

กำรมีส่วนร่วมของสำธำรณชน เครือข่ำยธรรมภิบำล

แตกต่ำงกันระบบของรัฐที่เป็นสถำบันประชำธิปไตย

แบบตัวแทนภำยใต้เงื่อนไขเครือข่ำย พรรคกำรเมือง 

กำรนิติบัญญัติ กำรบริหำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในขอบเขต

ที่กว้ำงขึ้น กำรตัดสินจะอยู่ภำยใต้กระบวนกำรของ

กำรเจรจำต่อรองระหว่ำงรัฐบำล ธุรกิจ และประชำ-

สังคม [8] ธรรมภิบำลที่ร่วมมือกัน (Collaborative 

governance) หมำยถึงกำรกสำกับดูแลโดยกำรมีส่วนร่วม 

กำรมอบอสำนำจ กำรทสำงำนร่วมกันขององค์กำรต่ำง ๆ 

ในลักษณะเครือข่ำยเป็นควำมสัมพันธ์ที่ทสำงำนด้วยกัน 

(Working relationships) และมีลักษณะสมำชิกองค์กำร 

(Organizational membership) กลุ่มพหุ (Pluralism)  

ไม่ต้องชัดเจนมำก (Ambiguity) และมีลักษณะพลวัตร 

(Dydamics) [9] Governance ดุจดังกำรจัดกำรภำครัฐ 

แนวใหม่ เป ็นแนวคิดในกำรกสำกับดูแลภำคส่วน 

ทำงเศรษฐกิจ ยกระดับควำมชอบธรรม (Legitimacy) 

และประสิทธิผลของกระบวนกำร และกำรจัดกำร 

ตลอดจนวิธีกำรใหม่ ๆ ศิลปะในกำรปกครอง เพื่อที่

จะสร้ำงจริยธรรม และประสิทธิภำพ มีควำมยืดหยุ่น

และเปลี่ยนแปลง [8] ใช้อสำนำจในกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อกำรพัฒนำ

ประเทศ [10]

 จำกนิยำมข้ำงต้นสำมำรถสรุปและประยุกต์เข้ำ

กับองค์กำรประชำรัฐได้ว่ำ ประชำรัฐจะต้องมีกฎเกณฑ ์

ที่ ค ว บ คุ ม ก ร ะ บ ว น ก ำ ร แ ล ะ ก ล ไ ก ก ำ ร บ ริ ห ำ ร  

กำรดสำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิผล องค์กำรนี้ต ้อง

มีโครงกำรที่ปรับตัวเข ้ำ กับส่ิงแวดล ้อมและผู ้ มี 

ส่วนเกี่ยวข้อง อำจเป็นโครงสร้ำงแบบเครือข่ำย 

ที่สำมำรถประสำนกับภำครัฐและภำคเอกชน ตลอดจน

ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้ดี

 กระบวนทศัน์ ธรรมำภบิำลประชำธปิไตยแนวใหม่  

(The New democratic governance paradigm) [11]  

มี 6 ด้ำน ดังนี้

 หนึ่ ง  ธรรมำภิบำลเปรียบเสมือนรัฐที่ เล็ก  

ใช้ตลำด หรือกึ่งตลำดส่งมอบบริกำรสำธำรณะ ขนำด

ของรัฐลดลง มีกำรแปรรูป และตัดงบลงในกำรบริกำร

ของรำชกำร [12] รัฐบำลมีขนำดเล็กเพรำะรัฐที่ม ี

ขนำดใหญ่จะมีต้นทุนสูง ภำคเอกชนทสำหน้ำที่ได้ดีกว่ำ

ในกำรผลิตสินค้ำ และบริกำรธรรมำภิบำลในลักษณะ

โครงสร้ำง แสดงช้ันกำรบังคับบัญชำ ตลำด และ 

เครือข่ำยที่เป็นโครงสร้ำงหลักของรัฐ 

 สอง ธรรมำภิบำลเหมือนหนึ่ง บรรษัทภิบำล 

(Corporate Governance) ระบบซึ่งองค์กำรถูกควบคุม

และกสำกับ ซึ่งต้องมีหลักกำรสำมข้อ คือกำรเปิดเผย 

(Openness) ไม่ปิดบงัข่ำวสำร (disclosure of information) 

มี ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ ที่ พ ร ้ อ ม รั บ ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ 

และตอบสนองต่อกำรกระทสำของปัจเจก โดยกำรให้

ควำมรับผิดชอบและกำรนิยำมบทบำทที่ชัดเจน [12] 

รัฐบำลที่มีควำมรับผิดชอบพร้อมในกำรตรวจสอบ 

 สำม ธรรมำภิบำลเหมือนหน่ึงกำรจัดกำรภำครัฐ

แนวใหม่ (NPM) มี 2 ควำมหมำย คือ ลัทธิกำรจัดกำร

นิยม (Managerialism) และเศรษฐศำสตร์สถำบันใหม่ 

(New institutional economics) กำรนสำวิธีกำรจัดกำร
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จำกภำคเอกชนสู่ภำครัฐ มีกำรกสำหนดมำตรฐำน และ 

กำรวัดผลงำน กำรจัดกำรยึดผลลัพธ์ ค่ำนิยม ใกล้ชิด

ลูกค้ำ กำรนสำโครงสร้ำงส่ิงจูงใจ (เช่น กำรแข่งขัน

ทำงกำรตลำด) ใช้ในภำครัฐ รัฐบำลต้องมีวิสัยทัศน์  

และมีควำมยืดหยุ่น [11]

 สี่ ธรรมำภิบำลเหมือนหนึ่งธรรมำภิบำล (Good 

Governance) ซึง่เกีย่วข้องกบักำรมปีระสทิธภิำพในกำร

บรกิำรมรีะบบกำรวนิจิฉยัทีเ่ป็นอสิระ ยดึกรอบกฎหมำย

ในกำรขับเคลื่อนสัญญำณ กำรกสำกับดูแลแบบโปร่งใส

พร้อมในกำรตรวจสอบเงินทุนสำธำรณะ ผู้ตรวจสอบ

สำธำรณะที่เป็นอิสระ โครงสร้ำงสถำบันแบบพหุนิยม 

และสื่อมวลชนที่มีเสรีภำพ [13] ระบุ 3 ด้ำน ของกำร

กสำกับดูแล คือกำรเป็นระบบเชิงกำรเมือง กำรบริหำร 

(Administrative) และกฎหมำยกับอสำนำจมอบหมำย  

มีประสิทธิภำพแบบควำมรับผิดชอบที่พร ้อมรับ 

กำรตรวจสอบ [12] รัฐบำลที่มีควำมเป็นธรรม [11]

 ห้ำ ธรรมำภิบำลเป็นระบบสังคมอินเทอร์เน็ต  

กลไกลทีไ่ม่ใช่รฐัไม่เป็นทำงกำร มผีูแ้สดงหลำยคนจำก

หลำยฝ่ำย นักบริหำร กำรเมืองและสังคมมีเป้ำหมำย

ร่วม เส้นแบ่งไม่ชัดระหว่ำงภำครัฐเอกชนและอำสำ

สมัคร กำรกสำกับดูแลเป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง

สังคมกำรเมืองในปกครอง รัฐบำลกลำงไม่ใหญ่ ระบบ

กำรเมืองมีควำมแตกต่ำง หน้ำท่ีรัฐบำลคือกำรกระตุ้น

ให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำงสังคมและกำรเมือง [12] 

กำรกสำกับดูแลในแนวดิ่ง แนวทำงสังคมเป็นศูนย์กลำง 

(Society-centric approach) คอืรฐัปรบัตวักบัสิง่แวดล้อม

ภำยนอก และแสดงออกเป็นตัวแทนทั้งแนวคิด และ

ทฤษฏีของกำรประสำนระบบทำงสังคม [7]

 หก ธรรมำภิบำลเสมือนเครือข่ำยที่จัดองค์กำร 

ตวัเองแบบเครอืข่ำย มผีูแ้สดงอสิระมำกมำยในกำรส่งมอบ 

บริกำร สร้ำงเครือข่ำยเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยำกรในกำร

บรรลุวัตถุประสงค์ ทสำให้งำนเดิน โดยผ่ำนองค์กำร

อื่น กำรกสำกับดูแล (Governance) คือกำรจัดกำรเครือ

ข่ำย (Networks) เป็นแบบกำรประสำนกันทำงสังคม

เชิงกว้ำง เน้นกำรพึ่งพำแบบปรึกษำกัน เป็นองค์กำร

จัดกำรตัวเอง ควำมเป็นอิสระ มีควำมรับผิดชอบตัวเอง 

บริหำรตนเอง ลดกฎเกณฑ์ ลดขนำดรัฐบำล และ

กสำกับ (Steering) พึ่งพำกันระหว่ำงองค์กำร มีกิจกรรม

ระหว่ำงสมำชิกเครือข่ำย ซึ่งมำจำกควำมต้องกำร 

แลกเปลี่ยนทรัพยำกรและแลกเปลี่ยนเป ้ำหมำย 

ปฏิสัมพันธ์ที่เหมือนเกม มีรำกฐำนมำจำกควำมเชื่อใจ 

และดสำเนินโดยกฎเกณฑ์ปรึกษำและตกลงโดยผู ้มี 

ส่วนร่วมในเครือข่ำย ระดับของอิสระจำกรัฐเครือข่ำย 

ไม่ต้องรับผิดชอบพร้อมตรวจสอบกับรัฐ เพรำะเป็น

องค์กำรจดักำรตนเอง [12] กำรจดักำรเครอืข่ำยทีซ่บัซ้อน 

พิจำรณำปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสำธำรณชนกับสถำบัน

ควำมหมำยในลักษณะนี้จึงเป็นแบบพลวัตและเข้มข้น 

ในประเดน็กำรควบคมุ และควำมรบัผดิชอบทีพ่ร้อมรบั

กำรตรวจสอบ [7] องค์กำรภำครัฐทสำหน้ำที่ในลักษณะ

เครอืข่ำย ต้องกำรควำมร่วมมอืจำกหลำยส่วน กำรกสำกบั

ดูแล (Governance) หน่วยงำนภำครัฐพึ่งพำเครือข่ำย 

มำกขึ้นในกำรบรรลุประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

เพื่อบรรลุเป้ำหมำยของปัจเจกบุคคล ต้องกำรกิจกรรม 

ที่ผู้เกี่ยวข้องปรับโดยกำรปรึกษำหำรือกัน [1]

 ประชำรัฐที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับกระบวนกำร

ทัศน์ธรรมำภิบำลในข้อหนึ่ง ส่วนใหญ่มีขนำดเล็ก 

กระจำยไปตำมท้องทีต่่ำง ๆ  ผูบ้รหิำรต้องปล่อยให้ดสำรง

สภำพขนำดเล็กที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปรวมกันให้มีขนำด

ใหญ่ ตำมหลกักำรในข้อสอง ต้องยดึหลกับรรษทัภบิำล 

คือเปิดเผย ไม่ปิดบังข่ำวสำร มีควำมรับผิดชอบที่ตรวจ

สอบได้ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้

เสยี เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกักำรในข้อสำม ต้องทสำกำร

จัดกำรภำครัฐแนวใหม่มำใช้ เน้นกำรวัดผลงำน ยึด

ผลลัพธ์ใกล้ชิดลูกค้ำ นสำกำรตลำดมำใช้ ขนำดเดียวกัน

ก็ต้องยึดหลักธรรมำภิบำลที่ดี (Good Governance) คือ

โปร่งใส พร้อมในกำรตรวจสอบสำธำรณะที่เป็นอิสระ 

รวมทั้งสื่อมวลชน เพื่อให้ก้ำวทันกับเทคโนโลยีสมัย

ใหม่ ต้องเป็นสังคมอินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงฝ่ำยกำรเมือง 

สังคม และประชำสังคม สุดท้ำยต้องเน้นกำรสร้ำง 

เครือข่ำย ยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลง และประสำนกัน

ได้กว้ำงขวำง

 ประเภทของธรรมำภบิำล  (Governance) ธรรมำภบิำล 
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แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กำรกสำกับดูแลภำครัฐ

หรอืกำรกสำกบัดแูลสำธำรณะ (Public Governance) และ

กำรกสำกบัดแูลภำคเอกชนหรอืบรรษทัภบิำล (Corporate 

Governance) 

 ธรรมำภิบำลหรือกำรกสำกับดูแลภำครัฐ (Public 

Governance) มีผู ้ให้นิยำมกำรกสำกับดูแลภำครัฐว่ำ 

หมำยถึง ธรรมำภิบำลกำรกสำกับดูแลสำธำรณะ เป็นกำร

จัดกำรเครือข่ำยท่ีซับซ้อน [15] มีกำรปฏิสัมพันธ์ของ

สิ่งแวดล้อมทำงสังคมและกำรเมืองเป็นส่วนสสำคัญของ 

ตัวละคร กิจกรรมท่ีซับซ้อนและเน้นหนักภำยนอกกำร 

กระจำยอสำนำจทำงกำรเมือง [13] รูปแบบของรัฐบำล

ภำยนอกที่เน้นกำรบังคับหำงเสือ กำรเปลี่ยนจำกระบบ

องค์กรขนำดใหญ่แบบชั้นบังคับบัญชำ (hierarchical 

bureaucarcy) เป็นตลำดและเครือข่ำย [16] เป็นรูปแบบ

รัฐบำลที่เป็นตัวแทนประชำชนท่ีดี รัฐบำลท่ีเป็นแบบ

ตัวแทนและตอบสนองได้ดี ยึดหลักกฎหมำยปรำศจำก 

คอร์รัปชั่น เปลี่ยนบทบำทรัฐจำกกำรแทรกแซง  

กำรควบคุมเป็นกำรกสำกับกำรประสำนงำนเปลี่ยนจำก

กฎหมำยและคสำส่ังเป็นกำรเจรจำหำรือ รัฐบำลไม่ได้

เป็นผู้ครอบงสำคนเดียว [6] ไม่เห็นด้วยกับชั้นบังคับ

บัญชำเพรำะขำดควำมยืดหยุ่นและตอบสนอง [16] มี

ส่วนประกอบที่ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม ประกอบ

ด้วยผู้แสดงที่แตกต่ำงกัน ที่มำจำกระดับชำติ จังหวัด 

และรัฐบำลท้องถิ่น กลุ่มกำรเมืองและสังคม กลุ่มผล

ประโยชน์และกลุ่มท่ีมีกำรกระทสำ สถำบันทำงสังคม

องค์กำรธุรกิจเอกชน กำรกสำกับสำธำรณะจึงเป็น 

กระบวนกำรทำงสงัคมทีถ่กูกสำกบัส่งอทิธพิลในเครอืข่ำย

นโยบำยสำธำรณะ ซ่ึงมีผู้แสดงร่วมกันหลำยคน [15] 

กำรกสำกับดูแลเชิงระบบ จึงต้องกำรให้ภำคส่วนต่ำง ๆ 

เข้ำมำมีส่วนร่วมไม่ว่ำจะเป็นภำคเอกชน กลุ่มอำสำ

สมัครในประชำสังคม กำรกสำกับดูแลเชิงระบบยังนสำ

แนวคดิบำงส่วนมำจำกนกัชมุชนนยิม (communitarian)

ที่ว ่ำประสิทธิผลของสถำบันกำรเมืองข้ึนต่อกำรมี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนกำรตัดสินใจ 

และมีควำมเห็นพ้อง (consensus) [16] ซึ่งผู ้แสดง

ต่ำงมีวัตถุประสงค์ในผลประโยชน์ต่ำงกันบำงครั้งก็ 

ขดัแย้งกนั [15] กำรกสำกบัดแูลเชงิระบบเชือ่ว่ำ เครอืข่ำย

มีประสิทธิภำพมำกกว่ำชั้นบังคับบัญชำ กำรพูดคุยและ

ควำมเห็นฟ้องสร้ำงควำมเป็นธรรมด้ำนกำรเมืองและ

ประสทิธผิล ควรใช้เครอืข่ำยมำกกว่ำกำรตลำด เครอืข่ำย 

จะสร้ำงสรรค์โครงสร้ำงที่มีประสิทธิผลสสำหรับ 

กำรส่งมอบบริกำรและหน้ำที่รัฐอื่น ๆ กำรกสำกับดูแล

เชงิระบบ สร้ำงขึน้จำกกำรมส่ีวนร่วมของสงัคมบวกกบั

ควำมยดืหยุน่ กำรตอบสนองและนวตักรรม นโยบำยรฐั

ต้องตอบสนองประชำชนมำกขึ้น [16]

 บรรษัทภิบำล (Corporate Governance) หมำยถึง 

ระบบที่จัดให้มีกระบวนกำรและโครงสร้ำงของภำวะ

ผู ้นสำและกำรควบคุมกิจกำร เป็นกำรกสำหนดควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำร ผู้ถือหุ้นและ

ผู้มีส่วนร่วมได้เสียโดยผ่ำนโครงสร้ำงกระบวนกำร

ทสำงำนและระบบทสำงำน [2] เป็นข้อตกลงแบบสมัครใจ 

กำรคิดค้นร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย [6] เป็นระบบกำร

ชี้นสำ และควบคุมบริษัท โดยโครงสร้ำงของกำรกสำกับ

ดแูลกจิกำรจะแสดงถงึกำรจดัสรรสทิธแิละหน้ำทีค่วำม

รับผิดชอบของกลุ่มต่ำง ๆ ในเพื่อให้มีกำรกสำกับฝ่ำย

บริหำรให้ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส และมุ่งเน้นผล

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก เพื่อ

ทีจ่ะกสำหนดมำตรฐำนร่วมกนัมคีวำมสสำคญัเมือ่กฎหมำย

หรอืรฐับำลไม่อำจควบคมุได้ ไม่ได้พึง่พำบงัคบัด้ำนช้ัน

บงัคบับญัชำ แต่ด้วยกำรชกัจงูและกำรร่วมมอืตำมขวำง 

เน้นกำรเป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนทุกส่วนไม่จสำต้องมีสิทธิ 

ควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถ ทรัพยำกร และควำม

ชอบธรรมเท่ำเทยีมกนั กำรประเมนิโครงสร้ำงควำมเป็น

เจ้ำของและกำรควบคมุทัง้สองแบบในระบบบรรษทันสำ

สู่ข้อสรุปดังนี้ (1) โครงสร้ำงควำมเป็นเจ้ำของในระบบ

ที่เน้นเครือข่ำยมีควำมเข้มข้นกว่ำระบบเน้นหนักตลำด 

เพรำะใกล้ชดิผูถ้อืหุน้มำกกว่ำ (2) ตลำดภำยนอกสสำหรบั

กำรควบคุมบรรษัท มีบทบำทสสำคัญในระบบที่เน้นกำร

ตลำดซึ่งไม่มีในระบบเครือข่ำย (3) คณะกรรมกำรมี

อสำนำจเชงิวนิยัในระบบทีเ่น้นเครอืข่ำยมำกกว่ำ (4) ควำม

สมัพนัธ์เปรยีบเทยีบของตลำดแรงงำนกำรจดักำรแสดง

ภำพผสมผสำน กำรจ่ำยตำมผลงำนสสำคัญระบบตลำด 
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มำกกว่ำ (5) อสำนำจทำงวนิยัตลำดหุน้มมีำกในระบบเน้น

ตลำดมำกกว่ำ [18] ทสำให้บุคลกิเปลีย่นไปตำมกำรกระจำย 

และส่วนประกอบของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตัดสินใจ 

ว่ำสิทธิ์ในทรัพย์สินควรอยู่ในทำงเดียวหรือหลำยทำง 

โดยทั่วไปบรรษัทเอกชนจะดูแลควำมรับผิดชอบ 

ด้วยตนเองมำกกว่ำจำกภำยนอกกำรจูงใจซึ่งระบุได้ใน

กำรสร้ำงกำรกสำกับดูแลแบบนี้ได้แก่ กำรจูงใจภำยใน  

ศลีธรรม สิง่ทีภ่ำคเอกชนต้องคสำนงึในปัจจบุนั คอื ควำมรบั

ผดิชอบต่อสงัคมและควำมชอบธรรมด้ำนบรรษัทภบิำล 

กสำลังเผชิญควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ [10]

ความแตกต่างธรรมาภิบาลภาครัฐ และภาคเอกชน (บรรษัทภิบาล)

ประเด็น ธรรมาภิบาลภาครัฐ บรรษัทภิบาล

กำรมีส่วนร่วมกำรเมืองรัฐ ประชำชนภำคส่วนต่ำง ๆ และผู้มีส่วนได้

เสยี กระจำยอสำนำจทำงกำรเมอืง มส่ีวนร่วม

ควบคุมและดูแล

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เกี่ยวข้อง

กับกำรเมืองปฏิบัติตำมกฎหมำย 

ตอบสนอง ประชำชนภำคส่วนต่ำง ๆ และผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

สังคม สร้ำงประโยชน์ต่อสังคม ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม

ระบบภำยใน เน้นกำรเมืองและสังคมภำยนอก เน้นกำรตลำด

ผู้มีอสำนำจตัดสินใจ รัฐและหน่วยรำชกำรที่รับมอบหมำย คณะกรรมกำรบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

ที่มำ : (สังเครำะห์โดยผู้เขียน)

 เนื่องจำกประชำรัฐ เป็นองค์กำรที่ประชำชนมี

ส่วนร่วม ภำยใต้กำรสนับสนุนของรัฐ จึงต้องปฏิบัติ

ตำมหลักของธรรมำภิบำลสำธำรณะ ขณะเดียวกัน 

ก็ต้องยึดหลักของบรรษัทภิบำลด้วย 

 คณุลกัษณะของธรรมำภบิำล (Governance) [2] หรอื 

ปทัสถำนของธรรมำภิบำล [17] มีดังนี้

 1. ควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ [10] [13] สิ่ง

สสำคัญที่สุดผู้บริหำรหรือผู้มีอสำนำจตัดสินใจในองค์กำร

ประชำรัฐระดับชั้นต่ำง ๆ ต้องมีควำมรับผิดชอบต่อ

กิจกำรของประชำรัฐ รับผิดชอบต่อควำมเจริญรุ่งเรือง

ขององค์กำร และป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นกับ

องค์กำร ต้องรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำยไม่ว่ำจะ

เป็นฝ่ำยรฐั หรอืประชำชนทีเ่ข้ำมำมส่ีวนเกีย่วข้องมหีน้ำ

ที่ต้องพัฒนำให้กิจกำรขยำย เติบโต และเจริญก้ำวหน้ำ 

ทสำผลประโยชน์ตอบแทนท่ีคุ ้มค่ำ ลดกำรสูญเสีย 

ที่ไม่จสำเป็น บริหำรกิจกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล

 2. ควำมโปร่งใส [10] [13] กำรบริหำรงำนของ

ผู ้บริหำรประชำรัฐต้องมีควำมโปร่งใส กำรจัดซ้ือ 

จัดจ้ำง กำรจสำหน่ำย ขำยผลผลิตสินค้ำบริกำรต้องมี

ควำมโปร่งใส แสดงให้ผู้มีส่วนได้เสียดูได้ตลอดเวลำ 

ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล หรือเท็จจริงต่ำง ๆ 

ของกิจกำรได้ไม่ยำก กำรแสดงข้อเท็จจริงต่ำง ๆ ถือว่ำ

เป็นหน้ำที่ของผู้บริหำรที่ต้องกระทสำ และต้องกสำหนด

เวที สถำนที่ และช่องทำงในกำรแสดงรำยกำรต่ำง ๆ 

โครงกำรต่ำง ๆ จะต้องมีควำมโปร่งใสที่มีคนรับรู ้

จสำนวนมำก

 3. มีประสิทธิภำพ และยึดหลักควำมคุ้มค่ำ [2] 

หรือกำรให้บริกำรสำธำรณะที่มีประสิทธิภำพ [10]  

กำรบริหำรงำนต้องมีประสิทธิภำพ ใช้จ่ำยอย่ำงสมเหตุ

สมผลแข่งขนักบักจิกำรอืน่ได้ ไม่ใช้จ่ำยแพงกว่ำกจิกำร

อื่น หรือสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ กำรลงทุนของกิจกำร 
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ต้องมคีวำมคุม้ค่ำ คุม้กบัเงนิลงทนุ ผลตอบแทนทีไ่ด้จำก

กำรลงทนุต้องคุม้ค่ำ ทกุอย่ำงต้องมเีหตผุลและอธบิำยได้  

ไม่มีกำรใช้เส้นสำยหรือระบบอุปถัมภ์ที่อำจทสำให  ้

กำรบริหำรขำดประสิทธิภำพ [13] 

 4. กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้มีส่วน 

ได้เสีย และมีประสิทธิผล [2] [16] กำรบริหำรงำนอย่ำง

มปีระสิทธผิล และตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ส่ีวน

ได้เสียเป็นประเด็นสสำคัญท่ีสุดของหลักธรรมำภิบำล 

กิจกำรใด ๆ ถ้ำไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร 

ของผู้มีส่วนได้เสียย่อมไร้ควำมหมำย ถ้ำเป็นกิจกำร 

ที่หวังผลกสำไร ประชำรัฐต้องสำมำรถสร้ำงกสำไรให้แก ่

ผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง ถ้ำเป็นกิจกำรที่ให้บริกำรก็ต้อง

ให้บรกิำรทีด่คีุม้กบัเมด็เงนิทีจ่่ำยไป ถ้ำเป็นกจิกำรทีร่่วม

กันเพื่อสร้ำงอสำนำจต่อรองก็ต้องสำมำรถรวมพลังต่อ

รองกับคู่ค้ำ หรือคู่สัญญำได้ ท่ีสสำคัญคือ นสำประโยชน์

โดยรวมสูงสุดมำให้แก่สมำชิกและผู้มีส่วนได้เสีย อนึ่ง

กำรดสำเนินกิจกำรของประชำรัฐต้องคสำนึงถึงผู้มีส่วน

ได้เสียอื่น ๆ เช่น ประชำชน และสังคมที่อำจะได้รับผล 

กระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมจำกกิจกำรของประชำรัฐ

ด้วย [10] [13]

 5. กำรมีส่วนร่วม (Participatory) ของผู้มีส่วนได้

เสยี [2] [16] กำรมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี เป็นเครือ่ง

มือสสำคัญที่จะช่วยให้กิจกำรสสำเร็จได้ กำรสร้ำงกำรมี 

ส่วนร่วมจะทสำให้ผู้บริหำรได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็น

จริงที่เกิดข้ึน ขณะเดียวกันนโยบำยที่ถูกกสำหนดและจะ

นสำไปปฏิบตัจิะได้มกีำรตรวจสอบว่ำสอดคล้องกบัสภำพ

ควำมเป็นจริงหรือไม่ ผู้บริหำรจึงต้องกสำหนดรูปแบบ 

ของกำรมีส่วนร่วม เช่น กำรประชุมที่มีกรอบเวลำ

แน่นอน และมีกำรกสำหนดองค์ประชุมท่ีประกอบด้วย 

คนทุกระดับชั้น ขณะเดียวกันกำรกสำหนดนโยบำยจะ

ต้องมีกำรกสำหนดจำกล่ำงสู่บน (Bottom up) ด้วย [10]

 6. หลักนิติธรรม (Rule of Law) [2] [13] หลัก

นิติธรรมหรือหลักกฎหมำยเป็นส่ิงสสำคัญ บริหำรต้อง

ยึดหลักกฎหมำยในกำรปฏิบัติงำน กล่ำวคือสิ่งที่ดสำเนิน

อยู่ต้องสอดคล้องกับข้อกสำหนดทำงกฎหมำย และต้อง

มีควำมชอบธรรมในกำรดสำเนินนโยบำย ขณะเดียวกัน

ก็ต้องมีควำมเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย [10]

 7.  ควำมเท ่ำ เทียมเป ็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน 

(Equitable and Inclusive) [17] ควำมเท่ำเทียมเป็นอัน

หนึ่งอันเดียวกันจะสร้ำงควำมเหนียวแน่น เกิดควำม

สำมัคคีในองค์กำร ดังคสำพังเพยที่ว่ำ สำมัคคีคือพลัง 

จะต้องหลีกเลี่ยงควำมแตกแยก ไม่ว่ำควำมคิดเห็นอำจ 

แตกต่ำงกันได้ แต่จะต้องไม่ให้ควำมเห็นที่ต่ำงกัน

มำทสำลำยควำมสำมัคคีภำยใน กำรให้ควำมเท่ำเทียม 

ไม่ลสำเอียงจึงเป็นหลักพื้นฐำนในกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

 8. ได้รับอสำนำจมอบหมำย (Authority) [13]  

ได้รับฉันทำมติ (Consensus-oriented) [2] กำรเมือง 

และเศรษฐกิจที่กว้ำงและหลวม [10] ผู้บริหำรต้องทสำ

หน้ำที่ภำยใต้อสำนำจที่รับกำรมอบหมำยไม่ทสำสิ่งใดที่

เหนือหรือเกินกว่ำที่อสำนำจที่ได้รับมอบจำกองค์กำร 

ขณะเดียวกันถ้ำองค์กำรเห็นว่ำผู้บริหำรอำจขำดควำม

คล่องตัวถ้ำได้รับมอบอสำนำจจสำกัด อำจเพิ่มอสำนำจ 

ทีม่อบหมำยให้ ผูบ้รหิำรย่อมต้องใช้อสำนำจทีม่อบหมำย

ด้วยควำมรับผิดชอบดังกล่ำวไว้ในข้อ 1

สรุป

 ธรรมำภิบำลคือองค ์กำรที่ มี โครงสร ้ ำงที่

ปรับตัวเข้ำกับสิ่งแวดล้อมได้ มีกฎเกณฑ์ควบคุม

กระบวนกำรและกลไกกำรบริหำรกับกำรดสำเนินงำน

ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซึ่งจะให้ประชำรัฐ

ที่ต้ังขึ้นประสบควำมสสำเร็จจึงต้องนสำหลักธรรมำภิบำล

มำใช้ และต้องให้ประชำรฐัมโีครงสร้ำงทีป่รบัตวัเข้ำกบั

สิ่งแวดล้อมได้ มีกฎเกณฑ์ที่ควบคุม กระบวนกำร และ

กลไกกำรบริหำร

 กระบวนทศัน์ของธรรมำภบิำลประกอบด้วย หนึง่ 

มีขนำดเล็กใช้กำรตลำดส่งมอบสินค้ำและบริกำร สอง 

ธรรมำภิบำลเหมือนหนึ่งบรรษัทภิบำล เปิดเผย มีควำม

รับผิดชอบที่พร้อมรับกำรตรวจสอบกับกำรตอบสนอง

ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสีย สำม มีกำรนสำกำร

จดักำรภำครฐัแนวใหม่ทีเ่น้นผลงำน และกำรแข่งขนัทำง

ตลำดมำใช้ สี ่ยดึหลกัธรรมำภบิำลทีด่ ียดึกรอบกฎหมำย 

มกีำรตรวจสอบสำธำรณะและสือ่มวลชน ห้ำ เป็นสงัคม
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ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

อินเทอร์เน็ต และ หก เป็นสังคมเครือข่ำย ประชำรัฐ 

ที่เกิดขึ้นจึงควรยึดหลักกระบวนทัศน์

 ประเภทของธรรมำภิบำล มีสองประเภท คือ  

ธรรมำภิบำลภำครฐั และบรรษทัภบิำล ควำมแตกต่ำงของ

ธรรมำภิบำลทั้งสองประเภทนี้คือ ธรรมำภิบำลภำครัฐ 

เน้นตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทำงสังคมและกำรเมือง 

เปิดเผยต่อสำธำรณชนและส่ือมวลชน รับผิดชอบ 

ต่อสังคมและกำรเมือง ส่วนบรรษัทภิบำลตอบสนอง 

ผู้ถือหุ้น เปิดเผยต่อผู ้ถือหุ้น รับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ้น  

ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กำร

ประชำรัฐ ประกอบด้วยภำครัฐและประชำชนจึงต้อง

คสำนึงถึงธรรมำภิบำลทั้งสองประเภท
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ค�าแนะน�า
การส่งบทความต้นฉบับส�าหรับการตีพิมพ์

ของวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 วำรสำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เป็นวำรสำรท่ีได้รับกำรประเมินบทควำมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณำธกิำรฯ  

ขอเรยีนเชญิอำจำรย์ นกัวชิำกำร และผูส้นใจทกุท่ำนส่งบทควำมวชิำกำร (academic article) บทควำมวจิยั (research article) 

หรอืบทควำมปรทิศัน์ (review article) เพือ่ตพีมิพ์เผยแพร่ในวำรสำรฯ ทัง้นีบ้ทควำมที่ส่งมำเพื่อรับกำรพิจำรณำตีพิมพ์

ในวำรสำรฉบับนี้จะต้องไม่เคยส่งไปรับกำรพิจำรณำหรือได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรอืน่มำก่อน

 ในการพิจารณาบทความ กองบรรณาธิการจะตรวจสอบเป็นขั้นแรก จากนั้นจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง 

ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด ในลกัษณะของการปกปิดรายชือ่ผูว้จิยัและผูท้ีเ่กีย่วข้อง (blind review)

ก�าหนดพมิพ์เผยแพร่

 ปีละ 2 ฉบบั คอื ฉบบัที ่1 เดอืนมกรำคม-มถินุำยน และฉบบัที ่2 เดอืนกรกฎำคม-ธนัวำคม

ข้อก�าหนดของบทความต้นฉบับ

 ต้นฉบับต้องพมิพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวร์ิด (Microsoft Word) เวอร์ชัน่ 2003 หรอื 2007 หน้ำกระดำษ A4 

ควำมยำวไม่เกนิ 8-10 หน้ำกระดำษ รวมตำรำง รปูภำพ และเอกสำรอ้ำงองิ ด้ำนบนและด้ำนในเว้นห่ำงจำกขอบกระดำษ  

2.7 เซนตเิมตร ด้ำนล่ำงและด้ำนนอกเว้นห่ำงจำกขอบกระดำษ 1.5 เซนตเิมตร มเีลขหน้ำกสำกบัทกุหน้ำ ทีด้่ำนบนขวำ 

ของเอกสำร บทควำมต้องมลีกัษณะดงันี้

  ชือ่เรือ่งภำษำไทย พมิพ์ด้วยตวัอกัษร Angsana New ตวัหนำขนำด 20 pt จดักลำงหน้ำ

  ชือ่เรือ่งภำษำองักฤษ พมิพ์ด้วยตวัอกัษร Angsana New ขนำด 20 pt จดักลำงหน้ำ (ถ้ำม)ี

  ชือ่ผูเ้ขยีนภำษำไทย พมิพ์ด้วย Angsana New ตัวดสำ ขนำด 16 pt จดัชิดขอบขวำของหน้ำกระดำษเว้นห่ำง 

จำกชือ่เรือ่งภำษำองักฤษ 1 บรรทดั

  หน่วยงำน ตสำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับกำรศึกษำ สถำนที่ทสำงำน หรืออีเมล์ของผู้เขียนพิมพ์ด้วย Angsana 

New ตัวปกต ิขนำด 12 pt จดัใต้เส้นยำวเตม็หน้ำล่ำงของหน้ำแรกบทควำม

  บทคัดย่อ พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวหนำ ขนำด 16 pt เนื้อหำในบทคัดย่อ พิมพ์ด้วย Angsana New 

ตัวปกติ ขนำด 14 pt ควำมยำวไม่เกิน 300 คสำ คสำสสำคัญ 2-5 คสำ พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 14 pt 

เว้นห่ำงจำกบทคดัย่อ 1 บรรทดั

  Abstract พมิพ์ด้วย Angsana New ตวัหนำ ขนำด 16 pt เนือ้หำใน Abstract พมิพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ  

ขนำด 14 pt ควำมยำวไม่เกิน 300 คสำ Keywords มี 2-5 คสำ พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 14 pt  

เว้นห่ำงจำก abstract 1 บรรทดั โดยทกุบทควำมต้องม ีabstract
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 ป ีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่  1  เ ดือนมกรำคม-เมษำยน ฉบับที่  2  เดือนพฤษภำคม-สิงหำคม และ 

ฉบับที่ 3 เดือนกันยำยน-ธันวำคม



 ๏ บทควำมภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ให้เรยีงลสำดับเหมอืนกนัดงันี ้คอื ชือ่เรือ่ง ชือ่ผูเ้ขยีน หน่วยงำน บทคดัย่อ  

คสำสสำคญั Abstract  และ  Keywords จำกนัน้จงึตำมด้วยเนือ้เรือ่ง กรณทีีเ่ป็นผลงำนวจิยันกัศกึษำ และมชีือ่ทีป่รกึษำ 

ให้พิมพ์ชือ่ผูว้จิยัเป็นตวัหนำ และขดีเส้นใต้ ส่วนชือ่ทีป่รกึษำให้พมิพ์ตวัปกต ิไม่หนำ และขนำดตำมทีก่สำหนด

 ๏ เนือ้เรือ่งภำษำไทย พมิพ์ด้วย Angsana New ตวัปกต ิขนำด 14 pt จดักระจำยแบบไทย จดัเป็นคอลมัน์ 2 คอลมัน์ 

ระยะห่ำงบรรทดัคอลมัน์ 1 เซนตเิมตร

 ๏ เน้ือเรือ่งภำษำองักฤษ พมิพ์ด้วย Angsana New ตวัปกต ิขนำด 14 pt จดักระจำยแบบไทย จดัเป็นคอลมัน์ 2 คอลมัน์ 

ระยะห่ำงระหว่ำงคอลมัน์ 1 เซนตเิมตร

 ๏ ตำรำงและภำพประกอบ ในกรณีที่มีตำรำงให้ระบุ “ตำรำงที่” หรือ “Table” ตำมด้วยลสำดับที่ไว้เหนือ 

ตัวตำรำง และระบุที่มำไว้ใต้ตำรำง ส่วนกรณีที่มีภำพประกอบให้ระบุที่มำไว้ใต้รูปภำพ กรณีที่มีรูปภำพ 

หลำยภำพ ให้ระบ ุ“รปูที”่ หรอื “Fig” ตำมด้วยลสำดบัทีไ่ว้ใต้ภำพพร้อมทีม่ำ

 ๏ แนบไฟล์ภำพประกอบที่ใช้ในบทควำมโดยบันทึกแต่ละไฟล์ในรูปแบบ .JPG หรือ .PNG หรือ .PDF  

ภำพต้องคมชดัและมขีนำดทีเ่หน็ได้สะดวก

 ๏ เอกสำรอ้ำงอิงท้ำยเล่มให้เรียงเอกสำรที่ใช้อ้ำงอิงทั้งหมดตำมลสำดับตัวเลข และใช้วิธีกำรอ้ำงอิงรูปแบบ 

แวนคเูวอร์ (Vancouver)

การเขยีนเอกสารอ้างองิ

 เอกสำรอ้ำงอิงทุกฉบับต้องมีกำรอ้ำงหรือถูกกล่ำวในบทควำม กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงใช้รูปแบบแวนคูเวอร ์

โดยมีรำยละเอยีดดงัน้ี

 1. การอ้างองิในเนือ้เรือ่ง

  เมือ่สิน้สุดข้อควำมทีต้่องกำรอ้ำงองิ ใส่หมำยเลขอ้ำงองิไว้ในวงเลบ็ใหญ่ โดยใช้เลขอำรบคิ เช่น [1] หรอื [5], [1]

หรอื [3], [1]

 2. การอ้างองิท้ายบทความ

  2.1 วารสาร ชือ่ผูเ้ขยีน. ชือ่เรือ่ง ; ชือ่วำรสำร : ปีทีพ่มิพ์ ; ปีทีข่องวำรสำร ; เล่มที ่; หน้ำ เช่น

   [1] นวลจนัทร์ วนัเพญ็ผ่อง. การบรูณาการข้อมลูประชากร. วำรสำรมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ี2554. 1 : 20-29.

   Power, N., Bhram, T. and Smith, “M. ODDM for Modelbases.” The Web Technology and Decision Support. 

2011 ; 3 : 30-49.

   [2] ยทุธ ไกยวรรณ์. (2558). การวจิยั และพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม. กรงุเทพฯ : สสำนกัพมิพ์แห่งจฬุำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั

   หำกเป็นภำษำองักฤษให้ใช้ชือ่สกลุก่อน ตำมด้วยอกัษรย่อตวัหน้ำตวัเดยีวของชือ่ตวัและชือ่รอง กรณีมี 

ผู้นิพนธ์มำกกว่ำ 6 คน ให้ใส่ชื่อเพียง 6 คนแรก แล้วตำมด้วย et al. (ในภำษำอังกฤษ) หรือ และคณะ (ในภำษำไทย).

   กำรอ้ำงองิท้ำยบทควำม กรณอ้ีำงซสำ้ เช่น ลสำดบัที ่5 อ้ำงซสำ้จำกลสำดบัที ่1 ให้เขยีนอ้ำงองิท้ำยบทควำมดงันี้   
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   เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร.  (ดษุฎนิีพนธ์ปรญิญำครศุำสตรดษุฎบีณัฑติ). สำขำกำรบรหิำรกำรศกึษำ, บณัฑติวทิยำลยั. กรงุเทพมหำนคร 

: จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ; 2540.
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  2.3 หนงัสอื ชือ่ผูเ้ขยีน. ชือ่หนงัสอื. ครัง้ทีพ่มิพ์. เมอืงทีพ่มิพ์ : สสำนกัพมิพ์ ; ปีทีพ่มิพ์. จสำนวนหน้ำ. เช่น

   ภำนมุำศ ทกัษณำ (บรรณำธกิำร). รอยยิม้ของในหลวง. พมิพ์ครัง้ที ่2. ลสำพนู : ณฐัพลกำรพมิพ์ ; 2553. 260.

   นสำ้ทพิย์ วภิำวนิ และนงเยำว์ เปรมกมลเนตร. นวตักรรมห้องสมดุและกำรจดักำรควำมรู.้ พมิพ์ครัง้ที ่1. กรงุเทพฯ :  

ซีเอที โซลชูัน่ ; 2551. 163.

  2.4 อินเทอร์เนต็ ชือ่ผูเ้ขียน. ชือ่เรือ่ง. ชือ่วำรสำร [ชนดิของสือ่]  ปีทีพ่มิพ์ [วนั เดอืน ปีทีค้่นข้อมลู] ; ปีที ่(เล่มทีถ้่ำม)ี 

: [จสำนวนหน้ำหรอืจสำนวนภำพ]. แหล่งทีม่ำ URL address เช่น

   Greenly, W., Sandeman-Craik, C., Otero, Y., and Streit, J. Case Study: Contextual Search for Volkswagen 

and the Automotive Industry. [serial online] 2011 [cited 2011 November 22]. Available from:http://www.w3.org/2001/sw/

sweo/public/UseCases/Volkswagen/
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