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บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจท่องเทีย่ วตำ� บลปากนำ�้ ปราณ อำ� เภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วที่ตดั สินใจมาท่องเทีย่ วยัง
ต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อส่วนประสมทางการตลาดขององค์การบริหารส่วนต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จ�ำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกับส่วนประสม
ทางการตลาดขององค์การบริหารส่วนต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ นักท่องเทีย่ วทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 18 ปีขนึ้ ไป ทีเ่ ข้ามาท่องเทีย่ วตำ� บลปากนำ�้ ปราณ อำ� เภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จำ� นวน 400 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.840 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ
(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าที (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) และค่าไคสแควร์ (Pearson chi-square) ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า 1) นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่มาเทีย่ วตำ� บลปากนำ�้ ปราณเป็นครัง้ แรก ร้อยละ 21.25 ตัดสินใจเลือก
แหล่งท่องเทีย่ วโดยปรึกษาครอบครัวและญาติ ร้อยละ 47.25 โดยมากเดินทางไปกลับ ร้อยละ 33.00 เดินทางท่องเทีย่ ว
กับเพื่อน/คนรู้ใจ ร้อยละ 29.25 เดินทางท่องเที่ยวด้วย รถตู้ หรือรถเช่า ร้อยละ 30.00 เหตุจูงใจในการท่องเที่ยว คือ
ธรรมชาติทสี่ วยงาม ร้อยละ 36.75 และได้รบั ข้อมูลข่าวสารการท่องเทีย่ วจากป้ายโฆษณา ร้อยละ 41.75 2) นักท่องเทีย่ ว
มีความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจท่องเทีย่ วตำ� บลปากนำ�้ ปราณ อำ� เภอปราณบุรี
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพรวม ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์
การวิเคราะห์พบว่า ด้านบุคลากร เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านช่องทาง
การจัดจ�ำหน่าย อยู่ในระดับน้อยที่สุด ตามล�ำดับ 3) นักท่องเที่ยวที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน
มีปัจจัยในการตัดสินใจท่องเที่ยวต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นักท่องเที่ยวที่มีเพศ สถานภาพ รายได้ และภูมิล�ำเนาแตกต่างกันมีปัจจัยในการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน 4) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ที่ ตั ด สิ น ใจเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วต� ำ บลต� ำ บลปากน�้ ำ ปราณ ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ส่ ว นประสมทางการตลาดของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ค�ำส�ำคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
Abstract
A study of The Marketing Mix Effect to the Tourism Decision at Paknampran, Pran Buri, Prachuap Khiri KhanProvince. The objectives to learn the behaviour of tourists who decided to come to Paknampran, Pran buri, PrachuapKhiri 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

บทน�ำ
ในยุคปัจจุบนั การให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บลได้ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว
ความเจริ ญ ทางด้ า นเทคโนโลยี การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ท� ำ ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ระหว่ า ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลต้องท�ำงานในการให้บริการประชาชน ภายใต้
การบริ ห ารจั ด การงานท้ อ งถิ่ น ที่ ดี (Good Local
Governance) ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ประชาชน
มุง่ หวัง เพือ่ คุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่
หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม [1]
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
ตามพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (11) ได้ก�ำหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลอาจด�ำเนินกิจการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
และพระราชบั ญ ญั ติ ก� ำ หนดแผนและขั้ น ตอน
การกระจายอ� ำ นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2542 ก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ได้ ก� ำ หนดให้ องค์ ก าร
บริหารส่วนต�ำบลมีอ�ำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิน่ ของตนเองตามมาตรา 16 (8) ด้านการส่งเสริม
การท่องเทีย่ ว เมือ่ ค�ำนึงถึงนโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ของรั ฐ บาลไทยที่ มุ ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเป็ น
เครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ก่อให้เกิดการสร้างงาน
สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ประชาชน และน� ำ เงิ น ตราเข้ า สู ่
ประเทศได้อย่างมหาศาล [2]
จากอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มี พื้ น ที่ ก ารท่ อ งเที่ ย วหลายแห่ ง ที่ มี ค วามสวยงามมี
ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นทะเลสวยงาม
เมื่อมีแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะต้องมีการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองนักท่องเที่ยว
ผู้มารับบริการ รวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบ
สนองความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม ความงาม และ
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สุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมและระบบนิเวศไว้กับการเจริญเติบโตทาง
ด้านธุรกิจการท่องเทีย่ ว กลยุทธ์หนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลปากน�้ำปราณ สามารถจัดการด้าน
บริการการท่องเที่ยวได้ดี เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันคือ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็นหลักการที่จะ
น� ำ มาซึ่ ง การเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ จ ะดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวเพื่อให้เข้ามารับบริการ
ในการน� ำ หลั ก การส่ ว นประสมทางการตลาด
บริ ก ารมาใช้ กั บ การให้ บ ริ ก าร และการพั ฒ นาด้ า น
การท่ อ งเที่ ย วของหน่ ว ยงานราชการท้ อ งถิ่ น ถื อ ว่ า
เป็นเรื่องที่จะท�ำให้การปฏิบัติราชการที่เคยยึดติดอยู่
กับระบบเก่า ๆ ที่มีลักษณะเชื่องช้า เช้าชาม เย็นชาม
เกิดการเปลีย่ นแปลงเป็นในลักษณะการให้บริการเชิงรุก
มากขึน้ มีลกั ษณะคล้ายเอกชนมากขึน้ แต่จะแตกต่างกัน
คือ หน่วยงานราชการไม่มงุ่ ผลกำ� ไรแต่มงุ่ หวังประโยชน์
สูงสุดของประชาชนเป็นส�ำคัญ
เพื่อให้เกิดการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้
บริ ก ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต� ำบลปากน�้ ำปราณ
ในด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนและยังท�ำให้ต�ำบลปากน�้ำปราณมีรายได้จาก
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจทีจ่ ะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจะได้น�ำข้อมูลที่ท�ำการ
ศึกษาไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่าง ๆ ให้ดีขึ้น
ท�ำให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลปากน�้ำปราณประสบ
ผลส�ำเร็จเป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบลชั้นน�ำด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว และที่ส�ำคัญคือ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ สู ง สุ ด และช่ ว ยให้ อ งค์ ก ารได้ มี ทิ ศ ทาง
การพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วทีต่ ดั สินใจ
มาท่ อ งเที่ ย วยั ง ต� ำ บลปากน�้ ำ ปราณ อ� ำ เภอปราณบุ รี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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2. เพื่อเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลปากน�ำ้ ปราณ อ�ำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดขององค์การบริหาร
ส่ ว นต� ำ บลปากน�้ ำ ปราณ อ� ำ เภอปราณบุ รี จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ จ�ำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
4. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดขององค์การ
บริหารส่วนตำ� บลปากนำ�้ ปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
สมมติฐานการวิจัย
1. นักท่องเทีย่ วทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
สถานภาพ รายได้ และภูมิล�ำเนาแตกต่างกันจะมีปัจจัย
ในการตัดสินใจท่องเที่ยวต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน
2. พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ตั ด สิ น ใจเข้ า
มาท่องเที่ยวต�ำบลปากน�้ำปราณ มีความสัมพันธ์กับ
ส่ ว นประสมทางการตลาดขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นต� ำ บลปากน�้ ำ ปราณ อ� ำ เภอปราณบุ รี จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์
วิธีด�ำเนินการ
1. ประชากร ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื นักท่องเทีย่ ว
ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
ซึ่งไม่สามารถทราบจ�ำนวนที่แน่นอน ดังนั้นจึงใช้สูตร
การค�ำนวณหากลุม่ ตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากร [3]
ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 385 คน เพิม่ อีก 15 คน เป็น 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม
ซึ่ ง ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดั ง นี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามที่

เกี่ ย วกั บ สถานภาพส่ ว นบุ ค คลของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง มี
ลั ก ษณะเป็ น การตรวจสอบรายการ (Check List)
เติ ม ข้ อ มู ล ลงในช่ อ งว่ า ง ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วต� ำ บล
ปราณบุ รี อ� ำ เภอปราณบุ รี จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
มี ลั ก ษณะเป็ น การตรวจสอบรายการ (Check List)
เติ ม ข้ อ มู ล ลงในช่ อ งว่ า ง ตอนที่ 3 แบบสอบถาม
ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ
ท่องเที่ยวต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
คุณลักษณะการตอบจะเป็นการให้น�้ำหนักความส�ำคัญ
จากมากไปหาน้อยโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ (Ratting Scale)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาลักษณะและวิธีการสร้างแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า
2. ศึ ก ษาเอกสารงานวิ จั ย และก� ำ หนดแนวคิ ด
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด
บริการต่อประสิทธิภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
3. ด�ำเนินการสร้างแบบสอบถามโดยประยุกต์
สาระที่ได้จากข้อ 1 และ ข้อ 2
4. น�ำแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องของแบบสอบถาม
5. ปรับแก้แบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. น� ำ แบบสอบถามที่ ผ ่ า นการแก้ ไ ขแล้ ว ตาม
ข้อ 5 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่านพิจารณาวิธีการ
หาคุณภาพเครื่องมือตรวจสอบความเชื่อมั่นตามความ
เหมาะสมของเครื่องมือเพื่อหาค่า IOC เพื่อปรับแก้
7. แก้ไขข้อบกพร่องตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน�ำ
เพื่อความสมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งขึ้น
8. น� ำ แบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว ครั้ ง
สุดท้ายไปทดลองใช้เครือ่ งมือ (Try Out) กับกลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 ชุด เพื่อหาค่า Reliability Analysisได้ค่า

Alpha = 0.840
9. น�ำแบบสอบถามจากการทดลองเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือ จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงเพื่อน�ำไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ศึกษาค้นคว้า
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของ
แบบสอบถามหลังจากด�ำเนินการเก็บแบบสอบถาม
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ด� ำ เนิ น การบั น ทึ ก ลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และ
หาค่าร้อยละ
3. วิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจ
ท่ อ งเที่ ย วต� ำ บลปราณบุ รี จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
4. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วต� ำ บล
ปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ของนักท่องเทีย่ วทีต่ ดั สินใจเข้ามาท่องเทีย่ วต�ำบลต�ำบล
ปากนำ�้ ปราณกับส่วนประสมทางการตลาดขององค์การ
บริหารส่วนตำ� บลปากน�ำ้ ปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ใช้สถิติค่าไค-สแควร์ (chi-square)
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ผูศ้ กึ ษาของสรุปผลการวิจยั ดังนี้
สรุปผลข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ
58.50 ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ 36–45 ปี ร้ อ ยละ 26.75
มีการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี/ปริญญาตรี ร้อยละ
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34.25 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงานร้อยละ
44.00 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 33.50 ส่วนใหญ่
มีรายได้ต่อเดือน 10,001–20,000 บาท ร้อยละ 29.25
และมีภูมิล�ำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 31.50
สรุปผลข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ม าเที่ ย วต� ำ บล
ปากน�้ำปราณเป็นครั้งแรก ร้อยละ 21.25 ตัดสินใจเลือก
แหล่งท่องเที่ยวโดย ปรึกษาครอบครัวและญาติ ร้อยละ
47.25 เดินทางมาท่องเที่ยวโดยเดินทางไปกลับ ร้อยละ
33.00 เดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อน/คนรู้ใจ ร้อยละ 29.25
เดินทางท่องเทีย่ วด้วย รถตู้ หรือรถเช่า ร้อยละ 30.00 เหตุ
จูงใจในการท่องเที่ยวคือ ธรรมชาติที่สวยงาม ร้อยละ
36.75 และความรู้ ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
จาก ป้ายโฆษณา ร้อยละ 41.75
สรุปผลข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวต�ำบลปากน�้ำปราณ
1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ
ท่องเที่ยวต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ภาพรวม ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์
การวิเคราะห์พบว่า ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ และด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
อยู่ในระดับน้อยที่สุด ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วต� ำ บลปากน�้ ำ ปราณ อ� ำ เภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพรวม
รายการ

X

S.D.

แปลผล

1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

3.61

0.32

มาก

2. ด้านราคา

3.67

0.50

มาก

3. ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย

3.52

0.58

มาก

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด

3.62

0.49

มาก

5. ด้านบุคลากร

4.35

0.28

มากที่สุด

6. ด้านกระบวนการให้บริการ

3.82

0.43

มาก

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ

3.69

0.51

มาก

3.75

0.27

มาก

เฉลี่ยรวม

สรุปผลข้อมูลสมมติฐาน
นักท่องเที่ยวที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
แตกต่ า งกั น มี ป ั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วต� ำ บล
ปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นักท่องเที่ยว
ที่มีเพศ สถานภาพ รายได้ และภูมิล�ำเนาแตกต่างกัน
มีปัจจัยในการตัดสินใจท่องเที่ยวต�ำบลปากน�้ำปราณ
อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ตั ด สิ น ใจเข้ า มา
ท่องเที่ยวต�ำบลปากน�้ำปราณ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ส่ ว นประสมทางการตลาดขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นต� ำ บลปากน�้ ำ ปราณ อ� ำ เภอปราณบุ รี จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
การอภิปรายผล
จากผลสรุปเกีย่ วกับการศึกษาส่วนประสมทางการ
ตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจท่อ งเที่ย วต�ำบลปากน�้ำ
ปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ศึกษา
มี ป ระเด็ น ส� ำ คั ญ ที่ น� ำ มาอภิ ป รายตามวั ต ถุ ป ระสงค์
การวิจัยดังนี้

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ม าเที่ ย วต� ำ บล
ปากนำ�้ ปราณเป็นครัง้ แรก ตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเทีย่ ว
โดยปรึกษาครอบครัวและญาติ โดยมากเดินทางไปกลับ
เดินทางท่องเทีย่ วกับเพือ่ น/คนรูใ้ จ เดินทางท่องเทีย่ วด้วย
รถตู้ หรือรถเช่า เหตุจูงใจในการท่องเที่ยวคือธรรมชาติ
ที่สวยงาม และได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจาก
ป้ายโฆษณา ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้มคี วามสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สุนิษา เพ็ญทรัพย์ และปวันรัตน์ แสงสิริโรจน์
[4]ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กรณีศึกษา บ่อน�้ำพุร้อน ผลการวิจัยพบว่าวัตถุประสงค์
ส่ ว นใหญ่ ข องการท่ อ งเที่ ย วครั้ ง นี้ คื อ เพื่ อ พั ก ผ่ อ น
หย่อนใจ ความถี่ในการท่องเที่ยว 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
รูปแบบของการท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เดินทางท่องเทีย่ วกับ
เพื่อน/ครอบครัว เดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดสัปดาห์
ใช้ ร ะยะเวลาในการท่ อ งเที่ ย วภายในวั น เดี ย ว และ
ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางท่องเที่ยว
อภิ ป รายผลส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
การตัดสินใจท่องเที่ยวต�ำบลปากน�้ำปราณ
ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ
ท่องเที่ยวต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ภาพรวม ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์
การวิเคราะห์พบว่า ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ และด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
อยู่ในระดับน้อยที่สุด ตามล�ำดับมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิริภา กิจประพฤทธิ์กุล [5] ได้ท�ำการศึกษา
เรื่องส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ และ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเทีย่ วทีป่ ระเทศเกาหลีของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ และแรงจูงใจ
ในการท่องเทีย่ ว โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับสำ� คัญมาก
อภิปรายผลสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย จากการศึกษา
พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
แตกต่ า งกั น มี ป ั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วต� ำ บล
ปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แตกต่างกันเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของ สุ นิ ษ า เพ็ ญ ทรั พ ย์ และปวั น รั ต น์
แสงสิริโรจน์ [6]ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยต่อ การท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพ กรณีศกึ ษา บ่อนำ�้ พุรอ้ น พบว่า นักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยที่เป็น นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยรวม
ทุกด้านแตกต่างกัน นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพ
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดยรวมทุกด้านแตกต่างกัน และนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่ มี ร ายได้ ต ่ อ เดื อ นต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยรวมทุกด้านแตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยว
ต�ำบลปากน�้ำปราณ กับส่วนประสมทางการตลาดของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลปากน�ำ้ ปราณ อ�ำเภอปราณบุรี
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ พบว่ า ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์
กั น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของศิ ริ เ พ็ ญ เยี่ ย มจรรยา
[7] ได้ท�ำการศึกษาเรื่องพฤติกรรมและการตัดสินใจ
เข้ า เยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ต� ำ หนั ก สายสุ ท ธานภดลใน
วังสวนสุนันทาของนักท่องเที่ยวชาวไทย และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ตําหนักสายสุทธานภดลในวังสวนสุนันทาการทดสอบ
สมมติฐานด้วย Chi Square พบว่า ส่วนประสมทางการ
ตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 5 ตัว มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสําคัญกับพฤติกรรมการตัดสินใจมาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ตําหนักสายสุทธานภดลในวังสวนสุนันทา
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารควรส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวเชิงศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงให้มีความ
น่าสนใจเช่น มีกจิ กรรมให้นกั ท่องเทีย่ วได้เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ
และวัฒนธรรมของผูค้ นในตำ� บลปากนำ�้ ปราณ โดยอาจ
ส่งเสริมการจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ ซึ่งจะท�ำให้นักท่อง
เที่ยวได้ใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านได้ศึกษาวิถีชีวิตการท�ำ
มาเลี้ยงชีพเสมือนตนเองเป็นคนในท้องถิ่นนั้น และ
ควรจัดท�ำสถานพักผ่อนหย่อนใจ และลานเล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักท่องเที่ยว
2. ด้านราคา จัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์ก�ำหนด
อัตราค่าบริการกิจกรรมการท่องเทีย่ วอย่างชัดเจน รวมถึง
ก�ำหนดอัตราค่าบริการส�ำหรับการเดินทางโดยรถบริการ
สาธารณะอย่างเหมาะสม
3. ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ� ำ หน่ า ยควรส่ ง เสริ ม
ให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทาง
เว็ บ ไซต์ ต ่ า ง ๆ รวมถึ ง การประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง
ท่องเที่ยวทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น อินสตราแกรม
เฟซบุก๊ เพิม่ มากขึน้ สนับสนุนการจองห้องพัก การจองคิว
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม และการบริ ก ารอื่ น ๆ ผ่ า นระบบ
ออนไลน์ และทางอินเทอร์เน็ตให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น
4. ด้านการส่งเสริมการตลาดควรส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยน�ำเสนอจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว
เช่น ทะเล ภูเขา กิจกรรมวิถีชีวิตชาวบ้านผ่านทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูล
มากขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื่อดึงดูดความสนใจในการท่องเที่ยว
5. ด้ า นบุ ค ลากรควรส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากรผู ้ ใ ห้
บริการมีภาพลักษณ์สุภาพ อ่อนหวาน ยิ้มแย้มแจ่มใส
เป็นกันเองกับนักท่องเที่ยว
6. ด้านกระบวนการให้บริการควรส่งเสริมให้มี
ขั้นตอนการให้บริการนักท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่อง
รวดเร็วมากขึ้น ให้มีการจัดล�ำดับการรับบริการเพื่อ
ให้การบริการเป็นด้วยความสะดวกเรียบร้อย
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7. ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ ควรเน้ น การมี
ส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว
ด� ำ เนิ น การจั ด ให้ มี จุ ด บริการทิ้ง ขยะให้เป็น ระเบีย บ
เรียบร้อย
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยขอน�ำเสนอแนะแนวทาง
ในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ควรศึ ก ษาปั ญ หาอุ ป สรรคในการให้ บ ริ ก าร
นั ก ท่ อ งเที่ ย วขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลปากน�้ ำ
ปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อให้
ทราบปัญหาอุปสรรคในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
และน� ำ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการให้ บ ริ ก าร
ด้านการท่องเที่ยวต่อไป
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ความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอบ้านนา จ ังหวัดนครนายก
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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 2) ความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จ�ำแนกตามประเภทของงาน เพศ อายุ
และระดับการศึกษา และ 3) ความสัมพันธ์ของความรูส้ กึ แปลกแยกกับความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาท้องถิน่ ของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการ
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ทั้งสิ้น 10 แห่ง โดยการ
เก็บข้อมูลจากประชากรทัง้ หมดรวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 222 คน โดยแยกเป็นดังนี้ ข้าราชการ จำ� นวน 143 คน และพนักงาน
จ้าง จ�ำนวน 79 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.953 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการการแจกแจงความถี่ ร้อยละ
(Percentage) เฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบ
ค่าสถิติทีแบบกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(one way ANOVA) และหากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ จะท�ำการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ก�ำหนดความมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า : 1) ความรู้สึกแปลกแยกในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขต
อำ� เภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
1

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

านท
ะเบียน

่งเส
สสำนักส

14

รมิ
ง
งานวชิ าการและษา
บณ
ั ฑิตศึก

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

โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่ำ ได้แก่ ด้านความรู้สึกไร้อ�ำนาจ ด้านความรู้สึกไร้บรรทัดฐาน ความรู้สึก
โดดเดี่ ย ว ความรู ้ สึ ก ไร้ ค วามหมาย ด้ า นความรู ้ สึ ก แปลกแยกจากตนเอง ตามล� ำ ดั บ ส่ ว นความมุ ่ ง มั่ น ใน
การพัฒนาท้องถิ่นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่ำ ได้แก่ ด้านความตั้งใจในการด�ำรงสมาชิกภาพกับ
องค์กร ด้านความตั้งใจในการพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ด้านความตั้งใจในการรับรององค์กรในทางบวก
ด้านความตัง้ ใจในการสร้างผลงานทีด่ เี ลิศ และด้านความตัง้ ใจในการกระทำ� ตนเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์กร ตามลำ� ดับ
2) ผลการศึกษาความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น จ�ำแนกตามปัจจัยประเภทของงาน เพศ อายุ และระดับการศึกษา
โดยเมื่อจ�ำแนกตามประเภทของงาน เพศ อายุ พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ยกเว้นปัจจัยระดับการศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น
ของพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต�ำ บล โดยรวมมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ลบ อยู ่ ใ นระดั บ ต�่ำ และเรี ย งล� ำ ดั บ จาก
มากไปหาน้อยดังนี้ ด้านความตั้งใจในการกระท�ำตนเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ด้านความตั้งใจในการสร้างผลงาน
ที่ดีเลิศ ด้านความตั้งใจในการรับรององค์กรในทางบวก ด้านความตั้งใจในการด�ำรงสมาชิกภาพกับองค์กร และ
ด้านความตั้งใจในการพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ค�ำส�ำคัญ : ความรู้สึกแปลกแยก ความมุ่งมั่น
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�ำ

การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น การปกครอง
ที่ รั ฐ บาลให้ อ�ำ นาจหรื อ กระจายอ� ำ นาจไปให้ ห น่ ว ย
การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในท้ อ งถิ่ น มี ส ่ ว นร่ ว มในการปกครองท้ อ งที่ แ ละ
ชุ ม ชนโดยมี อ งค์ ก รผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ มี อิ ส ระในการใช้
ดุลยพินจิ มีเจ้าหน้าทีแ่ ละงบประมาณ ในการดำ� เนินงาน
แยกออกจากราชการส่วนภูมิภาค แต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ก็มไิ ด้มอี ธิปไตย ในตัวเอง ยังต้องอยูภ่ ายใต้
การควบคุมของรัฐบาลกลางตามกรอบแห่งกฎหมาย
การปกครองส่วนท้องถิ่นมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ
ทั่ ว ไป เช่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด องค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บลและเทศบาล และรู ป แบบพิ เ ศษ
เช่ น กรุ ง เทพมหานครและพั ท ยาซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน [1]
อย่ า งไรก็ ตาม สิ่ง ส�ำคัญ ในการพัฒนาท้อ งถิ่ น
คือการพัฒนาศักยภาพ ความเป็นผู้พัฒนาท้องถิ่น ใน
ฐานะที่เป็นสัตว์สังคมผู้สร้างสรรค์ แต่ผู้พัฒนาท้องถิ่น
ส่ ว นใหญ่ มี โ อกาสในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น น้ อ ยมาก
เนื่องจากพวกเขาได้ถูกกักขังอยู่ในการแบ่งงานกันท�ำที่
มีการควบคุมตามล�ำดับชัน้ ติดอยูก่ บั การท�ำงานทีซ่ ำ�้ ซาก
จ�ำเจ จนไม่มโี อกาสทีจ่ ะใช้ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ [2]
เพราะฉะนั้นในการพัฒนาท้องถิ่นจึงท�ำให้เกิดความ
รู้สึกแปลกแยกขึ้น นอกจากนี้สภาพที่ไม่เอื้ออ�ำนวย
แก่ การพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
กฎระเบียบและบทบาทหน้าที่ รวมทั้งขาดทักษะและ
ความเป็นอิสระในการบริหาร ทั้งนี้ก็เพราะว่า การมี
ประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงานส่วน
ต�ำบลยังน้อยอยู่” การขาดอิสระในการพัฒนาท้องถิ่น
ทั้งในแง่ การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำ� บลส่วนต่าง ๆ นัน้
ได้ส่งผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำ� บลซึง่ เป็นสาเหตุทำ� ให้พวกเขา เกิดความ
รูส้ กึ แปลกแยกทัง้ ต่อผูบ้ ริหารและเพือ่ นร่วมงาน รวมถึง
กฎระเบียบต่าง ๆ ทีย่ งุ่ ยากและสลับซับซ้อนทีท่ ำ� ให้การ
พัฒนาท้องถิ่นไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้ และ
เมื่อพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลเกิดความรู้สึก
แปลกแยกเช่นนี้แล้ว ย่อมท�ำให้มีความรู้สึก เบื่อหน่าย
ต่องานที่ตนปฏิบัติ ทั้งยังจะเป็นการน�ำมาซึ่งอคติใน
หน่วยงานของตนเอง [3]
พฤติกรรมของการมีความรูส้ กึ แปลกแยกดังกล่าว
นั้น อาจจะท�ำให้ฝ่ายบริหารได้รับผลกระทบกระเทือน
ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมรวมทั้งการบริหาร
งานภายในองค์กรด้วยนอกจากนั้นก็อาจะมีการต่อต้าน
แสดงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐาน มีการ
สร้างวัฒนธรรมกลุม่ ย่อยขึน้ ซึง่ อาจจะสร้างความล�ำบาก
ต่อการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขต
อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกได้ [4]
จากสภาพปั ญ หาที่ ก ล่ า วมานี้ ท� ำ ให้ พ นั ก งาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลไม่มีแรงจูงใจ ในการพัฒนา
ท้องถิ่น ส่งผลให้การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อไป
สู่การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหยุดชะงัก
หรือเกิดความล่าช้าขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาท้องถิ่นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในเขตอ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อจะได้หา
แนวทางในการประสานความรู้สึกแปลกแยกและสร้าง
แรงจูงใจให้กับพนักงานองค์การบริหารต�ำบล ในเขต
อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาความรูส้ กึ แปลกแยกและความมุง่ มัน่
ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
		 2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้สึกแปลกแยกกับ
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงานองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ในเขตอ� ำ เภอบ้ า นนา จั ง หวั ด
นครนายก จ� ำ แนกตามประเภทของงาน เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ครัวเรือน
3.เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรูส้ กึ แปลก
แยกในการพัฒนาท้องถิ่นกับความมุ่งมั่นของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำ� บล ในเขตอำ� เภอ บ้านนา จังหวัด
นครนายก
สมมติฐานของการวิจัย
1. พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลทีม่ ปี ระเภท
ของงานต่างกันมีความรูส้ กึ แปลกแยกกับความมุง่ มัน่ ใน
การพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน
2. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำ� บลทีม่ เี พศต่าง
กันมีความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ท้องถิ่นแตกต่างกัน
3. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำ� บลทีม่ อี ายุตา่ ง
กันมีความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ท้องถิ่นแตกต่างกัน
4. พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลที่ มี
สถานภาพต่างกันมีความรูส้ กึ แปลกแยกกับความมุง่ มัน่
ในการพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน
5. พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความรู้สึกแปลกแยกกับ ความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน
6. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำ� บลทีม่ อี ายุงาน
ที่ต่างกันมีความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน
7. พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่มีรายได้
ครัวเรือนต่างกันมีความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาท้องถิ่นแตกต่าง

8. ความรูส้ กึ แปลกแยกมีความสัมพันธ์เป็นปฏิภาค
ผกผันกับความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาท้องถิน่ ของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ข้าราชการและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำ� บล ในเขตอำ� เภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก จ�ำนวน 222 คน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. ศึกษาความรูส้ กึ แปลกแยกในการพัฒนาท้องถิน่
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก ใน 5 ด้าน ดังนี้
1.1 ความรู้สึกไร้อ�ำนาจ
1.2 ความรู้สึกไร้ความหมาย
		 1.3 ความรู้สึกไร้บรรทัดฐาน
		 1.4 ความรู้สึกโดดเดี่ยว
1.5 ความรู้สึกแปลกแยกจากตนเอง
2. ศึกษาความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำ� บล ในเขตอำ� เภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก ใน 5 ด้าน ดังนี้
		 2.1 ความตั้งใจในการด�ำรงสมาชิกภาพกับ
องค์กร
		 2.2 ความตัง้ ใจในการรับรององค์กรในทางบวก
		 2.3 ความตั้งใจในการพยายามไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค
		 2.4 ความตั้งใจในการกระท�ำตนเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กร
2.5 ความตั้งใจในการสร้างผลงานที่ดีเลิศ
ขอบเขตด้านตัวแปร
ความรูส้ กึ แปลกแยกกับความมุง่ มัน่ ในการพัฒนา
ท้องถิ่นของพนักงาน องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขต
อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ตัวแปรอิสระ ได้แก่

1. ปัจจัยส่วนบุคล ได้แก่
1. ประเภทของงาน จ�ำแนกเป็น ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง
2. เพศ จ�ำแนกเป็น เพศชาย และเพศหญิง
3. อายุ จ�ำแนกเป็น 20-30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี
และ 51-60 ปี
4. สถานภาพ จ�ำแนกเป็น โสด, สมรส, หย่าร้าง
และแยกกันอยู่
5. ระดับการศึกษา จ�ำแนกเป็น ต�่ำกว่าปริญญาตรี,
ปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรี
6. อายุงาน จ�ำแนกเป็น 1-3 ปี, 4-8 ปี และ 8 ปี ขึ้นไป
7. รายได้ครัวเรือน จ�ำแนกเป็น 5,000-10,000 บาท,
10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท และ 30,000
บาท ขึ้นไป
2. ความรู้สึกแปลกแยกในการพัฒนาท้องถิ่น 5 ด้าน
1. ความรู้สึกไร้อ�ำนาจ
2. ความรู้สึกไร้ความหมาย
3. ความรู้สึกไร้บรรทัดฐาน
4. ความรู้สึกโดดเดี่ยว
5. ความรู้สึกแปลกแยกจากตนเอง
ตัวแปรตาม ได้แก่
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น 5 ด้าน
1. ความตั้งใจในการด�ำรงสมาชิกภาพกับองค์กร
2. ความตั้งใจในการรับรององค์กรในทางบวก
3. ความตัง้ ใจในการพยายามไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค
4. ความตัง้ ใจในการกระทำ� ตนเป็นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์กร
5. ความตั้งใจในการสร้างผลงานที่ดีเลิศ
ขอบเขตด้านสถานที่
สถานที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ในเขตอ� ำ เภอบ้ า นนา จั ง หวั ด
นครนายก 10 แห่ง ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านนา
2. องค์การบริหารส่วนต�ำบลป่าขะ
3. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านพริก
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4. องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาเพิ่ม
5. องค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีกะอาง
6. องค์การบริหารส่วนต�ำบลอาษา
7. องค์การบริหารส่วนต�ำบลพิกุลออก
8. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางอ้อ
9. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านพร้าว
10. เทศบาลต�ำบลบ้านนา
ขอบเขตด้านเวลา
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เวลาในการศึกษาวิจยั เป็นเวลา 3 เดือน
ภายในปีการศึกษา 2559
วิธีด�ำเนินการวิจัย
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
(Independent Variable) (Dependent Variable)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. ประเภทของงาน
2. เพศ
3. อายุ
4. สถานภาพ
5. ระดับการศึกษา
6. อายุงาน
7. รายได้ครัวเรือน

ความรู้สึกแปลกแยก
ในการพัฒนาท้องถิน่ 5 ด้าน
1. ความรู้สึกไร้อ�ำนาจ
2. ความรู้สึกไร้ความหมาย
3. ความรู้สึกไร้บรรทัดฐาน
4. ความรู้สึกโดดเดี่ยว
5.ความรู้สึกแปลกแยกจาก
ตนเอง

ความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น 5 ด้าน
1. ความตั้ ง ใจในการ
ด� ำ รงสมาชิ ก ภาพ
กับองค์กร
2. ความตั้ ง ใจในการ
รับรององค์กรในทาง
บวก
3. ความตั้ ง ใจในการ
พยายามไม่ ย ่ อ ท้ อ
ต่ออุปสรรค
4. ความตั้ ง ใจในการ
กระท�ำตนเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กร
5. ความตั้ ง ใจในการ
สร้างผลงานที่ดีเลิศ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
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การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ
(Quantitative Research) เกี่ยวกับเรื่อง “ความรู้สึก
แปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของ
พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในเขตอ� ำ เภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก” และในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความรู ้ สึ ก แปลกแยกกั บ
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำ� บล เพือ่ เปรียบเทียบความรูส้ กึ แปลกแยก
กั บ ความมุ ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของพนั ก งาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ
ประเภทของงาน อายุงาน และรายได้ครัวเรือน ต่างกัน
ในเขตอ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ดังนั้นผู้ท�ำการ
วิจัยจึงได้น�ำเสนอ วิธีการด�ำเนินการวิจัยไว้ ดังนี้
ประชากรที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่ พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตำ� บลในเขตอ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ทัง้ สิน้
10 แห่ง จ�ำนวน 222 คน
กรอบแนวคิดและการก�ำหนดตัวแปร
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดกรอบแนวคิดและ
ตัวแปรในการศึกษาไว้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ความรู้สึกแปลกแยกในการพัฒนาท้องถิ่นของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความรู้สึก
ไร้อ�ำนาจ 2) ความรู้สึกไร้ความหมาย 3) ความรู้สึก
ไร้บรรทัดฐาน 4) ความรูส้ กึ โดดเดีย่ ว และ 5) ความรูส้ กึ
แปลกแยกจากตนเอง
ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก ใน 5 ด้าน ดังนี้ ประกอบด้วย 1) ความตั้งใจ
ในการดำ� รงสมาชิกภาพกับองค์กร 2) ความตัง้ ใจในการ
รับรององค์กรในทางบวก 3) ความตั้งใจในการพยายาม
ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค 4) ความตัง้ ใจในการกระทำ� ตนเป็น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์กร และ 5) ความตัง้ ใจในการสร้างผล
งานที่ดีเลิศ

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเภท
ดังนี้
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ แบบสอบถาม
จ�ำนวน 222 ฉบับ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูล
เอกสาร ต�ำราวิชาการ หนังสือ บทความ หลักฐานทาง
วิชาการที่สามารถเปิดเผยได้ และผลงานวิจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วน (Rating Scales) โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนตัว
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สถาบันที่จบการศึกษา อายุงาน รายได้ครัวเรือน เป็น
แบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึก
แปลกแยกในพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของพนั ก งานองค์ ก าร
บริหารส่วนต�ำบล 5 ด้าน ประกอบด้วย ความรู้สึก
ไร้ อ� ำ นาจ ความรู ้ สึ ก ไร้ ค วามหมาย ความรู ้ สึ ก ไร้
บรรทัดฐาน ความรูส้ กึ โดดเดีย่ ว และความรูส้ กึ แปลกแยก
จากตนเอง มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า ตาม
วิธีการของลิเคิร์ต (Likert Scale) แบ่งระดับในการวัด
ออกเป็น 4 ระดับ (Rating Scales)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความมุ่งมั่น
ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบล 5 ด้าน ประกอบด้วย ความตั้งใจในการ
ด�ำรงสมาชิกภาพกับองค์กร ความตั้งใจในการรับรอง
องค์การในทางบวก ความตัง้ ใจในการพยายามไม่ยอ่ ท้อ
ต่ออุปสรรคความตัง้ ใจในการกระทำ� ตนเป็นสมาชิกทีด่ ี
ขององค์กร และความตั้งใจในการสร้างผลงานที่ดีเลิศ
ในหน้าที่ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) ชนิด 4 ระดับ

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
การสร้างเครื่องมือในการใช้เป็นแบบสอบถาม
การวิจัยครั้งนี้ มีล�ำดับขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาค้นคว้ากรอบแนวคิดจากเอกสาร ต�ำรา
หนังสือ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความรูส้ กึ แปลกแยก
และความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างข้อค�ำถาม ในแบบสอบถาม
2. ผู ้ วิ จั ย น� ำ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษา
เอกสาร ต� ำ รา หนั ง สื อ และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดทฤษฎี และให้
ครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย
3. สร้ า งแบบสอบถามให้ ค รอบคลุ ม ขอบเขต
เนื้อหาของการวิจัย
4. น� ำ แบบสอบถามที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น เสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา
5. น�ำแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาเพื่อหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา
6. ร่างแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ของผู้ทรง
คุณวุฒิ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence : IOC)
7. น�ำแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะ
คล้ า ยคลึ ง กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ จ ะศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้
จำ� นวน 30 คน เพือ่ หาค่าความเชือ่ มัน่ ตามค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้
1.ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
ตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งได้อธิบายวิธีการกรอก
แบบสอบถาม ส�ำหรับการวิจัยไว้ให้อย่างละเอียด
2. เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม ตามกลุ่ม
เป้าหมาย คือ พนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขต

านท
ะเบียน

่งเส
สสำนักส

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

รมิ
ง
งานวชิ าการและษา
บณ
ั ฑิตศึก

19

อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จ�ำนวน 222 ฉบับ
การวัดค่าตัวแปร
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้มาตรวัดแบบ Likert
Scales 4 ระดับ ส�ำหรับวัดค่าตัวแปร ทั้งหมด สาเหตุ
ที่ใช้จ�ำนวน 4 ระดับ เนื่องจากผู้วิจัยต้องการวัดความ
รู้สึกที่แท้จริงของผู้ตอบแบบสอบถามว่าเป็นไปทาง
ลบหรือบวกต่อความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นใน
การพัฒนา ท้องถิน่ โดยได้ให้ผตู้ อบแบบสอบถามแสดง
ความรู้สึกเกี่ยวกับข้อค�ำถามที่เป็นข้อค�ำถาม เชิงบวก
(Positive) และข้อค�ำถาม เชิงลบ (Negative) ที่สร้าง
ขึ้นจ�ำนวน 96 ข้อ โดยได้ก�ำหนด การวัดค่าตัวแปร ซึ่ง
เป็นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม โดย
ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ 0.75 ขึ้นไปปัดเป็นเลขจ�ำนวน
เต็ม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ซึ่งแยกวิเคราะห์
ตามล�ำดับ ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ
(Percentage)
2. ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความรู ้ สึ ก แปลกแยกกั บ
ความมุ ่ งมั่ น ในพั ฒ นาท้ องถิ่ น ของพนั ก งานองค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ในเขตอ� ำ เภอบ้ า นนา จั ง หวั ด
นครนายก วิ เ คราะห์ โ ดยการหาค่ า เฉลี่ ย ( Χ ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ค่าเฉลี่ยความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่น
ในพัฒนาท้องถิ่น จ�ำแนกตามเพศและอายุงาน ใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test) ส�ำหรับจ�ำแนกตาม อายุ และระดับ
การศึกษา ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-Way ANOVA) หรือ F-test
4. หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ท�ำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น
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รายคูด่ ว้ ยวิธขี องเชฟเฟ่ (Scheffé) หรือ Tukey หรือ LSD
5. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสาน
ความรู้สึกแปลกแยกกับความมุ่งมั่นในพัฒนาท้องถิ่น
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ความ
สั ม พั น ธ์ โ ดยการวิ เ คราะห์ ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น ด้ ว ยการ
วิเคราะห์รายข้อ (Item Analysis) หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
(Discrimination) โดยทดสอบค่าที (t-test) และหาค่า
ความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient)
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
การวิจยั นี้ มีสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั 2 ประเภท ได้แก่
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้ แ ก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage)
เฉลี่ ย ( Χ ) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
เพื่อบรรยายข้อมูลทั่วไป
2. สถิตอิ นุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics)
ได้แก่
		 2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยความ
รูส้ กึ แปลกแยกกับความมุง่ มัน่ ในพัฒนาท้องถิน่ จ�ำแนก
ตามเพศและอายุงาน ใช้การทดสอบค่าที (t-test)
		 2.2 การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-Way ANOVA) หรือ F-test
		 2.3 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ เป็น
รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) หรือ Tukey หรือ
LSD (ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ)
		 2.4 การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยการ
วิ เ คราะห์ ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ร ายข้ อ
(Item Analysis) หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination)
โดยทดสอบค่ า ที (t-test) และหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability)โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient)

สรุปผลการวิจัย
	 1. ความรู้สึกแปลกแยกในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำ� บล ในเขตอำ� เภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่ำ ได้แก่ ด้านความ
รู้สึกไร้อ�ำนาจ ด้านความรู้สึกไร้บรรทัดฐาน ความรู้สึก
โดดเดี่ ย ว ความรู ้ สึ ก ไร้ ค วามหมาย ด้ า นความรู ้ สึ ก
แปลกแยกจากตนเอง ตามล� ำ ดั บ ส่ ว นความมุ ่ ง มั่ น
ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นต� ำ บลโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง
ล�ำดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่ำ ได้แก่ ด้านความตั้งใจ
ในการด� ำ รงสมาชิ ก ภาพกั บ องค์ ก ร ด้ า นความตั้ งใจ
ในการพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ด้านความตั้งใจ
ในการรั บ รององค์ ก รในทางบวก ด้ า นความตั้ ง ใจ
ในการสร้ า งผลงานที่ ดี เ ลิ ศ และด้ า นความตั้ ง ใจใน
การกระท�ำตนเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ตามล�ำดับ
2) ผลการศึกษาความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น
จ�ำแนกตามปัจจัยประเภทของงาน เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา โดยเมื่อจ�ำแนกตามประเภทของงาน เพศ
อายุ พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ยกเว้นปัจจัยระดับการศึกษา
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกแปลกแยกกับ
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงลบ อยู่
ในระดับต�ำ่ และเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้าน
ความตั้งใจในการกระท�ำตนเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ด้านความตั้งใจในการสร้างผลงานที่ดีเลิศ ด้านความ
ตั้งใจในการรับรององค์กรในทางบวก ด้านความตั้งใจ
ในการด�ำรงสมาชิกภาพกับองค์กร และด้านความตั้งใจ
ในการพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู้สึกแปลกแยกกับความ
มุง่ มัน่ ในการพัฒนาท้องถิน่ ของพนักงานองค์การบริหาร
ส่ ว นต� ำ บลในเขตอ� ำ เภอบ้ า นนา จั ง หวั ด นครนายก
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ความรู้สึกแปลกแยกในการปฏิบัติงานของ
พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ในเขตอ� ำ เภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก พบว่าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากสูงไปหาต�ำ่ ได้แก่ ด้านความรูส้ กึ
ไร้อ�ำนาจ ด้านความรู้สึกไร้บรรทัดฐาน ความรู้สึก
โดดเดี่ยว ความรู้สึกไร้ความหมาย และด้านความรู้สึก
แปลกแยกจากตนเอง ตามล�ำดับ
2. ความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาท้องถิน่ ของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำ� บล ในเขตอำ� เภอ บ้านนา จังหวัด
นครนายก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับ
ค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่ำ ได้แก่ ด้านความตั้งใจในการ
พยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ด้านความตั้งใจในการ
สร้างผลงานที่ดีเลิศ ความตั้งใจในการด�ำรงสมาชิกภาพ
กับองค์กร ความตั้งใจในการกระท�ำตนเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กร และด้านความตั้งใจในการรับรององค์กร
ในทางบวก
3. ผลการเปรี ย บเที ย บภาวะความรู ้ สึ ก
แปลกแยกในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานองค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ในเขตอ� ำ เภอบ้ า นนา จั ง หวั ด
นครนายก จ�ำแนกตามประเภทของงาน เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน
ไม่แตกต่างกัน
4. ผลการเปรียบเทียบความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ท้องถิ่นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขต
อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จ�ำแนกตามประเภท
ของงานและเพศ พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านความตั้งใจในการรับรององค์กรในทางบวก
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
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ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
5. ผลการเปรียบเทียบความมุ่งมั่น ในการพัฒนา
ท้องถิ่นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขต
อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จ�ำแนกตามอายุ พบว่า
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความตั้งใจ
ในการรับรององค์กรในทางบวก และด้านความตัง้ ใจใน
การพยายามไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค แตกต่างกันอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่าง
กัน
6. ผลการเปรียบเทียบความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ท้องถิ่นของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขต
อ� ำ เภอบ้ า นนา จั งหวั ดนครนายก จ� ำ แนกตามระดั บ
การศึ ก ษา พบว่ า ทั้ ง โดยรวมและรายด้ า นทุ ก ด้ า น
ไม่แตกต่างกัน
7. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ความรู้สึกแปลกแยกในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมทุก
ด้าน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขต
อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก กับ ความมุ่งมัน มีค่า
.502 และ .443 ตามล�ำดับ และเป็นค่าที่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิตทิ ี่ 0.01 ส่วนความรูส้ กึ ไร้อำ� นาจ ความรูส้ กึ โดดเดีย่ ว
การรับรององค์กรในทางบวก และสร้างผลงานทีด่ เี ลิศ มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับ ความมุง่ มัน่ ในการท�ำงานอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
8. ความรู้สึกแปลกแยกในการพัฒนาท้องถิ่นมี
ความสั มพั นธ์ ในทิ ศทางตรงกัน ข้ ามกับ ความมุ ่งมั่น
ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01
กล่าวได้ว่า เมื่อบุคลากรมีความรู้สึกแปลกแยกเพิ่มขึ้น
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นจะลดน้อยลง ในทาง
ตรงกั น ข้ า ม ถ้ า บุ ค ลากรมี ค วามลดลง ความมุ ่ ง มั่ น
ในการพัฒนาท้องถิ่นจะเพิ่มขึ้น ความรู้สึกแปลกแยก
ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทาง
ตรงกั น ข้ า มกั บ ด้ า นการสร้ า งผลงานที่ ดี เ ลิ ศ อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ดังนั้นจึงอธิบายได้ว่า ความรู้สึกแปลกแยกใน
การพัฒนาท้องถิน่ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
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กับความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 กล่าวได้ว่า เมื่อบุคลากรมีความรู้สึก
แปลกแยกเพิ่มขึ้น ความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น
จะลดน้อยลง ในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคลากรมีความลดลง
ความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาท้องถิน่ จะเพิม่ ขึน้ เมือ่ พิจารณา
ในแต่ละด้านสามารถอธิบายได้ดังนี้
ความรู ้ สึ ก แปลกแยกในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับด้านการสร้าง
ผลงานที่ดีเลิศอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ความรูส้ กึ แปลกแยกในการพัฒนาท้องถิน่ ด้านไร้อำ� นาจ
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับด้านการสร้าง
ผลงานที่ดีเลิศ แต่มีทิศทางตรงกันข้ามกับด้านการด�ำรง
สมาชิกภาพขององค์กร ด้านการรับรององค์กรในทาง
บวก และด้านความพยายามไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค กระทำ�
ตนเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร และ
ความรูส้ กึ แปลกแยกในการพัฒนาท้องถิน่ ด้านไร้
ความหมายมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับด้าน
ความพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แต่มีทิศทางตรงกัน
ข้ า มกั บ ด้ า นการด� ำ รงสมาชิ ก ภาพขององค์ ก ร ด้ า น
การรั บ รององค์ ก รในทางบวก และกระท� ำ ตนเป็ น
สมาชิกที่ดีต่อองค์กร และสร้างผลงานที่ดีเลิศ
ความรูส้ กึ แปลกแยกในการพัฒนาท้องถิน่ ด้านไร้
บรรทัดฐานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับด้าน
การด�ำรงสมาชิกภาพขององค์กรแต่มีทิศทางตรงกัน
ข้ามกับด้านการรับรององค์กรในทางบวก ด้านความ
พยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค กระท�ำตนเป็นสมาชิกที่
ดีต่อองค์กร และสร้างผลงานที่ดีเลิศ
ความรู้สึกแปลกแยกในการพัฒนาท้องถิ่นด้าน
โดดเดี่ยวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับด้าน
การดำ� รงสมาชิกภาพขององค์กร ด้านการรับรององค์กร
ในทางบวก ด้านความพยายามไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค แต่มี
ทิศทางตรงกันข้ามกับ ด้านการสร้างผลงานทีด่ เี ลิศ และ
ด้านกระท�ำตนเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร
ด้ า นความรู ้ สึ ก แปลกแยกจากตนเองมี ค วาม
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับด้านกระทำ� ตนเป็นสมาชิก
ที่ดีต่อองค์กร และด้านการสร้างผลงานที่ดีเลิศแต่มี

ทิศทางตรงกันข้ามกับการด�ำรงสมาชิกภาพขององค์กร
การรับรององค์กรในทางบวก และด้านความพยายาม
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพื่ อ ทราบถึ งความรู ้ สึ ก แปลกแยกกั บความ
มุง่ มัน่ ในการพัฒนาท้องถิน่ ของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
2. เพื่อทราบถึงความแตกต่างทางด้านความรู้สึก
แปลกแยกกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำ� บล ในเขตอำ� เภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก ที่มีประเภทของงาน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อายุงานและรายได้ครัวเรือน
3. เพือ่ เป็นข้อมูลส�ำคัญให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
น�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา และปรับปรุงความ
รูส้ กึ แปลกแยกกับความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาท้องถิน่ ของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำ� บล ในเขตอำ� เภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก
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ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการน�ำเสนอรายการข่าว 3 มิติ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
Students’ Expectations To Channel 3 Sammitti News
Program Presentation
ดรุษ ประดิษฐ์ทรง 1*
Darut Praditsong 1*
บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษารูปแบบในการน�ำเสนอข่าวและความคาดหวังของนักศึกษาต่อของรายการ
ข่าว 3 มิติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส�ำรวจ ประชากรที่ไม่ทราบจ�ำนวน การสุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test) ในการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาทัง้ เพศชายและเพศหญิงมีการรับชมรายการข่าว 3 มิตไิ ม่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่มอี ายุ
ระหว่าง 20-21 ปี มีจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน มีความคาดหวังต่อรูปแบบการน�ำเสนอรายการข่าว ประเภท
ข่าวสังคม เนือ่ งจากเป็นข่าวทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ชีวติ ประจ�ำวัน ท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างเข้าใจในสถานการณ์ภายในสังคม และ
เหตุผลในการติดตามชมรายการข่าว 3 มิติ มาจากรายการมีรายละเอียดครบถ้วนน่าเชื่อถือ และต้องการให้รายการน�ำ
เสนอข่าวในลักษณะข่าวส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติมากทีส่ ดุ กลุม่ ตัวอย่างชมรายการ ข่าว 3 มิติ เพราะรูปแบบ
และเนื้อหาที่น�ำเสนอ โดยให้ความสนใจการออกอากาศรายการสดมากที่สุด เนื่องจากเป็นการน�ำเสนอแบบเล่าข่าว
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และให้ข้อมูลรอบด้านในประเด็นที่หลากหลาย ภาพลักษณ์ของผู้ด�ำเนินรายการ การน�ำเสนอ
ข่าวที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และฉากในรายการที่ท�ำให้รายการเกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น นักศึกษาคาดหวังการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันเหตุการณ์
ค�ำส�ำคัญ : ความคาดหวัง รูปแบบการน�ำเสนอ รายการข่าว 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.
1
1
*
*
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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

บทน�ำ
สั ง คมปั จ จุ บั น เข้ า สู ่ ยุ ค ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ส ่ ง ผล
กระทบต่อความเป็นอยูแ่ ละการตัดสินใจของประชาชน
อย่างมาก ปัจจัยที่มีความส�ำคัญในการถ่ายทอดข่าวสาร
ไปสูป่ ระชาชน ได้แก่ สือ่ มวลชน ซึง่ เป็นตัวกลางทีเ่ ชือ่ ม
ทุกสิ่งในสังคมเข้าด้วยกัน และมีอิทธิพลต่อความคิด
ความเชื่อ และทัศนคติของประชาชน จนอาจกล่าวได้
ว่า สื่อมวลชนมีบทบาทในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งสารไปยังผูร้ บั สารโดยอาศัยเทคโนโลยีการสือ่ สาร
ทีท่ นั สมัยท�ำให้ประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสาร เปิด
โลกทัศน์ สร้างความเจริญทางปัญญาน�ำไปสูก่ ารพัฒนา
ชีวิตและสังคมได้
การเปิดรับข่าวสารของประชาชนผ่านสือ่ มวลชน
ในปัจจุบนั สามารถรับได้หลายช่องทาง ซึง่ สือ่ มวลชนที่
สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดได้แก่ สื่อมวลชน
ประเภทวิทยุโทรทัศน์ เนือ่ งจากเป็นสือ่ มวลชนทีร่ วดเร็ว
และครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวางและยังลด
ข้อจ�ำกัดของประชาชนในด้านการไม่รู้หนังสืออีกด้วย
จนท�ำให้สื่อประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างสูง ดังที่มี
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้
วสันต์ อติศัพท์ [1] กล่าวว่า “โทรทัศน์” เป็นสื่อ
ที่มีกลุ่มผู้ชมนิยมมากที่สุด อีกทั้งยังมีอิทธิพลสูงต่อ
การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในสังคม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
โทรทัศน์นั้นมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอัน ได้แก่

1. สื่ อ โทรทั ศ น์ เ ป็ น สื่ อ มวลชนที่ ร วมเอา
สื่อประเภทอื่น ๆ ไว้ในตัวเอง
2. ภาพและเสียง สามารถเร้าใจในการติดตามของ
ผู้ชมเป็นอย่างมาก
3. เทคนิคในการท�ำภาพพิเศษช่วยให้การสื่อสาร
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การน�ำเสนอเนื้อหาทางโทรทัศน์ ท�ำได้หลาย
รูปแบบตามความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ชม
5. โทรทัศน์มีอิทธิพลต่อจิตใจ สามารถให้ผู้ชม
คล้อยตามได้
6. รายการมีหลายรูปแบบ ท�ำให้เลือกได้ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละคน
จากที่ประชาชนมีความต้องการในการบริโภค
ข่าวสารเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจท�ำให้
สถานีโทรทัศน์มกี ารพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ เนือ้ หา วิธี
การน�ำเสนอ รวมถึงเทคโนโลยีทที่ นั สมัย เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผูช้ มสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง
3 อ.ส.ม.ท. เป็นอีกหนึ่งสถานีที่ให้ความส�ำคัญต่อการ
พัฒนาปรับปรุงรูปแบบ วิธกี ารนำ� เสนอรายการข่าวทาง
โทรทัศน์ เพื่อสนองความต้องการของผู้ชมทุกกลุ่ม
รายการข่าว 3 มิติ ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี
ช่อง 3 เป็นรายการข่าวรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์เจาะลึก
ผลิตโดยฝ่ายข่าวไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 ร่วมกับบริษทั ฮอตนิวส์
จ�ำกัด ในช่วงเวลาใหม่ โดยมีหลักคิดเพื่อเติมเต็มและ
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สนองตอบกลุ่มผู้ชมที่ไม่สามารถรับชมข่าวในช่วงเย็น
โดยนำ� เสนอข่าวในลักษณะ “สกูป๊ ข่าวค้นหาความจริง”
(Fact News) และให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการค้นหาข้อมูล
ภายใต้สโลแกน ลึก รวดเร็ว รอบด้าน ทีใ่ ห้ความแตกต่าง
ในการน�ำเสนอข่าวแบบ 3 มิติ
การที่รายการข่าว 3 มิติ ไม่ได้น�ำเสนอข่าวแบบ
ทั่วไปที่เป็นการรายงานแบบการประกาศ หรือการอ่าน
ค�ำบรรยายข่าวประกอบภาพของผู้ประกาศ หรือผู้สื่อ
ข่าว ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท�ำการศึกษาความคาดหวัง
ของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการน�ำเสนอรายการข่าว 3
มิติทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ที่เป็นกลุ่มคน
รุน่ ใหม่ทจี่ ะเป็นต้นแบบและพลังขับเคลือ่ นสังคมต่อไป
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นารู ป แบบการน� ำ เสนอ
รายการข่าวให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษารูปแบบและความคาดหวังของนักศึกษา
ที่มีต่อรูปแบบการน�ำเสนอรายการข่าว 3 มิติทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
ระเบียบวิธีวิจัย
ป ร ะ ช า ก ร ไ ด ้ แ ก ่ นั ก ศึ ก ษ า ที่ อ า ศั ย ใ น
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ�ำนวน
กลุ่มตัวอย่าง ค�ำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ทราบจ�ำนวนประชากร โดยใช้หลักการของคอแครน
[2] ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างประชากร
ทั้งสิ้น 384 คน
วิธกี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่าง : เลือกวิธกี ารแบบบังเอิญ
เขตละ 8 คน โดยแบ่งพืน้ ทีใ่ นการเก็บแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างเป็น 6 โซนตาม ค�ำสั่งสภา กทม. [3] ได้แก่
1. กลุม่ กรุงเทพกลาง ประกอบด้วย ดุสติ พระนคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธ์วงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง
พญาไท ราชเทวี และวังทองหลาง
2. กรุงเทพใต้ ประกอบด้วย บางคอแหลม ปทุมวัน
บางรัก สาทร ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง

สวนหลวง และบางนา
3. กรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย จตุจักร บางซื่อ
ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม และบางเขน
4. กรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย ลาดกระบัง
บึงกุ่ม บางกะปิ สะพานสูง คันนายาว มีนบุรี หนองจอก
คลองสามวา และประเวศ
5. กรุงธนเหนือ ประกอบด้วย ธนบุรี คลองสาน
จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด ตลิ่งชัน
และทวีวัฒนา
6. กรุงธนใต้ ประกอบด้วย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ
บางแค หนองแขม บางบอน ราษฎร์บูรณะ และทุ่งครุ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ชนิดปลายปิด
ส่ ว นที่ 1 เป็ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ จ�ำนวนสมาชิก
ในครอบครัว
ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวัง
ของนักศึกษาต่อรูปแบบการน�ำเสนอรายการข่าว 3 มิติ
ได้แก่
1. ความคาดหวั ง ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ รู ป แบบ
การน�ำเสนอรายการข่าว 3 มิติ
2. ความคาดหวังของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ องค์ประกอบ
ในการน�ำเสนอรายการข่าว 3 มิติ
3. ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อประโยชน์
ของการเปิดรับชมรายการข่าว 3 มิติ
ผู้วิจัยใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ ตาม
มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ในการวัดระดับ 5
ระดับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยน�ำข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป โดยใช้วิธีทางสถิติที่
น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ลักษณะประชากร วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ และ
ค่าร้อยละ (Percentage)
2. รูปแบบในการน�ำเสนอรายการโทรทัศน์ข่าว 3

มิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ความคาดหวั ง ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ รู ป แบบ
การน�ำเสนอรายการข่าว 3 มิติ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
การทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test)
ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way
Anova) กรณีพบว่าความแปรปรวนมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ท�ำการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่
(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีการของ LSD (Least
Significant Difference) โดยก�ำหนดที่ระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05
กรอบแนวคิดในการวิจัย :
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ความคาดหวัง
ของนักศึกษา
รูปแบบการน�ำเสนอ
ข่าวรายการข่าว 3 มิติ
- ข่าวอาชญากรรม
- ข่าวเศรษฐกิจ
- ข่าวการเมือง
- ข่าวสังคม
- ข่าวกีฬา
- ข่าวบันเทิง
- ข่าวชุมชน
- ข่าวสิ่งแวดล้อม
- ข่าวโซเชียลมีเดีย
- ข่าวการศึกษา

-

-

-

ความคาดหวังของ
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ
รูปแบบการน�ำเสนอ
รายการข่าว 3 มิติ
ความคาดหวังของ
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ
องค์ ป ระกอบใน
การน� ำ เสนอของ
รายการข่าว 3 มิติ
ความคาดหวังของ
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ
ประโยชน์ของการ
เปิดรับชมรายการ
ข่าว 3 มิติ

ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการน�ำเสนอ
รายการข่าว 3 มิติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง :
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ทฤษฎีความคาดหวัง
นักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยมเชื่อว่า มนุษย์เป็น
สัตว์โลกที่ใช้ปัญญาหรือความคิดในการตัดสินใจว่า
จะกระท�ำพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อจะน�ำไปสู่
เป้าหมายที่จะสนองความต้องการของตนเอง จึงเกิด
สมมติฐาน 3 ประการ [4]
1) พฤติกรรมของมนุษย์ถกู ก�ำหนดขึน้ โดยผลรวม
ของแรงผลักดันภายในของเขาเองและแรงผลักดันจาก
สิ่งแวดล้อม
2) มนุษย์แต่ละคนมีความต้องการความปรารถนา
และเป้าหมายที่แตกต่างกัน
3) บุคคลตัดสินใจทีจ่ ะท�ำพฤติกรรมโดยเลือกจาก
พฤติกรรมหลายอย่าง สิ่งที่เป็นข้อมูลให้เลือก ได้แก่
ความคาดหวังในค่าของผลลัพธ์ที่จะได้ภายหลังจาก
การแสดงพฤติกรรมนั้นไปแล้ว
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
เป็นการศึกษาที่เน้นผู้รับสารจุดเริ่มต้นโดยศึกษา
ว่าผู้รับสารนั้นมีกระบวนการอย่างไรในการเลือกรับ
สือ่ หนึง่ ๆ กระบวนการดังกล่าวหมายถึง พฤติกรรมการ
สื่อสารที่ครอบคลุมถึงภูมิหลังของผู้รับสารโดยเฉพาะ
ประสบการณ์โดยตรงของผู้รับสารที่มีต่อสื่อ โดยที่
ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสื่อ เวนเนอร์
อ้างถึงใน จรินธร ธนาศิลปะกุล [5] ได้ท�ำการรวบรวม
ผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีผู้ท�ำไว้ และน�ำมาสร้างแผนที่
แสดงความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น
4 กลุ่ม ได้แก่
1. การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางด้านข้อมูล
(Orientational Gratifications) เพือ่ อ้างอิง และใช้เป็นแรง
เสริมย�้ำในความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม
โดยมีรูปแบบของความต้องการที่แสดงออกมาเป็นการ
ติดตามข่าวสาร (Surveillance) การได้ม าซึ่งข้อมูล
เพื่ อช่ วยแนะน� ำพฤติก รรมและช่วยในการตั ดสินใจ
(Decision Utility)
2. การใช้ข่าวสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล
เกีย่ วกับสังคม (Social Gratifications) ซึง่ รับรูจ้ ากข่าวสาร
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เข้ากับเครือข่ายส่วนบุคคลของปัจเจกบุคคล เช่น การนำ�
ข้อมูลไปใช้ในการสนทนากับผู้อื่นเพื่อการชักจูงใจ
เป็นต้น
3. การใช้ ป ระโยชน์ ข องข่ า วสารเพื่ อ ด� ำ รง
เอกลักษณ์ของบุคคล (Para-social Gratifications) เพื่อ
การอ้างอิงผ่านตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสื่อ หรือปรากฏ
ในเนื้อหาของสื่อ เช่น การชื่นชม หรือยึดถือผู้ประกาศ
ข่าวเป็นแบบอย่างในพฤติกรรม
4. การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการลดหรือ
ผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ (Para-Orientation
Gratifications เพือ่ หลีกหนีสงิ่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาอย่างอืน่
หรือเพื่อป้องกันตนเอง เช่น การใช้เวลาหมดไปด้วย
การท�ำสิ่งที่เพลิดเพลิน สนุกสนาน
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กเปิ ด รั บ ข่ า วสาร
ของบุคคล ทอดด์ ฮันท์ และเบรนท์ ดี รูเบน อ้างถึงใน
ปรมะ สตะเวทิน [6] ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล
1. ความต้องการ (Need) ปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ปัจจัย
หนึ่งในกระบวนการเลือกของมนุษย์คือความต้องการ
ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ทั้งความต้องการทาง
กายและใจ ทัง้ ความต้องการระดับสูงและความต้องการ
ระดับต�่ำ ย่อมเป็นตัวก�ำหนดการเลือกของเรา เราเลือก
ตอบสนองความต้องการของเรา เพื่อให้ได้ข่าวสาร
ที่ต้องการเพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม
เพื่อความพอใจ ฯลฯ
2. ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values)
ทัศนคติ คือความชอบและมีใจโน้มเอียง (Preference
and Predisposition) ต่อเรื่องต่าง ๆ ส่วนค่านิยม คือ
หลั ก พื้ น ฐานที่ เ รายึ ด ถื อ เป็ น ความรู ้ สึ ก ที่ ว ่ า เราควร
จะท�ำหรือไม่ควรท�ำอะไรในการมีความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมและคนซึ่งทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพล
อย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร
การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจ�ำ
3. เป้ า หมาย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมาย

มนุษย์ทุกคนก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินชีวิตทั้งใน
เรื่องอาชีพ การเข้าสมาคม การพักผ่อน เป้าหมายของ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เราก�ำหนดขึ้นนี้จะมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความ
หมาย และการเลือกจดจ�ำเพื่อสนองเป้าหมายของตน
4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของ
เราเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้งความสามารถด้าน
ภาษามีอิทธิพลต่อเราในการที่จะเลือกรับข่าวสาร เลือก
ตีความหมาย และเลือกเก็บเนื้อหาของข่าวนั้นไว้
5. การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทัว่ ไปแล้ว
เราจะให้ความสนใจและใช้ความพยายามในการที่จะ
เข้าใจและจดจ�ำข่าวสารทีเ่ ราสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้
6. ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style)
การเป็นผู้รับสารของเรานั้นส่วนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับลีลา
ในการสื่อสารของเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบสื่อ
บางประเภท ดังนั้นบางคนจึงชอบฟังวิทยุ บางคนชอบ
ดูโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
7. สภาวะ (Context) สภาวะในทีน่ หี้ มายถึง สถานที่
บุคคล และเวลาทีอ่ ยูใ่ นสถานการณ์ การสือ่ สาร สิง่ ต่าง ๆ
เหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสาร การมีคนอื่น
อยู่ด้วยมีอิทธิพลตรงต่อการเลือกใช้สื่อและข่าวสาร
การเลือกตีความหมายและเลือกจดจ�ำข่าวสาร การที่เรา
ต้องถูกมองว่าเป็นอย่างไร การที่เราคิดว่าคนอื่นมอง
เราอย่างไร เราเชื่อว่าคนอื่นคาดหวังอะไรจากเรา และ
การที่ คิ ด ว่ า คนอื่ น คิ ด ว่ า เราอยู ่ ใ นสถานการณ์ อ ะไร
ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา
8. ประสบการณ์และนิสยั (Experience and Habit)
ในฐานะของผูร้ บั สาร ผูร้ บั สารแต่ละคนพัฒนานิสยั การ
รับสารอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสาร
ของเรา เราพัฒนาความชอบสือ่ ชนิดใดชนิดหนึง่ รายการ
ประเภทใดประเภทหนึง่ ดังนัน้ เราจึงเลือกใช้สอื่ ชนิดใด
ชนิดหนึ่ง สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตีความหมายอย่างใด
อย่างหนึ่ง และเลือกจดจ�ำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

แนวคิดเกี่ยวกับข่าวและประเด็นข่าว
แนวคิดเกี่ยวกับข่าวและประเด็นข่าว ที่กล่าวว่า
ข่าว คือการบอกเล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับเหตุการณ์ในสังคม
โดยเฉพาะเมื่ อ เหตุ ก ารณ์ นั้ น มี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คม
การเมือง สาธารณชน ข่าวจึงมีไว้เพื่อตอบค�ำถามสังคม
ว่ามีอะไรเกิดขึ้น ใครมีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดขึ้นที่ไหน
เมื่อไร ท�ำไมจึงเกิดและมีผลกระทบอย่างไร เบอร์เกอร์
อ้างถึงใน วันวิสาข์ จตุวรรณ [7]
ประเด็นข่าว คือ การรายงานบางสิ่งบางอย่างที่
ใหม่ และเป็นที่น่าสนใจของผู้รับสาร โดยมีคุณค่าอยู่ที่
หลายปัจจัย เช่น สถานการณ์ที่เกิดเหตุมีความสัมพันธ์
กับผู้รับสาร ผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้าง จุดเด่นของ
เหตุการณ์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนต้องการอย่าง
เร่งด่วน สารสนเทศใหม่ ๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคม
ข่าวไม่มีความคงทนเมื่อผู้คนเข้าใจแล้วข่าวนั้นก็หมด
ความส� ำ คั ญ และจะกลายเป็ น ประวั ติ ศ าสตร์ พั ช นี
เชยจรรยา และคณะ [8]
องค์ประกอบข่าว (News Elements)
องค์ประกอบข่าว มาลี บุญศิริพันธ์ [9] กล่าวถึง
องค์ประกอบของข่าวทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการคัดเลือกข่าว
และจัดล�ำดับความส�ำคัญประกอบด้วยสิง่ ต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. ความสด (Immediacy) ข่ า วต้ อ งได้ รั บ
การรายงานอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าได้รับ
เสนอต่ อ ผู ้ อ ่ า นทั น ที และทั น เหตุ ก ารณ์ ย ่ อ มถื อ ว่ า มี
คุณค่าด้านความสดสูง
2. ความถูกต้องกับกาลเทศะ (Timeliness) ข่าวที่
มีคุณค่าต้องได้รับการรายงานให้ทันเวลา และตรงกับ
ความสนใจของประชาชน
3. ความใกล้ชิด (Proximity) โดยปกติคนทั่วไป
มักให้ความส�ำคัญกับคนใกล้ตวั เสมอ เรือ่ งทีม่ คี วามใกล้
ชิด และมีผลกระทบต่อผูอ้ า่ นโดยตรงจะมีคณ
ุ ค่าสูงเป็น
พิเศษ
4. ความเด่น (Prominence) ข่าวส่วนมากมักมี
องค์ประกอบของความเด่นอยูด่ ้วยเสมอ เช่น บุคคลเด่น
สถานที่เด่น เหตุการณ์เด่น เป็นต้น
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5. ความขัดแย้ง (Conflict) ข่าวที่ปรากฏบนหน้า
หนังสือพิมพ์ มักเป็นเหตุการณ์ทมี่ เี รือ่ งความขัดแย้งเป็น
ส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางความคิด หรือ
ด้านผลประโยชน์ หรือการแข่งขัน โดยปกติวิสัยมนุษย์
มักชอบสนใจต่อเรื่องที่ไม่ลงรอยกัน และอยากทราบ
ข้อยุติจากความขัดแย้งนั้น
6. ความผิ ด ปกติ (Oddity) ความผิ ด ปกติ จ าก
ธรรมชาติ แปลกจากธรรมดามักได้รับความสนใจมาก
ยิ่งแปลกมากก็ยิ่งมีคุณค่ามากเช่นกัน
7. ความกระทบกระเทื อ นอารมณ์ (Human
interest) เป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ มี อ งค์ ป ระกอบของความ
กระทบกระเทือนอารมณ์ของผูอ้ า่ น ก่อให้เกิดความรูส้ กึ
ร่วมกับบุคคลในเหตุการณ์ทั้งในด้านบวกและด้านลบ
คือ เห็นใจ ดีใจ สะใจ ฯลฯ
8. ความมีเงื่อนง�ำ (Suspense) หมายถึง ข่าวที่มี
เงือนง�ำ สลับซับซ้อน ยังไม่เป็นที่กระจ่างชัด เช่น การ
คอร์รปั ชัน่ ท�ำให้คนอยากรูอ้ ยากติดตาม โดยเฉพาะเรือ่ ง
ที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมจะมีคุณค่าแก่การน�ำเสนอ
มากกว่า
9. ผลกระทบกระเทื อ น (Consequence) คื อ
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก
เกิดความสูญเสีย กระทบต่อชีวิต ความรู้สึกมวลชน
เป็นต้น
10. ความก้ า วหน้ า (Progress) มนุ ษ ย์ มี ค วาม
พยายามดิ้นรนที่จะเอาชนะธรรมชาติอยู่เสมอ มนุษย์จึง
ได้ค้นคว้าทดลองหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ บางครั้งท�ำให้ประชาชนทั่วโลกสนใจ
จึงถือว่ามีคุณค่าทางข่าวสูงเช่นกัน
11. เพศ (Sex) ธรรมชาติของมนุษย์มักมีความ
สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเพศ ทั้งเพศเดียวกัน และต่างเพศ
หรือความผิดปกติทางเพศ รวมถึงสิทธิสตรี การประกวด
นางงาม
แนวคิดลักษณะองค์ประกอบของรายการข่าวโทรทัศน์
แนวคิดลักษณะองค์ประกอบของ รายการข่าว
โทรทัศน์ กิตติ สิงหาปัด [10] กล่าวว่า เมื่อรายการ
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ข่าวโทรทัศน์ได้เข้ามาสู่ยุคของการเป็นอุตสาหกรรม
อย่างเต็มที่การเสนอข่าวทางโทรทัศน์มีลักษณะเป็น
“รายการ” ก็ ห มายความว่ า สถานี ต ่ า ง ๆ ขยายเวลา
การน� ำ เสนอมากขึ้ น มี ก ารใช้ ศ าสตร์ แ ละศิ ล ปะของ
การผลิตรายการโทรทัศน์มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
รายการข่าวมีองค์ประกอบหลักทีส่ ามารถจำ� แนก
ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ องค์ประกอบของรายการ
ข่าวในทางกายภาพ และองค์ประกอบของรายการข่าว
ในทางสร้างสรรค์
1. องค์ประกอบของรายการข่าวในทางกายภาพ
		 1.1 ไตเติ้ ล (Titles) ข่ า ว ซึ่ ง อาจจะเป็ น
คอมพิวเตอร์กราฟิกล้วน ๆ หรือประกอบด้วยภาพข่าว
ด้วยก็มีและมีดนตรีประกอบ
		 1.2 หัวข้อข่าวเด่น ๆ น�ำรายการให้คนติดตาม
1.3 ผู ้ ป ระกาศข่ า วอาจจะคนเดี ย วหรื อ
หลายคนนั่งอยู่ในสตูดิโอที่ส่วนใหญ่ทันสมัยด้วยฉาก
และการจัดแสงที่สวยงาม
		 1.4 เวลารายการเริ่มด�ำเนินไปเราจะเห็นทั้ง
ผู้ประกาศอ่านข่าวเอง หรือพูดส่งเข้าเทปรายการของ
ผู้สื่อข่าวอีกคนหนึ่งหรือบางทีก็มีรายการสด ๆ มาจาก
ที่เกิดเหตุทั้งผ่านรถถ่ายทอดสดหรือทางโทรศัพท์
		 1.5 ผู้ประกาศสัมภาษณ์แหล่งข่าวสด ๆ ทั้งที่
สถานีหรือที่เกิดเหตุ
		 1.6 ข่าวบางข่าวมีการใช้ภาพกราฟิกเคลือ่ นไหว
ประกอบให้ผู้ชมเข้าใจง่าย
		 1.7 ข่าวบางช่วงของรายการมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะเรื่อง มีชื่อช่วงน�ำเข้าเนื้อข่าว
		 1.8 มีช่วงพักเพื่อการโฆษณาสินค้า โดยก่อน
และหลังโฆษณาก็จะมี Interlude คั่นก็มี
		 1.9 ข่ า วที่ เ ราได้ ช มก็ จ ะมี ทั้ ง ข่ า วหนั ก ๆ
ทีเ่ น้นเนือ้ หาสาระและข่าวเบา ๆ ดูแล้ว เรียกเสียงหัวเราะ
ได้มีทั้งข่าวที่เกิดในประเทศ ต่างประเทศ รวมทั้งผล
การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
		 1.10 ถ้าเป็นรายการข่าวประจ�ำวันส่วนใหญ่จะ
ออกอากาศเป็นรายการสด
2. องค์ ป ระกอบของรายการข่ า วในทางการ

สร้างสรรค์ สามารถจัดหมวดหมู่จากผลงานการสร้าง
ของผู้ควบคุมการผลิตข่าวได้เป็น 4 ส่วน
		 2.1 ส่ ว นเนื้ อ หารายการ หมายถึ ง เนื้ อ หา
รายการประเภทต่าง ๆ
		 2.2 ส่วนผู้น�ำเสนอ ได้แก่ ผู้ประกาศข่าวและ
ผู้สื่อข่าว รวมทั้งวิธีการที่พวกเขาเหล่านี้น�ำเสนอข่าว
เช่น น�้ำเสียง การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย บุคลิก เป็นต้น
		 2.3 ศิลปะการผลิตรายการ ได้แก่ ภาพลักษณ์
รายการ ฉาก รวมทั้งเสื้อผ้า กราฟิกต่าง ๆ เป็นต้น
		 2.4 วิ ธี ก ารน� ำ เสนอ หมายถึ ง การเลื อ ก
ผู้ประกาศ การจัดเรียงล�ำดับของเนื้อหา การตัดสินใจ
จะรายงานสด หรือเป็นรายการเทป เป็นต้น
		 ทั้ ง นี้ รายการแต่ ล ะรายการจะมี วิ ธี ก าร
สร้างสรรค์ในแต่ละส่วนประกอบแตกต่างกันไป
กรอบแนวคิดทฤษฎี :
รูปแบบการน�ำเสนอรายการข่าว 3 มิติ
- ทฤษฎีความคาดหวัง
- ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล
- แนวคิดเกี่ยวกับข่าว และประเด็นข่าว
- องค์ประกอบข่าว
- ลักษณะและองค์ประกอบของรายการข่าวโทรทัศน์

ความคาดหวังของนักศึกษาต่อรูปแบบการน�ำเสนอข่าว

ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการน�ำเสนอ
รายการข่าว 3 มิติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ผลการวิจัย
สรุ ป ผลลั ก ษณะประชากร ด้ า นเพศ พบว่ า
นักศึกษา เพศชาย ร้อยละ 50.1 และเพศหญิงคิดเป็นร้อย
ละ 49.9 ด้านอายุ ส่วนใหญ่มอี ายุ 20-21 ปี คิดเป็นร้อยละ
49.6 รองลงมาได้แก่ อายุ 22-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3
และอายุ 18-19 ปี และ 24-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.8 และ
อายุที่มีจ�ำนวนน้อยที่สุด ได้แก่ อายุ 25 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 3.4 ด้านจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า มี
จำ� นวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5
รองลงมามีจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว 5-7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.9 และจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว 7 คนขึน้ ไป
คิดเป็นร้อยละ 16.8 และจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวที่
น้อยที่สุด ได้แก่ 1-2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8
สรุปผลความคาดหวังของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ รูปแบบ
การน�ำเสนอรายการข่าว 3 มิติ ด้านความชื่นชอบ พบว่า
ส่วนใหญ่มคี วามชืน่ ชอบการนำ� เสนอข่าวสังคม จำ� นวน
115 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 รองลงมาได้แก่ข่าวบันเทิง
จ�ำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 และข่าวอาชญากรรม
จ�ำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 และข่าวโซเชียลมีเดีย
จ�ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และข่าวกีฬา จ�ำนวน
38 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.0 และข่าวการเมือง จำ� นวน 12
คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล�ำดับ
ด้านประโยชน์ต่อชีวิตประจ�ำวันมากที่สุด พบว่า
ข่าวที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ�ำวันมากที่สุด ได้แก่
ข่าวสังคม จ�ำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 รองลง
มาได้แก่ ข่าวการเมือง จ�ำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ
16.5 และข่าวเศรษฐกิจ จ�ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ
13.1 และข่าวอาชญากรรม จ�ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.2 และข่าวการศึกษา จ�ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.0 และข่าวบันเทิง จ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ
6.8 และข่าวโซเชียลมีเดีย จ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ
3.4 ตามล�ำดับ
ด้านความคาดหวังจากการเปิดรับชม พบว่า ความ
คาดหวังด้านข้อมูลข่าวสาร จำ� นวน 126 คน คิดเป็น ร้อยละ
33.1 รองลงมาคือความน่าเชือ่ ถือของข่าว 114 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.9 และความถูกต้องของข่าว จ�ำนวน 102 คน
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คิดเป็นร้อยละ 26.8 และความรวดเร็วในการน�ำเสนอ
จ�ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 ตามล�ำดับ
ด้านประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการชม พบว่า การเข้าใจ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม จ�ำนวน 215 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.4 รองลงมาได้แก่ ความหลากหลายทางความ
คิด จำ� นวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 และข้อมูลข่าวสาร
จ�ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และการถ่ายทอด
วัฒนธรรม จ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล�ำดับ
ด้ า นเนื้ อ หาข่ า วมี เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ บุ ค คลใด
มากที่สุด พบว่า เนื้อหาข่าวมีประโยชน์ต่อประชาชน
มากที่สุด จ�ำนวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4 รองลง
มาได้แก่ กลุ่มสังคมเมือง จ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ
6.8 และกลุ่มนักกีฬา จ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4
และอื่น ๆ จ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ตามล�ำดับ
ด้านเนือ้ หาข่าวทีช่ นื่ ชอบ พบว่า ชืน่ ชอบข่าวเกีย่ วกับ
สังคม จ�ำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 รองลงมา
ได้แก่ ข่าวกีฬา จ�ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และ
ข่าวบันเทิง จ�ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และ
ข่าวเศรษฐกิจ จ�ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และ
ข่าวชุมชน จ�ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 และข่าว
อาชญากรรม จ�ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 และข่าว
โซเชียลมีเดีย จ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และข่าว
สิง่ แวดล้อม จ�ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล�ำดับ
ด้านการติดตามชม พบว่า มาจากรายละเอียด
ครบถ้วนน่าเชื่อถือมากที่สุด จ�ำนวน 140 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.7 รองลงมา ได้แก่ การวิเคราะห์เนือ้ หา จำ� นวน
102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และความทันสมัย และ
ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน จ�ำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ
19.7 และความหลากหลายในเนื้อหาข่าว จ�ำนวน 64 คน
คิดเป็นร้อยละ16.8 ตามล�ำดับ
ด้านข่าวที่ควรน�ำเสนอ พบว่า ควรน�ำเสนอข่าว
ส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ จ�ำนวน 89 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.4 และข่าวส่งเสริมความรูเ้ รือ่ งพลเมือง
ที่ดี จ�ำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 รองลงมา ได้แก่
ข่าวส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จ�ำนวน 77 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.2 และข่าวส่งเสริมการประกอบอาชีพ
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จ�ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และข่าวส่งเสริม
เรื่องวัฒนธรรมประเพณี จ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ
6.8 และข่ า วผลงานและความสามารถของเด็ ก และ
เยาวชน จำ� นวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 และข่าวส่งเสริม
เรื่องการศึกษา จ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 และ
ข่าวส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รัปชั่น จ�ำนวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.4
สรุปผลความคาดหวังของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ องค์ประกอบ
ในการน�ำเสนอของรายการข่าว 3 มิติ
ด้านการเปิดรับชมรายการเนื่องจากองค์ประกอบ
ของรายการ พบว่า ส่วนใหญ่เปิดชมรายการจากองค์
ประกอบของรายการ ได้แก่ รูปแบบการนำ� เสนอ จำ� นวน
176 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาได้แก่ ช่วงเวลา
และระยะเวลาการน�ำเสนอข่าว จ�ำนวน 89 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.4 และภาพข่าว จ�ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ
13.6 และผู้ด�ำเนินรายการ จ�ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ
13.4 และอื่น ๆ จ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4
ตามล�ำดับ
ด้านองค์ประกอบที่ท�ำให้ติดตามชมรายการอย่าง
ต่อเนื่อง พบว่า องค์ประกอบที่ท�ำให้ติดตามชมอย่าง
ต่อเนือ่ ง ได้แก่ เนือ้ หาในการน�ำมาเสนอ จ�ำนวน 128 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.6 รองลงมาได้แก่ ลีลาท่าทางของ
ผูด้ ำ� เนินรายการ จ�ำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 และ
มีภาพประกอบ จ�ำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 และ
การใช้น�้ำเสียง จ�ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ
อื่น ๆ จ�ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ตามล�ำดับ
ด้ า นความสนใจลั ก ษณะการน� ำ เสนอ พบว่ า
ส่วนใหญ่สนใจลักษณะออกอากาศรายการสด จ�ำนวน
140 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมาได้แก่ มีภาพ
กราฟิกประกอบเพือ่ ความเข้าใจ จำ� นวน 138 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.2 และบางข่าวมีการน�ำเสนอแบบเฉพาะ
เจาะลึก จำ� นวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และจัดเฉพาะ
การน�ำเสนอข่าวเท่านั้น จ�ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ
10.2 และสัมภาษณ์ผา่ นทางโทรศัพท์ จำ� นวน 13 คิดเป็น
ร้อยละ 3.4 ตามล�ำดับ
ด้ า นการปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการน� ำ เสนอของ

รายการมีผลต่อการเปิดรับชม พบว่า มีผลต่อการเปิด
รับชม ได้แก่ มีความหลากหลายไม่น่าเบื่อ จ�ำนวน 164
คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาได้แก่ ดูมสี สี นั มากขึน้
และเนือ้ หาข่าวหลักลดลง จำ� นวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ
23.4 และสาระต่าง ๆ น้อยลง จ�ำนวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.2 ตามล�ำดับ
ด้ า นการด� ำ เนิ น รายการของผู ้ ด�ำ เนิ น รายการที่
ท�ำให้อยากติดตามชมมากที่สุด พบว่า การน�ำเสนอข่าว
ด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย จำ� นวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3
รองลงมา ได้แก่ ความเป็นกันเอง 89 คน คิดเป็นร้อยละ
23.4 และการน�ำเสนอข่าวแบบเป็นกลางปราศจาคอคติ
จ�ำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และแสดงแนวคิดและ
ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับข่าวมาก จำ� นวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ
10.2 และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากการน�ำเสนอ
ข่าว จ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล�ำดับ
ด้านผู้ด�ำเนินรายการ พบว่า ผู้ด�ำเนินรายการควร
มีลกั ษณะการน�ำเสนอข่าวในลักษณะรูเ้ ท่าทันเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น จ�ำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา
ได้แก่ สามารถวิเคราะห์ข่าวได้ จ�ำนวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ16.8 และสามารถสร้างความน่าเชือ่ ถือได้ จำ� นวน
51 คนคิดเป็นร้อยละ 13.4 และมีความหลากหลาย
ในการน�ำเสนอ จ�ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และ
มีน�้ำเสียงชัดเจน จ�ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1
ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ข องผู ้ ด� ำ เนิ น รายการ พบว่ า
ภาพลักษณ์มีความส�ำคัญต่อการน�ำเสนอข่าวในด้าน
ท�ำให้รายการข่าวน่าสนใจ จ�ำนวน 129 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.9 รองลงมา ได้แก่ ท�ำให้รายการมีเอกลักษณ์
จ� ำ นวน 114 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.9 และท� ำ ให้
การน�ำเสนอข่าวน่าเชื่อถือ จ�ำนวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.5 ตามล�ำดับ
ด้านภาพข่าวในการน�ำเสนอ พบว่า ควรมีลกั ษณะ
ถูกต้อง เที่ยงตรง ใกล้เคียงกับความเป็นจริง จ�ำนวน
115 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.2 รองลงมา ได้ แ ก่
สดและใหม่อยู่เสมอ จ�ำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4
และมีความน่าสนใจ จ�ำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1
และเกาะติดสถานการณ์เสมอ จ�ำนวน 51 คน คิดเป็น

ร้ อ ยละ 13.4 และภาพมี ชั ด เจนสามารถอธิ บ าย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ จ�ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ
10.0 ตามล�ำดับ
ด้านฉากในรายการ พบว่า มีความส�ำคัญด้านเกิด
ความน่าเชื่อถือมากขึ้น จ�ำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ
36.5 สะท้อนเอกลักษณ์ของตัวรายการ จ�ำนวน 101 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.5 และท�ำให้รายการดูนา่ สนใจ จ�ำนวน
91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 และบ่งบอกความทันสมัย
จ�ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 ตามล�ำดับ
สรุ ป ผลความคาดหวั ง ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ
ประโยชน์ ข องการเปิดรั บชมรายการข่าว 3 มิติจาก
ภาพรวมของนักศึกษา พบว่า ความคาดหวังของนักศึกษา
ที่มีต่อประโยชน์ของการเปิดรับชมอยู่ในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของประโยชน์
ทีไ่ ด้รบั จากการเปิดรับชมรายการข่าว 3 มิตขิ องนักศึกษา
โดยจ�ำแนกตามเพศ พบว่า ความคาดหวังของการเปิด
รับชมรายการข่าว 3 มิติของนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน
มีความคาดหวังของการเปิดรับชมรายการข่าว 3 มิติ
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของประโยชน์
ที่ ไ ด้ รั บ จากการเปิ ด รั บ ชมรายการข่ า ว 3 มิ ติ ข อง
นักศึกษาจ�ำแนกตามอายุ พบว่า ความคาดหวังของ
การเปิดรับชมรายการข่าว 3 มิตขิ องนักศึกษาในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
สรุปและอภิปรายผล
ด้านลักษณะประชากร พบว่า อายุระหว่าง 20-21 ปี
มากที่สุด และมีจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 20-21 ปี
เริม่ ก้าวเข้าสูก่ ารเป็นผูใ้ หญ่มากขึน้ ท�ำให้มคี วามต้องการ
ในการเปิดรับข่าวสารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของ
บุคคล ทอดด์ ฮันท์ และเบรนท์ ดี รูเบน อ้างถึงใน ปรมะ
สตะเวทิน [6]
ด้ า นความคาดหวั ง ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ รู ป
แบบการน� ำ เสนอรายการข่ า ว 3 มิ ติ พบว่ า ผู ้ ต อบ

านท
ะเบียน

่งเส
สสำนักส

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

รมิ
ง
งานวชิ าการและษา
บณ
ั ฑิตศึก

33

แบบสอบถามต้องการให้รายการข่าว 3 มิติ น�ำเสนอ
ข่าวในลักษณะข่า วส่งเสริมความสามัคคีของคนใน
ชาติมากที่สุด จากการศึกษาด้านความคาดหวังของ
นักศึกษาทีม่ ตี อ่ รูปแบบการนำ� เสนอรายการข่าว มีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวังโดยนักจิตวิทยากลุม่
ปัญญานิยมเชื่อว่า มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ใช้ปัญญาหรือ
ความคิดในการตัดสินใจว่าจะกระท�ำพฤติกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อจะน�ำไปสู่เป้าหมายที่จะสนองความ
ต้องการของตนเอง [4] นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้อง
กับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่กล่าว
ว่าพฤติกรรมการสื่อสารครอบคลุมถึงภูมิหลังของผู้รับ
สารโดยเฉพาะประสบการณ์โดยตรงของผู้รับสารที่มี
ต่อสื่อ โดยที่ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสื่อ
เวนเนอร์ อ้างถึงใน จรินธร ธนาศิลปะกุล [5] ได้ท�ำการ
รวบรวมผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีผู้ท�ำไว้ และน�ำมาสร้าง
แผนที่แสดงความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์
ทางด้านข้อมูลใช้เพื่ออ้างอิงและใช้เป็นแรงเสริมย�้ำ
ในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ เจกบุ ค คลกั บ สั ง คม
2. การใช้ข่าวสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับ
สั ง คม 3. การใช้ ป ระโยชน์ ข องข่ า วสารเพื่ อ ด� ำ รง
เอกลักษณ์ของบุคคล 4. การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์
ในการลดหรือผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์
ด้านองค์ประกอบในการน�ำเสนอของรายการ
ข่ า ว 3 มิ ติ พบว่ า ลั ก ษณะของฉากในรายการท� ำ ให้
รายการเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น จากการศึกษาเกี่ยว
กับองค์ประกอบในการน�ำเสนอของรายการข่าว 3 มิติ
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ลั ก ษณะองค์ ป ระกอบ
ของรายการข่าวโทรทัศน์ กิตติ สิงหาปัด [10] ที่กล่าว
ไว้ว่า เมื่อรายการข่าวโทรทัศน์ได้เข้ามาสู่ยุคของการ
เป็นอุตสาหกรรมอย่างเต็มทีก่ ารเสนอข่าวทางโทรทัศน์
มีลักษณะเป็น “รายการ” ก็หมายความว่าสถานีต่าง ๆ
ขยายเวลาการน� ำ เสนอมากขึ้ น มี ก ารใช้ ศ าสตร์ แ ละ
ศิ ล ปะของการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ ม าใช้ อ ย่ า ง
เต็มรูปแบบและ 1 ในองค์ประกอบของรายการข่าว
ในทางการสร้างสรรค์ ได้แก่ ศิลปะการผลิตรายการ
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เช่น ภาพลักษณ์รายการ ฉาก เสื้อผ้า กราฟิกต่าง ๆ
เป็นต้น
ด้ า นความคาดหวั ง ของประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ
จากการเปิ ด รั บ ชมรายการข่ า ว 3 มิ ติ ข องนั ก ศึ ก ษา
พบว่ า ด้ า นการได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารอย่ า งรวดเร็ ว
ทันเหตุการณ์มากที่สุด จากการศึกษาด้านความคาด
หวังของประโยชน์ที่ได้รับจากการเปิดรับชมรายการ
ข่าว 3 มิติ มีความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับข่าว
และประเด็นข่าว ทีก่ ล่าวว่า ข่าว คือการบอกเล่าเรือ่ งราว
เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ใ นสั ง คม เบอร์ เ กอร์ อ้ า งถึ ง ใน
วันวิสาข์ จตุวรรณ [7] นอกจากนีย้ งั มีความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบข่าว (News Elements) มาลี บุญศิรพิ นั ธ์ [9]
ที่กล่าวถึง องค์ประกอบของข่าวที่มีความส�ำคัญต่อ
การคัดเลือกข่าว และจัดล�ำดับความส�ำคัญ

3 มิติ ได้น�ำผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์
โดยน�ำไปประกอบเป็นข้อมูลด้านการก�ำหนดทิศทาง
การน� ำ เสนอข่ า วของรายการข่ า ว 3 มิ ติ ท างสถานี
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในอนาคต อีกด้วย

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง
เพศชายและเพศหญิงมีการเปิดรับชมรายการข่าว 3 มิตทิ ี่
ไม่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-21 ปีมีจ�ำนวน
สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน มีความคาดหวังต่อรูปแบบ
การน�ำเสนอรายการข่าว ประเภทข่าวสังคม เนื่องจากมี
ประโยชน์ต่อชีวิตประจ�ำวัน และต้องการให้เสนอข่าว
ในลักษณะข่าวส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ
ด้านองค์ประกอบในการน�ำเสนอของรายการข่าว 3 มิติ
กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมรายการ เพราะองค์ประกอบใน
ด้านรูปแบบการน�ำเสนอและเหตุผลที่ติดตามชมอย่าง
ต่อเนื่องมาจากเนื้อหาที่ได้รับการคัดเลือกมาน�ำเสนอ
โดยให้ความสนใจลักษณะการออกอากาศรายการสด
และการนำ� เสนอข่าวแบบเล่าข่าวโดยใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย
และการรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท�ำให้กลุ่มตัวอย่าง
ติดตามชม ส่วนด้านความคาดหวังของประโยชน์ที่ได้
รับจากการเปิดรับชมรายการข่าว 3 มิติของนักศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างคาดหวังการได้รบั ประโยชน์ในด้านข้อมูล
ข่าวสารอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
นอกจากนี้ ทางบริษทั ฮอตนิวส์ จ�ำกัด โดยคุณกิตติ
สิงหาปัด ผู้ควบคุมการผลิตและผู้ด�ำเนินรายการข่าว
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การวิเคราะห์ความถูกต้องและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Analysis of the Accuracy and Synthesis of Knowledge Gained
from the Graduate, Thesis and Dissertation,
Phetchaburi Rajabhat University

ยุทธ ไกยวรรณ์ 1*
Yuth Kaiyawan 1*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ความถูกต้องของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิต
ศึกษา และ 2) สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ (1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2) สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษา (3) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (4) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ (5) สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ และองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากดุษฎีนพิ นธ์ (1) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ และ (2) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ จ�ำนวน 398 เรื่อง และดุษฎีนิพนธ์ จ�ำนวน 79 เรื่อง โดยใช้การสุ่ม 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนแรกใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling Technique) ขั้นที่สองใช้เทคนิค
การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling Technique) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบตรวจเช็คความถูกต้อง
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมา ผู้วิจัยตรวจเช็คความต้องการด้วยตนเอง จากส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป SPSS เพื่อหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) วิทยานิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ถูกต้องมากเป็นล�ำดับแรก และอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ก�ำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา และสาขา
วิชาการบริหารการศึกษา ถูกต้องมากเป็นล�ำดับแรกและอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 และ 4.42 ส่วนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ถูกต้องอยู่ในระดับมากและล�ำดับแรก ได้แก่ ก�ำหนดการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยได้ถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.11 และ 3.64 ส่วนดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ความถูกต้องระดับแรกและอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ชือ่ เรือ่ งแสดงถึงการกระทำ� ทีจ่ ะตอบปัญหาการวิจยั ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ ได้แก่ ก�ำหนดการ
ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือวิจยั ได้ถกู ต้อง และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ได้แก่ สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลครบ
ถ้วนตามวัตถุประสงค์การวิจัย 2) องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มี 6 ด้าน ได้แก่ (1)
การมีส่วนร่วม (2) ความมั่นใจการท�ำงาน (3) การสร้างขวัญก�ำลังใจ (4) หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร (5) การได้
บริการ และ (6) การติดตามประเมินผลงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษามี 4 ด้าน ได้แก่ (1) ต้นแบบ
1
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เทคโนโลยีสื่อประสม (2) ประสิทธิภาพต้นแบบ (3) การยอมรับตัวแบบ และ (4) การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มี 3 ด้าน ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมของโรงเรียนต่อชุมชน (2) การประกันคุณภาพและ
(3) พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มี 4 ด้าน ได้แก่ (1) วิธีสอน (2) การ
จัดการเรียนรู้ (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) การสร้างสื่อการเรียนรู้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี 5 ด้าน ได้แก่ (1)
ความผูกพันต่อองค์กร (2) ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการทำ� งาน (3) ภาวะผูน้ ำ� (4) แรงจูงใจในการทำ� งาน และ
(5) ความพึงพอใจของผู้บริหาร องค์ความรู้ที่ได้จากดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มี 4 ด้าน ได้แก่ (1)
การสร้างยุทธศาสตร์ (2) ผลการประเมินยุทธศาสตร์ (3) ประเมินผลการใช้ยุทธศาสตร์ และ (4) การมีส่วนร่วม สาขา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ มี 2 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ และ (2) ประเมินผลการ
ยอมรับตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มี 5 ด้าน ได้แก่ (1) ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี
(2) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเทคโนโลยี (3) องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเทคโนโลยี (4) ประเมินผล
การยอมรับระบบสารสนเทศเทคโนโลยี และ (5) ตัวแบบการจัดการเทคโนโลยี
ค�ำส�ำคัญ : วิทยานิพนธ์ 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�ำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรไี ด้จดั การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยครั้งแรกเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท มาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2541
โดยเปิดรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นสาขาวิชา
แรกและตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2554 บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดสอนบัณฑิตศึกษาใน
ระดับปริญญาโท จ�ำนวน 14 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขา
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา 3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4)
สาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพือ่ การพัฒนา
5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6) สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 7) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
8) สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน 9) สาขาวิ ช า
การศึ ก ษาปฐมวั ย 10) สาขาวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป
11) สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง
และชนบท 12) สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
13) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และ 14) สาขา
วิชาภาษาอังกฤษ [1]
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 [1] ให้ทกุ มหาวิทยาลัยทัง้ มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิ ท ยาลั ย ในก� ำ กั บ ของรั ฐ และมหาวิ ท ยาลั ย ของ
เอกชน ต้องปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2558 ทั้งนี้หากหลักสูตรใดผ่านการอนุมัติ
โดยสภามหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 อนุโลมให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จากประกาศดังกล่าวจึงท�ำให้
ทุกมหาวิทยาลัยมีการปรับหลักสูตรใหม่เพื่อให้เป็น
ไปตามเกณฑ์ ที่ ส� ำ นั ก งานการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ของ
รั ฐ แห่ งหนึ่ งจึ งมี ก ารปรั บ หลั ก สู ต รใหม่ และพั ฒ นา
หลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ทั้งหมดในระดับปริญญาโท
จ�ำนวน 7 สาขาวิชาได้แก่ 1) สาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนา 2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3) สาขา
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 4) สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 5) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
6) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 7) สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 สาขาวิชา
ดังนี้ 1) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 2) สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ 3) สาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนา ค้นข้อมูลจากส�ำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบี ย น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี วั น ที่
20 กันยายน พ.ศ. 2559 จากสมุดบันทึกการจบการ
ศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ต สมุ ด บั น ทึ ก การจบบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ฝ่ า ยบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา [2] พบว่ า จ� ำ นวนบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท จ� ำ นวน 648 คน
มีจ�ำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมดจ�ำนวน 648 เรื่อง และ
จ�ำนวนบัณฑิตศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
จ� ำ นวน 88 คน มี จ� ำ นวนดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ จ� ำ นวน 88
เรื่องนับถึงการประชุมสภามหาวิทยาลัย 17 กันยายน
พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ในการท�ำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ก� ำ หนดให้ นั ก ศึ ก ษา
หนึ่งคนต่อหนึ่งเรื่องวิทยานิพนธ์ส�ำหรับปริญญาโท
หรื อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ห นึ่ ง เรื่ อ งส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาเอก ดังนั้นจึงมีวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
เท่ า กั บ จ� ำ นวนผู ้ จ บการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ แ ยกตามระดั บ
การศึ ก ษาและสาขาวิ ช าได้ จ� ำ นวนวิ ท ยานิ พ นธ์
และดุษฎีนิพนธ์ จ�ำนวน 648 เรื่อง จาก 7 สาขาวิชา

ได้ แ ก่ 1) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา จ� ำ นวน 8 เรื่ อ ง
2) รัฐประศาสนศาสตร์จ�ำนวน 374 เรื่อง 3) เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษา จำ� นวน 21 เรือ่ ง 4) วิศวกรรม
เครือ่ งกล จำ� นวน 2 เรือ่ ง 5) การบริหารการศึกษา จำ� นวน
145 เรื่อง 6) หลักสูตรและการสอน จ�ำนวน 47 เรื่อง
และ 7) การบริหารธุรกิจ จ�ำนวน 51 เรื่องการศึกษา
บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกมีดุษฎีนิพนธ์ทั้งหมด
จ�ำนวน 88 เรื่อง จาก 3 สาขาวิชาได้แก่ 1) การจัดการ
เทคโนโลยี จ�ำนวน 26 เรื่อง 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ จ�ำนวน 41 เรื่อง และ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จ�ำนวน 21 เรื่อง
การจัดสัมมนาเพื่อวางแผนพัฒนาบัณฑิตศึกษา
ของฝ่ า ยงานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม และงาน
ทะเบี ย น ในวั น ที่ 9 กั น ยายน พ.ศ. 2553 ณ ห้ อ ง
ประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี บุ ญ เจริ ญ ศิ ริ เ นาวกุ ล
(บรรยาย 9 กันยายน พ.ศ. 2553) อาจารย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
สภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ซึ่ ง ร่ ว ม
เป็ น วิ ท ยากรการสั ม มนาและได้ ก ล่ า วตอนหนึ่ ง ว่ า
มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิต
ศึกษา เมื่อมีบัณฑิตจบมาจ�ำนวนหนึ่งและมีการเปิด
สอนมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วควรมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ นอกจาก
นี้ ส ภาวิ ช าการและสภามหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเพชรบุรี มีข้อเสนอแนะควรมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องและสังเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้
จากวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้
น� ำ เสนอต่ อ องค์ ก ร หน่ ว ยงาน ชุ ม ชนและสั ง คม
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้น�ำองค์ความ
รู้ที่สังเคราะห์ได้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เช่น
สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือการประชุมในโอกาสต่าง ๆ
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เป็นอาจารย์ผู้สอนบัณฑิตศึกษาระดับ ปริญญาโทและ
ปริญญาเอกและเป็นรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนที่รับผิดชอบก�ำกับดูแลงาน
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บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยตรง จึง
มีความสนใจทีจ่ ะทำ� วิจยั เรือ่ งการวิเคราะห์ความถูกต้อง
และสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากวิ ท ยานิ พ นธ์
ดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยน�ำไปเสนอต่อที่
ประชุมบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
และเสนอต่อการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำ� หลักสูตร อาจารย์ผสู้ อน อาจารย์ผคู้ วบคุม
คณะกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ใน
การน� ำ ข้ อ มู ล ที่ ค ้ น พบไปปรั บ ปรุ ง หรื อ หาแนวทาง
ในการก� ำ กั บ ติ ด ตามดู แ ลให้ ง านวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
ดุษฎีนิพนธ์มีความถูกต้องและสร้างสรรค์องค์ความรู้
ใหม่ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อวงวิชาการต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. เพือ่ วิเคราะห์ความถูกต้องของวิทยานิพนธ์และ
ดุษฎีนิพนธ์ระดับ
2. เพือ่ สังเคราะห์องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากวิทยานิพนธ์
(1) สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (2) สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (3) สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ (4) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
(5) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และองค์ความ
รู้ที่ได้จากดุษฎีนิพนธ์ (1) สาขาวิชายุทธศาสตร์การ
พัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ และ
(2) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก�ำหนด
เอาไว้ดังนี้
		 1.1 ตัวแปรอิสระ ผู้วิจัยก�ำหนดวิทยานิพนธ์
จาก 5 สาขาวิชาและดุษฎีนิพนธ์จาก 3 สาขาวิชา ที่เป็น
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ดังนี้
			 1.1.1 วิ ท ยานิ พ นธ์ ได้ แ ก่ (1) สาขา
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วิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (2) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษา (3) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
(4) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ (5) สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
		 1.1.2 ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ได้ แ ก่ (1) สาขาวิ ช า
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา (2) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศคุ ณ ภาพ และ (3) สาขาวิ ช าการจั ด การ
เทคโนโลยี
1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
		 1.2.1 วิเคราะห์ความถูกต้องในส่วนประกอบ
ของการรายงานวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ฉ บั บ
สมบูรณ์ของบัณฑิตศึกษา
		 1.2.2 การสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้
จากวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยแยกตามหลักสูตรและ
สาขาวิชาดังนี้
			 1.2.2.1 วิทยานิพนธ์ ได้แก่ (1) สาขา
วิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (2) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษา (3) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
(4) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ (5) สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
			 1.2.2.2 ดุษฎีนิพนธ์ ได้แก่ (1) สาขา
วิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (2) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศคุ ณ ภาพ และ (3) สาขาวิ ช าการจั ด การ
เทคโนโลยี
2. ขอบเขตด้านสถานที่ วิทยานิพนธ์บณ
ั ฑิตศึกษา
ฉบั บ สมบู ร ณ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโท และดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพือ่ นำ� ข้อมูลทีไ่ ด้จากการตรวจสอบความถูกต้อง
ของวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ผู ้ วิ จั ย น� ำ เสนอต่ อ
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การประชุมสภา
วิชาการและการประชุมสภามหาวิทยาลัย และเสนอ
ต่อการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ�ำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้ควบคุม คณะ

กรรมการผู ้ สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ และดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ สาขา
วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ในการน�ำไปเป็นข้อมูลเพื่อก�ำหนด
ทิศทางการปรับปรุงและการพัฒนางานวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนพิ นธ์ของบัณฑิตศึกษาให้มคี วามถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดประชากรและกลุม่
ตัวอย่าง ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ก�ำหนดเอาไว้ดังนี้
1. วิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท
จ�ำนวน 638 เรื่อง จากผู้ที่จบการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาใน 5 สาขาวิชาดังต่อไปนี้ ระดับปริญญาโท (1)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ�ำนวน 374 เรื่อง (2)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จ�ำนวน
21 เรื่อง (3) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ�ำนวน 145
เรื่อง (4) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ�ำนวน 47
เรื่อง (5) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จ�ำนวน 51 เรื่อง
รวมวิทยานิพนธ์ทั้งหมด จ�ำนวน 638 เรื่อง
2. ดุษฎีนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก
จ�ำนวน 88 เรื่อง จาก 3 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ [3] ระดับ
ปริญญาเอก (1) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จำ� นวน
21 เรื่อง (2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
จ�ำนวน 41 เรื่อง (3) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
จ�ำนวน 26 เรื่องรวมดุษฎีนิพนธ์ทั้งหมด จ�ำนวน 88
เรือ่ ง รวมประชากรวิทยานิพนธ์และดุษฎีนพิ นธ์ทงั้ หมด
เท่ากับ 726 เรื่อง
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการเปิด
ตารางของเคร์ซี่และมอร์แกน (Kejcie and Morgan) [4]
ได้ขนาดตัวอย่างการวิจยั ทีเ่ ป็นวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิต
ศึกษา จ�ำนวนทัง้ หมด 398 เรือ่ ง และตัวอย่างดุษฎีนพิ นธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำนวน 79 เรือ่ ง รวมตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
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ตารางที่ 3.1 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ล�ำดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน

ประชากร

ตัวอย่าง

จ�ำนวน
วิทยานิพนธ์

จ�ำนวน
ดุษฎีนพิ นธ์

จ�ำนวน
วิทยานิพนธ์

จ�ำนวน
ดุษฎีนพิ นธ์

374
21
145
47
51

-

189
19
104
42
44

-

-

21
41
26

-

19
36
24

638 เรือ่ ง

88 เรือ่ ง

398 เรือ่ ง

79 เรือ่ ง

ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษา
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
บริหารธุรกิจ
ระดับปริญญาเอก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทคโนโลยี สารสนเทศคุณภาพ
การจัดการเทคโนโลยี
รวม
รวมทัง้ หมด

การวิจยั ทัง้ หมดจำ� นวน 477 เรือ่ ง ดังตารางประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างต่อไปนี้
เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้ขนาดตัวอย่างของการวิจยั แล้ว ต่อไป
ผูว้ จิ ยั กำ� หนดเทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง (Random Sampling
Technique) ของการวิจัยซึ่งด�ำเนินการ 2 ขั้นตอนดังนี้
1. การสุ่มขั้นตอนแรก ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling
Technique) วิทยานิพนธ์ตามสาขาวิชาระดับปริญญาโท
ทั้ง 5 สาขาวิชา ได้แก่ (1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
(3) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (4) สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (5) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สุม่ ตัวอย่าง
แบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ (Stratified Random Sampling
Technique) ดุษฎีนิพนธ์ ตามสาขาวิชาระดับปริญญา
เอกทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ (1) สาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนา (2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
และ (3) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี เพื่อให้ได้
กลุ ่ ม ของตั ว อย่ า งการวิ จั ย ในล� ำ ดั บ แรก จากนั้ น

726 เรือ่ ง

477 เรือ่ ง

จึงใช้เทคนิคการสุ่มในขั้นที่สองต่อไป
2. การสุม่ ขัน้ ทีส่ อง เมือ่ ได้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
แต่ละกลุ่มจากการใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชัน้ ภูมแิ ล้ว ขัน้ ตอนต่อไปผูว้ จิ ยั จึงสุม่ วิทยานิพนธ์แต่ละ
เรื่องจากแต่ละสาขาวิชาด้วยเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling) เพื่อน�ำ
วิทยานิพนธ์ทสี่ มุ่ ได้จากแต่ละสาขาวิชานัน้ มาตรวจสอบ
ความถูกต้องตามแบบตรวจสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นต่อไป
การสร้างเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบ
ตรวจสอบความถูกต้องของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนพิ นธ์
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา เพื่อน�ำไปตรวจ
สอบความถู ก ต้ อ งของวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
ทีละเรื่องโดยผู้วิจัยเป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งแบบตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนพิ นธ์ทผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มา ประกอบ
ด้วย 4 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นแบบตรวจเช็คข้อมูล
เบื้ องต้ น ของวิ ท ยานิ พ นธ์ และดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ส่ วนที่ 2
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เป็ น แบบตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของวิ ท ยานิ พ นธ์
และดุษฎีนิพนธ์ ก�ำหนดเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ
ได้แก่ 1) ไม่ถูกต้อง 2) ความถูกต้องพอใช้ 3) ไม่แน่ใจ
4) มีความถูกต้องมาก และ 5) มีความถูกต้องมากที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นลักษณะของผิดพลาดของวิทยานิพนธ์
และดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ต ามความคิ ด เห็ น ของผู ้ วิ จั ย และ
ส่วนที่ 4 เป็นตัวแปรและองค์ความรูท้ พี่ บในวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนพิ นธ์ โดยในการสร้างเครือ่ งมือมีขนั้ ตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น�ำมาเขียน
เป็นประเด็นในการพิจารณาความถูกต้องในจุดต่าง ๆ
ของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
2. แบบตรวจสอบความถูกต้องวิทยานิพนธ์และ
ดุษฎีนิพนธ์ที่สร้างเสร็จแล้ว ผู้วิจัยน�ำมาทบทวนและ
ตรวจสอบสำ� นวนภาษาในแต่ละประเด็นทีพ่ จิ ารณา เพือ่
ปรับปรุงให้ข้อความที่ใช้เป็นประเด็นในการพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องดีขึ้น
3. แบบตรวจสอบความถูกต้องของวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ที่ผู้วิจัยปรับปรุงดีแล้ว ผู้วิจัยน�ำไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา เป็นการตรวจสอบที่ต้องการ
ตรวจสอบความสามารถของข้อความที่เป็นประเด็นใช้
พิจารณาประเมินวิทยานิพนธ์ ว่าข้อความที่ใช้พิจารณา
นัน้ ตรงตามทีต่ อ้ งการประเมินหรือไม่ ซึง่ การตรวจสอบ
ข้ อ ความที่ ใ ช้ พิ จ ารณาตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ตรงตามสิ่งที่ต้องการตรวจสอบหรือไม่นั้น ไม่สามารถ
ก� ำ หนดหรื อ ค� ำ นวณออกมาเป็ น ตั ว เลขได้ ผู ้ วิ จั ย
จึงเลือก การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดย
อาศัยการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาโดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา (Experts’s
judgment of content) เป็นวิธีที่ใช้ประสบการณ์และ
ความช�ำนาญของผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อความแต่ละ
ข้อความว่าตรงประเด็นหรือไม่ จึงเป็นวิธที ลี่ ะเอียดอ่อน
และเทีย่ งตรงวิธหี นึง่ ในการตรวจสอบเครือ่ งมือการวิจยั
ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั จึงเลือกการประเมินเครือ่ งมือ
การวิจัยที่เป็นแบบตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา

วิทยานิพนธ์
4. เมื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
แล้ว ผู้วิจัยน�ำแบบตรวจสอบความถูกต้อง ไปจัดพิมพ์
เป็นแบบตรวจสอบความถูกต้องฉบับสมบูรณ์และน�ำ
ไปเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย
ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อ
ชี้แจงเบื้องต้นถึงวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินการก่อน
เข้าไปศึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของ
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ที่เก็บในชั้นเก็บของส�ำนัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. หลังจากติดต่อทางโทรศัพท์ เพื่อสร้างความ
เข้าใจในเบื้องต้นแล้ว ผู้วิจัยจะท�ำหนังสือจากผู้วิจัยไป
ยังผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าไปเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ตั ว อย่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ และดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
อย่างเป็นทางการทีหลัง
3. เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้วิจัยจึงจะ
เข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์
และดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ที่ เ ก็ บ ในชั้ น เก็ บ อย่ า งสุ ่ ม ที ล ะเรื่ อ ง
มาศึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาตรวจสอบความถู ก ต้ อ งตาม
ประเด็ น ที่ ก� ำ หนดไว้ แ ละวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ความรู ้
ที่ ไ ด้ จ ากวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ใ นเครื่ อ งมื อ
การวิ จั ย ที่ ก� ำ หนดเป็ น แบบตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจนครบตามจ�ำนวนขนาดตัวอย่าง
การวิจัยที่ก�ำหนด
4. บั น ทึ ก จ� ำ นวนตั ว อย่ า งที่ น� ำ มาตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งของวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ใ น
แต่ ล ะวั น จนครบทุ ก สาขาวิ ช าตามที่ ก� ำ หนดเป็ น
ตัวอย่างของการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั หลังจากทีเ่ ก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยมาแล้ว ผู้วิจัยน�ำแบบตรวจสอบความ
ถูกต้องที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้ว มาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป SPSS ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติค่าความถี่ และค่าร้อยละของ
ตัวอย่างที่รวบรวมมา
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ผลการพิจารณาความถูกต้อง
ของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนพิ นธ์ดว้ ยสถิตคิ ่าความถีแ่ ละ
ค่าร้อยละ
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1. ระดับงานวิจยั
วิทยานิพนธ์
ดุษฎีนพิ นธ์
รวม
2. สาขาวิชาและระดับการศึกษา
2.1 สาขาวิชาระดับปริญญาโท
		 รัฐประศาสนศาสตร์
		 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษา
		 การบริหารการศึกษา
		 หลักสูตรและการสอน
		 บริหารธุรกิจ
2.2 สาขาวิชาระดับปริญญาเอก
		 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
		 เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
		 การจัดการเทคโนโลยี
รวม
3. ตำ� แหน่งทางวิชาการของทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนพิ นธ์
มีตำ� แหน่งทางวิชาการ
ไม่มตี ำ� แหน่งทางวิชาการ
รวม

43

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลจากแบบตรวจ
สอบความถู ก ต้ อ งของวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
ที่ผู้วิจัยเป็นผู้ตรวจสอบเองทีละชุดมาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ SPSS ด้ ว ยสถิ ติ ค ่ า ความถี่
และค่าร้อยละ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

ตารางที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ข้อมูลเบือ้ งต้นของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนพิ นธ์
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

จ�ำนวน
(n = 477)

ร้อยละ

398
79

83.40
16.60

477

100.00

189
19
104
44
19

39.60
4.00
21.80
8.80
9.20

19
36
24

4.00
7.50
5.00

477

100.00

317
160

66.50
33.50

477

100.00
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จากตารางที่ 1 พบว่า วิทยานิพนธ์ มีจ�ำนวน 398
เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ 83.40 ดุษฎีนพิ นธ์ มีจำ� นวน 79 เรือ่ ง
คิดเป็นร้อยละ 16.60 ส่วนสาขาวิชาทีม่ วี ทิ ยานิพนธ์มาก
ที่สุด ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ�ำนวน 189
เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ 39.60 รองลงมาได้แก่ สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา จ�ำนวน 104 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
21.80 ส่วนดุษฎีนิพนธ์จ�ำนวนมากที่สุด ได้แก่ สาขา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ จ�ำนวน 36 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 7.50 จ�ำนวนน้อยที่สุด ได้แก่ สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ�ำนวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
4.00 ตำ� แหน่งทางวิชาการของทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์และ
ดุษฎีนิพนธ์ มีต�ำแหน่งทางวิชาการ จ�ำนวน 317 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.50 ไม่มตี ำ� แหน่งทางวิชาการ จำ� นวน 160
คน คิดเป็นร้อยละ 33.50
สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ และ
ดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
1 . ผ ล ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห ์ อ ง ค ์ ค ว า ม รู ้ ที่ ไ ด ้
จากวิ ท ยานิ พ นธ์ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้วิจัยก�ำหนดเป็นกรอบขององค์
ความรู้ในสาขานี้ ไว้ดังนี้

1. การมีส่วนร่วม
2. ความมั่นคงในการท�ำงาน
3. การสร้างขวัญก�ำลังใจ
4. หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
5. การให้บริการ
6. การติดตามประเมินผลงาน

ภาพที่ 1 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา ผู้วิจัยก�ำหนดเป็นกรอบขององค์ความรู้ในสาขานี้ ไว้ดังนี้

1. ต้นแบบเทคโนโลยีสื่อประสม

สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา

2. ประสิทธิภาพของตัวแบบ
3. การยอมรับตัวแบบเทคโนโลยี
4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

ภาพที่ 2 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
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3. ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา
ผู้วิจัยก�ำหนดเป็นกรอบขององค์ความรู้ในสาขานี้ ไว้ดังนี้
1. การมีส่วนร่วม

การบริหารการศึกษา

2. ของโรงเรียนต่อชุมชน
3. การประกันการศึกษา
4. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารในโรงเรียน

ภาพที่ 3 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4. ผลการสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากวิ ท ยานิ พ นธ์ สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน ผู ้ วิ จั ย ก� ำ หนด
เป็นกรอบขององค์ความรู้ในสาขาวิชานี้ ไว้ดังนี้
1. วิธีสอน

สาขาวิชา
หลักสูตร และการสอน

2. การจัดการเรียนรู้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารในโรงเรียน

ภาพที่ 4 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
5. ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยก�ำหนด
เป็นกรอบขององค์ความรู้ในสาขาวิชานี้ ดังนี้
1. ความผูกพันต่อองค์กร
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

3. ภาวะผู้น�ำ
4. แรงจูงใจในการท�ำงาน
5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ภาพที่ 5 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
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6. ผลการสังเคราะห์องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากดุษฎีนพิ นธ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาผูว้ จิ ยั ก�ำหนดเป็นกรอบของ
องค์ความรู้ในสาขาวิชานี้ ไว้ดังนี้
1. การสร้างยุทธศาสตร์

สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. ผลการประเมินยุทธศาสตร์
3. ประเมินผลการใช้ยุทธศาสตร์
4. การมีส่วนร่วม

ภาพที่ 6 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
7. ผลการสังเคราะห์องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากดุษฎีนพิ นธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
ผู้วิจัยก�ำหนดเป็นกรอบขององค์ความรู้ในสาขาวิชานี้ ไว้ดังนี้

สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ

1. การพัฒนาตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ
2. ประเมินการยอมรับตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ

ภาพที่ 7 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
8. ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ผู้วิจัยก�ำหนดเป็นกรอบขององค์ความรู้ในสาขาวิชานี้ ไว้ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี
2. ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเทคโนโลยี

สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยี

3. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเทคโนโลยี
4. ประเมินการยอมรับระบบสารสนเทศเทคโนโลยี
5. ตัวบ่งชี้การจัดการเทคโนโลยี

ภาพที่ 8 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สรุปผลการวิจัย
1. สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของ
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ข้อมูลเบื้องต้นของวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
สรุปได้ดังนี้
วิทยานิพนธ์ มีจ�ำนวน 398 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
83.40 ดุษฎีนพิ นธ์ มีจำ� นวน 79 เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ 16.60
ส่วนสาขาวิชาทีม่ วี ทิ ยานิพนธ์มากทีส่ ดุ ได้แก่ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ จ�ำนวน 189 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
39.60 รองลงมาได้แก่ สาขาวิชาบริหารการศึกษา จ�ำนวน
104 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.80 ส่วนดุษฎีนิพนธ์จ�ำนวน
มากทีส่ ดุ ได้แก่ สาขาวิชาสารสนเทศคุณภาพ จ�ำนวน 36
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.50 จ�ำนวนน้อยที่สุด ได้แก่ สาขา
วิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จ�ำนวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 4.00 ต�ำแหน่งทางวิชาการของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ มีต�ำแหน่งทางวิชาการ จ�ำนวน 317 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.50 ไม่มีต�ำแหน่งทางวิชาการ จ�ำนวน
160 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50
2. สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ค วามถู ก ต้ อ งของ
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
2.1 ผลการวิเคราะห์ความถูกต้องของวิทยานิพนธ์
สรุปได้ดังนี้
		 (1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สรุปได้
ดังนี้ ค่าเฉลี่ยความถูกต้องวิทยานิพนธ์ พบว่า มากที่สุด
ได้แก่ ก�ำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม
( X = 4.22) เป็นล�ำดับแรก
		 (2) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา สรุปได้ดงั นี้ ค่าเฉลีย่ ความถูกต้องวิทยานิพนธ์
ล�ำดับแรกอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การวิจัย ( X = 4.42)
		 (3) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สรุปได้
ดังนี้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องวิทยานิพนธ์ ล�ำดับแรกอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ บอกการกระท�ำหรือการค้นหา
อย่างชัดเจน ( X = 4.10)
		 (4) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สรุปได้
ดังนี้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องวิทยานิพนธ์ ล�ำดับแรกอยู่ใน
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ระดับมาก ได้แก่ ก�ำหนดการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง
มือวิจัยได้ถูกต้อง ( X = 4.11)
		 (5) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สรุปได้ดังนี้ค่า
เฉลี่ยความถูกต้องวิทยานิพนธ์ ล�ำดับแรกอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ก�ำหนดการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ได้ถูกต้อง ( X = 3.64)
2.2. ผลการวิเคราะห์ความถูกต้องของดุษฎีนพิ นธ์
สรุปได้ดังนี้
		 (1) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา สรุปได้
ดังนี้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องดุษฎีนิพนธ์ ล�ำดับแรกอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ชื่อเรื่องแสดงถึงการกระท�ำที่จะตอบ
ปัญหาการวิจัย ( X = 4.00)
		 (2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
สรุปได้ดงั นีค้ า่ เฉลีย่ ความถูกต้องดุษฎีนพิ นธ์ ลำ� ดับแรก
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ก�ำหนดการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยได้ถูกต้อง ( X = 4.30)
		 (3) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี สรุปได้
ดังนี้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องดุษฎีนิพนธ์ ล�ำดับแรกอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ( X = 4.05)
3. สรุปผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จาก
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
		 3.1 องค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากวิ ท ยานิ พ นธ์
สังเคราะห์ได้โดยสรุปดังนี้
			 1) สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
สั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู ้ สรุ ป ได้ 6 ด้ า น ดั ง นี้
(1) การมี ส ่ ว นร่ ว ม (2) ความมั่ น คงในการท� ำ งาน
(3) การสร้างขวัญก�ำลังใจ (4) หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหาร (5) การให้บริการ (6) การติดตามประเมินผลงาน
			 2) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้ สรุปได้ 4 ด้าน ดังนี้
(1) ต้นแบบเทคโนโลยีสื่อประสม (2) ประสิทธิภาพ
ของตั ว แบบ (3)การยอมรั บ ตั ว แบบเทคโนโลยี
(4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
			 3) สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
สังเคราะห์องค์ความรู้ สรุปได้ 3 ด้าน ดังนี้ (1) การมี
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ส่วนร่วมของโรงเรียนต่อชุมชน (2) การประกันคุณภาพ
การศึกษา (3) พฤติกรรมการบริหารผู้เรียนโรงเรียน
			 4) สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน
สังเคราะห์องค์ความรู้ สรุปได้ 4 ด้าน ดังนี้ (1) วิธีสอน
(2) การจั ด การเรี ย นรู ้ (3) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
(4) การสร้างสื่อการเรียนรู้
			 5) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังเคราะห์
องค์ความรู้ สรุปได้ 5 ด้าน ดังนี้ (1) ความผูกพันต่อองค์กร
(2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน (3)
ภาวะผู้น�ำ (4) แรงจูงใจในการท�ำงาน (5) ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
		 3.2 องค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
สังเคราะห์ได้โดยสรุปดังนี้
			 1) สาขาวิ ช ายุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
สังเคราะห์องค์ความรู้ สรุปได้ 4 ด้าน ดังนี้ (1) การสร้าง
ยุทธศาสตร์ (2) ผลการประเมินยุทธศาสตร์ (3) ประเมิน
ผลการใช้ยุทธศาสตร์ (4) การมีส่วนร่วม
			 2) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คุณภาพ สังเคราะห์องค์ความรู้ สรุปได้ 2 ด้าน ดังนี้
(1) การพัฒนาตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ (2) ประเมิน
การยอมรับตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ
			 3) สาขาวิ ช าการจั ด การเทคโนโลยี
สังเคราะห์องค์ความรู้ สรุปได้ 5 ด้าน ดังนี้ (1) ระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยี (2) ประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยี (3) องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยี (4) ประเมินการยอมรับระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยี (5) ตัวบ่งชีก้ ารจัดการเทคโนโลยี
อภิปรายผลการวิจัย
1. อภิ ป รายผลการวิเคราะห์ ความถูกต้อ งของ
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
		 1.1 อภิปรายผลการวิเคราะห์ความถูกต้อง
ของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ดังนี้
		 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ความถูกต้อง
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ก�ำหนดวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เหมาะสม ( X = 4.22) เป็นล�ำดับแรก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าประธานสาขาวิชามีการติดตามและก�ำกับ
อย่างใกล้ชดิ และอาจจัดให้ผสู้ อนได้สอนวิชาตามสาขา
วิชาที่จบการศึกษา
		 1.2 อภิปรายผลการวิเคราะห์ความถูกต้อง
ของดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้
		 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ความถูกต้อง
อยู่ในระดับมากเป็นล�ำดับแรกได้แก่ ชื่อเรื่องแสดงถึง
การกระท�ำที่จะตอบปัญหาการวิจัย ( X = 4.00) ล�ำดับ
รองลงมา ได้แก่ เลือกเครื่องมือวิจัยเหมาะสมกับการวัด
ค่าตัวแปร ( X = 3.89) ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าอาจารย์
ทีป่ รึกษาดุษฎีนพิ นธ์เห็นว่า เครือ่ งมือรวบรวมข้อมูลต้อง
เหมาะกับตัวแปรจึงจะได้ผลการวิจัยออกมาสอดคล้อง
กับความเป็นจริงมากทีส่ ดุ รายข้อทีม่ คี วามถูกต้องระดับ
ต�่ำสุด และอยู่ในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ระบุประชากร
และกลุ่มตัวอย่างชัดเจน ( X = 2.15) เป็นไปได้ว่า ผู้ท�ำ
ดุษฎีนพิ นธ์อาจขาดความเข้าใจในเรือ่ งก�ำหนดประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง
2. อภิปรายผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จาก
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
		 2.1 อภิ ป รายผลองค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ าก
วิทยานิพนธ์ ดังนี้
		 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ องค์ความรู้
ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ก�ำหนดได้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การ
มีส่วนร่วม 2) ความมั่นคงในการท�ำงาน 3) การสร้าง
ขวัญก�ำลังใจ 4) หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 5)
การให้บริการ และ 6) การติดตามประเมินผลงาน ทั้งนี้
เนื้อหาทั้ง 6 ด้าน ครอบคลุมกับหลักของการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับ วัลลภ ล�ำพาย [5] ที่
กล่าวว่า รัฐประศาสนศาสตร์จะเริ่มจากการมีส่วนร่วม
การให้บริการ การสร้างขวัญก�ำลังใจ การบริหารโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพือ่
การศึกษา องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากวิทยานิพนธ์แยกได้ 4 ด้าน
ได้แก่ 1) ต้นแบบเทคโนโลยีสอื่ ประสม 2) ประสิทธิภาพ
ของตัวแบบ 3) การยอมรับตัวแบบเทคโนโลยี และ
4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์
แยกได้ 4 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) การมี ส ่ ว นร่ ว ม 2) ของ
โรงเรียนต่อชุมชน 3) การประกันคุณภาพการศึกษา และ
4) พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ ริหารในโรงเรียน สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์
แยกได้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) วิธีสอน 2) การจัดการเรียนรู้
3) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และ 4) การสร้างสือ่ การเรียนรู้
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ องค์ความรู้ที่ได้แยกเป็น 5 ด้าน
ได้แก่ 1) ความผูกพันต่อองค์กร 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการทำ� งาน 3) ภาวะผูน้ ำ� 4) แรงจูงใจใน
การท�ำงาน และ 5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
		 2.2 อภิ ป รายผลองค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ าก
ดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้
		 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้
ที่ได้แยกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างยุทธศาสตร์
2) ผลการประเมินยุทธศาสตร์ 3) ประเมินผลการใช้
ยุทธศาสตร์ และ 4) การมีสว่ นร่วม สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศคุณภาพ องค์ความรู้ที่ได้แยกเป็น 2 ด้าน
ได้แก่ 1) การพัฒนาตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ และ
2) ประเมิ น การยอมรั บ ตั ว แบบสารสนเทศคุ ณ ภาพ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี องค์ความรู้ที่ได้แยก
เป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ระบบสารสนเทศเทคโนโลยี 2)
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเทคโนโลยี 3) องค์
ประกอบของระบบสารสนเทศเทคโนโลยี 4) ประเมิน
การยอมรับระบบสารสนเทศเทคโนโลยี และ 5) ตัวบ่งชี้
การจัดการเทคโนโลยี
ข้อเสนอแนะการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ ค วามถู ก ต้ อ งและ
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะดังนี้
สาขาวิ ช าต่ า ง ๆ ที่ ท� ำ วิ ท ยานิ พ นธ์ มี จุ ด ที่ ใ ห้
ความส�ำคัญและจุดที่ควรให้ความส�ำคัญเพิ่มขึ้นของ
วิทยานิพนธ์แตกต่างกัน เช่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้ความสำ� คัญกับการอภิปรายอยูใ่ นระดับตำ�่ สุด
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แต่อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.56) จึงควรให้ความ
ส�ำคัญมากขึ้นเหมือนกับข้ออื่น ๆ สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้ความส�ำคัญกับสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การวิจัย
( X = 4.42) มาก แต่ให้ความส�ำคัญกับชื่อเรื่องแสดง
ถึงการกระท�ำที่จะตอบปัญหาการวิจัย ( X = 2.68) อยู่
ในระดับต�่ำสุด แต่อยู่ในระดับปานกลาง สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ให้ความส�ำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ตรงกับวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมาก ( X = 4.42) แต่ให้
ความส�ำคัญล�ำดับต�่ำสุดคือ การอภิปรายผลอยู่ภายใต้
ข้อเท็จจริงและมีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนอย่าง
เพียงพอ ( X = 2.56) แต่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งการ
อภิปรายผลเป็นเรื่องของการยืนยันแสดงข้อค้นพบที่
มีข้อมูลสนับสนุนก็ถือว่าส�ำคัญไม่น้อยไปกว่ารายข้อ
อื่น ๆ อาจารย์ที่ปรึกษาควรเน้นให้นักศึกษาอภิปรายผล
ให้มากขึ้นกว่าเดิม สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ให้
ความส�ำคัญอยู่ในระดับปานกลาง และเป็นล�ำดับต�่ำสุด
ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการวิจยั นำ� มาจากผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ( X = 2.52) สาขาวิชาบริหารธุรกิจให้ความส�ำคัญ
น้อยที่สุด แต่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ก�ำหนด
วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ หมาะสม ( X = 2.74)
ส่วนดุษฎีนพิ นธ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ให้ความ
ส�ำคัญน้อยทีส่ ดุ แต่อยูใ่ นระดับน้อย ได้แก่ บอกถึงหน่วย
งานที่ใช้ประโยชน์จากการวิจัยได้ชัดเจน ( X = 2.37)
และระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่างชัดเจน ( X = 2.15)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพให้ความส�ำคัญ
น้อยแต่อยูใ่ นระดับปานกลางได้แก่ ข้อเสนอแนะในการ
วิจัยน�ำมาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ( X = 2.50) ส่วน
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ให้ความส�ำคัญน้อยทีส่ ดุ
แต่อยู่ในระดันปานกลาง ได้แก่ บอกถึงหน่วยงานที่ใช้
ประโยชน์จากการวิจัยได้ชัดเจน ( X = 2.71)
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. วิเคราะห์ความสามารถในการน�ำความรู้จาก
วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนพิ นธ์ไปใช้ในหน่วยงาน องค์กร
หรือชุมชน
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2. วิเคราะห์ปญ
ั หา สะท้อนจากการทำ� วิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
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[5] วัลลภ ล�ำพาย ยุทธ ไกยวรรณ์. (2551). วิจัยทาง
ด้านรัฐประศาสนศาตร์. กรุงเทพฯ ; มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.
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เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้การท�ำอาหาร
Cooking computer game
พัชรินทร์ สุขสุรัตน์ 1*
Patcharin Suksurat 1*
พรรณี คอนจอหอ 2
Pannee Khonchoho 2
ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ 3
Panchit Longpradit 3
บทคัดย่อ
การเรียนการสอนจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ประสบปัญหามากในหลาย ๆ ด้าน อันเนือ่ งมาจากการขาดแรงจูงใจใน
การเรียนนัน้ มีแนวทางในการแก้ไขให้ดขี นึ้ ด้วยการสร้างบรรยากาศการเรียน โดยการใช้เกมเข้ามาประกอบการเรียน
การสอน ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ ตั้งใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา เกิดความสนใจในกิจกรรม
การเรียนการสอนมากขึ้น มีความสนุกสนาน ไม่เกิดความเบื่อหน่าย
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 2 ข้อดังนี้ 1) เพือ่ พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพือ่ การเรียนรูก้ ารทำ� อาหารโดยใช้ตวั แบบ
การเรียนรู้แบบค้นพบ 2) เพื่อประเมินการยอมรับของผู้เล่นที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้การท�ำอาหาร กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์การธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ�ำนวน 30 คน ใช้วิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้การท�ำอาหารมีฟังก์ชันการท�ำงาน 3 ฟังก์ชัน ประกอบด้วย
(1) การแสดงตัวตน (2) การแสดงผลคะแนน (3) การเลือกเมนูการท�ำอาหาร 5 เมนู ประกอบไปด้วย ต้มย�ำกุ้งน�้ำข้น
ส้มต�ำ ผัดไทย หอยทอด และแกงเขียวหวาน 2) ผลการประเมินการยอมรับของผู้เล่นเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
การท�ำอาหาร ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านปฏิกิริยาโต้ตอบกับผู้ใช้ยอมรับอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
( Χ = 4.64) (2) ด้านการน�ำเสนอภาพยอมรับอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( Χ =4.62) (3) ด้านเสียงที่ใช้ ยอมรับ
1
*
1
*
2
2
3
3
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อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ( Χ =4.65) (4) ด้านความสนุกยอมรับอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ( Χ = 0.54) และ
(5) ด้านเนื้อหายอมรับอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย Χ =4.76
ค�ำส�ำคัญ : เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้การท�ำอาหาร เมนูอาหาร
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

บทน�ำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
[1] มีผลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะหมวด
4 แนวการจัดการศึกษาเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนส�ำคัญที่สุดแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง
ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้ [2]
1) การเรียนรู้แบบองค์รวมโดยบูรณาการความสามารถ
และเนื้อหาสาระของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลให้
มีความสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกันและมีความสมดุล
2) การเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยให้ผู้เรียนสามารถ
เลื อ กเรี ยนตามความถนัด ในบรรยากาศที่เข้าใจและ
มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นอิสระความ
สนุกสนานความอบอุ่นและความส�ำเร็จความสุขที่เกิด
ขึ้นภายในจิตใจของผู้เรียน 3) การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวในการอยู่
ร่วมกันกับผูอ้ นื่ ได้ชว่ ยเหลือยอมรับซึง่ กันและกันได้ทกุ
เมื่อซึ่งจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงามส�ำหรับการ
ท�ำงานร่วมกันจะท�ำให้เกิดการพัฒนาทักษะทางสังคม
และทักษะการท�ำงานที่ดีตามไปด้วย 4) การเรียนรู้จาก
การคิดและปฏิบัติจริงโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ใช้สมองและสองมือส่วนการคิดเป็นความสามารถของ
สมองในการประมวลข้อมูลความรู้และประสบการณ์
ต่าง ๆ ทีม่ อี ยูใ่ ห้เป็นความรูใ้ หม่วธิ กี ารใหม่เพือ่ น�ำไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกัน
เมื่ อ ผู ้ เ รี ย นได้ คิ ด แล้ ว จะต้ อ งน� ำ ไปปฏิ บั ติ จ ริ ง จึ ง จะ
เป็นการเรียนรู้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 5) การเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองโดยให้ผู้เรียนได้เรียน
รู้อย่างใคร่ครวญและทบทวนตนเองอย่างรอบด้านมี
การรับรู้ลีลาการเรียนรู้และความถนัดของตนเองเน้น
การเรียนรู้กระบวนการว่าการเรียนรู้แต่ละครั้งเกิดขึ้น
อย่างไรเรียนด้วยวิธีการอะไรมีขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนจบ
อย่างไรประเมินจุดดีจุดด้อยและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเองเพื่อน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมพร้อมที่จะน�ำไปใช้ในการเรียนรู้
ครั้งต่อไป
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การเรียนรูผ้ า่ นเกม (games based learning) ถือเป็น
นวัตกรรมทางการศึกษา ที่น�ำเอาความสนุกสนานของ
เกมและเนื้อหาบทเรียนวิชาต่าง ๆ มาผสมผสาน และ
ออกแบบให้อยู่ในรูปแบบใหม่เข้าด้วยกัน ท�ำให้ผู้เรียน
ได้รบั ทัง้ ความรูแ้ ละความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน โดย
เฉพาะในลักษณะของเกมจ�ำลองสถานการณ์ (simulation
game) ที่มีการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
เพลิดเพลิน ทำ� ให้การเรียนรูไ้ ม่นา่ เบือ่ และมีความท้าทาย
เกมจึงเหมาะสมส�ำหรับการน�ำมาสร้างเป็นเกมเพื่อการ
เรียนรู้ การเล่นเกมนอกจากจะได้รับความสนุกสนาน
แล้ว ยังสอดแทรกความรู้ มีการส่งเสริมการรับรู้ด้วย
ตามหลักการเรียนรู้เชิงหรรษา (edutainment) ซึ่งการ
เรียนรู้ให้ประสบผลส�ำเร็จควรที่จะต้องให้ทุกคนได้มา
เรียนรู้ โดยใช้ตัวแบบการสอนแบบค้นพบ ดังที่ สุรางค์
โคว้ตระกูล [3] ได้กล่าวโดยสรุปว่าการสอนแบบค้นพบ
(discovery learning) เป็นการสอนที่ผู้เรียนจะได้รับ
การแนะน�ำจากผู้สอนอย่างมีขอบเขตจ�ำกัด หรืออาจ
ไม่มีเลย ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
รู ้ จั ก คิ ด แก้ ป ั ญ หาด้ ว ยตนเองเป็ น หลั ก มุ ่ ง หวั ง ให้ มี
ส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
การมีส่วนร่วมในกระบวนการแสวงหาความรู้ และ
การเรี ย นรู ้ ที่ ดี นั้ น จะต้ อ งเกิ ด จากการหยั่ ง รู ้ จ าก
ตัวผู้เรียนเอง ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมขึ้น
การเรียนรูโ้ ดยวิธนี เี้ ป็นการเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีอสิ ระ
ในการเรียนตามความสนใจดังที่ ปรัชญนันท์ นิลสุข
[4] ได้กล่าวถึงประเภทการค้นพบไว้ว่า เพื่อให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสทดลองกระท�ำสิ่งต่าง ๆ ก่อน จนกระทั่ง
หาข้อมูลได้ด้วยตนเอง โปรแกรมจะเสนอปัญหาให้
ผู ้ เ รี ย นได้ ล องผิ ด กระท� ำ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ก่ อ น จนกระทั่ ง
หาข้อมูลได้ด้วยตนเอง โปรแกรมจะเสนอปัญหาให้
ผูเ้ รียนได้ลองผิดลองถูก และให้ขอ้ มูลแก่ผเู้ รียนเพือ่ ช่วย
ผู้เรียนในการค้นพบนั้น จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาเกมคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การเรี ย นรู ้
การท�ำอาหารโดยใช้ตัวแบบการเรียนรู้แบบค้นพบ
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2. เพื่อประเมินการยอมรับของผู้เล่นที่มีต่อเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้การท�ำอาหาร
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ตั ว แปรที่ ต ้ อ งศึ ก ษาดั ง นี้
1. ตัวแปรอิสระคือ การเล่นเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้การท�ำอาหาร 2. ตัวแปรตาม คือ การยอมรับ
ของผู้เล่นต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การท�ำอาหาร
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประกอบด้วย นักเรียน
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 3 ประเภท
วิ ช าพาณิ ช ยกรรม แผนกวิ ช าพณิ ช ยการ สาขางาน
คอมพิวเตอร์การธุรกิจ วิทยาลัยอาชีพบางสะพาน ใช้วธิ ี
การเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย จ�ำนวน 30 คน โดยแบ่งเป็น
ห้องเรียน ใช้วิธีจับสลากเลือกห้องเรียน แล้วจึงเลือก
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
Random Sampling) โดยการเขียนชื่อลงในสลาก แล้ว
น�ำสลากทัง้ หมดใส่ในกล่องเขย่าให้ปะปนกัน และหยิบ
สลากออกมาให้ได้เท่ากับจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประเมินความต้องการของผู้เล่น

สร้างเกมคอมฯ เพื่อการท�ำอาหาร

ประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ

ทดสอบเครื่องมือกับผู้ทดลองใช้ จ�ำนวน 1, 5,15 คน

ตามล�ำดับ ก่อนไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง

ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง

ห้อง 1

ห้อง 2
วิเคราะห์ข้อมูล

จับฉลาก

กลุ่มตัวอย่าง

ภาพที่ 1 ภาพการแสดงการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
1. เกมคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การเรี ย นรู ้ ก ารท� ำ อาหาร
2. แบบประเมิ น การยอมรั บ ของผู ้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ต ่ อ
เกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การท�ำอาหาร

สรุปผล

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการวิจัย
ด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบ 3) แบบประเมิน
การยอมรับของผูเ้ ล่นทีม่ ตี อ่ เกมคอมพิวเตอร์เพือ่ ส่งเสริม
การเรียนรู้การท�ำอาหาร

เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้การท�ำอาหารที่
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ นีอ้ าศัยตัวแบบการสอนทฤษฎีการเรียนรู้
โดยการค้นพบ (discovery learning) ของบรูเนอร์
เจอร์โรม [5] กล่าวคือ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียน
ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งน�ำไปสู่การค้นพบ
และการแก้ปัญหาโดยเรียกว่า การเรียนรู้โดยวิธีการ
ค้นพบ (discovery approach) ผู้เรียนจะประมวลข้อมูล
ข่ า วสารจากการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
จะรับรูส้ งิ่ ทีต่ นเองเลือกหรือสิง่ ทีใ่ ส่ใจ สนใจ การเรียนรู้
แบบนีจ้ ะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง
เนื่ อ งจากผู ้ เ รี ย นมี ค วามอยากรู ้ อ ยากเห็ น ซึ่ ง จะเป็ น
แรงผลักดันที่ท�ำให้ส�ำรวจสิ่งแวดล้อมและท�ำให้เกิด
การเรียนรูข้ นึ้ การเรียนรูโ้ ดยการค้นพบนีเ้ ป็นการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้ด้วยตนเองโดย
ครูผู้สอนคอยให้การสนับสนุนผู้เรียนให้รู้จักคิดอย่าง
มี เ หตุ ผ ลและน� ำ ไปสู ่ ก ารค้ น คว้ า ทดลองเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความรู้ความเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่
เรียนได้ค้นพบกฎหรือความจริงหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ
ด้ ว ยตนเองและกระบวนการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ แ บบ
น�้ำตก (แบบเพิ่มคุณสมบัติการทวนซ�้ำเป็นรอบ) ซึ่งมี
การรวบรวมความต้องการ การวิเคราะห์ การออกแบบ
การสร้ า งโปรแกรมการทดสอบ การน� ำ ไปใช้ แ ละ
การบ�ำรุงรักษา
การเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล ในการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลส�ำหรับการวิจัยนี้มีขั้นตอนในการด�ำเนินการ
ดังนี้ 1. ชี้แจงการใช้งานขั้นตอนการท�ำกิจกรรมให้กลุ่ม
ตัวอย่างทราบ 2. ด�ำเนินการทดลองโดยให้ผู้เล่นเล่น
เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้การท�ำอาหาร 3. ผู้เล่น
เกมประเมินการยอมรับเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
การท�ำอาหาร 4. น�ำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อสรุปผล
การวิจัย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) เกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรียนรู้การท�ำอาหารมีฟังก์ชันการท�ำงาน 3 ฟังก์ชัน
ประกอบด้วย (1) การแสดงตัวตน (2) การแสดงผล
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คะแนน (3) การเลือกเมนูการท�ำอาหาร 5 เมนู ประกอบ
ไปด้วย ต้มย�ำกุ้งน�้ำข้น ส้มต�ำ ผัดไทย หอยทอด และ
แกงเขียวหวาน 2) ผลการประเมินการยอมรับของผู้เล่น
เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้การท�ำอาหาร ประกอบ
ด้วย 5 ด้าน ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิจัย
รายการประเมิน

Χ

S.D.

ระดับการ
ยอมรับ

1. ด้านปฏิกิริยาโต้ตอบกับผู้ใช้

4.64

0.54

มากที่สุด

2. ด้านการน�ำเสนอภาพ

4.62

0.55

มากที่สุด

3. ด้านเสียงที่ใช้

4.65

0.54

มากที่สุด

4. ด้านความสนุก

4.66

0.53

มากที่สุด

5. ด้านเนื้อหา

4.76

0.51

มากที่สุด

4.66

0.53

มากที่สุด

เฉลี่ยรวมทุกด้าน

จากผลการวิจัยพบว่าผู้เล่นมีระดับการยอมรับ
เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้การท�ำอาหารในด้านที่
5 ด้านเนื้อหาในระดับมากที่สุดและอยู่เป็นอันดับแรก
มี ค ่ า เฉลี่ ย ( Χ = 4.76, SD = 0.51) และด้ า นที่ 2
ด้ า นความสนุ ก อยู ่ ใ นอั น ดั บ ที่ ส อง มี ค ่ า เฉลี่ ย
( Χ = 4.66, SD = 0.53) ด้ า นอื่ น ๆ อยู ่ ร ะดั บ รอง
ลงมาตามล� ำ ดั บ และเมื่ อ พิ จ ารณาในทุ ก รายข้ อ พบ
ว่ า ผู ้ เ ล่ น มี ร ะดั บ การยอมรั บ เกมคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ
การเรียนรู้การท�ำอาหารโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
( Χ = 4.66, SD = 0.53)
อภิปรายการวิจัย
ผลการวิ จั ย เกมคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การเรี ย นรู ้
การท�ำอาหารโดยมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้
1. เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้การท�ำอาหารมี
ฟังก์ชันการท�ำงาน 3 ฟังก์ชัน ประกอบด้วย (1) แสดง
ตั ว ตน (2) การแสดงผลคะแนน (3) การเลื อ กเมนู
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การท�ำอาหาร 5 เมนู ประกอบไปด้วย ต้มย�ำกุง้ น�ำ้ ข้น ส้มต�ำ
ผัดไทย หอยทอด และแกงเขียวหวาน เกมคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนรู้สามารถแสดงถึงขั้นตอนการท�ำอาหาร
แทนการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ท� ำ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง ขั้ น ตอน
การประกอบอาหารได้ชัดเจนขึ้น และยังสร้างความ
สนุกสนาน เพลิดเพลินแก่ผู้เล่นอีกด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ฐรินทร์ญา คติวานิช และอภิเจตน์
จิยางกูร [6] ได้วจิ ยั เรือ่ ง เกมสนุกไปกับตีตนุ่ ผลการวิจยั
พบว่า ผู้เรียนมีความสนุกสนาน และเรียนออกเสียงได้
อย่างเพลิดเพลิน สามารถน�ำมาเป็นสื่อการเรียนได้เป็น
อย่างดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัปสร อีซอ [7]
ได้วจิ ยั เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเกมในการ
จัดการเรียน การสอน สายวิชาการตลาด (ศึกษาเฉพาะ
กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ ภูมศิ าสตร์ภาคใต้) ผลการ
วิจัยพบว่า เกมสามารถน�ำมาเป็นสื่อช่วยสอนได้เป็น
อย่างดีนอกจากได้ความรูแ้ ล้วยังสร้างความบันเทิง สร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนได้ดีอีกด้วย
2. ผลการประเมินการยอมรับประกอบด้วย 5 ด้าน
(1) ด้านปฏิกิริยาโต้ตอบกับผู้ใช้ (2) ด้านการน�ำเสนอ
ภาพ (3) ด้านเสียงทีใ่ ช้ (4) ด้านความสนุก (5) ด้านเนือ้ หา
ผู้เล่นมีการยอมรับอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของอิทธิพล อิทธิอำ� นวยพันธ์ [8] ได้วจิ ยั เรือ่ ง
เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สมุนไพรไทย
ผลการวิจัยพบว่ า ผู้เรียนจ�ำนวนไม่น้อยกว่ าร้อยละ
80 มีความพึงพอใจในการเรียนรู้สมุนไพรไทยด้วย
เกมคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมากที่สุด
จากผลประเมิ น ทั้ ง 3 คน และของผู ้ วิ จั ย
เอง ท� ำ ให้ พ บว่ า การพั ฒ นาเกมคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ
การเรี ย นรู ้ ก ารท� ำ อาหาร มี ผ ลการยอมรั บ มากที่ สุ ด
สอดคล้ อ งกั บ ฐริ น ทร์ ญ า คติ ว านิ ช และอภิ เ จตน์
จิยางกูร [6] อัปสร อีซอ [7] และ อิทธิพล อิทธิอำ� นวยพันธ์
[8] สรุปได้ว่า เกมสามารถเป็นสื่อการเรียนการสอน
ได้ เ ป็ น อย่ า งดี และยั ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ความสนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน ช่วยสร้างบรรยากาศในห้องเรียนได้เป็น
อย่างดี

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำงานวิจัยไปใช้
1. เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้การท�ำอาหาร
สามารถน�ำไปติดตั้งได้ กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งแบบ
พกพา และแบบตั้งโต๊ะ หลังจากติดตั้งเกมในเครื่อง
คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ทันที
2. สามารถใช้ ง านได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งมี ร ะบบ
อินเทอร์เน็ต
3. เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่ต้องการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. การพั ฒ นาเกมคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การเรี ย นรู ้
การท�ำอาหารในครั้งนี้มีชนิดของอาหารเพียง 5 เมนู
ดังนั้นการวิจัยในครั้งต่อไปควรเพิ่มจ�ำนวนเกมให้มี
หลายเมนู หลายประเภท เช่น อาหารคาวหวาน หรือ
เครื่องดื่มเพื่อให้เกิดความหลากหลาย และได้รับเนื้อหา
สาระได้มากขึ้น
2. เพื่อให้เกมมีความสนุกสนาน น่าสนใจและ
ชวนติดตามมากยิ่งขึ้น ควรพัฒนาเป็นเกมสามมิติในรูป
แบบของเกมการจ�ำลอง โดยการจ�ำลองสถานการณ์ตา่ ง ๆ
มาให้ผเู้ ล่นได้สวมบทบาทเป็นผูอ้ ยูใ่ นสถานการณ์ตา่ ง ๆ
อาจจะนำ� มาจากสถานการณ์จริงหรือสมมติกไ็ ด้ เพือ่ ให้
ผู้เล่นได้เรียนรู้ฝึกการคิดและตัดสินใจในสถานการณ์
ต่าง ๆ
3) ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาเกมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรูก้ ารทำ� อาหารในรูปแบบเกมออนไลน์ให้มาก
ขึ้น
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเขียนได้ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ 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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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ การอ่านออกเขียนได้ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนอ่านออกเขียนได้กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย โดยกระบวนการมีสว่ นร่วม ส�ำหรับนักเรียน
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และ 2) ประเมินประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ทีค่ ณะวิจยั ได้รว่ มกันพัฒนาขึน้ กลุม่ ตัวอย่างคือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
สังกัดส�ำนักการศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 29 คน ใช้เวลาทดลอง 3 สัปดาห์จ�ำนวน
15 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดความสามารถทางการอ่านออกเขียนได้ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้รูปแบบ การจัดการเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที (t-test แบบ Dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา
1
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ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
อ่านออกเขียนได้ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย (1) ด้านปัจจัยน�ำเข้า 9 องค์ประกอบ (2) ด้าน
กระบวนการ 6 องค์ประกอบ และ (3) ด้านผลลัพธ์ 3 องค์ประกอบ ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ พบว่า
ด้านปัจจัยน�ำเข้า และด้านกระบวนการมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.92/85.33 2) ผลความสามารถ
ทางการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดย
เน้นการอ่านออกเขียนได้สำ� หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ความ
สามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก 3) ความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการอ่านออกเขียนได้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้สำ� หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการสอน การมีส่วนร่วม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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�ำ
การศึ ก ษาเป็ น กระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ทรัพยากร มนุษย์ทมี่ คี วามสำ� คัญเป็นอันดับสูงสุด เพราะ
การศึกษา นอกจากจะท�ำหน้าที่ถ่ายทอดวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีแล้วยังท�ำหน้าที่ฝึกอบรม
สั่ ง สอน พั ฒ นาทั ก ษะ และสติ ป ั ญ ญาในด้ า น
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ความรู ้ ใ หม่ ๆ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมให้ ส ามารถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สั ง คมได้ ดี
ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลกท� ำ ให้ ค น
มี ศั ก ยภาพสู ง น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาประเทศที่ ยั่ ง ยื น
และมั่ น คงตลอดไป ดั ง พระราชด� ำ รั ส ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทาน ความว่า
“การให้การศึกษานั้น กล่าวโดยวัตถุประสงค์
ที่แท้จริง คือ การสร้างสรรค์ความรู้ความคิด พร้อมทั้ง
คุ ณ สมบั ติ แ ละจิ ต ที่ ส มบู ร ณ์ ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในตั ว บุ ค คล
เพื่อช่วยให้เขาสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ราบรื่น ทั้งสามารถบ�ำเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อตนเพื่อ
ส่วนรวมได้ตามควรแก่อัตภาพ (พระราชด�ำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, อ้างถึงในมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์, [1] และ…ต้องช่วยกันท�ำการศึกษาดีขึ้น
โดย เน้นกระบวนการคิดวิธคี ดิ เพือ่ จะได้คนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ครูต้องพัฒนาวิธีการคิดกระตุ้นให้นักเรียนคิดฝึกให้
นักเรียนเป็นคนอยากรู้อยากเห็น รักการศึกษาค้นคว้า
ให้เด็กเกิดความสงสัยสนุกกับการเรียนซุกซนกับความรู้
ให้ความส�ำคัญกับนักเรียนที่มีแนวคิดที่แตกต่างให้เด็ก
กล้าทีจ่ ะแสดงความคิดทีแ่ หวกแนว …” (พระราชด�ำรัส
ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ, อ้างถึงในจุฑามาศ
เจริญ ธรรม), [2] สถานการณ์ปจั จุบนั มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) สาระที่ 1 การอ่าน ข้อ 1 ระบุว่า
“สามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านได้คล่อง
และเร็ว เข้าใจความหมายของค�ำและข้อความที่อ่าน”
กับสาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน 2.1 ข้อ 1 (ป.1-ป.3)
ระบุให้นักเรียน “สามารถเขียนค�ำได้ถูกความหมาย
และสะกดการันต์ถูกต้อง ใช้ความรู้และประสบการณ์
เขี ย นประโยคข้ อ ความและเรื่ อ งราวแสดงความคิ ด
ความรู้สึก ความต้องการ และจินตนาการ รวมทั้งใช้

กระบวนการเขียน พัฒนางานเขียน” [3]
จากความคาดหวังจากหลักสูตรดังกล่าว เมื่อน�ำ
มาเปรียบเทียบกับผลการประเมินของ สมศ. พบว่า
นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 มีปัญหาอย่างรุนแรงในด้านทักษะ
การอ่านออกเขียนได้ถึง 2 ใน 3 ของประเทศ โดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึง่ สอดคล้องกับผลสำ� รวจของ สพท.
ทัว่ ประเทศทีส่ ำ� รวจข้อมูลนักเรียนชัน้ ป.2 ทัว่ ประเทศที่
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ในปี 2556 พบว่า มีเด็กที่อ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ถงึ 79,358 คน คิดเป็นร้อยละ 12.45 (แผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ปี 2552-2556) สอดคล้องกับสถิติผลการเรียนวิชาการ
เขียน การอ่านในช่วงชั้นที่ 1 (ป.3) ในจังหวัดชัยภูมิ [4]
ที่รายงานว่า จ�ำนวนนักเรียน ป.3 จ�ำนวน 740 คน มีผล
สัมฤทธิก์ ารอ่านผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 42.48 ไม่ผา่ นร้อยละ
57.52 ผลสัมฤทธิด์ า้ นการเขียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 44.01
ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 55.99 แสดงให้เห็นว่านักเรียน
ช่วงชั้นที่ 1 ในเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีปัญหา
การอ่านออกเขียนได้มากกว่าครึ่ง
ในบรรดาผลสัมฤทธิ์ที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนหนึ่ง
ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้ สาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย มีค่า สถิติ ผลการประเมินคุณภาพ
นักเรียน ปีการศึกษา 2556 ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาชัยภูมิ เขต 1 [4] ระบุค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 1) โรงเรียนหนอง
นาแซงวิทยา อ�ำเภอเมืองชัยภูมิ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
(ร้อยละ 38.79) 2) โรงเรียนบ้านท่าหินโงม อ�ำเภอเมือง
ชัยภูมิ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ร้อยละ 67.75) 3) โรงเรียน
บ้านยางหวาย อ�ำเภอคอนสวรรค์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
(ร้ อ ยละ 22.50) 4)โรงเรี ย นบ้ า นโนนสะอาดวิ ท ยา
อ�ำเภอคอนสวรรค์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ร้อยละ 38.81)
5) โรงเรียนบ้านแก้งยาว อ�ำเภอบ้านเขว้า คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ (ร้อยละ 44.00) 6) โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
อ�ำเภอบ้านเขว้า คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ร้อยละ 42.22)
7)โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง อ�ำเภอหนองบัวแดงคะแนน
เฉลีย่ ร้อยละ (ร้อยละ 29.52) 8) โรงเรียนบ้านหนองหอย
อ� ำ เภอหนองบั ว แดง คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ (ร้ อ ยละ

33.95) 9) โรงเรียนบ้านลาดชุมพล อ�ำเภอภักดีชุมพล
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ร้อยละ 37.33) [4]
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นสถาบันทางการ
ศึกษาที่มีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนร่วม
แก้ปญ
ั หา พัฒนาการศึกษาของท้องถิน่ มีความตระหนัก
ในการแก้ปญ
ั หาดังกล่าวและร่วมกันเพือ่ ให้ได้ขอ้ ค้นพบ
การพัฒนาเพือ่ การจัดการเรียนการสอนอ่านออกเขียนได้
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อสัมฤทธิผ์ ลทีย่ งั่ ยืน
จึงด�ำเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออก เขียนได้
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
อ่านออกเขียนได้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1ให้มี
ประสิทธิภาพ 80/80
2. เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ รู ป แบบ
การจัดการเรียนการสอน ทีค่ ณะวิจยั ได้รว่ มกันพัฒนาขึน้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.โรงเรียนขนาดเล็กสามารถน�ำผลการวิจัยไปใช้
แก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับประเทศ
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์
การอ่านออก เขียนได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
หน่วยงานที่จะน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต1 และ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศน�ำผลการวิจัย
ไปใช้ในการนิเทศ
2. โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ ป ระสบปั ญ หาการที่
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นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้น�ำไปเป็นแนวทางการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน
3. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิน�ำ
ผลไปสูก่ ารเรียนการสอนในระดับปริญญาโทสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย			
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		
1.1 ประชากร (Population)ในการศึกษาครั้งนี้คือ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ป.1 ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวนทั้ง
สิ้น 9 โรงเรียนได้แก่ 1) โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
จ�ำนวน 15 คน 2) โรงเรียนบ้านท่าหินโงม จ�ำนวน 20
คน 3) โรงเรียนบ้านยางหวาย จ�ำนวน 18 คน 4) โรงเรียน
บ้านโนนสะอาดวิทยา จ�ำนวน 17 คน 5)โรงเรียนบ้านแก้งยาว
จ�ำนวน 20 คน 6)โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า จ�ำนวน 29
คน 7)โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง จำ� นวน 20 คน 8) โรงเรียน
บ้านหนองหอย จำ� นวน 15 คน และ 9) โรงเรียนบ้านลาด
ชุมพล จ�ำนวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สังกัดส�ำนักการศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน
29 คน ได้ ม าจากการสุ ่ ม ตั วอย่ า งแบบง่ า ย (Simple
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการ
สุ่มตัวอย่าง 			
2. ตัวแปรที่ศึกษา 				
ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเขียนได้ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตั ว แปรตาม (Dependent Variable)ได้ แ ก่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 				
1. ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้		
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
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3. เนื้อหาในการวิจัย				
ค�ำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ซึ่งมีทั้งหมด 10 เรื่อง แผน 15 ชั่วโมง
4. ระยะเวลา						
โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สังกัดส�ำนักการศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อ�ำเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จ�ำนวน 29 คน ใช้เวลาในการ
สอนวันละ 1 ชั่วโมง 4 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง
วิธีด�ำเนินการวิจัย
เป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development) ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนในการวิ จั ย ตามล� ำ ดั บ
ดังต่อไปนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
จ�ำนวน 180 คน 				
2. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 29 คน โดยการสุม่ อย่างง่าย
(Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 				
โดยมีขั้นตอนในการด�ำเนินการพัฒนาดังนี้
1. ระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเขียนได้
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ชัดเจน
2. สั ง เคราะห์ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดย
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
อ่านออกเขียนได้ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู ้ วิ จั ย ได้ ท บทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งในด้ า น
การพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง
เป็นฐาน ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ แนวคิดเกี่ยวกับ
การอ่านออกเขียนได้ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ โดย
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานแล้วผู้วิจัย ได้น�ำมาสังเคราะห์
และพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเขียนได้ ส�ำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 				
3. น�ำรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเขียน
ได้ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา และวัด
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity) แล้ววิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย เพื่อเปรียบ
เทียบกับเกณฑ์ที่มีลักษณะการประเมิน เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธขี องลิเคอร์ท (Likert)
ซึ่งมี 5 ระดับ ถ้าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ถึง 5.00 ถือว่าเป็น
แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ได้ และปรับปรุงแก้ไข
4. หาประสิ ท ธิ ภ าพรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้
(E 1/E 2) โดยใช้ เ กณฑ์ 80/80 ทดลองกั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 29 คน
โดยแยกเป็น เด็กเก่ง ปานกลาง อ่อนแล้ว ปรับปรุงแก้ไข
5. สรุปผล น�ำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ การอ่านออกเขียนได้ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การเก็บรวบรวมข้อมูล 				
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ท�ำหนังสือเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน ด้านเนือ้ หา
ภาษา และวัดผล ในการตรวจสอบ ความเทีย่ งตรง เชิงเนือ้ หา
โดยผู้วิจัยเป็นผู้นัดและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
2. บันทึกเสนอผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ในการ
เก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
อนุบาลบ้านเขว้า สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 จ�ำนวน 29 คน ซึ่งก�ำลังเรียนในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยผู้วิจัยเป็นเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง มีขั้นตอนดังนี้ 				
		 2.1 ผูว้ จิ ยั น�ำรูปแบบการจัดการเรียนรูไ้ ปจัดการ
เรียนการสอนกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน
29 คน

		
2.2 ก่อนท�ำการทดลองชี้แจงหลักการ
เหตุผล และประโยชน์ ของการวิจัย ให้กับนักเรียน
พร้ อ มทั้ ง ท� ำ ความเข้ า ใจกั บ นั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ แผน
การจัดการเรียนรู้ วิธกี ารเรียนการสอน เพือ่ ให้ผลการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เกิดประโยชน์สูงสุด
		
2.3 น�ำแบบวัดความสามารถทางการอ่าน
ออกเขียนได้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ�ำนวน 20 ข้อ เวลา 60
นาที ไปทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 1 ทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างดำ� เนินการทดลองใช้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยการจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรูท้ กี่ ำ� หนดไว้ โดยใช้เวลาในการสอนจ�ำนวน
3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง โดยไม่
นับวันที่สอบ				
		
2.4 หลังจากด�ำเนินการทดลองสิ้นสุด
ลงผู้วิจัยทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบวัดความสามารถ
ทางการอ่านออกเขียนได้ และสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 			
3. น�ำผลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ น�ำเสนอต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ใน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นการอ่านออกเขียนได้ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้
ร้อยละหาประสิทธิภาพ E1/E2 และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย					
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนารูปแบบ
การจั ด การเรี ย นรู ้ (ฉบั บ ร่ า ง) โดยผู ้ วิ จั ย สั ง เคราะห์
องค์ประกอบกระบวนการจัดระบบการเรียนการสอน
โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ADDIE Model ตามแนวคิ ด ของ
เควินครูส (KevinKruse) ร่วมกับกรอบการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) และศึกษา แนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ แนวคิดเกี่ยวกับการอ่าน
การเขียน แนวคิดการมีส่วนร่วม และน�ำรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ฉบับร่างไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจ
สอบความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ
น�ำไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนความสามารถ
การอ่ า นการเขี ย นก่ อ นและหลั ง การใช้ รู ป แบบการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผลสัมฤทธิ์ n

คะแนน
เต็ม Χ

S.D.

ก่อนเรียน 29

20

15.52 0.41

หลังเรียน 29

20

17.66 0.24

df

t

sig

28 -8.71 .00

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 1 พบว่ า คะแนนความสามารถ
ทางการอ่ า นการเขี ย นก่ อ นและหลั ง การใช้ รู ป แบบ
การจัดการเรียนรูแ้ ตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ 1 ที่ก�ำหนด
ไว้ โดยคะแนนเฉลี่ยหลังจากการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ คะแนน หลังการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ( Χ = 16.83, S.D.= 1.32) และก่อน
ใช้รูปแบบการ จัดการเรียนรู้ ( Χ = 13.52, S.D.= 2.21)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของนักเรียนทุกคนจากการประเมิน
ความสามารถในการอ่านการเขียนโดยการมีสว่ นร่วมได้
คะแนน

n

ความสามารถ
ในการอ่านออก 29
เขียนได้

คะแนน
เต็ม Χ
10

S.D. ร้อยละ ระดับ

8.97 0.98 89.66 ดีมาก

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
ทุกคนจากการประเมินความสามารถในการคิดพื้นฐาน
มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 8.97 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.98 และค่ า เฉลี่ ย
รวมทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 89.66 อยู่ในระดับดีมาก
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ทีม่ ตี อ่ การเรียนรูร้ ปู แบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้น
การอ่านออกเขียนได้แบบมีส่วนร่วม
ระดับความพึงพอใจ
ข้อค�ำถาม

Χ

ด้านการจัดกิจกรรม
2.67
การเรียนการสอน

S.D. แปลความ

ล�ำดับที่

0.81

มาก

3

ด้านบรรยากาศ
ในการเรียน

2.71

0.63

มาก

2

ด้านระยะเวลา
ในการเรียน

2.59

0.54

มาก

4

ด้านการประเมินผล
2.79
ในการเรียน

0.73

มาก

1

0.68

มาก

ภาพรวม

2.69

จากตารางที่ 3 ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการอ่านออกเขียนได้แบบ
มีสว่ นร่วมสำ� หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ ใน
ระดับมาก ( Χ = 2.69, S.D. = 0.68) และเมื่อแยกเป็น
รายด้าน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความ
พึงพอใจต่อการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมาก ทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้ ด้านการประเมินผล ( Χ = 2.79, S.D. = 0.73)
รองลงมา คือ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้( Χ = 2.71,
S.D. = 0.63) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
( Χ = 2.67, S.D. = 0.81) และด้าน ระยะเวลาในการเรียน
( Χ = 2.59, S.D. = 0.54)
อภิปรายผล หรือการวิจารณ์และสรุป
ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้
โดยเน้นการอ่านออกเขียนได้แบบมีส่วนร่วม ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 87.92/85.33

เมื่ อ เที ย บกั บ เกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่ า รู ป แบบการ
จั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยเน้ น การอ่ า นออกเขี ย นได้ แ บบมี
ส่วนร่วม ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ทีส่ ร้าง
ขึน้ มี ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ ซึง่ ยอมรับ
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะรู ป แบบการ
เรียนรู้ สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ ตามหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบการเรียนการสอน ด้านเนื้อหา
และด้านวัดประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์
ท�ำให้รปู แบบการเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมทีน่ ำ� ไปใช้จริง
ได้ และท�ำให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของนางธนาพร ชูเรือง [6] และณฤดี เนตรโสภา
(2560 : บทคัดย่อ) ที่มีประสิทธิภาพของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ ก�ำหนดไว้ และรูปแบบการ
จัดการเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมทำ� ให้สามารถนำ� รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ไปพัฒนา ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพได้
ข้อเสนอแนะ					
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 			
1.1 ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ควรตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญของการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้แบบ
มีส่วนร่วมส�ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
ที่เริ่มเรียนภาษาไทย เพื่อท�ำให้เกิดผลความสามารถใน
การอ่านออกเขียนได้แบบมีส่วนร่วม อ่านจับใจความ
อย่างต่อเนื่อง 						
1.2 ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสามารถน� ำ รู ป แบบ
การจัดการเรียนรูก้ ารจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้นการอ่านออก
เขียนได้แบบมีส่วนร่วม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา
2. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
2.1 ฝ่ายวิชาการและครูผสู้ อนสามารถน�ำแผนการ
จัดการเรียนรูแ้ ละการจัดกิจกรรม การเรียนรูต้ ามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยเน้นการอ่านออกเขียนได้แบบ

มีส่วนร่วม ประถมศึกษาปีที่ 1ไปใช้ได้และใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความสามารถให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน การอ่าน
จับใจความ การคิด พืน้ ฐานและได้รบั การพัฒนาในด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่กันไป
2.2 ก่อนน�ำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ครูผู้สอน
ต้ อ งศึ ก ษาเนื้ อ หาสาระของแผนการจั ด การเรี ย นรู ้
การจั ด เตรี ย มสื่ อ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนที่ มี
ความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ จุดประสงค์การเรียนรู้
และต้ อ งจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามขั้ น ตอน
ทีร่ ะบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น
2.3 ครูผู้สอนต้องชี้แจงท�ำความเข้าใจกับผู้เรียน
ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องหลักการ
วิ ธี ก ารเรี ย น ขั้ น ตอนการให้ ค ะแนน จะช่ ว ยท� ำ ให้
นักเรียนมีความเข้าใจ และมั่นใจเพราะนักเรียนยังไม่
เคยเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้นการอ่าน
ออกเขียนได้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยท�ำให้นักเรียนมี
ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอน และร่วมมือ
กันเรียนรู้เพื่อความส�ำเร็จของนักเรียน
2.4 ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้วยรูปแบบ การจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้นการอ่านออกเขียน
ได้แบบมีส่วนร่วม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้ก�ำลังใจกับผู้เรียน เพื่อให้
มีความมั่นใจในการเรียน และมีความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็นของตนเองต่อสมาชิกในกลุ่ม 		
2.5 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยเน้นการอ่านออกเขียนได้แบบ
มีส่วนร่วม ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครู
ผู ้ ส อนควรจั ด เตรี ย มสื่ อ การเรี ย นการสอน ให้ มี
ความหลากหลาย เหมาะสมกั บ เนื้ อ หา เพื่ อ ดึ ง ดู ด
ความสนใจของนักเรียนให้มากขึ้น
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Koi Kin-dong Traditional Food of Chaiyaphum Province
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการบริโภคก้อยกินดองของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ
2) การสืบทอดทางวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน และการเชื่อมโยงกับประเพณีท้องถิ่นของชุมชนชนบท จังหวัดชัยภูมิ
และ 3) แนวทางการพัฒนารูปแบบอาหารก้อยกินดองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของผู้บริโภค
ในปัจจุบัน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากผู้บริโภค ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากปราชญ์ชาวบ้าน และเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นในการสนทนากลุ่มย่อย จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการบริโภคก้อยกินดองพบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ มี
ประสบการณ์ในการรับประทานอาหารประเภท ลาบ ก้อย ครั้งแรกที่บ้านกับครอบครัว โดยตัวแบบการรับประทาน
จาก พ่อ แม่มากที่สุด รองลงมาเป็น ตา ยาย และปู่ ย่า ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการรับประทาน ระหว่าง
11-20 ปี ส�ำหรับเนื้อที่มีความนิยมมากที่สุด คือ เนื้อวัว ชอบรสขม (ก้อยขม) มากที่สุดโดยมีลักษณะสับเนื้อละเอียด
ผสมเลือด ส่วนสถานที่รับประทานเป็นประจ�ำที่ร้านอาหารที่ชอบ จ�ำนวนครั้งในการรับประทาน 1 ครั้งต่อสัปดาห์
ส�ำหรับเครื่องเคียง จะเป็นผักสดที่มีรสขม ที่มาจากธรรมชาติมากที่สุด 2) การสืบทอดทางวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน
และการเชื่อมโยงกับประเพณีท้องถิ่นของก้อยกินดอง มีความสัมพันธ์กับประเพณีแต่งงานของคนอีสานที่เรียกว่า
“งานกินดอง” การเชิญแขกที่มาร่วมงาน จะต้องเลี้ยงอาหารที่ดีที่สุด คือ ลาบ ก้อย จนเป็นสัญลักษณ์ทางด้านอาหาร
ของงานแต่งงาน นอกจากนี้ ค�ำว่า ลาบ คนอีสานเชื่อว่า เป็นโชค ลาภ ที่บุตรสาวได้แต่งงานหรือได้ลูกเขย จึงเป็น
การรับโชคของฝ่ายเจ้าสาว การประกอบอาหารเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานนั้น ลาบ ก้อย เป็นเมนูหลัก และเป็นสัญลักษณ์
ของงานแต่งงานในภาคอีสาน เป็นที่ชื่นชอบของผู้มาร่วมงาน จนกลายเป็นอาหารพื้นบ้านที่สามารถรับประทานได้
1
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ในทุกโอกาสและหลากหลายกลุ่มอาชีพ จนมีการพัฒนามาสู่ร้านอาหารและตั้งชื่ออาหารที่สอดคล้องกับงานกินดอง
ว่าก้อยกินดอง และลาบกินดอง จนกลายเป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดชัยภูมิ 3) แนวทางการพัฒนารูปแบบอาหาร
ก้อยกินดองให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน เนื่องจากความต้องการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย
ประกอบพฤติกรรมดัง้ เดิมของผูบ้ ริโภคทีน่ ยิ มรับประทานอาหารพืน้ บ้าน ลาบ ก้อย จะต้องมีการควบคุมตลอดเส้นทาง
การผลิตตัง้ แต่ตน้ ทางไปจนถึงปลายทาง คือ จากฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหาร ทีต่ อ้ งถูกสุขลักษณะ และสุขอนามัย ปราศจาก
การปนเปือ้ นทัง้ ทางด้านกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ โดยผูป้ ระกอบการร้านอาหารจะต้องมีความรู้ ความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค ที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด 				
ค�ำส�ำคัญ : อาหารพื้นเมือง ลาบก้อย 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�ำ
อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ ที่มีความ
ส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวติ การเข้าถึงอาหารถือเป็นสิทธิขนั้
พื้นฐานของมนุษย์ที่คนสามารถเข้าถึงได้โดยเท่าเทียม
กัน ความมัน่ คงทางอาหาร คือสิทธิทเี่ ราจะได้รบั อาหาร
อย่ า งเพี ยงพอกั บ ความจ� ำ เป็น ในการด�ำรงชีวิต โดย
อาหารนั้นควรมีคุณค่าทางโภชนาการ มีความปลอดภัย
ปราศจากสารพิษต่าง ๆ ในวัตถุดิบที่น�ำมาประกอบ
อาหารในสังคมไทย อาหารคือวิถีชีวิติและวัฒนธรรม
ที่มีความหลากหลาย ทั้งในแง่มุมทางด้านสังคม และ
วัฒนธรรม ท้องถิน่ ของไทย ซึง่ จะมีเอกลักษณ์ทบี่ ง่ บอก
ถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนในแต่ละท้องถิ่น
ที่รังสรรปรุงแต่งให้เป็นอาหารประจ�ำถิ่นหรือประจ�ำ
ภูมิภาคโดยในแต่ละภูมิภาคของประเทศต่างก็มีอาหาร
เป็นเครื่องบ่งชี้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ตัง้ แต่การผลิต ประเภทวัตถุดบิ การปรุง เครือ่ งเคียงต่าง ๆ
ที่สัมพันธ์กับภูมิประเทศ ท�ำให้วัฒนธรรมการบริโภค
แต่ละท้องถิ่น แตกต่างกันไป นอกจากนี้อาหาร ยังช่วย
จัดระเบียบทางสังคมให้คนในชุมชนได้รวมกลุ่มกัน
ร่วมกันผลิตอาหาร การจัดสรรแบ่งปันอาหาร การแบ่ง
งานกันท�ำ ก่อให้เกิดประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อ
ของชุมชนแต่ละท้องถิน่ กรมศิลปากร [1] สำ� หรับอาหาร
พื้นบ้าน เป็นอาหารที่รับประทานกันในชีวิตประจ�ำวัน
ในทุกครอบครัวทีส่ บื ทอดกันมาแต่ดงั้ เดิม และแตกต่าง
กันไปตามท้องถิน่ การท�ำอาหารในครอบครัว ก็จะแตกต่าง
จากการการประกอบอาหารเพื่ อ การค้ า หรื อ เพื่ อ
โภชนาการอื่น ๆ โสพิศ ขันทองดี [2] ซึ่งจะสอดคล้อง
กับ National Food Institute [3] รายงานถึงความสัมพันธ์
ของอาหารในแต่ ล ะภู มิ ภาคว่าขึ้น อยู่กับระบบนิเวศ
ชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น โครงสร้างทางสังคม และ
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และกอบแก้ว นาจพินิจ
[4] ได้กล่าวถึงอาหารไทยว่า เป็นกิจกรรมทางสังคม เช่น
งานบุญ งานประเพณีต่าง ๆ จะนิยมเลี้ยงอาหารและรับ
ประทานอาหารร่วมกัน ทำ� ให้เกิดมิตทิ างสังคมทีด่ ตี อ่ กัน
จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เป็นดินแดนที่มีอารยธรรมมาแต่โบราณ มี

ประเพณี วัฒนธรรมทีส่ บื ทอดมาจากบรรพบุรษุ หลายชัว่
อายุคน มีวฒ
ั นธรรมทางอาหารทีโ่ ดดเด่น เป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดที่แตกต่างจากท้องถิ่นอื่น เช่น หม�่ำชัยภูมิ
ลาบ ก้อย และอาหารพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ ส�ำหรับ
อาหารประเภท ลาบ ก้อย เป็นอาหารอีสานอีกประเภท
หนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงในพื้นที่ ซึ่งปรุงมาจากเนื้อ
สัตว์ โดยเฉพาะเนื้อ โค กระบือ สุกร แต่ในระยะหลัง
ความนิยม เนื้อกระบือลดลง อาจเป็นเพราะว่าจ�ำนวน
ของกระบือ มีจ�ำนวนลดลงท�ำให้คนหันมานิยมบริโภค
เนื้อโคที่จัดหามาได้ง่ายกว่ามากขึ้น
ก้อย กินดอง คือ ชื่ออาหารประเภทลาบ ก้อย ที่
ปรุงจากเนือ้ โค กระบือ ทีด่ บิ ๆ คล้ายกับลาบ ก้อย ทัว่ ไป
แต่ที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ คือ
ชื่ออาหาร “ก้อยกินดอง-ลาบกินดอง” ซึ่งเป็นรายการ
อาหารทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมากในกลุม่ ผูบ้ ริโภค ตาม
สถานทีต่ า่ ง ๆ เป็นต้นว่าร้านอาหารอีสาน ลาบ ก้อย ตาม
งานบุญประเพณี งานพิธีกรรม ตามครัวเรือน ตลอดจน
การรวมกลุ่มกันรับประทานในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางอาหาร และรูปแบบ
ความหลากหลายทางกายภาพของอาหาร ที่แต่ละพื้นที่
มีลกั ษณะเฉพาะตัว การตัง้ ชือ่ อาหารย่อมมีทมี่ าและเกีย่ วพัน
กับวัฒนธรรม พิธีกรรม ตลอดจนประเพณีต่าง ๆ เช่น
เดียวกับก้อยกินดอง ที่มีความสัมพันธ์กับประเพณีการ
แต่งงานของคนภาคอีสานทีเ่ รียกการแต่งงานว่า “งานกิน
ดอง” การเลีย้ งรับรองผูม้ าร่วมงาน จะมีรายการอาหารที่
นิยมในหมู่บ้าน คือ ลาบ ก้อย ซึ่งถือเป็นรายการอาหาร
หลักของงานแต่งงาน จนกลายเป็นอาหารเอกลักษณ์ของ
งานกินดอง (แต่งงาน) ของคนตามชนบทในภาคอีสาน
ซึง่ เป็นการสะท้อนถึงวิถชี วี ติ ของคนในชนบทในอดีตที่
เรียบง่าย ภายใต้กรอบวัฒนธรรม ทีย่ งั หลงเหลือร่องรอย
มาจนถึงปัจจุบัน ส�ำหรับการกินอาหาร เป็นพฤติกรรม
ที่ได้รับการปลูกฝังมาจากบรรพบุรุษ ที่บ่งบอกถึงวิถี
ชีวิตและรสนิยมของผู้บริโภค แม้ว่าการเจริญก้าวหน้า
ทางด้านสาธารณสุขจะมีมากขึ้นในปัจจุบัน ผู้บริโภค
มีความเข้าใจในด้ านโภชนาการ และค�ำนึงถึงความ
ปลอดภัยทางอาหารมากขึน้ ก็ตาม แต่การบริโภคอาหาร

ยังคงมีความหลากหลายทั้งในชีวิตประจ�ำวัน และบาง
โอกาสตามพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อและค่านิยม
ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งก้อยกินดอง เป็นรายการอาหารที่
ปรุงจากเนือ้ สัตว์ดบิ ๆ ทีม่ ผี นู้ ยิ มบริโภค ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชัยภูมิ โดยมีรูปแบบการบริโภคที่แตกต่างกัน ทั้งที่บ้าน
ตามสถานทีท่ มี่ งี านพิธกี รรมต่าง ๆ ตามร้านอาหารอีสาน
ตลอดจนการรวมกลุ่มรับประทานตามโอกาสต่าง ๆ
ซึ่งเป็นพฤติกรรมในการบริโภคที่สืบทอดกันมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน
จากสถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต รูปแบบการด�ำเนิน
ชีวิตของประชาชน ที่ต้องออกไปท�ำงานนอกบ้านมาก
ขึ้น และเน้นความสะดวกสบาย ท�ำให้แนวโน้มการกิน
อาหารนอกบ้านมากขึ้น นอกจากจะท�ำให้มีผู้ประกอบ
การร้านอาหาร ลาบ ก้อย และก้อยกินดอง ในพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิ มีจ�ำนวนมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ความ
ต้องการวัตถุดิบจากเนื้อโคมากขึ้นตามความต้องการ
อีกด้วย ซึง่ จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดสาขาอาชีพอืน่ ๆ
ทีส่ ร้างรายได้ให้กบั ประชาชน เช่น การปลูกผักสวนครัว
การปลู ก พื ช ผั ก พื้ น บ้ า น และอาชี พ การเลี้ ย งโคเนื้ อ
โคพืน้ เมืองของเกษตรกร เพือ่ ป้อนตลาดเนือ้ สัตว์ ทำ� ให้
อาชีพการเลี้ยงสัตว์ยังเป็นอาชีพที่คงอยู่คู่กับเกษตรกร
ตามวิถีชีวิตแบบชนบทไทยเอาไว้ได้
ผู้วิจัย ได้ให้ความสนใจถึงความเป็นมา ความ
สัมพันธ์กบั วิถชี วี ติ ของคนชนบท ภายใต้กรอบประเพณี
วั ฒ นธรรม จนกลายมาเป็ น รายการอาหารอี ส านที่
ชื่นชอบในปัจจุบัน ก้อยกินดองเป็นอาหารที่ปรุงจาก
วัตถุดิบเนื้อสัตว์ที่ดิบ ๆ ที่ผู้นิยมบริโภคสามารถจัดหา
ปรุงแต่งบริโภคได้ทั้งที่บ้าน ร้านอาหารและในงาน
พิธีกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะพิธีแต่งงานหรืองานกินดอง
ของชาวอีสาน ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับ
ประเพณีท้องถิ่น มีการสืบทอดมายังปัจจุบันจนเป็น
อาชีพให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารอีสานทั่วไป การ
สืบทอดวัฒนธรรมการกิน การถ่ายทอดกรรมวิธีการ
ปรุง รูปแบบการกินที่มีลักษณะเฉพาะตัว ทั้งในเรื่อง
รสชาติ เครื่องเคียงที่มีผักพื้นบ้านตามธรรมชาติ และ
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ตามฤดูกาล จึงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ หากมี
การส่งเสริมให้กระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามหลัก
สุขลักษณะตลอดเส้นทางห่วงโซ่อาหาร การถ่ายทอด
กรรมวิธี ที่สะอาดปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
นอกจากจะเป็นเอกลักษณ์ทางอาหารอีกประเภทหนึ่ง
ของจังหวัดชัยภูมแิ ล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุน
ให้อาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ และเป็น
อาชีพที่ยังคงอยู่คู่กับเกษตรกรในชนบทได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของก้อยกิน
ดองของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อศึกษาการสืบทอดทางวัฒนธรรมอาหาร
พื้ น บ้ า น และการเชื่ อมโยงกั บ ประเพณี ท ้ องถิ่ น ของ
ชุมชนชนบท จังหวัดชัยภูมิ
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบอาหาร
ก้อยกินดองให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภค
ในปัจจุบัน		
วิธีด�ำเนินการ
การวิจยั เรือ่ ง ก้อยกินดองภูมปิ ญ
ั ญาอาหารพืน้ บ้าน
ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นการวิจัยโดยผสมผสานระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถาม การสนทนากลุ ่ ม ย่ อ ย และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key informants)
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามสุม่
เก็บข้อมูลแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จากผู้รับ
ประทานอาหารอีสาน ลาบ ก้อยจากร้านอาหาร ในพืน้ ที่
อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอบ้านแท่น อ�ำเภอภูเขียวและอ�ำเภอ
แก้งคร้อ อ�ำเภอ ๆ ละ 2 แห่ง ๆ ละ 50 คน รวม 400 คน
ระยะเวลาในเก็บข้อมูล 30 วัน จนครบตามจ�ำนวนที่
ต้องการ
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการเจาะจงเลือก
(Purposive sampling) ผู้มีความส�ำคัญในการให้ข้อมูล
(Key informants) ในสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ปราชญ์
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ชาวบ้ า น หมอสู ต รขวั ญ คนเฒ่ า คนแก่ และผู ้ ที่ มี
ประสบการณ์ในการท�ำก้อยกินดอง เพื่อศึกษาถึงความ
เป็นมาและความสัมพันธ์ของก้อยกินดองกับวัฒนธรรม
ประเพณีทอ้ งถิน่ จังหวัดชัยภูมิ และการสนทนากลุม่ ย่อย
เพือ่ ระดมความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบอาหาร
ก้อยกินดองให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภค
ในปัจจุบัน จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าของร้าน
อาหาร ตัวแทนผู้บริโภค และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ในการควบคุมคุณภาพอาหาร จากส�ำนักงานสาธารณสุข
และปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิหรือตัวแทน		

ประเด็นการระดมความคิดเห็นในด้านวัตถุดิบ (เนื้อ
สัตว์) รสชาติของก้อยกินดอง อุปกรณ์ เครือ่ งครัว ผูป้ รุง
อาหาร เครือ่ งเคียง และด้านสภาพแวดล้อมอืน่ ๆ เกีย่ วกับ
สุขอนามัยของอาหาร
5. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
กั บ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส� ำ คั ญ และผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งจาก
ส่วนราชการหรือผู้แทน ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และส�ำนักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อหาข้อเสนอแนะใน
การพัฒนารูปแบบอาหารให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

เครื่องมือในการศึกษา
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) เครือ่ งมือในการวิจยั เชิงปริมาณ
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลสถานภาพ
ส่วนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ก้อยกินดอง ส�ำหรับเครื่องมือเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และประเด็น
การสนทนากลุ ่ ม ย่ อ ย (Focus Group Discussion)
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. แบบสอบถามข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคอาหาร ลาบ ก้อย
2. แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ประเภทก้อยกินดอง จากผู้ที่เข้ามารับประทานในร้าน
อาหาร
3. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ (Key informants) ในการให้ขอ้ มูลด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสืบทอดทางวัฒนธรรมอาหาร
พืน้ บ้าน การเชือ่ มโยงทางประเพณีระหว่างประเพณีกบั
อาหาร ลาบ ก้อย
4. การสนทนากลุม่ ย่อย (Focus Group Discussion)
กั บ ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ อภิ ป รายกลุ ่ ม ในการหา
แนวทางพัฒนารูปแบบอาหารก้อยกินดอง ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภค กระบวนการผลิตเชิง
พานิช และการอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตาม

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษา
ได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ข้อมูลการส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ก้อยกินดอง จากผู้ที่เข้ามารับประทานอาหารในร้าน
อาหาร และสั่งรายการอาหารประเภทลาบ ก้อยกินดอง
โดยขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากเจ้าของร้าน
และเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จาก
ลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหารภายในร้านเป้าหมาย
2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านความสัมพันธ์ เชื่อมโยงระหว่างงานประเพณีกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารก้อยกินดอง ความเชื่อ
และวิถีชีวิตของคนชนบท โดยการเจาะจงเลือกปราชญ์
ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้ทางด้านประเพณีกินดอง และ
อาหารพื้นถิ่น
3. ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อย เพื่อระดม
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบอาหารลาบ ก้อย
การอนุ รั ก ษ์ อ าหารพื้ น บ้ า นตามภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
โดยก�ำหนดประเด็น บันทึกข้อมูล และสรุปประเด็น
การสนทนากลุ่มย่อย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถาม
โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา

กลุ่มย่อย และจากการมีส่วนร่วม (Participation) ของ
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
(Content Analysis) ตีความและพรรณนาข้อค้นพบตาม
ประเด็น

ข้อมูลผู้บริโภค N=400 (%)
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จ�ำนวน ร้อยละ

ตามงานเลี้ยง งานประเพณีต่าง ๆ 66 16.50
อื่น ๆ
22
5.50
รวม
400 100
สรุปผลการวิจัย					 4. ประสบการณ์ในการกิน ลาบ ก้อย
1. ผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร
1-10 ปี
107 26.75
ประเภทก้อยกินดอง			
11-20 ปี
172 43.00
		
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เป็น
21-30 ปี
88 22.00
ลูกค้าเข้ามารับประทานอาหาร ลาบ ก้อย ภายในร้าน
มากกว่า 30 ปี
33
8.25
อาหารประเภท ลาบ ก้อยผลการศึกษาวิจัยพฤติกรรม
การบริโภค ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1
รวม
400 100
						
5. เนื้อสัตว์ที่ท่านชอบในการท�ำลาบ ก้อย มากที่สุด
ตารางที่ 1 พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ลาบ ก้อย
โค
182 45.50
ของกลุ่มเป้าหมาย
กระบือ
44 11.00
ข้อมูลผู้บริโภค N=400 (%) จ�ำนวน ร้อยละ
สุกร
72 18.00
1. สถานที่รับประทานอาหารลาบ ก้อย ครั้งแรก
ปลา
90 22.50
บ้าน
210 52.50
อื่น ๆ
12
3.00
ร้านอาหาร
73 18.25
รวม
400 100
6. รสชาติของ ลาบ ก้อย ที่ชอบ
ตามงานเลี้ยง งานประเพณีต่าง ๆ 103 25.75
อื่น ๆ
14
3.50
ขม
249 62.25
รวม
400 100
เปรี้ยว
80 20.00
2. แบบอย่างในการกิน ลาบ ก้อย
เผ็ด
45 11.25
ปู่ ย่า
65 16.25
อื่น ๆ
26
6.50
ตา ยาย
83 20.75
รวม
400 100
7. ลักษณะของลาบ ก้อย ที่ชอบ
พ่อ แม่
156 39.00
ญาติพี่น้อง
37
9.25
สับละเอียดใส่เลือด
122 30.50
เพื่อน
59 14.75
หั่นเป็นชิ้นใส่เลือด
90 22.50
รวม
400 100
สับละเอียดไม่ใส่เลือด
77 19.25
3. สถานที่รับประทานอาหารลาบ ก้อย เป็นประจ�ำ
หั่นเป็นชิ้นไม่ใส่เลือด
80 20.00
บ้าน
87 21.75
อื่น ๆ
31
7.75
ร้านอาหาร
225 56.25
รวม
400 100
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ข้อมูลผู้บริโภค N=400 (%)

จ�ำนวน ร้อยละ

8. จ�ำนวนครั้งที่รับประทานลาบ ก้อย ในหนึ่งสัปดาห์
1 ครั้ง
233 58.25
2 ครั้ง
78 19.50
3 ครั้ง
41 10.25
4 ครั้ง
21
5.25
มากกว่า 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�ำมารับประทานที่บ้าน
ตลาด
133 33.25
ปลูกเอง
115 28.75
เก็บหาตามสภาพธรรมชาติ
152 38.00
รวม
400 100
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุม่ เป้าหมายมีประสบการณ์
รับประทานอาหารลาบ ก้อยครั้งแรกที่บ้านตนเองมาก
ที่สุด โดยมีพ่อ แม่เป็นแบบอย่างในการรับประทาน
สถานที่รับประทานเป็นประจ�ำคือที่ร้านอาหารที่ชอบ
ส่วนมากมีประสบการณ์ในการรับประทานระหว่าง
11-20 ปี เนือ้ ทีช่ อบมากทีส่ ดุ ในการปรุงลาบ ก้อย คือเนือ้
โค ชอบรสชาติขม และหัน่ ละเอียดมากทีส่ ดุ เช่นเดียวกับ
ผักที่เป็นเครื่องเคียงชอบรสขม โดยมีแหล่งที่มาจาก
ธรรมชาติ
2. ผลการศึกษาการสืบทอดทางวัฒนธรรมอาหาร
พื้นบ้าน และการเชื่อมโยงกับประเพณีท้องถิ่น
การศึ ก ษาการสื บ ทอดทางวั ฒ นธรรมอาหาร
พื้นบ้าน และการเชื่อมโยงกับประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิ โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key

informants) ในการสื บ ทอดทางวั ฒ นธรรมอาหาร
พื้นบ้านและการเชื่อมโยงกับประเพณีท้องถิ่น พบว่า
การกินดองหรือการแต่งงานเป็นการปฏิบัติงานแต่สมัย
โบราณ กล่าวคือ เมื่อทั้งสองฝ่าย คือ ทั้งฝ่ายชายและ
ฝ่ายหญิงตกลงพร้อมใจที่อยู่กินร่วมกันหรือแต่งงาน
กัน ฝ่ายชายก็จะให้พ่อ แม่ หรือญาติผู้ใหญ่มาสู่ขอฝ่าย
หญิงและก�ำหนดวันแต่งงานหรือ “กินดอง” ตามค�ำ
เรียกขานของชาวบ้าน ส่วนค�ำว่า ดอง หมายถึงความ
เกี่ยวพันธ์สัมพันธ์ในระบบเครือญาติ กล่าวคือ พ่อ แม่
ฝ่ายชาย หรือฝ่ายหญิง เมือ่ ลูกสาวหรือลูกชายแต่งงานกัน
จะเกีย่ วดองกันคือจะมีความสัมพันธ์ปองดองกันเกิดขึน้
เป็นญาติพี่น้องกัน
การกินดองกับลาบกินดองต้องแยกออกจากกัน
ค�ำว่า กินดอง เป็นการแต่งงานของคู่บ่าวสาว โดยทั้งคู่
ตกลงพร้อมใจที่อยู่กินร่วมกันเป็นสามีภรรยากันตาม
ประเพณี ส่วนค�ำว่า ลาบกินดอง ในความรู้สึก หมายถึง
โชคลาภของครอบครัวทีจ่ ะมีสมาชิกเพิม่ ขึน้ จึงได้จดั พิธี
สูตรขวัญต้อนรับ แต่เนื่องจากการแต่งงานแต่ละครั้งก็
จะประกอบอาหารรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลจึงท�ำ
เป็นลาบ ในการรับประทาน โดยสมัยก่อนจะใช้เนือ้ สัตว์
เป็นหลัก เป็นต้นว่า วัว ควาย หมู ขึ้นอยู่กับฐานะทาง
เศรษฐกิจ และฐานะทางสังคม ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็น
เนื้อวัว แทนเนื้อควายเนื่องจากหายาก และมีราคาแพง
การกินดอง คนสมัยก่อนเมื่อฝ่ายชายฝ่ายหญิง
ตกลงแต่ ง งานกั น ก็ จ ะนั ด หมายประกอบพิ ธี กั น และ
ในงานก็จะมีการรับประทานอาหารกัน อาหารจะเป็น
จ�ำพวกปลาเป็นส่วนใหญ่ภาชนะที่ใส่อาหารจะเป็น
กระดองเต่าผสมกับถ้วยชามให้กับแขกที่มาร่วมงาน
รับประทานกันจึงเรียกว่า กินดอง จากนัน้ ก็เปลีย่ นแปลง
มาเป็นภาชนะที่ทันสมัยสวยงาม ส่วนอาหารก็เปลี่ยน
จากปลามาเป็นเนื้อสัตว์ คือวัวเป็นส่วนใหญ่เนื่องจาก
ในขณะนั้นวัวราคาถูกและหาง่าย การประกอบอาหาร
มีหลากหลายประเภท แต่ที่ขาดไม่ได้คือ “ลาบ” เพราะ
ว่าการแต่งงานถือว่ามีโชคมีลาภ ส่วนการสูตรขวัญ
เป็นการให้ก�ำลังใจของผู้เข้าร่วมพิธีโดยเฉพาะการสูตร
ขวัญงานแต่งงานหรือการกินดอง บทสูตรจะเป็นการ

สอนคู่บ่าว สาวที่เข้าร่วมพิธีไปในตัวหากถือปฏิบัติ
จะเป็นสิริมงคลต่อตัวเอง ลาบกินดอง” โดยมีที่มาจาก
ความชอบส่วนตัว ทีเ่ วลาไปร่วมงานแต่งงานทีช่ าวอีสาน
ทัว่ ไป เรียกว่า “งานดอง” หรือ “งานกินดอง” ซึง่ เจ้าภาพ
ที่เป็นฝ่ายหญิงจะเป็นผู้จัดเตรียมอาหารไว้ส�ำหรับเลี้ยง
รับรองแขกทีม่ าร่วมงาน ซึง่ เป็น ญาติ พี่ น้อง เพือ่ นบ้าน
ที่เชิญมาร่วมงาน จะต้องมีอาหารที่ดี รายการอาหาร
พิเศษสุด ซึ่งแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม จาก
ทัศนคติทเี่ ชือ่ ว่า อาหารดี มีผมู้ าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก
ก็จะแสดงถึงความมีฐานะทางสังคม เป็นคนกว้างขวาง
ในชุมชน ของพ่อ แม่ เจ้าสาว ซึง่ อาหารเลีย้ งแขกทีพ่ เิ ศษ
สุด คือ ลาบ ก้อย เพราะถือว่ามีโชค มีลาภ จากงานดอง
หรือ การได้ลูกเขย 				
3. ผลการศึกษาแนวทางพัฒนารูปแบบอาหารก้อย
กินดอง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
การศึกษาวิจัยโดยการสนทนากลุ่มย่อย ได้แก่
เจ้าของร้านอาหารลาบ ก้อย ตัวแทนผู้บริโภค ผู้แทน
ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และผู้แทนจาก
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดังนี้			
1) ความต้องการวัตถุดิบมาท�ำอาหารลาบ ก้อย
พบว่า ความต้องการของผู้บริโภคเนื้อ ในปัจจุบันมี
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงประเพณีแต่งงาน จะมีความ
ต้องการเนือ้ วัวจากเขียงเนือ้ และโรงฆ่าสัตว์มากกว่าปกติ
ท�ำให้มีราคาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเนื้อส่วนขาหลังและ
เนื้อสัน เพราะว่าเวลาสับท�ำลาบก้อย จะเหนียวนุ่ม
เมือ่ ปรุงกับเครือ่ งปรุงเนือ้ จะนุม่ น่ารับประทาน นอกจาก
นีย้ งั มีสว่ นของบี (นำ�้ ดี) และนำ�้ เพีย้ ทีเ่ ป็นวัตถุดบิ สำ� หรับ
ท�ำก้อยกินดองด้วย
2) รสชาติ ข องก้ อ ยกิ น ดองในการปรุ ง รสชาติ
อาหาร ลาบ ก้อย จะต้องมีสูตรเด็ดหรือเคล็ดลับของ
แต่ละร้านอาหารทีแ่ ตกต่างกัน โดยผูแ้ ทนจากผูป้ ระกอบ
การร้านอาหาร ได้ให้ความเห็นว่า รสชาติส่วนใหญ่ใน
แต่ละร้านจะมีสตู รของตนเองอยูแ่ ล้ว ทีท่ ำ� ให้ลกู ค้าติดใจ
จนมารับประทานเป็นประจ�ำ ผู้ประกอบการ จะนิยม
ปรุงรสขม โดยเฉพาะก้อยกินดอง ท�ำให้ร้านค้าต่าง ๆ
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มีความต้องการบี (น�้ำดี) และขี้เพี้ย (น�้ำเพี้ย) วัว มาช่วย
เติมรสขม ท�ำให้ดีวัวแท้ ๆ หายาก และราคาแพง จนมี
ผู้ท�ำน�้ำบี ส�ำเร็จรูปมาขายตามท้องตลาดเพราะผู้บริโภค
จะชอบลาบ ก้อย ที่ออกรสขมเป็นส่วนใหญ่
3) อุปกรณ์ เครื่องครัว ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อ
การปนเปื้อน และสุขอนามัยของผู้บริโภค ขอให้ร้าน
อาหารได้ให้ความส�ำคัญและน�ำมาปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ส่วน
ผูป้ รุงอาหาร ลาบ ก้อย ยังไม่ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐาน
คือ การแต่งกายไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่สวมหมวก ผ้ากัน
เปื้อน สวมเสื้อผ้าสกปรก ไม่ป่วยเป็นโรคต้องห้ามตาม
กฎหมาย โดยเสนอให้มีมาตรการในการควบคุมอย่าง
เคร่งครัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ประเด็น เครื่องเคียงจะเป็นผักสด พริกสด
กระเทียม ผักพืน้ บ้านตามฤดูกาล โดยเฉพาะผักทีม่ รี สขม
เช่น สะเดา ดีปลาช่อน เพีย้ ฟาน ผักสะเม็ก ส่วนผักทีป่ ลูก
ตามสวนครัว ทีน่ ยิ มนำ� มาเป็นเครือ่ งเคียง ได้แก่ ผักแขยง
ผักอีเลิศ แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือ หอมเป (ชีฝรั่ง) ต้อง
ล้างท�ำความสะอาด และเลือกผักที่ปลอดสารเคมี ยาฆ่า
แมลง และควรน�ำผักพื้นบ้านที่อยู่ตามธรรมชาติมาเป็น
เครื่องเคียง ก้อยกินดอง มากกว่าซื้อมาจากตลาด
5) ด้านสภาพแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริโภค
จะต้องเลือกใช้บริการ จะต้องมีพื้นที่จอดรถส�ำหรับ
ลูกค้าให้เป็นสัดส่วน การป้องกันฝุน่ ละอองปนเปือ้ นกับ
วัตถุดบิ สภาพภายในร้านมีโต๊ะอาหารจ�ำนวนเหมาะสม
ไม่แออัด มีอากาศถ่ายเทสะดวก ปราศจากฝุ่นละออง
ขยะมูลฝอย สัตว์เลี้ยงและแมลงต่าง ๆ 		
นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากหน่วย
ราชการทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย
ตัง้ แต่ตน้ ทางถึงปลายทางหรือ From farm to table ได้แก่
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และ
ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
เมืองชัยภูมิ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
อาหาร เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนั้น ได้เน้นการเลือก
ซือ้ วัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีนนั้ ต้องมีสแี ดงสม�ำ่ เสมอตลอด
ทั้งชิ้น ควรมีไขมันแทรก (marbling) กระจายอยู่ใน
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ชิน้ เนือ้ ถ้าเป็นเนือ้ ทีต่ ดิ มันควรมีมนั สีขาวครีมในวัวอายุ
น้อย ถ้ามันทีส่ เี หลืองมักเป็นวัวแก่ หรือวัวนมทีพ่ น้ วัยให้
นมแล้ว ไม่ช�้ำเลือด มีมันเหลือง กดแล้วไม่บุ๋ม ไม่มีกลิ่น

ส�ำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
[6] ที่ก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่
อาหาร (Food Chain)

การอภิปรายผล				
1. พฤติกรรมการบริโภคลาบ ก้อย ที่ปรุงมาจาก
เนื้ อ ดิ บ พบว่ า กลุ ่ ม เป้ า หมายมี ป ระสบการณ์ ใ นการ
รับประทานครัง้ แรกทีบ่ า้ น โดยมีพอ่ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือ
คนในครอบครัวเป็นต้นแบบ ทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรม
การรับประทานอาหารของคนอีสาน จะรับประทาน
อาหารร่วมกันเป็น พาข้าว (ส�ำรับ) ท�ำให้เกิดการเรียนรู้
และถ่ า ยทอดมายั ง บุ ต รหลาน ซึ่ ง จะสอดคล้ อ งกั บ
National Food Institute. [4] รายงานถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมทางอาหารมาจากชาติพันธุ์
วัฒนธรรมการเลีย้ งดู วัฒนธรรมท้องถิน่ และโครงสร้าง
ทางสังคม
2. การเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาหารและประเพณี
ท้องถิ่น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า วัฒนธรรมอาหาร
มีความสัมพันธ์กบั ประเพณีแต่งงานท้องถิน่ ทีค่ นอีสาน
เรียกว่า “กินดอง” ซึ่งในงานกินดอง หลังจากเสร็จ
จากพิธีกรรมต่าง ๆ ก็จะรับประทานอาหารร่วมกันที่
เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ในมื้อพิเศษ คือ อาหารลาบ ก้อย ที่
เป็นอาหารสัญลักษณ์ในงานดอง ทีแ่ ขกร่วมงานชืน่ ชอบ
ซึง่ จะสอดคล้องกับ กอบแก้ว พินจิ [3] รายงานว่าอาหาร
ไทยเป็นกิจกรรมทางสังคม ทีช่ ว่ ยส่งเสริมความสัมพันธ์
จากการร่วมรับประทานอาหารร่วมกันในงาน บุญ หรือ
งานประเพณี
3. การศึกษาแนวทางพัฒนารูปแบบอาหารก้อย
กินดอง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความส�ำคัญกับความสะอาด
ปลอดภัย ความใหม่ สดของวัตถุดิบ สีของเนื้อ และ
ความนุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ Watcharawit Meenongyai
[5] พบว่าความนุม่ ของเนือ้ โค มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อ นอกจากนี้วัตถุดิบจะ
ต้องปราศจากการปนเปือ้ น ตัง้ แต่ตน้ ทางจนถึงปลายทาง
ซึง่ จะสอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานเนือ้ สัตว์ปลอดของ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาวิจยั ต่อยอดในเส้นทางการผลิต
อาหารจากโคพื้นเมือง ที่เป็นวัตถุดิบส�ำคัญ ถึงแนวทาง
ในการเพิ่มปริมาณให้เพียงพอในจังหวัด
2. ควรศึกษาวิจัยต่อการปนเปื้อนในอาหาร ลาบ
ก้ อ ย ก้ อ ยกิ น ดอง จากความเสี่ ย งจากการปนเปื ้ อ น
จุลินทรีย์ต้องห้าม
3. ควรศึกษา วิจยั ปัญหาและผลกระทบ ตลอดเส้น
ทางห่วงโซ่อาหาร จากต้นทางมาจนถึงผู้บริโภค (Form
farm to table)
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ตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยแบบผสม ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ประชาชนในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นตัวแทนของสถาบันทางสังคมอันประกอบด้วยสถาบันครอบครัว
สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา จ�ำนวน 3 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอนครชัยศรี อ�ำเภอสามพราน และอ�ำเภอพุทธมณฑล
จ�ำนวน 384 คน พร้อมทั้งได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ จ�ำนวน 9 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test, F-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม ทั้ง 3
สถาบัน อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัย
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
พัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐมว่า สถาบันครอบครัวควรส่งเสริมให้เยาวชนได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว เช่น การท�ำบุญตักบาตรในวันส�ำคัญ เป็นต้น สถาบันศาสนาควรมีการ
จัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนาเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตาม และสถาบันการศึกษาควรส่งเสริม
ให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดี
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนา วิถีพุทธ สถาบันทางสังคม เยาวชน
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�ำ
ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ เยาวชนไทยในปั จ จุ บั น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมสมัยใหม่อย่ าง
ไร้ ขี ด จ� ำ กั ด เนื่ อ งจากสิ่ ง แวดล้ อ มรอบตั ว เด็ ก มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทาง
สังคมอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับอิทธิพล
ที่ไม่พึงประสงค์ของโลกวัฒนธรรมตะวันตก ท�ำให้
เยาวชนกล้าแสดงออกมามากขึ้น และมักจะแสดงออก
ในทางที่ ไ ม่ เ หมาะสม มี ก ารแสดงความรั ก กั น ในที่
สาธารณะ ดื้อรั้นไม่ค่อยเชื่อฟังค�ำอบรมสั่งสอน ค�ำ
ตักเตือนของพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั้ง
ในสังคมเมืองและชนบท เช่น การมั่วสุมทางเพศ ติด
ยาเสพติด การหมกมุ่นกับการเล่นเกมส์ การทะเลาะ
วิวาท การใช้จา่ ยฟุม่ เฟือยเกินตัว การขายบริการทางเพศ
เป็ น ต้ น โดยไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ศี ล ธรรมและไม่ มี ค วาม
พร้อมที่จะรับเอาสิ่งที่ดี ไม่สอดคล้องกับค่านิยมและ
ทั ศ นคติ ข องคนไทยที่ ค นส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนา
พุ ท ธ จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาต่ า ง ๆ ตามมาอี ก มากมาย
ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นในเชิ ง โครงสร้ า งของ
สังคม การแก้ไขปัญหาเยาวชนในปัจจุบัน จึงจ�ำเป็น
ต้ อ งเร่ ง ด� ำ เนิ น การอย่ า งเร่ ง ด่ ว นโดยความร่ ว มมื อ
ของทุกภาคส่วนในสังคม ก่อนที่พลังของเยาวชนซึ่ง
เป็นพลังแห่งอนาคตของประเทศชาติจะถูกบั่นทอน
จนไม่สามารถเป็นทรัพยากรที่ดี เพื่อรองรับความเจริญ
ก้าวหน้าของประเทศชาติในวันข้างหน้าได้ ซึ่งจากการ
ศึกษาปัญหาของเยาวชนไทย พบว่า สาเหตุของปัญหา
ที่ท�ำให้ผลการเรียนของเยาวชนตกต�่ำ มากที่สุดคือเกิด
จากการที่เยาวชนสนใจเรื่องของเกมส์มากเกินไป รอง
ลงมาคือเกิดจากเยาวชนให้ความสนใจสื่อเพื่อความ
บันเทิงมากขึน้ ทำ� ให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู้
ลดน้อยลง และเป็นเพราะพ่อแม่ทุ่มเวลาหาเงิน ท�ำงาน

และใช้เงิน ใช้เทคโนโลยีเลี้ยงดูเด็ก นอกจากนี้สาเหตุ
มาจากคุณภาพของครูผู้สอนและสื่อการเรียนการสอน
ปัญหาของเด็กและเยาวชนทีน่ า่ เป็นห่วงมากทีส่ ดุ ได้แก่
ปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษา รองลงมา
คือปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และปัญหา
การลอกเลียนแบบจากสื่อต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาความ
รุนแรงการท�ำร้ายร่างกาย การทะเลาะวิวาท และการตบตี
กัน ศูนย์สำ� รวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ [1]
การดำ� เนินชีวติ ของเยาวชนในแต่ละวัน เยาวชนต้อง
เผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุให้เกิดความโลภ ความโกรธ
และความหลง จึงจ�ำเป็นต้องต่อสูก้ บั กิเลสตัณหา ซึง่ เกิด
จากความไม่รู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสุขเวทนา และหลีกเลี่ยง
ทุกขเวทนา พลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้คือพลังสติ
ปัญญา ซึง่ จะเกิดขึน้ จากการฝึกหัดอบรมด้วยหลักธรรม
อย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ จนสามารถยก
ระดับจิตใจขึน้ สูงเหนือกิเลสตัณหาได้ จึงจะได้ชอื่ ว่าเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยจะเห็นได้ว่าหลักพระพุทธศาสนา
จะเน้นถึงการยอมรับศักยภาพของมนุษย์ พระพุทธองค์
ทรงเน้นให้เห็นถึงความส�ำคัญในการพัฒนาชีวิตให้
ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ดี ซึ่งพระพุทธศาสนาเห็นว่าหลัก
การพัฒนาชีวิตมนุษย์จะพัฒนาด้วยหลักไตรสิกขา ใน
ด้านพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) และด้านปัญญา
(ปัญญา) พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) [2] โดยหลัก
การดังกล่าวถือเป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาให้เยาวชนเป็น
มนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ จ�ำเป็นจะต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน
ทั้ง 3 ด้าน นอกเหนือจากนี้ยังมีหลักธรรมในพระพุทธ
ศาสนาทีส่ ามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเยาวชน
ได้ตามความเหมาะสม โดยมีสถาบันทางสังคมทีอ่ ยูร่ อบ
ข้าง เป็นกัลยาณมิตรที่ดีในการให้ค�ำแนะน�ำสั่งสอน ซึ่ง
ในปัจจุบันสังคมไทยได้น�ำการพัฒนาเยาวชนตามวิถี
พุทธมาใช้ในการส่งเสริมคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ เช่น
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การพัฒนาวินัยในตน การพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์แนว
พุทธ การพัฒนาการคิดแบบโยนิโสมนสิการ การพัฒนา
ลักษณะการเป็นกัลยาณมิตร เป็นต้น เพือ่ ให้เยาวชนเกิด
พฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนา โดยสถาบันทางสังคมทัง้ 3 คือ
สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา
มีบทบาทในการขัดเกลา อบรมสั่งสอน และส่งเสริม
การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องเยาวชน
ดังนั้น สถาบัน องค์กรหรือหน่วยงานทางสังคม จึงถือ
ได้ว่าเป็นส่วนส�ำคัญยิ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนับแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เนื่องจากเยาวชนเมื่ออยู่ในสังคม จะเป็นผู้ที่มี
หลายบทบาทเกิดขึน้ พร้อมกัน เช่น การได้รบั สถานภาพ
เป็น “ลูก” เป็นอันดับแรก และมีสถานภาพต่าง ๆ ต่อ
มาโดยล�ำดับ เมื่อเข้าโรงเรียนก็เรียกว่าเป็น “นักเรียน,
นักศึกษา, นิสิต” เมื่อเติบโตขึ้นอีกระดับก็เรียกว่าเป็น
“พลเมือง” เป็นต้น เยาวชนจึงมีสว่ นเกีย่ วข้องกับสถาบัน
ต่าง ๆ ในสังคมในฐานะเป็นสมาชิก และเมื่อเติบโตขึ้น
ก็มบี ทบาทและความสำ� คัญต่อสังคมมากขึน้ เช่นเดียวกัน
พระมหาบุญเพียร ปุญฺญวิริโย [3]
ดังนัน้ การทีเ่ ยาวชนจะประสบความส�ำเร็จในด้าน
ต่าง ๆ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขได้จะต้องฝึกฝน
พัฒนาตนเองโดยได้รับค�ำแนะน�ำที่ดีจากสถาบันทาง
สังคม ผู้วิจัยเล็งเห็นความส�ำคัญของการส่งเสริมพัฒนา
เยาวชนตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมดังกล่าว จึง
มีความพยายามในการที่จะค้นหารูปแบบการส่งเสริม
การพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคม
เพือ่ การพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
ตลอดจนการช่วยเหลือตนเองและสังคมได้ ซึง่ จะก่อให้
เกิดการพัฒนาที่ดีทั้งต่อตนเองและสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถี
พุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม
2. เพือ่ เปรียบเทียบการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน
ตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม
จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

3. เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ การ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเยาวชนตามวิ ถี พุ ท ธของสถาบั น
ทางสังคมในจังหวัดนครปฐม
ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ 4 ด้าน คือ
1. ด้านเนื้อหาหรือตัวแปรที่วิจัย ได้แก่ 1) ตัวแปร
อิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล
ของประชาชนในจังหวัดนครปฐม ด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 2) ตัวแปรตาม
(Dependent Variables) คือ การส่งเสริมการพัฒนา
เยาวชนตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัด
นครปฐม ประกอบด้ วย (1) สถาบั น ครอบครั ว (2)
สถาบันศาสนา (3) สถาบันการศึกษา
2. ด้านประชากรทีว่ จิ ยั ได้แก่ ประชาชนในจังหวัด
นครปฐม ซึง่ เป็นตัวแทนของสถาบันทางสังคม ประกอบ
ด้วยสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบัน
การศึกษา และผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key informants)
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
3. ด้านสถานที่ท�ำวิจัย ได้แก่ เขตพื้นที่จังหวัด
นครปฐม
4. ด้านระยะเวลาที่วิจัย ได้แก่ ระยะเวลาในการ
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
การแจกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์
ข้อมูล เป็นเวลา 1 ปี (ระหว่างเดือนตุลาคม 2557กันยายน 2558)
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed
Methods Research) โดยใช้วิธีด�ำเนินการวิจัยทั้งเชิง
ปริ ม าณ (Quantitative Research) และการวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็น
ตัวแทนของสถาบันทางสังคม อันประกอบด้วยสถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา จำ� นวน
384 คน ซึ่งได้จากการก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย

วิ ธี ก ารเปิ ด ตารางส� ำ เร็ จ ของเกรจซี่ (Krejcie) และ
มอร์แกน (Morgan) และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
(Cluster random sampling) จาก 7 อ�ำเภอ ได้ 3 อ�ำเภอ
คื อ อ� ำ เภอนครชั ย ศรี อ� ำ เภอสามพราน และอ� ำ เภอ
พุทธมณฑล แล้วน�ำมาหาอัตราสัดส่วนของประชากร
(Proportional to Size) เพื่อหากลุ่มตัวอย่างแยกแต่ละ
อ�ำเภอ แล้วจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random
sampling) โดยการใช้ตารางเลขสุ่ม นอกจากนี้ยังมี
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
(Key informants) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) จ�ำนวน 9 รูป/คน ประกอบด้วยตัวแทนจาก
ทั้ง 3 สถาบันในจังหวัดนครปฐม ข้อมูลที่ใช้ในการ
วิจัยได้จากพระไตรปิฎก แบบสอบถาม เอกสาร ต�ำรา
วิชาการ แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้ว
น� ำ มาก� ำ หนดกรอบแนวความคิ ด ในการวิ จั ย เป็ น 2
ตัวแปร คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้านเพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน และ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การส่งเสริม
การพัฒนาเยาวชนตามวิถพี ทุ ธของสถาบันทางสังคมใน
จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย (1) สถาบันครอบครัว (2)
สถาบันศาสนา และ (3) สถาบันการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดย
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน ลักษณะของค�ำถามเป็นแบบส�ำรวจรายการ
(Check List)
ตอนที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถี
พุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม ประกอบ
ด้วย (1) สถาบันครอบครัว (2) สถาบันศาสนา และ (3)
สถาบันการศึกษา แบ่งออกเป็นสถาบันละ 5 ข้อ รวม
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 15 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถาม เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ
ลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 5, 4, 3, 2, 1
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริม
การพัฒนาเยาวชนตามวิถพี ทุ ธของสถาบันทางสังคมใน
จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) สถาบัน
ครอบครัว (2) สถาบันศาสนา และ (3) สถาบันการศึกษา
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดให้แสดง
ความคิดเห็น
นอกจากนี้ยังมีแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 1 ชุด เป็น
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 2
ข้อ คือ 1) สถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม มีการ
ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธอย่างไรบ้าง (1)
สถาบันครอบครัว (2) สถาบันศาสนา (3) สถาบันการ
ศึกษา 2) ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
อย่างไรบ้าง
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งฉบับ
ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 รูป/คน และ
ทดสอบความเที่ยง (Reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (α-coefficient) ธีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ [4]
เท่ากับ 0.91
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ ด� ำ เนิ น การส่ ง
แบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่างตอบและเก็บรวบรวมกลับ
คืนมาด้วยตนเอง ได้ครบทั้งหมด จ�ำนวน 384 ชุด แล้ว
น�ำแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องครบ
ถ้วนสมบูรณ์ของค�ำตอบและจัดระเบียบข้อมูล จากนั้น
ตรวจให้คะแนนแล้วน�ำไปวิเคราะห์ผลเพื่อหาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลตามเกณฑ์ของ
เบสท์ ชูศรี วงศ์รัตนะ [5] ดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง มากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง มาก
2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง น้อย
1.00-1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะห์
เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเยาวชน
ตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม
กับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างด้านเพศ ใช้การ
ทดสอบค่าที (Independent t-test) ส่วนด้านอายุ ระดับ
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การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ใช้การทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จึงทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ
เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเยาวชนตามวิ ถี พุ ท ธ
ของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา แล้วน�ำมาแจกแจงความถี่ (Frequency)
และนำ� เสนอในรูปตารางประกอบค�ำบรรยาย นอกจากนี้
ยังท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ด้วยการอ่าน
จับใจความแล้วสรุปเพือ่ ตอบโจทย์วจิ ยั และวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ก�ำหนดไว้
ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลได้
ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ประชาชนในจังหวัดนครปฐมทีต่ อบแบบสอบถาม ส่วน
มากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.10 มีอายุมากกว่า 45 ปี ร้อย
ละ 37.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 54.40 มี
อาชีพรับจ้าง/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 33.10 และมีรายได้
ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ร้อยละ 44.80
การส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธของ
สถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม พบว่า โดยรวม
ทัง้ 3 สถาบัน อยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาในแต่ละ
สถาบันก็พบว่ามีการส่งเสริมอยู่ในระดับมากทั้งหมด
ตามล�ำดับ คือ สถาบันศาสนา รองลงมา คือ สถาบัน
ครอบครัว และสุดท้าย คือ สถาบันการศึกษา (ดังแสดง
ในตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
การแปลผลการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธ
ของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม
ข้อความ

ระดับการส่งเสริม
(Χ )

(SD) แปลผล

1. สถาบันครอบครัว

3.77

.58

มาก

2. สถาบันศาสนา

3.96

.50

มาก

3. สถาบันการศึกษา

3.65

.59

มาก

3.79

.47

มาก

รวม

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่
มีอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือนต่างกัน มีการ
ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถพี ทุ ธโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัย
เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ส่วนประชาชนทีม่ เี พศต่าง
กัน มีการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถพี ทุ ธโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ผลการวิจยั ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่
ตั้งไว้
ประชาชนในจังหวัดนครปฐมได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
ทีส่ ำ� คัญคือสถาบันครอบครัวควรส่งเสริมให้เยาวชนได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว เช่น การ
ท�ำบุญตักบาตรในวันส�ำคัญ เป็นต้น สถาบันศาสนา
ควรมีการจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนาเพื่อให้
เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตาม และสถาบันการ
ศึกษาควรส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเต็มที่
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิตที่ดี
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 1) สถาบัน
ครอบครัวมีการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ในทุก ๆ
ด้านทั้งทางโลกและทางธรรมผ่านกระบวนการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว เพื่อให้เยาวชนได้ซึมซับ
วัฒนธรรมและวิถชี มุ ชนรอบ ๆ ตัว โดยมีสถาบันศาสนา
คอยจัดกิจกรรมไว้รองรับการพัฒนาเยาวชน เช่น การจัด

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม หรือกิจกรรมบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอ้ น เป็นต้น และมีการเตรียมบุคลากรทีม่ คี วามรู้
ความสามารถในการฝึกอบรมไว้ให้พร้อม เพื่อส่งเสริม
ให้ เ ยาวชนได้ รั บ การฝึ ก ฝนพั ฒ นาอย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา โดยความร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาให้มีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ส่งเสริมให้ศกึ ษาเรียนรูแ้ ละน�ำมาพัฒนาตนเองตามหลัก
ธรรมค�ำสอน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้
ศึกษาเรียนรูธ้ รรมศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ อีกด้วย 2) ข้อ
เสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน
คื อ ควรจะมี ก ารร่ ว มกั น มื อ กั น ทั้ ง ครอบครั ว ชุ ม ชน
วัด และโรงเรียน ผ่านกิจกรรมเนื่องในวันส�ำคัญต่าง ๆ
เพื่อให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ในวิถีของชุมชน
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล จึงสรุปได้ว่า สถาบัน
ทางสังคมในจังหวัดนครปฐมมีการส่งเสริมการพัฒนา
เยาวชนตามวิถีพุทธอยู่ในระดับมาก และมีการส่งเสริม
แตกต่างกันในด้านอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน ส่วนด้านเพศไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังได้ให้
ข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญคือสถาบันครอบครัวควรส่งเสริม
ให้ เ ยาวชนได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของ
ครอบครัว เช่น การท�ำบุญตักบาตรในวันส�ำคัญ เป็นต้น
สถาบั น ศาสนาควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมในวั น ส� ำ คั ญ
ทางศาสนาเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติ
ตาม และสถาบันการศึกษาควรส่งเสริมให้เยาวชนได้
แสดงออกอย่างเต็มที่ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดี ซึ่งสามารถ
สรุปเป็นความจริงขั้นพื้นฐาน (Grounded Theory)
ได้วา่ “การส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถพี ทุ ธทีด่ คี อื
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน
ทั้งเครือข่ายของสถาบันทางสังคม”
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่าการส่งเสริมการพัฒนา
เยาวชนตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัด
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นครปฐม โดยรวมทั้ง 3 สถาบัน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อธิบายได้ว่า สถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม ได้
มีการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจัง โดยเน้น
ที่สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันแรกได้มีการอบรม
เลี้ยงดูเป็นอย่างดีมีการอะลุ้มอล่วย ไม่เข้มงวดจนเกิน
ไป ให้อิสระ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก
ฝึกให้รจู้ กั ทักษะการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันทีด่ แี ละการเอาตัว
รอดในสังคมเพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย ส่งเสริม
ให้รู้จักการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อพัฒนาการ
ทางด้ า นอารมณ์ สั ง คม ส่ ง เสริ ม ให้ รู ้ จั ก ใช้ ป ฏิ ภ าณ
ไหวพริบ มีเหตุมผี ล ตลอดจนมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
เพือ่ พัฒนาการทางด้านสติปญ
ั ญา และปลูกฝังให้มจี ติ ใจ
เมตตากรุณาเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ไม่เห็นแก่ตวั ซือ่ สัตย์ มีสมั มาคารวะ กตัญญูกตเวที เคารพผู้ใหญ่และรู้จักเกรงใจเพื่อ
พัฒนาการทางด้านจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
เกีย่ วกับการอบรมเลีย้ งดูของบิดามารดาทีจ่ ะส่งผลให้ลกู
เติบโตขึน้ เป็นผูใ้ หญ่ทเี่ ป็นพลเมืองดีของชาติ ดังที่ มนัส
บุญประกอบ และคณะ [6] ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “พลิก
ปัญหาให้เป็นปัญญา” ว่า รูปแบบในการอบรมเลี้ยงดู
ของบิดามารดาที่จะส่งผลให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีบุคลิกภาพลักษณะนิสัยและ
พฤติกรรมที่เหมาะสม มีรูปแบบดังนี้ 1) รูปแบบการ
อบรมเลีย้ งดูแบบอะลุม้ อล่วย 2) รูปแบบการอบรมเลีย้ งดู
ทีเ่ ป็นการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์สงั คม ด้านสติ
ปัญญา และด้านจริยธรรม และ 3) รูปแบบการอบรม
เลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย อีกสถาบันหนึง่ ทีม่ สี ว่ นส�ำคัญ
ในการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนคือสถาบันศาสนาได้
มีการจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพื่ออบรม
ให้ความรู้ทางศาสนาอย่างสม�่ำเสมอและทั่วถึง ส่งเสริม
และชักชวนให้บิดามารดาซึ่งผู้ปกครองของเยาวชนท�ำ
ตนให้เป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่เด็กในการปฏิบตั กิ จิ ทางศาสนา
ตามโอกาสต่าง ๆ สนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและ
เยาวชนทีด่ อ้ ยโอกาสอย่างทัว่ ถึง มีการจัดโครงการอบรม
สามเณรภาคฤดูร้อนและค่ายคุณธรรมส�ำหรับการฝึก
อบรมเยาวชน และจัดวัดให้เป็นสถานที่สงเคราะห์ใน
การท�ำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีพระสงฆ์ท�ำหน้าที่อบรม
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สั่งสอนเยาวชนให้เว้นจากความชั่วแล้วแนะน�ำให้ตั้ง
อยู่ในความดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับสถาบัน
ศาสนา ดังที่ พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต [7] ได้กล่าวไว้
ในหนังสือ “พระพุทธศาสนากับสังคมไทยปัจจุบัน” ว่า
สถาบันศาสนา เช่น วัดและคณะสงฆ์ควรทำ� หน้าทีอ่ ย่าง
จริงจังในการส่งเสริมศีลธรรมจรรยาแก่คนในชุมชน
ด้วยการอบรมสั่งสอนโดยตรงหรือจัดตั้งโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์หรือวันพระ หรือยุวพุทธิกสมาคม
หรือสมาคมทางศาสนาอื่น ๆ เพื่ออบรมให้ความรู้ทาง
ศาสนาโดยสม�ำ่ เสมอและทัว่ ถึง รวมทัง้ ส่งเสริมชักชวน
ให้บดิ ามารดา ผูป้ กครองทำ� ตนเป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่เด็กใน
การปฏิบัติกิจทางศาสนาตามโอกาสอันควร พระพุทธ
ศาสนาเป็นสถาบันที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิถีชีวิต
ข อ ง ค น ไ ท ย เ ป ็ น แ ห ล ่ ง ที่ ม า ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ไ ทยและค่ า นิ ย มต่ าง ๆ ใน
ปัจจุบนั สถาบันศาสนาได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนในชนบทที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการบวชเรียน เป็นการให้
โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสแล้ว การฝึกอบรม
ตามหลักพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์สามเณรขณะบวชยัง
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้บวชได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้สถาบันการศึกษาก็ได้มี
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนโดยส่งเสริมการท�ำงานเป็น
กลุม่ และการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน ปลูกฝัง
ความมีระเบียบวินยั ในตัวเองตัง้ แต่เล็ก ๆ เพือ่ ให้สามารถ
ดำ� เนินชีวติ อย่างมีระเบียบ และรูจ้ กั ควบคุมตัวเองได้ จัด
ประสบการณ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าทัง้ ด้านวิชาการและด้านกิจกรรม
อื่น ๆ เพื่อให้ได้เข้าร่วมตามความสนใจและความถนัด
สร้างเสริมให้เยาวชนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อสังคม
ส่งเสริมการแสดงออกตามความสามารถเพีอ่ ให้ประสบ
ความสำ� เร็จและรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในความสามารถของตน
จึงท�ำให้สถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐมมีการ
ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมนิสัยและ
บุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน ดังที่ อัจฉรา สุขารมณ์ [8]
ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “สุขภาพจิต” ว่า โรงเรียนที่ดี

ควรส่งเสริมนิสยั และบุคลิกภาพทีด่ ขี องนักเรียนทัง้ นีค้ รู
ควรยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้ 1) ส่งเสริมการท�ำงานเป็นกลุ่ม
และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างเด็กนักเรียนด้วยกัน
2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินยั ในตัวเองให้แก่เยาวชนตัง้ แต่
เล็ ก ๆ 3) ปลู ก ฝั ง ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ของหมู ่ ค ณะ
4) เข้ า ใจสาเหตุ ที่ อ ยู ่ เ บื้ อ งหลั ง การประพฤติ ผิ ด ของ
เยาวชน 5) จัดการกับปัญหาพฤติกรรมด้วยความสุขมุ และ
เฉลียวฉลาด 6) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ยอมรับสภาพของเยาวชนแต่ละคน 7) จัดประสบการณ์ที่
มีคณ
ุ ค่าแก่เยาวชนในด้านต่าง ๆ ทัง้ ด้านวิชาการและอืน่ ๆ
8) สร้างความรู้สึกเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นในใจเยาวชนแต่ละ
คน และ 9) เตรียมตัวเยาวชนส�ำหรับการเป็นผูใ้ หญ่ทดี่ ใี น
สังคมภายหน้า ดังกล่าวมาข้างต้นนีจ้ งึ ท�ำให้การส่งเสริม
การพัฒนาเยาวชนตามวิถพี ทุ ธของสถาบันทางสังคมใน
จังหวัดนครปฐมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ รุ่งนิภา พัฒนพฤกษชาติ [9] เรื่อง “การศึกษา
การพัฒนาเด็กตามทัศนะของพระพรหมมังคลาจารย์
(ปัญญานันทภิกขุ)” พบว่า วิธีการประยุกต์หลักการ
พั ฒ นาเด็ ก มาใช้ ใ นสั ง คมปั จ จุ บั น คื อ บทบาทของ
สถาบันต่าง ๆ ในสังคมทีจ่ ะมีสว่ นช่วยในการพัฒนาเด็ก
เช่น สถาบันครอบครัว (บทบาทและหน้าที่ของพ่อแม่)
สถาบันการศึกษา (บทบาทและหน้าที่ของครูอาจารย์)
สถาบันศาสนา (บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์) ทั้ง
3 สถาบัน สามารถน�ำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ได้โดย
เป็นต้นแบบด้วยการน�ำมาประพฤติปฏิบัติ ตลอดจน
การจัดผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ร่วมด้วย และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมสุข นิธิอุทัย [10] เรื่อง
“การพัฒนาเยาวชนตามแนวพุทธในสังคมไทย” พบ
ว่า การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชน
ตามแนวพุทธ โดยใช้หลักไตรสิกขา สถาบันทางสังคม
เป็นปรโตโฆสะ ช่วยส่งเสริมการพัฒนาแนวพุทธให้แก่
เยาวชน โดยศึกษาพฤติกรรมของเยาวชนที่สามารถวัด
ได้ การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการพัฒนา
เยาวชน ได้แก่ การพัฒนาวินยั ในตน การพัฒนาปรีชาเชิง
อารมณ์ การพัฒนาความสามารถในการคิด บทบาทของ
สถาบันทางสังคมมีส่วนในการอบรมสั่งสอน ขัดเกลา

และเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชน เพื่อให้เกิดพฤติกรรม
ที่พึงปรารถนา จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ประชาชนในจังหวัดนครปฐมที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการส่งเสริมการพัฒนา
เยาวชนตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมแตกต่างกัน
ทั้งนี้อธิบายได้ว่าประชาชนที่เป็นตัวแทนของสถาบัน
ทางสังคมแต่ละสถาบันนั้น ย่อมมีความแตกต่างกันทั้ง
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ
อย่างหนึง่ ในการเข้าไปมีสว่ นในการส่งเสริมการพัฒนา
เยาวชนตามวิถีพุทธ เช่น ผู้ที่มีอายุอยู่ในกลุ่มต�่ำจะมีการ
ส่งเสริมน้อยกว่ากลุม่ อายุทสี่ งู เนือ่ งจากประสบการณ์ที่
จะต้องเกี่ยวข้องกับเยาวชนและโอกาสยังไม่เหมาะสม
ผู้ที่การศึกษาระดับปริญญาตรีมีการส่งเสริมน้อยกว่า
มากกว่าระดับอื่น เพราะสังคมปัจจุบันการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี มี โ อกาสที่ จ ะได้ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการอบรม
สั่ ง สอนหรื อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเยาวชนมากขึ้ น โดย
เฉพาะอาชีพครู และข้าราชการส่วนอื่น ๆ และผู้ที่มี
รายได้น้อยก็จะมีโอกาสในการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาเยาวชนได้นอ้ ยตามไปด้วย เป็นต้น จึงทำ� ให้ปจั จัย
ส่วนบุคคลดังกล่าวมานี้มีผลต่อการส่งเสริมการพัฒนา
เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภาค ภู่ดอก
[11] เรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชน
: ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ ภาคที่ 16” พบว่า พระสงฆ์ที่มีการศึกษาทาง
แผนกธรรมและประสบการณ์ต่างกัน มีบทบาทใน
การพัฒนาเยาวชนด้วยการให้การศึกษาและฝึกอบรม
แตกต่างกัน โดยพระสงฆ์ที่มีระดับการศึกษานักธรรม
เอก มีบทบาทในการพัฒนาเยาวชนมากกว่านักธรรม
ตรีและนักธรรมโท และพระสงฆ์ที่มีประสบการณ์
5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี มีบทบาทในการพัฒนา
เยาวชนมากกว่าพระสงฆ์ที่มีประสบการณ์ต�่ำกว่า 5 ปี
ส่วนประชาชนในจังหวัดนครปฐมที่มีเพศต่างกัน มี
การส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธของสถาบัน
ทางสังคมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อธิบายได้ว่าประชาชน
ที่เป็นตัวแทนของสถาบันทางสังคมแต่ละสถาบันนั้น
แม้จะมีเพศแตกต่างกันแต่ก็มีการส่งเสริมการพัฒนา
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เยาวชนไม่แตกต่างกัน เพราะมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในการฝึกฝนอบรมเยาวชน ไม่ว่าจะ
เพศชายหรือหญิง แต่ก็สามารถที่จะส่งเสริมการฝึกฝน
อบรมพัฒนาเยาวชนได้ตามสถานะของตน จึงท�ำให้เพศ
ไม่มีผลต่อการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะพบว่าประชาชน
ในจั ง หวั ด นครปฐมได้ ใ ห้ ข ้ อ เสนอแนะที่ ส�ำ คั ญ คื อ
สถาบันครอบครัวควรส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม
ในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของครอบครั ว เช่ น การท� ำ บุ ญ
ตักบาตรในวันส�ำคัญต่าง ๆ เป็นต้น สถาบันศาสนาควร
มีการจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญทางศาสนาให้เยาวชนได้
ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตาม และสถาบันการศึกษาควร
ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์
ชีวติ ทีด่ ี ทัง้ นีอ้ ธิบายได้วา่ การส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน
นัน้ สถาบันทางสังคมจะต้องมีการขับเคลือ่ นไปพร้อม ๆ
กัน โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวจะต้องส่งเสริมให้
เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สถาบันศาสนาจัดขึ้น
เพื่อฝึกอบรม และสถาบันการศึกษาต้องคอยประสาน
งานและสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกอย่าง
เต็มทีต่ ามความสามารถของตนเอง ซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ พระครูปลัดกิจเมธี ติกฺขวีโร (เพื่อนฝูง) [12]
เรือ่ ง “การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการปรับเปลีย่ น
พฤติ ก รรมของเยาวชนในเขตต� ำ บลดอนมู ล อ� ำ เภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่” พบว่า พระสงฆ์ที่พึงปฏิบัติใน
การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ของเยาวชน
ในเขตพื้นที่ คือ 1) การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา
ระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และกลุ่มเพื่อนวัยรุ่น ให้
ผู้น�ำชุมชนได้มีบทบาทในการช่วยกันประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ อาสาสมัคร ต�ำรวจบ้าน ผู้ปกครอง
ครู อาจารย์ และประชาชนในชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวัง
พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมของเด็กวัยรุน่ ไม่ให้เกิดปัญหา
ภายในชุมชน 2) โรงเรียนควรให้การสนับสนุนพระสงฆ์
ได้ มี โ อกาสเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการเรี ย นการสอน
จริยศึกษาในโรงเรียนอย่างจริงจัง และมีระบบระเบียบ
มากขึ้น ควรจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความรู้และ
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ประสบการณ์ต่าง ๆ ทางด้านจริยธรรมอย่างกว้างขวาง
และ 3) ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน
ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางจริยธรรม
ข้อเสนอแนะ
ข้ อ ค้ น พบ (Fact Findings) จากการวิ จั ย และ
การอภิปรายผลดังกล่าวมาแล้ว สามารถสรุปผลเป็น
ข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจัยพบว่าการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน
ตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม
อยูใ่ นระดับมาก จึงมีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายคือรัฐบาล
ควรก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้และเชื่อมประสานให้เกิดชุมชนกัลยาณมิตรด้วย
การสร้างเครือข่ายในทุกระดับทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้ปฏิบัติ
ผลการวิจัยพบว่าการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน
ตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม
อยู่ในระดับมาก จึงมีข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้ปฏิบัติคือ
1. สถาบั น ครอบครั ว ควรน� ำ หลั ก ธรรมทาง
พระพุ ท ธศาสนามาใช้ ใ นการฝึ ก ให้ ลู ก รู ้ จั ก ทั ก ษะ
การใช้ชีวิตประจ�ำวันที่ดีและการเอาตัวรอดในสังคม
เพื่ อ พั ฒ นาการทางด้ า นร่ า งกาย ด้ า นอารมณ์ สั ง คม
ด้านสติปัญญา และด้านจริยธรรม
2. สถาบั น ศาสนา ควรจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ที่ตอบสนองการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของ
เยาวชน เพื่อพัฒนาให้เป็นเยาวชนที่ดีตามวิถีพุทธ
3. สถาบันการศึกษา ควรสนับสนุนและส่งเสริม
การท�ำงานเป็นกลุ่มและการสร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างกัน เพือ่ ปลูกฝังความมีระเบียบวินยั ในตัวเองให้
แก่เยาวชน

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
1. ควรวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมที่ มุ ่ ง
ให้ เ กิ ด ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ที่ ดี เ พื่ อ พั ฒ นาการทางด้ า น
สติปัญญาของเยาวชน
2. ควรวิจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการศึกษา
แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาของสถาบันทาง
สังคมอื่น ๆ
3. ควรวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมในเวที
สาธารณะ เพื่อสร้างค่านิยมและยกย่องเชิดชูเยาวชนที่
ดีมีความรู้คู่คุณธรรม
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การส่งเสริมการไหว้พระ 9 วัดของพุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเพื่อให้มีคุณค่าทางปัญญา
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การส่งเสริมของวัดในการไหว้พระ 9 วัดของพุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้มี
คุณค่าทางปัญญา 3) เปรียบเทียบการส่งเสริมของวัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการไหว้พระ 9 วัด
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ในการไหว้พระ 9 วัด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พุทธศาสนิกชนที่ไปไหว้พระ 9 วัด ในเดือนมิถุนายน จ�ำนวน 323 คน
ก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รของ ดับเบิล้ ยู จี คอทแรน เครือ่ งมือทีใ่ ช้คอื แบบสอบถามซึง่ ผ่านการตรวจสอบ
ของผู้เชี่ยวชาญแล้ว และได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ .95
ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพของวัด โดยรวม อยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง การส่งเสริมของวัด โดยรวมทั้ง 3 ด้าน
อยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พุทธศาสนิกชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุต่างกัน
มีผลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนอกนั้น มีผลไม่แตกต่างกัน ปัญหาและแนวทาง
แก้ไขปัญหา มีดังนี้ ด้านการปรับปรุงศาสนพิธี ไม่ตรงตามหลักพระธรรมวินัย ควรจัดศาสนพิธีให้สอดคล้องกับ
หลักพระศาสนา ด้านการจัดนิทรรศการในวัด ไม่จูงใจให้เข้าไปชม ควรปรับปรุงข้อมูลให้น่าสนใจ และด้านการ
จัดอุทยานการศึกษาขึ้นในวัด คือ ต้นไม้พูดได้ ซึ่งเขียนคติพจน์ติดไว้ไม่เพียงพอ ควรเขียนคติพจน์ติดไว้ให้เพียงพอ
ค�ำส�ำคัญ : การส่งเสริม การไหว้พระ 9 วัด คุณค่าทางปัญญา
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�ำ
การไหว้พระ 9 วัด ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเป็นกิจกรรมซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น
เป็นเรื่องการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล
พร้อมทั้งความเชื่อและวิธีการสักการะแต่ละแห่งเพื่อ
เสริมความเป็นมงคลกันอย่างสูงสุด เช่น ไปไหว้พระ
วัดพระศรีรตั นศาสดาราม ต้องไปไหว้ “พระแก้วมรกต”
ด้วยธูป เทียน ดอกบัวคู่ เพื่อ “แก้วแหวนเงินทองไหล
มาเทมาตลอดปี” “ไหว้พระวัดชนะสงคราม อุปสรรค
ร้ายพ่ายแพ้” “ไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตโรจน์รุ่งทุกวันคืน”
ไหว้ พ ระวั ด กั ล ยาณมิ ต รฯ ไหว้ “พระประธานหรือ
หลวงพ่ อ ซ� ำ ปอกง” ด้ ว ยธู ป 3 ดอก เที ย นแดงคู ่
เพื่อ “ความสวัสดีมีชัย เดินทางปลอดภัย” ไหว้พระ
วัดใหญ่ชยั มงคล ท�ำให้มชี ยั เหนือทุกสิง่ ซึง่ เป็นเรือ่ งของ
การอ้อนวอน ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ประสบ
ความส�ำเร็จหรือให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย เป็น
การให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ แม้แต่คนที่ไปไหว้พระ
กันเอง ก็เป็นการไปเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อ้อนวอน
ให้ช่วยเหลือเช่นกัน จนขาดการพึ่งพาตนเอง ถ้าคนใน
สังคมไม่มีความรู้ในสิ่งที่ตนเองเคารพเชื่อถืออย่างถูก
ต้อง ก็จะถูกชักนำ� ไปในทางความเสือ่ มเสีย เช่น อาจเสีย
ทรัพย์สินเงินทอง ไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ท�ำให้สังคม
ไม่มีปัญญาเป็นฐาน ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
ดังนั้น จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมการไหว้
พระ 9 วัดของพุทธศาสนิกชนทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเพื่อให้มีคุณค่าทางปัญญา คือมีปัญญา
เป็ น ตั ว ก� ำ กั บ ในการมี ค วามเชื่ อ ที่ มี ต ่ อ การไหว้ พ ระ
วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ตลอดจนถึ ง สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ต ่ า ง ๆ
ในวั ด เป็ น การเสริ ม สร้ า งปั ญ ญา ให้ พึ่ ง ตนเอง
ไม่อ้อนวอน ขอความช่วยเหลือจากสิ่งภายนอก ให้บูชา
กราบไหว้บุคคลที่ควรบูชาและสิ่งต่าง ๆ ที่ควรบูชา
เพื่ อ เป็ น การให้ รู ้ คุ ณ ค่ า ของบุ ค คลหรื อ สิ่ ง ของที่
เกีย่ วข้องด้วย เพือ่ ให้มองเห็นคุณความดีเป็นส�ำคัญ และ
การปฏิ บั ติ ต ่ อ บุ ค คลหรื อ สิ่ ง นั้ น ตามความเหมาะสม
ได้ ด ้ ว ยความจริ ง ใจ เป็ น การน� ำ คนไปสู ่ สั ง คมแห่ ง
การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตอย่างแท้จริง

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้ผู้วิจัยเห็นว่า
“การส่งเสริมการไหว้พระ 9 วัดของพุทธศาสนิกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้มีคุณค่าทาง
ปัญญา” เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อน�ำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตและปัญญาทางพระพุทธ
ศาสนาที่สมบูรณ์ของพุทธศาสนิกชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาศั ก ยภาพของวั ด ในเขตกรุ ง เทพ
มหานครและปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาการส่งเสริมของวัดในการไหว้พระ
9 วัดของพุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเพื่อให้มีคุณค่าทางปัญญา
3. เพื่อเปรียบเทียบการส่งเสริมของวัดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการไหว้พระ 9 วัด
เพื่อให้มีคุณค่าทางปัญญาของพุทธศาสนิกชน จ�ำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสนับสนุน
4. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ส่งเสริมของวัดในการไหว้พระ 9 วัดของพุทธศาสนิกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้มีคุณค่า
ทางปัญญา
สมมติฐานของการวิจัย
การส่งเสริมของวัดในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในการไหว้พระ 9 วัดเพื่อให้มีคุณค่าทาง
ปัญญาของพุทธศาสนิกชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลและ
ปัจจัยสนับสนุนต่างกัน มีผลแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดขอบเขตของการวิจยั
ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหาหรือตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
		
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
คื อ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของพุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ ไ ปไหว้
พระ 9 วัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน
เดื อ นมิ ถุ น ายน ในด้ า นเพศ อายุ อาชี พ และจ� ำ นวน

ครั้งที่ไปไหว้พระ 9 วัด และพื้นที่ จ�ำนวน 40,000 คน
และปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ ศักยภาพของวัดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
		
2) ตั ว แปรตาม (Dependent Variables)
คื อ การส่ ง เสริ ม ของวั ด ในการไหว้ พ ระ 9 วั ด ของ
พุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพื่ อ ให้ มี คุ ณ ค่ า ทางปั ญ ญา ใน 3 ด้ า น คื อ 1) ด้ า น
การปรับปรุงศาสนพิธีให้มีความหมายตรงตามพระ
ธรรมวินัย ประหยัด เรียบง่าย และปราศจากอบายมุข
2) ด้านการจัดนิทรรศการในวัด และ 3) ด้านการจัด
อุทยานการศึกษาขึ้นในวัด
2. ขอบเขตด้ า นประชากรที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่
พุ ท ธ ศ า ส นิ ก ช น ที่ ไ ป ไ ห ว ้ พ ร ะ 9 วั ด ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�ำนวน 323 คน
3. ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ ที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่ วั ด ใน
เขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ได้ แ ก่ จั ง หวั ด
สมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาทีศ่ กึ ษา คือ ใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ การแจกแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นเวลา 6 เดือน ใน พ.ศ. 2558
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจ (Survey
Research) มีขั้นตอนและวิธีการด�ำเนินการวิจัยโดยมี
ประชากร ได้แก่ พุทธศาสนิกชนที่ไปไหว้พระ 9 วัดใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในเดือนมิถุนายน
จ�ำนวน 40,000 คน กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ พุทธศาสนิกชนที่
ไปไหว้พระ 9 วัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในเดือนมิถนุ ายน จำ� นวน 323 คน ซึง่ ได้โดยการกำ� หนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ดับเบิ้ลยู จี คอทแรน
(W.G. Cochran) ใช้ในกรณีไม่ทราบขนาดประชากร เมือ่
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวแล้ว จึงใช้การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
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ผลการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในการวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ประชากรที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่
พุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ ไ ปไหว้ พ ระ 9 วั ด ในเขตกรุ ง เทพ
มหานครและปริ ม ณฑล ในเดื อ นมิ ถุ น ายน ใช้ ก าร
วิเคราะห์หาความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
พบว่ า พุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ ไ ปไหว้ พ ระ 9 วั ด ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในเดือนมิถุนายน เป็น
เพศชาย ร้อยละ 55.40 มีอายุ 40 ปีลงมาร้อยละ 69.70
ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ
41.80 มีจ�ำนวนที่ไปไหว้พระ 9 วัด 5 ครั้งลงมา ร้อยละ
65.30 และอยู่ในพื้นที่เขตปริมณฑล ร้อยละ 74.90
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของวัดในเขตกรุงเทพ
มหานครและปริมณฑล พบว่า ศักยภาพของวัดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของพุทธศาสนิกชนที่
ไปไหว้พระ 9 วัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในเดือนมิถุนายน โดยรวม อยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง
( Χ = 3.78, SD = .04) และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ
พบว่า มีการให้พระทุกรูปในสังกัดมีภาพลักษณ์ที่ดี
เมื่อประชาชนพบเห็นจักเกิดความศรัทธา อยู่ในระดับ
เกือบทุกครัง้ 3.98 รองลงมาคือ มีการให้พระสงฆ์ทศี่ กึ ษา
ธรรมดีแล้วให้ได้มีโอกาสเผยแผ่ธรรมแก่ประชาชน อยู่
ในระดับเกือบทุกครัง้ 3.94 และสุดท้าย คือ มีการคัดสรร
อบรมบุคคลผู้ที่จะมาบวชในพระพุทธศาสนา อยู่ใน
ระดับเกือบทุกครั้ง 3.44
ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมของวัดในการไหว้
พระ 9 วัดของพุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเพือ่ ให้มคี ณ
ุ ค่าทางปัญญา ใช้การวิเคราะห์
หาความถี่ (Frequency) และร้ อ ยละ (Percentage)
พบว่า การส่งเสริมของวัดในการไหว้พระ 9 วัดของ
พุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ค่าทางปัญญา โดยรวมทัง้ 3 ด้าน อยูใ่ นระดับ
เกือบทุกครั้ง ( Χ = 3.75, SD = .04) และเมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้าน พบว่า ด้านการจัดอุทยานการศึกษาขึ้นในวัด
อยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง ( Χ = 3.86, SD = .05) รองลง
มา คือ ด้านการจัดนิทรรศการในวัด อยู่ในระดับเกือบ
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ทุกครั้ง ( Χ = 3.73, SD = .04) และสุดท้าย คือ ด้านการ
ปรับปรุงศาสนพิธีให้มีความหมายตรงตามพระธรรม
วินัย ประหยัด เรียบง่าย และปราศจากอบายมุข อยู่ใน
ระดับเกือบทุกครั้ง ( Χ = 3.86, SD = .05) ตามล�ำดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า การส่งเสริม
ของวั ด ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลใน
การไหว้ พ ระ 9 วั ด เพื่ อ ให้ มี คุ ณ ค่ า ทางปั ญ ญาของ
พุทธศาสนิกชนทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลและปัจจัยสนับสนุน
ต่างกัน มีผลแตกต่างกัน พบว่า การส่งเสริมของวัดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการไหว้พระ 9 วัด
เพื่อให้มีคุณค่าทางปัญญาของพุทธศาสนิกชนที่มีเพศ
อาชีพ จ�ำนวนครัง้ พืน้ ทีแ่ ละปัจจัยสนับสนุนต่างกัน มีผล
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ก�ำหนดไว้ แต่ที่มีอายุต่างกัน มีผลโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ก�ำหนดไว้
ผลการวิ เ คราะห์ ป ั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ข
ปัญหาการส่งเสริมของวัดในการไหว้พระ 9 วัดของ
พุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพื่อให้มีคุณค่าทางปัญญา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ด้านการปรับปรุงศาสนพิธีให้มีความหมายตรง
ตามพระธรรมวินัย ประหยัด เรียบง่าย และปราศจาก
อบายมุข คือ จัดศาสนพิธีไม่สอดคล้องกับหลักพระ
ศาสนา ไม่เน้นประหยัดและไม่สร้างความเข้าใจแก่
พุทธศาสนิกชนเท่าที่ควรจะเป็น จึงควรจัดศาสนพิธีให้
สอดคล้องกับหลักพระศาสนา เน้นประหยัดและเรียบง่าย
ด้านการจัดนิทรรศการในวัด คือ ข้อมูลทีน่ ำ� มาจัด
นิทรรศการเป็นของเก่าและไม่ได้หาสื่อที่จูงใจเพื่อให้
สนใจเข้าไปชม จึงควรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและ
หาสื่อที่จูงใจให้แก่คนที่เข้าไปชม
ด้านการจัดอุทยานการศึกษาขึ้นในวัด คือ ต้นไม้
พูดได้ ซึ่งเขียนคติธรรมหรือคติพจน์ติดไว้มีไม่เพียงพอ
จึงควรเร่งปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นและเขียนคติพจน์
ติดไว้ให้เพียงพอ

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัย สรุปได้ว่า ศักยภาพของวัดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของพุทธศาสนิกชนที่
ไปไหว้พระ 9 วัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในเดือนมิถุนายน การส่งเสริมของวัดในการไหว้พระ
9 วั ด ของพุ ท ธศาสนิ ก ชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร
และปริ ม ณฑลเพื่ อ ให้ มี คุ ณ ค่ า ทางปั ญ ญา โดยรวม
อยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง การส่งเสริมของวัดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการไหว้พระ 9 วัด
เพื่อให้มีคุณค่าทางปัญญาของพุทธศาสนิกชนที่มีอายุ
ต่างกัน มีผลโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ที่ก�ำหนดไว้ นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถน�ำมาอภิปรายผล ได้ดังนี้
การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพของวั ด ในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล พบว่ า ศั ก ยภาพ
ของวั ด ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลของ
พุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ ไ ปไหว้ พ ระ 9 วั ด ในเขตกรุ ง เทพ
มหานครและปริมณฑล ในเดือนมิถุนายน อยู่ในระดับ
เกือบทุกครั้ง ( Χ = 3.78, SD = .04) ทั้งนี้อภิปรายผลได้
ว่า วัดที่พุทธศาสนิกชนไปไหว้พระ 9 วัด ล้วนแต่เป็น
วัดที่มีชื่อเสียงและมีคนไปในแต่ละวันเป็นจ�ำนวนมาก
พระภิกษุสามเณรในวัดดังกล่าวจึงได้รับการปลูกฝัง
เกี่ ย วกั บ การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี เช่ น ห่ ม ผ้ า เป็ น
ปริมณฑล ไม่เจรจากันเสียงดัง แบ่งงานกันทำ� ตามหน้าที่
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย มีการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้
ศึกษาธรรมและให้มีโอกาสเผยแผ่ธรรมแก่ประชาชน
จึงท�ำอยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับบุญเลิศ
โสภา และคณะ [1] หลักการของกองพุทธศาสนสถาน
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่า “ศาสนาเป็นที่
พึ่งทางใจ ดังนั้น การปกครองสงฆ์ให้มีพฤติกรรมและ
การกระท�ำที่เหมาะสม นับเป็นเรื่องส�ำคัญเบื้องต้นที่
พระทุกรูปพึงปฏิบัติ เจ้าอาวาสควรด�ำเนินการให้พระ
ทุกรูปในสังกัดมีภาพลักษณ์ที่ดี เมื่อประชาชนพบเห็น

จักเกิดความศรัทธา ถือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เบื้องต้นแล้ว และจะต้องพยายามบริหารวัดให้มีอาคาร
สถานที่ อาณาบริเวณเหมาะสมต่อการศึกษาและปฏิบัติ
ธรรมทั้งในส่วนของภิกษุ สามเณรและประชาชน ให้
สอดคล้องกับหลักการของพระพุทธศาสนา มีความสงบ
ร่มเย็น ท�ำให้อยากเข้ามาหาความสงบและศึกษาธรรม
รวมทั้งสรรพสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต จะต้อง
ไม่กอ่ ให้เกิดความเดือดร้อนรำ� คาญแก่ประชาชนทีม่ าวัด
หรืออยู่ใกล้วัดด้วย” ธรรมนันท์ บัวจันทร์ [2]
การศึกษาวิเคราะห์การส่งเสริมของวัดในการไหว้
พระ 9 วัด ของพุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเพื่อให้มีคุณค่าทางปัญญา พบว่า การ
ส่งเสริมของวัดในการไหว้พระ 9 วัดของพุทธศาสนิกชน
เพื่อให้มีคุณค่าทางปัญญา โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ใน
ระดับเกือบทุกครั้ง ( Χ = 3.75, SD = .04) ทั้งนี้อภิปราย
ผลได้ว่า เนื่องจากวัดดังกล่าว เป็นทั้งวัดที่ส่งเสริมการ
ไหว้พระเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึง
ได้พยายามจัดวัดให้มีบริเวณร่มรื่น สวยงาม สะอาด
และสงบ โดยมีการจ้างเจ้าหน้าที่ฆราวาสฝ่ายต่าง ๆ
มาจัดการดูแล และได้เน้นมอบหมายให้ผู้ที่มีความรู้
ศาสนพิธีได้ช่วยอธิบายให้ผู้เข้าร่วมศาสนพิธีได้เข้าใจ
ถึงขั้นตอน ความส�ำคัญและความหมาย ตลอดจนได้
ประสานงานเรือ่ งการจัดนิทรรศการกับหน่วยงานต่าง ๆ
เช่ น สถานศึ ก ษาและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เป็นต้น จึงท�ำให้อยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง ซึ่งสอดคล้อง
กับการวิจยั ของรสิกา อังกูร [3] เรือ่ ง “ความพร้อมของวัด
ในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาโดยผ่านการนำ� ชมศิลปวัฒนธรรมจำ� นวน 15 วัด
ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า วัดส่วนใหญ่
มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี องค์
ประกอบสำ� คัญทีท่ ำ� ให้วดั มีภมู ทิ ศั น์ทสี่ วยงาม ได้แก่ การ
ปลูกต้นไม้ การจัดสวน หย่อม ความสะอาดของบริเวณ
วัดความเป็นสัดส่วนของเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส
และสอดคล้องกับการวิจัยของ รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
และคณะ [4] เรื่ อ ง “ศึ ก ษาศาสนสถานที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ
การอนุรักษ์การท่องเที่ยวของวัดในกรุงเทพมหานคร”
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ผลการวิจัย พบว่า การบริหารการอนุรักษ์ ศาสนสถาน
และการท่องเที่ยว มีความส�ำคัญอย่างน้อย 2 ประการ
ข้างต้น การให้ศาสนสถานด�ำรงอยู่ได้อย่างยาวนาน
ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
จากการศึกษาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ส่วนใหญ่
จะเป็นเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส ซึ่งการบริหาร
จัดการของผูร้ บั ผิดชอบจะแตกต่างกันตามลักษณะความ
ส�ำคัญของวัด และจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วเข้าไปทัศนศึกษา
จ�ำนวนมากที่สุด คือ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม จะมีการบริหารการจัดการ
สมัยใหม่ กล่าวคือ มีจำ� นวนผูด้ แู ลทีเ่ ป็นฆราวาสจ�ำนวน
มากโดยแบ่งหน้าทีก่ นั ทำ� ในด้านการรักษาความสะอาด
ความปลอดภั ย ในทรั พ ย์ สิ น และวั ด ยั ง เกี่ ย วข้ อ ง
กับหน่วยงานรัฐเข้ามาดูแลบูรณะร่วมกัน ส่วนวัดที่
มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วค่ อ นข้ า งน้ อ ยยั ง มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
โดยเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสและมอบหมายให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งดูแล อย่างไรก็ดี ภาพรวมของการศึกษา
ชุมชนมีส่วนเข้ามาดูแลค่อนข้างไม่มากนัก
การวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริมของวัดใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการไหว้พระ
9 วัดเพื่อให้มีคุณค่าทางปัญญาของพุทธศาสนิกชน
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีผลแตกต่างกัน พบว่า
การส่ ง เสริ ม ของวั ด ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑลในการไหว้พระ 9 วัดเพื่อให้มีคุณค่าทาง
ปัญญาของพุทธศาสนิกชนที่มีเพศ อาชีพ จ�ำนวนครั้ง
พื้นที่และปัจจัยสนับสนุนต่างกัน มีผลไม่แตกต่างกัน
ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ ก� ำ หนดไว้
ทั้งนี้ อภิปรายผลได้ว่า พุทธศาสนิกชนที่มีเพศ อาชีพ
จ�ำนวนครั้ง พื้นที่และปัจจัยสนับสนุนต่างกัน ต่างก็
มีความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย ชอบไปไหว้พระและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ต้องการคติธรรม เกร็ดความรู้ทาง
ศาสนาที่ประกอบด้วยประวัติศาสตร์ที่ละเอียดลึกซึ้ง
มี ค วามสนใจการฝึ ก สมาธิ ภ าวนาในวั น หยุ ด และ
วันพักผ่อนเช่นเดียวกัน ตลอดจนได้รบั ความเพลิดเพลิน
ความสุขทางใจในการไปไหว้พระ 9 วัดและรับรู้ว่า
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วัดมีการจัดหาเจ้าหน้าที่มาแนะน�ำทั้งในส่วนกิจกรรม
ทางศาสนาและประวั ติ ศ าสตร์ ข องวั ด ตลอดจน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีกด้วย จึงท�ำให้มีผลไม่แตกต่าง
กัน แต่ที่อายุต่างกัน มีผลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ าน
การวิจยั ทีก่ ำ� หนดไว้ ทัง้ นีอ้ ภิปรายผลได้วา่ พุทธศาสนิกชน
ที่ มี อ ายุ ต ่ า งกั น ย่ อ มท� ำ ให้ มี ป ระสบการณ์ ก ารรั บ รู ้
การส่งเสริมการไหว้พระ 9 วัดของวัดทีส่ นับสนุนด้านนี้
แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีประสบการณ์มากเห็นข้อจ�ำกัด
ด้ า นงบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อ มาอธิบาย
กิ จ กรรมทางศาสนาและอื่ น ๆ มากกว่ า ส่ ว นผู ้ ที่ มี
อายุน้อยกว่า ย่อมคาดหวังจะได้รับคุณค่าทางปัญญา
ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงท�ำให้มีผลแตกต่างกันดังกล่าว
ข้อเสนอแนะ
ข้ อ ค้ น พบ (Fact Findings) จากการวิ จั ย และ
การอภิปรายผลดังกล่าวมาแล้ว สามารถสรุปผลเป็น
ข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัย พบว่า จัดวัดให้มีบริเวณร่มรื่น
สวยงาม สะอาด และสงบ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกข้อ
เป็นการแสดงถึงพุทธศาสนิกชนนอกจากต้องการไป
ไหว้พระเพื่อต้องการบุญ อีกส่วนหนึ่งต่างต้องการ
พาบุตรหลานไปพักผ่อนในวัด ซึ่งเลือกวัดที่มีบริเวณ
ร่มรื่นสวยงามและมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความสะอาดอีก
ด้วย จึงมีข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้บริหาร คือ เจ้าอาวาส
หรือเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและเจ้าคณะจังหวัดว่า
ควรก� ำ หนดเป็ น นโยบายให้ มี ก ารจั ด วั ด ให้ เ ป็ น
รมณียสถานโดยร่วมมือกันระหว่างวัดพุทธศาสนิกชน
ที่ไปไหว้พระ 9 วัด และชุมชนบริเวณวัดดังกล่าว
ข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้ปฏิบัติ
ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการจัดศาสนพิธีให้
ประหยัดและเรียบง่าย จึงมีขอ้ เสนอแนะให้เจ้าอาวาสวัด
ทีม่ พี ทุ ธศาสนิกชนไปไหว้พระ 9 วัด ควรมีการปรับปรุง
การจัดศาสนพิธตี า่ ง ๆ ทีม่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับความสุรยุ่ สุรา่ ย
ฟุ่มเฟือยอย่างมาก คือ งานบวช งานศพ การทอดกฐิน

การทอดผ้าป่า พิธีฝังลูกนิมิตและฉลองพระอุโบสถ
ให้เป็นไปอย่างประหยัดและเรียบง่าย
ผลการวิ จั ย พบว่ า การจั ด ให้ มี นิ ท รรศการขึ้ น
ภายในวัด ควรมีการจัดสื่อทีจ่ ูงใจให้พุทธศาสนิกชนไป
ไหว้พระ 9 วัด สนใจเข้าไปชม กระตุน้ ให้เกิดความอยากรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ วั ด ท้ อ งถิ่ น และหลั ก พระศาสนาที่
สอดแทรกอยู่ในนั้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
จากผลการวิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การวิจยั ดังนี้
1. ควรวิจัยเกี่ยวกับแนวทางจัดวางผังวัดให้เป็น
สัดส่วนเพื่อให้วัดเป็นระเบียบ
2. ควรวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาและบริการข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
3. ควรวิจัยเกี่ยวกับการท�ำการเรี่ยไรตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้เป็นเชิงพุทธพาณิชย์
เอกสารอ้างอิง
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ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้ง
ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
Leadership of School Administrators Affecting Conflict Management
of Schools in Phetchaburi Province Under the Secondary Educational
Service Area Office 10
สุรินทร์ ผุดผ่อง 1*
Surin Pudpong 1*
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 2) การจัดการ
ความขัดแย้งของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี และ 3) ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการ
ความขัดแย้งของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กลุ่มตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูผสู้ อนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำ� นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำ� นวน 285 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
ภาวะผู้น�ำที่อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ตามล�ำดับ ส่วนภาวะผู้น�ำการแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับรองลงมา ซึ่ง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารแบบวางเฉย
2) การจัดการความขัดแย้งของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการประนีประนอม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการร่วมมือ ด้านการยอมให้ ด้านการ
หลีกเลีย่ ง และด้านการเอาชนะ ตามลำ� ดับ 3) ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อการจัดการความขัดแย้งของ
1
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1
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2
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สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้แก่ ภาวะผูน้ ำ� การแลกเปลีย่ น
(X2) และภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง (X1) มีประสิทธิภาพในการทำ� นายร้อยละ 27.20 สามารถเขียนเป็นสมการถดถอย
∧
ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ Y tot = 1.313 + 0.309(X2) + 0.209(X1)
ค�ำส�ำคัญ : ภาวะผู้น�ำ การจัดการความขัดแย้ง ผู้บริหาร สถานศึกษา
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 (X2), and transformational leadership (X1) having the predictive
∧
efficiency of 27.20 percent, the equation could be written as Y tot = 1.313 + 0.309(X2) + 0.209(X1).
Keywords : leadership, conflict management, administrators, schools
บทน�ำ
การจั ด การศึ ก ษาของประเทศ มี ค วามจ� ำ เป็ น
อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งอาศั ย ผู ้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา และ
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงท�ำให้การบริหารและ
การศึกษาประสบความส�ำเร็จและเป็นไปตามแนวทางที่
พึงประสงค์ หากผูบ้ ริหารสถานศึกษาแสดงแบบการเป็น
ผู้น�ำย่อมจะส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
อย่างแน่นอน การท�ำงานใด ๆ ที่จะประสบผลส�ำเร็จ
หรือล้มเหลว ปัจจัยที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งคือ ตัวผู้น�ำของ
หน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ นั่นเอง สิ่งส�ำคัญประการ
หนึ่งในการจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คือ การทราบถึงสาเหตุหรือแหล่งที่มาของโอกาสใน
การเกิดความขัดแย้ง เพื่อที่จะหาแนวทางในการรับมือ
และจัดการความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาและเป็น
สิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น ตราบใดที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่
และอยูร่ ว่ มกับคนอืน่ ในสังคม เมือ่ ไม่สามารถจะหลีกหนี
จากความขัดแย้งได้จึงควรจะต้องรู้จักและเข้าใจ ความ
ขัดแย้งแปลงสภาพความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์ [1] ใน
การทีผ่ บู้ ริหารจะใช้วธิ กี ารบริหารความขัดแย้งให้ความ
ขัดแย้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม และส่งผลให้องค์การ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ นั้ น ผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งมี วิ ธี ก ารหรื อ มี
แนวทางในการบริหารความขัดแย้ง ความขัดแย้งเป็นสิง่

ทีเ่ กิดขึน้ ได้ตามธรรมชาติไม่สามารถจะหลีกเลีย่ งได้ แต่
ในขณะเดียวกันอาจเป็นปัจจัยในทางบวกที่ช่วยพัฒนา
ลักษณะส่วนตัวของบุคคลนั้นได้เช่นกัน [2]
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องเผชิญหน้าอยู่
ทุกวัน ผู้บริหารไม่สามารถท�ำเป็นไม่สนใจหรือละเลย
เสียได้ และไม่สามารถปล่อยให้เกิดมากขึ้นและรุนแรง
ขึ้นได้โดยไม่จัดการแก้ไข การจัดการความขัดแย้งเป็น
ภารกิจทีย่ ากทีส่ ดุ อย่างหนึง่ ของผูบ้ ริหาร ผูบ้ ริหารจ�ำเป็น
ต้องด�ำเนินการให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ โดยไม่สามารถเลือกได้ว่าจะต้องท�ำงานกับใคร
ก็ตาม ผูบ้ ริหารต้องมีทกั ษะในการจัดการความขัดแย้งซึง่
มีความส�ำคัญต่อผลการปฏิบตั งิ าน นักทฤษฎีองค์การได้
พยายามศึกษาวิจยั ปัญหาเรือ่ งความขัดแย้งในหน่วยงาน
หรือนักการศึกษาได้น�ำศาสตร์ในเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารการศึกษา ด้วยเห็นว่าหากสามารถควบคุม
สาเหตุของความขัดแย้งและจัดการกับความขัดแย้งทีเ่ กิด
ขึ้นในสถานศึกษาได้ จะท�ำให้การปฏิบัติงานด�ำเนินไป
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น การจั ด การกั บ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาต้องอาศัยความรู้
ความเข้าใจในสาเหตุของความขัดแย้งและประสบการณ์
ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี [3]
สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มีปัญหาที่สัมพันธ์กับการบริหารอยู่มาก เป็นต้นว่า
ปั ญ หาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
การพัฒนาบุคลากร การจัดสวัสดิการ จากการปฏิรูป
การศึกษา งานในสถานศึกษามีปริมาณมากขึน้ นอกจาก
งานด้านวิชาการและงานภารกิจหลักของโรงเรียนทั้ง 4
งานแล้ว ยังมีงานอืน่ ๆ อีกมากมาย ทีผ่ บู้ ริหารและคณะครู
จะต้องประสานงานและท�ำงานร่วมกัน ความขัดแย้ง
จึ ง เกิ ด ขึ้ น ตลอดเวลา ซึ่ ง ความขั ด แย้ ง ที่ พ บอยู ่ เ สมอ
ได้แก่ ครูผู้สอนขัดค�ำสั่งผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย ไม่ร่วมกิจกรรมตามมติของคณะครู
ส่วนใหญ่หรือตามคำ� สัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชา หรือผูบ้ ริหาร
เองไม่สร้างภาวะผู้น�ำให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลใน
สถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษาก็เกิดความแตกแยก
ขาดความสามัคคี ครูในสถานศึกษาทะเลาะวิวาทกัน
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ผู้บริหารสถานศึกษาทะเลาะวิวาทกับคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ครู ท ะเลาะวิ ว าทกั บ
ผู้ปกครองนักเรียน ครูไม่ตั้งใจท�ำการสอน ผู้บริหารไม่
ยุตธิ รรมในการพิจารณาความดีความชอบ และครูผสู้ อน
ทะเลาะวิวาทกับผูบ้ ริหารสถานศึกษา การทีจ่ ะประสาน
งานร่วมมือกันท�ำงานย่อมมีปัญหา ต่างคนต่างท�ำงาน
มีการเกี่ยงกันท�ำงาน ส่งงานไม่ทันตามก�ำหนดเวลา
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ บางครั้งก็แบ่งพรรค
แบ่งพวก ความขัดแย้งเหล่านีห้ ากเกิดขึน้ ในสถานศึกษา
ย่อมท�ำให้ประสิทธิภาพของงานลดลง [4] จากเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น�ำของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้ง
ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ว่าอยูใ่ นระดับใด
ภาวะผู ้ น� ำ ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาด้ า นใดบ้ า งที่
ส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้งของสถานศึกษา ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 10
ตลอดจนส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ ใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึ ก ษาในการจั ด การความขั ด แย้ ง ของสถานศึ ก ษา
ซึ่ ง สามารถใช้ เ ป็ น แนวทางในการด� ำ เนิ น งาน
ในสถานศึกษาและวางแผนปรับปรุงการบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา
ในจังหวัดเพชรบุรีสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการจั ด การความขั ด แย้ ง ของ
สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
3. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้งของสถานศึกษาใน
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ�ำนวน 22 คน และครูผู้สอนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 10 จ� ำ นวน 1,076 คน
รวมทั้งสิ้น 1,098 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยก�ำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างด้วยตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie&
Morgan, 1970) [5] ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 285 คน แบ่ง
เป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 22 คน โดยใช้การสุ่ม
แบบเจาะจง และครูผสู้ อน 263 คน โดยใช้วธิ กี ารสุม่ แบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ประกอบด้วย ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง มี 4 ด้าน และ
ภาวะผู้น�ำการแลกเปลี่ยน มี 2 ด้าน ดังนี้
1. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 1)
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4) ด้าน
การค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
2. ภาวะผู้น�ำการแลกเปลี่ยนประกอบด้วย 1) ด้าน
การให้รางวัลตามสถานการณ์และ 2) ด้านการบริหาร
แบบวางเฉย
3. ตั ว แปรตาม คื อ การจั ด การความขั ด แย้ ง
ประกอบด้วย1) การเอาชนะ 2) การร่วมมือ 3) การ
ประนีประนอม 4) การหลีกเลี่ยง 5) การยอมให้
วิธีด�ำเนินการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับภาวะผู้น�ำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการ
ความขั ด แย้ ง ของสถานศึ ก ษาในจั ง หวั ด เพชรบุ รี
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ เกี่ ย วกั บ

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำ
ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้งของ
สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) มี 5 ระดับ
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการ
วิจยั แบบสอบถามทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสร้างแบบสอบถามตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ต�ำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาและกระบวนการ
จั ด การความขั ด แย้ ง ในสถานศึ ก ษา และร่ า ง
แบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัยและของ
นิยามศัพท์เฉพาะตามตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
2. น�ำร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ ตรวจสอบให้ ค� ำ แนะน� ำ
ปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงแบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพื่อตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ ง ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content
Validity) โดยการหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งของ
ข้ อ ค� ำ ถามรายข้ อ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต ้ อ งการจะวั ด
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้คา่ ดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.67 ถึง 1.00
4. น� ำ แบบสอบถามฉบั บ ที่ ส มบู ร ณ์ ที่ ผ ่ า น
ความเห็ น ชอบของผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ล้ ว ไปทดลองใช้
(Try Out) กับผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู จำ� นวน 30 คน

ซึ่งมิใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อหาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม
5. น� ำ แบบสอบถามที่ ท ดลองใช้ แ ล้ ว ไปหาค่ า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
(a-Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.963
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด�ำเนินการ ดังนี้
1. ผู ้ วิ จั ย ได้ ด� ำ เนิ น การขอหนั ง สื อ จากคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถึงผู้บริหาร
สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อขอความร่วมมือและ
อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินงาน
2. ดำ� เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั จัดเก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเอง หลังจากส่งหนังสือขอความ
ร่วมมือและอ�ำนวยความสะดวกให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา
ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10
3. น�ำแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม คัดเลือกฉบับทีส่ มบูรณ์
มาทำ� การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสถิตสิ ำ� เร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ค� ำ นวณหาค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)
2. วิเคราะห์ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา
และการบริ ห ารความขั ด แย้ ง ในสถานศึ ก ษา โดย
ค�ำนวณหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3.วิเคราะห์ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการ
จัดการความขัดแย้งของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี
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สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
โดยการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10 โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น
รายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
รองลงมา คือ ภาวะผู้น�ำการแลกเปลี่ยน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านดังนี้
1.1 ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลง โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
รองลงมาคือด้านการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจด้านการกระตุ้นทางปัญญา
ตามล�ำดับ พิจารณารายละเอียดรายด้านดังนี้
		
1.1.1 ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียง
ล� ำ ดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย 3 ล� ำ ดั บ ได้ ดั ง นี้
ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงถึงความตั้งใจมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส�ำเร็จรองลงมาคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่เคารพ
นับถือของผูร้ ว่ มงานและไว้ใจได้วา่ จะทำ� ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการท�ำงาน
หลีกเลีย่ งการใช้อำ� นาจเพือ่ ประโยชน์สว่ นตนตามล�ำดับ
		
1.1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล�ำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาให้ความเชือ่ มัน่ และแสดงให้เห็นความตัง้ ใจ
อย่างแน่วแน่ในการบริหารงานให้บรรลุผลสำ� เร็จรองลง
มาคือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาอุทศิ ตนเพือ่ ให้วสิ ยั ทัศน์และ
ภารกิจขององค์การดำ� เนินไปตามทีค่ าดหวังไว้ผบู้ ริหาร

านท
ะเบียน

่งเส
สสำนักส

98

รมิ
ง
งานวชิ าการและษา
บณ
ั ฑิตศึก

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

สถานศึกษาชี้ให้เห็นความส�ำเร็จที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต
จากการท�ำงานร่วมกัน ตามล�ำดับ
		
1.1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญาโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล�ำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานคิดแก้ไข
ปัญหาด้วยเหตุผลและหลักฐานมากกว่าคิดว่าเป็นปัญหา
รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ร่วม
งานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อหาแนวทาง และวิธี
การมาพัฒนาองค์การผู้บริหารสถานศึกษาให้ก�ำลังใจ
แก่ผู้ร่วมงานในการพิจารณาปัญหา และแก้ไขปัญหา
ตามล�ำดับ
		
1.1.4 ด้ า นการค� ำ นึ ง ถึ ง ความเป็ น
ปัจเจกบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ น รายข้ อ เรี ย งล� ำ ดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย 3
ล�ำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ค�ำแนะน�ำที่เป็น
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของผู้ร่วมงานรองลงมาคือ
ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงการยอมรับและชื่นชมใน
ความสามารถของผูร้ ว่ มงานเมือ่ ปฏิบตั งิ านเป็นผลสำ� เร็จ
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงาน ให้
พัฒนาตนเองอยู่เสมอตามศักยภาพเพื่อความก้าวหน้า
ในวิชาชีพตามล�ำดับ
1.2 ภาวะผูน้ ำ� การแลกเปลีย่ น โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อยดังนี้ ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ รองลง
มาคือ ด้านการบริหารแบบวางเฉยตามล�ำดับพิจารณา
รายละเอียดรายด้านดังนี้
		
1.2.1 ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียง
ล� ำ ดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย 3 ล� ำ ดั บ ได้ ดั ง นี้
ผูบ้ ริหารสถานศึกษายกย่องชมเชยเมือ่ ผูร้ ว่ มงานสามารถ
ปฏิบตั งิ านบรรลุเป้าหมายตามทีค่ าดหวังไว้รองลงมาคือ
ผู้บริหารสถานศึกษามีการเสริมแรงเมื่อผู้ร่วมงานตั้งใจ
ท�ำงานผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับผู้ร่วมงานก�ำหนด
เป้าหมายและหลักเกณฑ์ความส�ำเร็จของงาน พร้อมทั้ง

ให้รางวัลเป็นการตอบแทนเมื่อประสบความส�ำเร็จใน
การท�ำงาน ตามล�ำดับ
		
1.2.2 ด้านการบริหารแบบวางเฉย โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล�ำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาคอยสั ง เกตผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ ร ่ ว ม
งานรองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาคอยช่วยเหลือ
แก้ไขข้อบกพร่องของผู้ร่วมงานให้ถูกต้องเพื่อป้องกัน
การเกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลวและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ร ่ ว มงานแก้ ไ ขในสิ่ ง ที่ ผิ ด พลาดหรื อ
ล้มเหลวเพือ่ ท�ำให้ได้มาตรฐานตามทีก่ ำ� หนดไว้ ตามล�ำดับ
2. การจัดการความขัดแย้งของสถานศึกษาใน
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก เรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อยดังนี้
ด้านการประนีประนอม รองลงมาคือ ด้านการร่วมมือ
ด้านการยอมให้ ด้านการหลีกเลีย่ ง และด้านการเอาชนะ
ตามล�ำดับแสดงรายละเอียดรายด้านดังนี้
		
2.1 ด้านการเอาชนะโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำ� ดับค่าเฉลีย่ จาก
มากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา
แถลงนโยบายการท�ำงานพร้อมทั้งก�ำชับให้ผู้ร่วมงาน
ปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างเคร่งครัดรองลงมาคือ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาชี้ให้เห็นความส�ำคัญของเป้าหมาย มากกว่า
ความแตกต่ า งในวิ ธี ก ารหลั ก เพื่ อ เอาชนะผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษามุ่งเน้นงานมากกว่ามุ่งเน้นความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ตามล�ำดับ
		
2.2 ด้านการร่วมมือโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา
จะพยายามสร้างสัมพันธภาพที่ดีเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเกิด
ความพอใจและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันรองลง
มาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ทั้งสองฝ่ายแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และน�ำไป
สู่การร่วมมือกันปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาจัดการ

ความขัดแย้งโดยการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ไม่ยึดมั่นในความคิดของตนฝ่ายเดียวตามล�ำดับ
		
2.3 ด้านการประนีประนอม โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อเรียงล�ำดับค่าเฉลีย่
จากมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยให้ความยุตธิ รรมแก่
ทุกฝ่ายรองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักการ
ร่วมมือกันเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งผู้บริหารสถานศึกษาถนอม
น�้ำใจและรักษาสัมพันธภาพของผู้ร่วมงานตามล�ำดับ
		
2.4 ด้านการหลีกเลี่ยง โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล�ำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาใช้ ค วามอดทนอดกลั้ น เพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
ความขั ด แย้ ง รองลงมาคื อ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
พยายามหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่จะน�ำไปสู่
ความขัดแย้งผู้บริหารสถานศึกษาแก้ปัญหาเท่าที่จ�ำเป็น
เพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดตามล�ำดับ
		
2.5 ด้านการยอมให้ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำ� ดับค่าเฉลีย่ จาก
มากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ ได้ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา
ถนอมน�้ำใจผู้ร่วมงานหรือพยายามรักษาสัมพันธภาพ
เอาไว้ รองลงมาคื อ ผู ้ บ ริ ห ารดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และ
อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูร้ ว่ มงานในการแก้ไขปัญหา
ผู้บริหารสถานศึกษายอมเสียสละผลประโยชน์ของ
ตนเองให้แก่ผู้ร่วมงานตามล�ำดับ
3. ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่ อ การจั ด การความขั ด แย้ ง ของสถานศึ ก ษาใน
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ได้แก่ ภาวะผูน้ ำ� การแลกเปลีย่ น (X2)
มีคา่ นำ�้ หนักเท่ากับ 0.309 และภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
(X1) มีค่าน�้ำหนักเท่ากับ 0.209 ซึ่งสามารถเขียนสมการ
∧
การถดถอยในรู ป คะแนนดิ บ ได้ ดั ง นี้ Y = 1.313+
0.309(X2) + 0.209(X1)

านท
ะเบียน

่งเส
สสำนักส

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

รมิ
ง
งานวชิ าการและษา
บณ
ั ฑิตศึก

99

การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั สามารถนำ� มาอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10 โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น
รายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
และภาวะผู้น�ำการแลกเปลี่ยน ตามล�ำดับ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าภาวะผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวแปร
ส�ำคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคปฏิรูปการศึกษา
ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นถื อ เป็ น บุ ค คลที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะเป็ น
แบบอย่าง เป็นผูน้ ำ� และผูป้ ระสานงานในการบริหาร ทัง้ นี้
การใช้ภาวะผูน้ ำ� ทีช่ าญฉลาดจะส่งผลให้บคุ ลากรปฏิบตั งิ าน
ยอมอุทศิ ตนเพือ่ การปฏิบตั งิ าน เกิดความรูส้ กึ และเจตคติ
ที่ดีต่องานที่ท�ำ มีความกระตือรือร้น มีความสุขในการ
ท�ำงาน และยอมอุทิศตนเพื่อความส�ำเร็จของงาน ดังที่
แพทริก (Patrick) [6] ได้กล่าวถึง ความส�ำคัญของภาวะ
ผูน้ ำ� ว่า ผูบ้ ริหารในฐานะผูน้ ำ� ขององค์การจะต้องมีภาวะ
ผูน้ ำ� ซึง่ ถือว่าเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ต่อความสำ� เร็จของ
องค์การ ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�ำ (Leadership) จะช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์การให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุชามนตร์
แย้มเจริญกิจ [7] ได้ศึกษาภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส ่ ง ผลต่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของชุมชนในสถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และเขต 2
พบว่าระดับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดสำ� นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 1 และเขต 2 โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนทีเ่ ป็นสถานศึกษาประเภทที่ 1 ปีการศึกษา 2552
สังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 1
และเขต 2 อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการเป็น
แบบอย่าง มีค่าเฉลี่ยมากเป็นล�ำดับแรก รองลงมาได้แก่

านท
ะเบียน

่งเส
สสำนักส

100

รมิ
ง
งานวชิ าการและษา
บณ
ั ฑิตศึก

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

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นการใช้
ปั ญ ญาและด้ า นการสร้ า งและการสื่ อ สารวิ สั ย ทั ศ น์
ตามล�ำดับ ส่วนด้านการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
มี ค ่ า เฉลี่ ย เป็ น ล� ำ ดั บ สุ ด ท้ า ยและสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ สุภัทรา นุชสาย [8] ได้ศึกษาภาวะผู้น�ำ
การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารกับการจัดการความขัดแย้ง
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น
ที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. การจัดการความขัดแย้งของสถานศึกษาใน
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
โดยด้านการประนีประนอม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�ำดับแรก
รองลงมาคือ ด้านการร่วมมือ ด้านการยอมให้ ด้านการ
หลีกเลี่ยง และด้านการเอาชนะ ตามล�ำดับทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าการจัดการศึกษามีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องอาศัยผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
มื อ อาชี พ จึ ง ท� ำ ให้ ก ารบริ ห ารและการศึ ก ษาประสบ
ความส�ำเร็จและเป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ โดย
ผู้บริหารและคณะครูจะต้องประสานงานและท�ำงาน
ร่วมกัน ซึ่งในการท�ำงานร่วมกันจะต้องมีความขัดแย้ง
เกิดขึ้นตลอดเวลา ผู้บริหารไม่สามารถท�ำเป็นไม่สนใจ
หรือละเลยเสียได้ และไม่สามารถปล่อยให้เกิดมากขึ้น
และรุนแรงขึน้ ได้โดยไม่จดั การแก้ไข หากผูบ้ ริหารสถานศึกษาแสดงแบบการเป็นผู้น�ำย่อมจะส่งผลให้การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
จุดมุง่ หมายทีต่ งั้ ไว้ ดังนัน้ การจัดการความขัดแย้งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารจะต้องทราบถึงสาเหตุหรือ
แหล่งที่มาของโอกาสในการเกิดความขัดแย้ง เพื่อที่จะ
หาแนวทางในการรับมือและจัดการความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ ล�ำจวน ชื่นธงชัย [3]
ได้กล่าวว่า การจัดการความขัดแย้งเป็นภารกิจทีย่ ากทีส่ ดุ
อย่างหนึ่งของผู้บริหาร ผู้บริหารจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ
ให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยไม่
สามารถเลือกได้ว่าจะต้องท�ำงานกับใครก็ตาม ผู้บริหาร

ต้องมีทักษะในการจัดการความขัดแย้งซึ่งมีความส�ำคัญ
ต่อผลการปฏิบตั งิ าน นักทฤษฎีองค์การได้พยายามศึกษา
วิจัยปัญหาเรื่องความขัดแย้งในหน่วยงานหรือนักการ
ศึกษาได้นำ� ศาสตร์ในเรือ่ งนีม้ าประยุกต์ใช้ในการบริหาร
การศึกษา ด้วยเห็นว่าหากสามารถควบคุมสาเหตุของ
ความขัดแย้งและจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ใน
สถานศึกษาได้ จะท�ำให้การปฏิบตั งิ านด�ำเนินไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการกับความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจใน
สาเหตุของความขัดแย้งและประสบการณ์ในเรื่องนี้เป็น
อย่างดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นริศร กรุงกาญจนา [9]
ได้ศกึ ษาการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อ
การทำ� งานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดสำ� นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า การบริหาร
ความขัดแย้งโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า ด้านสัมพันธภาพ
การเผชิ ญ หน้ า อยู ่ ใ นระดั บ มาก ส่ ว นการถอนตั ว
การประนี ป ระนอมและการใช้ อ� ำ นาจอยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของวรจั ก ร
จอมทรักษ์ [10] ได้ศกึ ษาการบริหารความขัดแย้งทีส่ ง่ ผล
ต่ อ การบริ ห ารงานบุ ค คลของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
พบว่ า การบริ ห ารความขั ด แย้ ง ของสถานศึ ก ษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการประนีประนอม อยู่
ในอันดับแรก รองลงมาคือ แบบการร่วมมือ และแบบ
การเอาชนะมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
3. ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อการจัดการความขัดแย้งของสถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10 ได้แก่ ภาวะผู้น�ำการแลกเปลี่ยน และภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น�ำเป็นปัจจัย
ส�ำคัญต่อการจัดการความขัดแย้งขององค์กร แสดงให้
เห็นว่าภาวะผู้น�ำของผู้บริหารมีความส�ำคัญอย่างยิ่งใน
การบริหารงานให้สัมฤทธิผล ความส�ำเร็จในผลงาน
มี ส ่ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ ความสามารถของผู ้ บ ริ ห ารหรื อ
ผู้น�ำ ผู้บริหารมีบทบาทส�ำคัญที่สุดที่จะต้องใช้ความรู้

ความสามารถในความเป็ น ผู ้ น� ำ ในการบริ ห ารงาน
เพื่ อ รวมพลั ง และใช้ ป ระโยชน์ ข องบุ ค ลากรที่ มี อ ยู ่
ให้ช่วยกันท�ำงาน และต้องรู้จักเลือกวิธีแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้การด�ำเนินการต่าง ๆ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประสบความส�ำเร็จตาม
เป้ า หมายโดยให้ บุ ค ลากรผู ้ ร ่ ว มงานเกิ ด ความ
พึงพอใจ และก่อให้เกิดความร่วมมือจากผูร้ ว่ มงานเต็มที่
ดังที่ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ [11] ได้กล่าวว่า การจัดการ
ความขั ด แย้ ง เป็ น ภารกิ จ ที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง อย่ า งหนึ่ ง ของ
ผู้บริหาร เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นผู้บริหารจะต้อง
ด�ำเนินการแก้ไขด้วยปัญญาและความสุขุมรอบคอบ
ไม่ ค วรจะละเลยกั บ ความขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ลั ก ษณะท� ำ ตั ว อยู ่ เ หนื อ ความขั ด แย้ ง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิ จั ย ของ สุ ภั ท รา นุ ช สาย [8] ได้ ศึ ก ษาภาวะ
ผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห ารกั บ การจั ด การ
ความขั ด แย้ ง ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด เทศบาลกลุ ่ ม การ
ศึกษาท้องถิ่นที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การจั ด การความขั ด แย้ ง ใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของขวัญตา เกื้อกูลรัฐ [12] ได้ท�ำวิจัยเรื่อง
ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพของ
สถานศึกษาขนาดกลาง อำ� เภอโพธาราม สังกัดสำ� นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจยั
พบว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขนาดกลาง อ�ำเภอโพธารามมีความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ เป็ น แนวทางในการน� ำ ผล
การวิจัยไปใช้ประโยชน์
1 . 1 ภ า ว ะ ผู ้ น� ำ ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ด ้ า น
การบริหารแบบวางเฉยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�ำดับสุดท้าย
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้อิสระและสนับสนุน
ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
การท� ำ งานหากไม่ เ กิ ด ข้ อ บกพร่ อ ง คอยสั ง เกตผล
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การปฏิ บั ติ ง านของผู ้ ร ่ ว มงานเพื่ อ คอยช่ ว ยเหลื อ ให้
ค�ำแนะน�ำแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ร่วมงานให้ถูกต้อง
เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลว
1.2 การจัดการความขัดแย้งของสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยด้านการเอาชนะโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
และข้อที่อยู่ในล�ำดับสุดท้าย ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาความ
ขัดแย้งขึน้ ในสถานศึกษาผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรหาวิธี
การแก้ปญ
ั หาทีไ่ ม่ทำ� ร้ายจิตใจและความรูส้ กึ ของบุคคล
อื่นและการบริหารความขัดแย้งควรใช้วิธีการหลาย ๆ
อย่างรวมกัน
1.3 ภาวะผู ้ น� ำ ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่
ส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้งของสถานศึกษาใน
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ได้แก่ ภาวะผู้น�ำการแลกเปลี่ยน
ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ และภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงด้านการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ดั ง นั้ น ผู ้ บ ริ ห ารควรปรั บ พฤติ ก รรมของผู ้ น� ำ ของ
ตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะผู้บริหาร
ที่มีภาวะผู้น�ำที่ดีจะส่งผลให้ก ารบริหารสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้านการ
มีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาอื่น ๆ
2.2 ควรศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาต่างพื้นที่ที่มีบริบทขนาดของสถานศึกษา
จ�ำนวนบุคลากรที่ต่างกัน เพื่อยืนยันถึงความส�ำคัญของ
การใช้ภาวะผู้น�ำของสถานศึกษา
2.3 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดความขัดแย้งใน
สถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานของสถาน
ศึกษา 4 ฝ่าย ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบ
ประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
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สี่ทศวรรษโรงเรียนขนาดเล็กของประเทศไทย
Four Decades of Small Schools in Thailand

ไพรัช มณีโชติ 1
Pairath Maneechote 1

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั คุณภาพเชิงประวัตศิ าสตร์ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) วิเคราะห์นโยบาย และการดำ� เนินงาน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จากปี พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2559 และ 2) จัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กในระดับเขตพื้นที่การศึกษาของไทย เป็นการศึกษาวิจัยจากแหล่งข้อมูลที่เป็นประเภทเอกสาร ซึ่ง
เป็นแหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสาร บันทึก รายงาน หลักสูตร คูม่ อื ทีถ่ กู บันทึกเก็บไว้ในหน่วยงานทางการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับ
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก และแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วย
แนวค�ำถามกับกลุ่มบุคคลที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กใน 3 กลุ่ม คือ 1) บุคคล
ในหน่วยงานทางการศึกษาระดับประเทศ ซึ่งเป็นผู้เคยด�ำรงต�ำแหน่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กในระดับนโยบายระดับประเทศ 2) บุคคลในหน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัด ซึ่งเป็นผู้เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในระดับจังหวัดของไทย และ 3) บุคคลในระดับโรงเรียน ได้แก่
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน ครู ผูป้ กครอง ผูน้ ำ� ชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า 1) นโยบาย และการด�ำเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในแต่ละช่วงทศวรรษ พบ
ว่า นโยบายในช่วงทศวรรษที่ 1 มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น ในช่วง
ทศวรรษที่ 2 มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งก�ำหนดมีให้การศึกษาภาคบังคับจ�ำนวนเก้าปี และใน
ช่วงทศวรรษที่ 3 มีนโยบายการด�ำเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดในหลายประเด็น คือ สนับสนุนให้มีการ
ลดจ�ำนวนโรงเรียนขนาดเล็กโดยการรวมหรือเลิกล้ม ส�ำหรับสภาพการด�ำเนินการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก พบว่า ด้านการบริหารงานบุคคลส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ ในช่วงศตวรรษที่ 1
และศตวรรษที่ 2 มีการก�ำหนดอัตราก�ำลังข้าราชการครูที่มีจ�ำนวนนักเรียนไม่เกิน 40 คน แต่ในช่วงศตวรรษที่ 3 และ
4 การบริหารงานบุคคลมีความเปลี่ยนแปลงมาก สถาบันอุดมศึกษาที่เคยผลิตนักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
เป็นจ�ำนวนมากปรับมาเป็นการผลิตครูเฉพาะทางในสาขาที่ขาดแคลน แต่ในขณะเดียวกันจ�ำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก
ได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กต้องการครูที่มีพื้นฐานการสอนหลายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หรือลักษณะการสอนแบบบูรณาการ ท�ำให้ครูในโรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถบูรณาการการสอนทุกวิชาได้
2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ควรจัดท�ำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนควบรวมครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพย์สิน
และที่ดินของโรงเรียนที่ถูกควบรวม โดยเฉพาะเรื่องอาคารสถานที่ให้มีการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า
ค�ำส�ำคัญ : การวิเคราะห์นโยบาย การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
1

ผู้อ�ำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
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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

บทน�ำ
การพัฒนาการศึกษาของไทยในช่วงสี่ทศวรรษ
(พ.ศ. 2520-2559) เป็นช่วงทีป่ ระเทศไทยประสบปัญหา
เศรษฐกิจตกต�่ำ ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานภายใน
ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา มีการปฏิรูป
การเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างคน
ไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพพร้อม
ที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก
จากสภาพดังกล่าวท�ำให้ไทยต้องขอกู้เงินจากธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asia Development Bank :
ADB) เพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาของไทย ซึ่ง
ธนาคารเพือ่ การพัฒนาแห่งเอเชีย ได้ระบุเงือ่ นไขว่าไทย
ต้องเพิม่ อัตราส่วนระหว่างครู : นักเรียนให้ได้มาตรฐาน
สากล [1] เนือ่ งจากไทยมีจำ� นวนครูมากทำ� ให้อตั ราส่วน
ระหว่างครู : นักเรียนต�่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูในระดับ
ประถมศึกษา จึงส่งผลกระทบท�ำให้ไทยต้องลดอัตรา
ก�ำลังครู และมีมาตรการอื่น ๆ ในการลดอัตราก�ำลัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกลี่ยครูในโรงเรียนที่มีครูเกิน
ให้ได้ตามอัตราที่ก�ำหนด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับ
โรงเรียนขนาดเล็กที่เดิมมีอัตราครูครบชั้น แต่เมื่อเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานสากลแล้วปรากฏว่ายังเกินเกณฑ์อยู่
ต้องมีการเกลี่ยครูออกไปเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ดังกล่าว ท�ำให้ครูในโรงเรียนลดจ�ำนวนลงไม่ครบตาม
จ�ำนวนชั้นที่เปิดสอนในโรงเรียน
โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในปี พ.ศ. 2550 มีสถานศึกษาในสังกัด
จ�ำนวนทัง้ สิน้ 32,288 แห่ง [2] ในจ�ำนวนนีม้ สี ถานศึกษา
ที่มีจ�ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา จ�ำนวน 12,828
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.73 ของจ�ำนวนสถานศึกษา
ทั้งหมด และในจ�ำนวนนี้เป็นสถานศึกษาที่มีจ�ำนวน
นักเรียนต�่ำว่า 60 คนลงมา จ�ำนวน 1,766 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 5.84 ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้จะมีสภาพ
ปัญหาในการจัดการศึกษาทีเ่ หมือนกันเป็นส่วนใหญ่ ดังนี้
1. ปัญหาด้านคุณภาพการจัดการศึกษาค่อนข้าง
ต�่ำ จะเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่
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ผ่านมา พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนต�่ำกว่า 300
คน) มีจ�ำนวนร้อยละ 2 อยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ
67.91 อยูใ่ นระดับพอใช้ และร้อยละ 29.94 อยูใ่ นระดับดี
[3] และเมือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน พบว่า นักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็กในทุกช่วงชัน้ ในทุกพืน้ ทีม่ คี า่ เฉลีย่
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ต�่ำกว่านักเรียนโรงเรียนขนาดอื่น
2. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ สภาพบริบท
ของการคมนาคมที่ผ่านมานับว่าไม่ค่อยสะดวกมากนัก
รั ฐ บาลจึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งตั้ ง โรงเรี ย นในครอบคลุ ม ทุ ก
พื้นที่ของประชากรที่อาศัยอยู่ แต่ปัจจุบันความจ�ำเป็น
ดังกล่าวได้ลดลง ประกอบกับประชากรมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องจึงส่งผลท�ำให้เกิดโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่ม
มากขึ้น จึงท�ำให้อัตราส่วนครูต่อนักเรียน และนักเรียน
ต่อห้องเรียนต�่ำกว่ามาตรฐาน ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน 1
คนสูงกว่าโรงเรียนขนาดอื่น ๆ [12] นอกจานี้โรงเรียน
ขนาดเล็กจ�ำนวนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ อยู่
ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ อยู่บนภูเขาสูง บนเกาะ
จึงท�ำให้นักเรียนมีปัญหาในการเดินทาง นอกจากนี้
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดทักษะในการ
บริหารจัดการโรงเรียน และปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ
การอพยพเคลือ่ นย้ายของประชากรวัยเรียนทีย่ า้ ยติดตาม
ผู้ปกครองไปรับจ้างท�ำงานต่างถิ่น ท�ำให้เกิดปัญหา
อุปสรรคในการด�ำเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง
3. ปัญหาด้านการเรียนการสอน พบว่า ครูสว่ นใหญ่
ขาดทั ก ษะในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนใน
สภาพที่ครูไม่ครบชั้น และมีจ�ำนวนนักเรียนน้อยใน
แต่ละชั้น ครูสอนไม่เต็มเวลา และไม่เต็มความสามารถ
เพราะครู มี ภ ารกิ จ อื่ น ที่ น อกเหนื อ จากการสอนเป็ น
จ�ำนวนมาก [14] หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้
ไม่ค่อยสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สื่อการเรียน
การสอนและแหล่งการเรียนรู้มีจ�ำนวนจ�ำกัดซึ่งสาเหตุ
มาจากได้ รั บ งบประมาณน้ อ ย สื่ อ เทคโนโลยี แ ละ
การสือ่ สารมีใช้อย่างจ�ำกัด และทีม่ อี ยูก่ ไ็ ม่สามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก
ประชากรมีฐานะยากจน ท�ำให้ไม่มีศักยภาพในการ
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ระดมทรัพยากรเพื่อน�ำมาช่วยสนับสนุนการศึกษาให้
กับโรงเรียน
5. ปัญหาที่เด่นชัดอีกประการหนึ่งของโรงเรียน
ขนาดเล็ ก คื อ การขาดแคลนครู จ� ำ นวนครู ไ ม่ ค รบ
ชั้น ครูไม่ครบตามรายวิชาเอก ต้องใช้ครูวิชาเอกอย่าง
หนึ่งไปสอนอีกวิชาเอกหนึ่ง มีปัญหาครูย้ายออกบ่อย
ครู ไ ม่ ส ามารถจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่
หลากหลายได้ [13] จึ ง ส่ ง ผลท� ำ ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และคุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
จากสภาพปัญหาดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา
ของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในแต่ ล ะยุ ค ที่ ผ ่ า นมาอย่ า ง
ต่อเนื่อง แต่ปัญหาดังกล่าวยังไม่คลี่คลายกับจะมีปัญหา
เพิ่มขึ้นตามบริบทและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น การศึกษาสภาพปัญหาและพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กจากอดีตถึงปัจจุบัน
น่าจะเป็นการศึกษาที่มีความส�ำคัญต่อการจัดการศึกษา
ในปัจจุบันและอนาคต เพราะจะท�ำให้ทราบถึงสภาพ
ปัญหาการจัดการศึกษาในอดีตทีผ่ า่ นมาอันจะนำ� มาเป็น
ข้อมูลในการวางแผน ก�ำหนดนโยบาย เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้สอดคล้องกับศักยภาพ สภาพบริบทและสังคมที่มี
แนวโน้มเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วต่อไป ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึง
มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาสีท่ ศวรรษโรงเรียนขนาดเล็กใน
ประเทศไทยโดยมุ่งศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษา
ในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก วิ เ คราะห์ นโยบาย จุ ด แข็ ง
จุ ด อ่ อ นและปั ญ หาอุ ป สรรคการด� ำ เนิ น งานบริ ห าร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยในช่วงระยะ
เวลา 40 ปีทผี่ า่ นมา เพือ่ เป็นข้อมูลในการกำ� หนดนโยบาย
และวางแผนพั ฒ นาปรั บปรุง แก้ไขการจัด การศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยและโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ วิ เ คราะห์ น โยบาย และการด� ำ เนิ น งาน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จากปี พ.ศ. 2520 ถึง
พ.ศ. 2559
2. เพื่ อ จั ด ท� ำ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในการ
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ของไทย
ขอบเขตของการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพที่ มุ ่ ง
ศึกษาวิเคราะห์ และจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กใน
ประเทศไทยใน 4 ทศวรรษที่ผ่านมา คือ
ทศวรรษที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2520 ถึง 2529
ทศวรรษที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2530 ถึง 2539
ทศวรรษที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง 2549
ทศวรรษที่ 4 ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2559
โดยก�ำหนดแหล่งข้อมูลที่ศึกษาจากแหล่งข้อมูล
ประเภทเอกสารและแหล่งข้อมูลประเภทบุคคลใน 3
ประเด็น ดังนี้
ขอบเขตการศึกษาและวิเคราะห์การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก มี 3 ด้าน ดังนี้
1.สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
		
1.1 ด้านสภาพบริบทของโรงเรียนขนาด
เล็ก ประกอบด้วย จ�ำนวนประชากรวัยเรียน จ�ำนวน
โรงเรียน จ�ำนวนครู นักเรียน การก�ำหนดขนาดโรงเรียน
จ�ำนวนการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของโรงเรียนขนาดเล็ก
และสาเหตุการเกิดโรงเรียนขนาดเล็ก
		
1.2 ด้ า นการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย น
ขนาดเล็ก ประกอบด้วย การบริหารงานด้านบุคคล
การบริหารงานด้านงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป
และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
		
1.3. ด้ า นการจั ดการเรี ยนการสอนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย คุณภาพและมาตรฐาน
การศึ ก ษาของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก การจั ด การเรี ย น
การสอนตามหลักสูตร สื่อและนวัตกรรมการศึกษา

2. ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษา
และสภาพการด�ำเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก ในด้านนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย มาตรการ
กฎหมายระเบียบ และแผนพัฒนาการศึกษา โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กในประเทศไทยด้านการบริหารจัดการศึกษา
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การด�ำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้
ด�ำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจากแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาในขั้นตอนที่ 1
ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ์ส�ำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนขนาดเล็ก “สี่ทศวรรษโรงเรียนขนาดเล็ก
ในประเทศไทย” ผู้วิจัยน�ำแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมของ
แบบสัมภาษณ์ และผู้วิจัยน�ำมาปรับแก้ไขก่อนน�ำไป
สัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด�ำเนินการจัดเก็บจากแหล่ง
ข้อมูล 2 แหล่ง ดังนี้
1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บันทึก รายงาน
และต�ำราที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก และผู้วิจัยด�ำเนินการคัดเลือก
เอกสารหลักฐานข้อมูลจากเอกสาร บันทึก รายงาน
ต�ำราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิทางการ
จัดการศึกษาใน 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย
(1) ผูบ้ ริหารการศึกษาระดับสูง ได้แก่ ผูท้ ี่
เคยด�ำรงต�ำแหน่งในระดับอธิบดี รองอธิบดีในกระทรวง
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ศึกษาธิการ ในช่วงเวลา 2520-2559 จ�ำนวน 6 คน
(2) ผู ้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาระดั บ จั ง หวั ด
และอ�ำเภอใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา อดี ต ผู ้ อ� ำ นวยการประถมศึ ก ษา
จังหวัด ในแต่ละภูมิภาค จ�ำนวน 7 คน คือ ภาคเหนือ
จ�ำนวน 2 คน ภาคกลาง จ�ำนวน 2 คน ภาคอีสาน จ�ำนวน
2 คน และภาคใต้ จ�ำนวน 1 คน
(3) ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ใน 4
ภูมิภาค ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนในปัจจุบันและอดีต
ผูบ้ ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จำ� นวน 15 คน คือ ภาคเหนือ
จ�ำนวน 3 คน ภาคกลาง จ�ำนวน 5 คน ภาคอีสาน จ�ำนวน
5 คน และภาคใต้ จ�ำนวน 2 คน
(4) บุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ระดับจังหวัดและระดับอ�ำเภอ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน จ�ำนวน 5 คน
(5) ผูน้ ำ� ชุมชนท้องถิน่ และคณะกรรมการ
สถานศึกษา จ�ำนวน 10 คน
ขั้ น ตอนที่ 4 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และตี ค วาม
หลักฐานข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการ ดังนี้
1) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 แหล่งตามกรอบ
การศึกษาที่ก�ำหนดโดยพิจารณาหลักฐานที่รวบรวม
ถึงความถูกต้องเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ และความ
สอดคล้องของเนื้อหาตามกรอบการศึกษาที่ก�ำหนดไว้
2) ผู้วิจัยตีความหลักฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เริ่มจากการแปลความหมาย วิพากษ์วิจารณ์จากข้อมูล
แล้วตีความในแนวราบ คือ ตีความโดยยึดล�ำดับเวลา
ก่ อ นหลั ง และด� ำ เนิ น การเรี ย บเรี ย งข้ อ มู ล โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์นโยบาย และการด�ำเนินงาน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จากปี พ.ศ. 2520 ถึง
พ.ศ. 2559 พบว่า
		 1.1 ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2520-2529) เป็น
ช่วงเปลี่ยนผ่านขององค์กร และการเริ่มตั้งส�ำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (สปช.)
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ปั จ จุ บั น คื อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2523 การด�ำเนินงานของ สปช.
เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดตัง้ โรงเรียน
เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้ ป ระชาชน ซึ่ ง ในช่ ว ง
ทศวรรษแรกมีการเปลีย่ นแปลงด้านนโยบายการจัดการ
ศึกษา คือ [1]
1) เปลี่ยนการจัดระบบการศึกษาให้เป็น 6 : 3 : 3
โดยลดชั้นประถมศึกษาลง 1 ปี และเพิ่มชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 1 ปี ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2524 กระทรวง
ศึกษาธิการได้จัดท�ำระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งโรงเรียน
ประถมศึกษาขึ้น มีข้อความส�ำคัญ คือ โรงเรียนประถม
ศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นในชุมชนใด ต้องมีจ�ำนวนนักเรียน
ในแต่ละรายอายุตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไปมาเข้าเรียน ถ้ามี
นักเรียนในแต่ละรายอายุไม่ถึงยี่สิบคน แต่มากกว่าห้า
คนให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนที่อยู่ใกล้
เคียง โรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนสาขาที่จะตั้ง
ขึ้นใหม่จะต้องอยู่ห่างจากโรงเรียนประถมศึกษาเดิม
ตามเส้นทางคมนาคมไม่น้อยกว่าหกกิโลเมตร และ
โรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนสาขาที่จะจัดตั้งขึ้น
ใหม่จะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าหกไร่และเมื่อคาดคะเน
ความเติบโตของโรงเรียนแล้ว ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
สิบตารางเมตรต่อนักเรียนหนึ่งคน
2) มีการก�ำหนดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการรวมและการเลิกล้มโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น
มา ได้ก�ำหนดข้อความส�ำคัญไว้ คือ โรงเรียนประถม
ศึกษาตั้งแต่สองโรงขึ้นไป ซึ่งตั้งอยู่ห่างไม่เกินสาม
กิโลเมตรและมีจ�ำนวนนักเรียนแต่ละโรงเรียนไม่เกิน
120 คน การคมนาคมระหว่างโรงเรียนไม่ล�ำบาก ถ้า
คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดพิจารณาเห็น
ว่า การยุบรวมโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนเดียวกัน
จะท�ำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น
ก็ให้ยุบรวมเป็นโรงเรียนเดียวกันได้ โรงเรียนประถม
ศึกษาตั้งแต่สองโรงขึ้นไปซึ่งตั้งอยู่ห่างกันไม่เกินสาม
กิโลเมตร ถ้าโรงเรียนหนึง่ โรงเรียนใดมีนกั เรียนเกินกว่า
120 คน และโรงเรียนอื่นมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน คณะ
กรรมการการประถมศึกษาจังหวัดอาจพิจารณาเลิกล้ม

โรงเรียนประถมศึกษาตามหลักเกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่ง
คือ โรงเรียนใดมีจ�ำนวนนักเรียนลดลง ด้วยสาเหตุใด ๆ
ก็ตามจนมีนกั เรียนรวมกันไม่ถงึ 20 คน หรือทางราชการ
หมดความจ�ำเป็นที่จะใช้สถานที่ของโรงเรียนประถม
ศึกษาโรงเรียนใดและเห็นสมควรจะใช้สถานที่นั้นเพื่อ
ประโยชน์อย่างอื่นในทางราชการ
3) มีการก�ำหนดนโยบายการเปิดสอนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนประถมศึกษา เมื่อ 8 มีนาคม
พ.ศ. 2525 [1] โดยก�ำหนดให้โรงเรียนที่มีนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่ 20 คน ให้เปิดขยายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ แต่ทงั้ นีค้ วรคำ� นึงถึงแนวโน้มของ
จ�ำนวนนักเรียนในท้องถิน่ ด้วยโดยโรงเรียนทีม่ นี กั เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 น้อยกว่า 20 คน และอยู่ห่างจาก
โรงเรียนอื่นที่มีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่แล้วไม่เกิน 3
กิโลเมตร ควรให้นกั เรียนไปเรียนทีโ่ รงเรียนทีม่ นี กั เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีอยู่แล้ว ยกเว้นมีอุปสรรคทาง
ภูมศิ าสตร์ สำ� หรับโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ กล้กนั หลายโรง มีการ
คมนาคมสะดวกพอสมควรควรจัดให้นักเรียนที่จบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ไปรวมกันทีใ่ ดทีห่ นึง่ ทีเ่ ป็นศูนย์กลาง
โรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 น้อยกว่า
20 คน และอยู่ห่างจากโรงเรียนอื่นที่มีชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 อยูแ่ ล้วเกินกว่า 3 กิโลเมตร ให้เลือกด�ำเนินการ คือ
คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
เป็นราย ๆ หรือใช้วธิ กี ารจัดแบบรวมชัน้ สองระดับหรือ
มากกว่ามารวมกัน โดยการหลอมรวมหลักสูตร หรือ
ใช้สื่อการสอน หรือใช้วิธีการให้นักเรียนสองกลุ่มอายุ
สำ� หรับโรงเรียนทีม่ นี กั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 น้อย
กว่า อยู่ห่างจากโรงเรียนอื่นไม่เกิน 3 กิโลเมตร และที่
ห่างเกิน 3 กิโลเมตร แต่ไม่อาจเปิดขยายได้ให้ดำ� เนินการ
วิ ธี ใ ดวิ ธี ห นึ่ ง ได้ แ ก่ การจั ด งบประมาณช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ กครองในด้านพาหนะ และทุนการศึกษา จะเห็นได้วา่
ในระยะต้น ๆ ของการด�ำเนินงานจัดการศึกษาของชาติ
ยังไม่ได้กล่าวถึงปัญหาการจัดกระท�ำเพื่อแก้ปัญหาใน
โรงเรียนขนาดเล็กอย่างชัดเจนและอย่างจริงจัง เพียงแต่
บอกว่าหากมีนักเรียนน้อยและอยู่ใกล้กันก็ให้รวมกัน
ทั้งนี้ในบางพื้นที่ก็ยังมีการขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้น และ

ด้วยอาจจะเป็นการคมนาคมในสมัยก่อนเป็นอุปสรรค
ในการเดินทาง ท�ำให้มีปริมาณของโรงเรียนขนาดเล็ก
เพิ่มขึ้น ส่วนในประเด็นการขาดแคลนบุคลากรก็ยังไม่
เป็นปัญหาหรืออาจจะอยูใ่ นระยะของการปรับเปลีย่ นให้
เหมาะสมตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
1.2 ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2530-2539) พบว่ า
มีนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้
		
1) ในช่วงต้นทศวรรษมีการเคลื่อนไหว
ทางการศึกษาระดับสากล คือในปี พ.ศ. 2533 องค์การ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรือยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific,
and Cultural Organization : UNESCO) ได้มีการประชุม
ร่วมกันในงาน World Conference on Education for All ที่
อำ� เภอจอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีผแู้ ทนจากประเทศ
ต่าง ๆ จ�ำนวน 155 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ตกลงร่วมมือ
กันในการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานและลดอัตรา
การไม่รู้หนังสือให้มากที่สุดภายในกรอบเวลา 10 ปี
มีขอ้ ตกลงทีเ่ รียกว่า “ปฏิญญาจอมเทียนว่าด้วยการศึกษา
เพือ่ ปวงชน” (Jomtien Declaration “Education for All”)
ซึ่งมีพันธกิจ 6 ประการที่ทุกประเทศจะต้องด�ำเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย คือ [4] [5] (1) ขยายการดูแลเด็ก
ปฐมวัยและกิจกรรมเพือ่ การพัฒนาอืน่ ๆ โดยเฉพาะกลุม่
เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ (2) ขยายโอกาสทางการ
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ ทั่ ว ถึ ง (3) ปรั บ ปรุ ง ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนผ่านมาตรฐานขัน้ ตำ�่ ทีส่ งู ขึน้
(4) ลดอัตราการไม่รู้หนังสือของผู้ใหญ่ในปี พ.ศ. 2543
ให้ได้ครึ่งหนึ่งของอัตราในปี พ.ศ. 2533 โดยเน้นการ
เรียนรู้ของเด็กหญิงและสตรีทั่วถึงภายในปี พ.ศ. 2553
(5) ขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกอบรม
ทักษะที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพของเยาวชนและผู้ใหญ่
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขอนามัยและ
การงานอาชีพที่ดีขึ้น และ (6) เพิ่มพูนความรู้ทักษะ และ
ค่านิยมที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
และครอบครัวในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
		
2) สภาพการดำ� เนินงานจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบาย พบว่า มีการเคลือ่ นไหว
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ของการด� ำ เนิ น งานแก้ ป ั ญ หาในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังที่มีอดีตผู้บริหารการ
ศึกษาหลายได้กล่าวถึงสภาพการด�ำเนินงานเกี่ยวกับ
โรงเรียนขนาดเล็กในช่วงต้นศตวรรษที่ 2 ไว้ว่า
"เวลานั้นคนส่วนใหญ่จะพูดเรื่องปากท้องกับ
หนี้สินของครู โรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่ก็ไม่ค่อยมี
คนพูดถึง ตอนที่เป็นหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอ�ำเภอ
ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไร จนกระทั่งปี พ.ศ. 2536 ช่วงนั้น
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เข้ามาเป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ถึงได้เริ่มมา
ดูว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพมีอะไรบ้าง และขณะนั้น
ก็เป็นช่วงที่มีความชัดเจนในจ�ำนวนนักเรียนที่ลดลง
นอกจากนั้น ครูใหญ่เขาอยากเป็นอาจารย์ใหญ่มากกว่า
เขาก็เลยเริม่ ดิน้ รนทีจ่ ะขอปรับตำ� แหน่งโดยนับทีจ่ ำ� นวน
เด็ก มันมีเกณฑ์หนึง่ ทีน่ บั ปริมาณจำ� นวนเด็กในโรงเรียน
จากอาจารย์ไปเป็นผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน ฉะนัน้ โรงเรียน
ขนาดเล็กก็เริม่ ชัดเจนตรงผลประโยชน์ของผูบ้ ริหารด้วย
แล้วก็มาเริม่ ชัดเจนทีค่ ณ
ุ ภาพ เริม่ พูดถึงคุณภาพมากขึน้ ”
ในประเด็ น ดั ง กล่ า วอี ก ท่ า นหนึ่ ง ได้ ใ ห้ ข ้ อ สั ง เกต
เพิ่มเติมว่า
“จากปฏิญญาการศึกษาเพื่อปวงชนดังกล่าว เกิด
นโยบายทางการศึ ก ษาที่ ส� ำ คั ญ คื อ มี ก ารเปิ ด ขยาย
โรงเรียนขยายโอกาสมากขึ้น ท�ำให้จ�ำนวนโรงเรียน
ขนาดเล็กทรงตัวหรืออาจลดลง (เนื่องจากมีนักเรียน
ยังคงเรียนต่อชั้น ม.1) ขณะเดียวกันเราต้องยอมรับว่า
การคมนาคมดี ขึ้ น การคุ ม ก� ำ เนิ ด เริ่ ม ได้ ผ ลมากขึ้ น
ตัวป้อน คือ เด็กในชนบทจะลดลง ท�ำให้สภาวะปัญหา
ของโรงเรียนขนาดเล็กเริ่มเกิดขึ้น เราจะพบปัญหาใน
ปัจจุบัน และเริ่มมีการยุบโรงเรียนมากขึ้น”
นอกจากนี้มีอดีตผู้บริหารการศึกษาท่านหนึ่งได้
สะท้อนเปรียบเทียบให้เห็นเกีย่ วกับการใช้ทรัพยากรใน
โรงเรียนขนาดเล็กว่า
“โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ของเรามี ม ากเกิ น ไป ทุ ก
ประเทศมีโรงเรียนขนาดเล็กกันทั้งนั้น แต่โรงเรียน
ขนาดเล็กของเขาจะมีสัดส่วนจะไม่เกินร้อยละ 30 ของ
โรงเรียนทัง้ หมด แต่ของเรากลับกันโรงเรียนขนาดใหญ่
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มีไม่ถึงร้อยละ 30 ที่เหลือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทั้งนั้น
ท�ำให้เงินของเราไม่พอใช้ไม่เพียงพอที่จะสร้างคุณภาพ
ทางด้านการศึกษาได้ จึงต้องหาทางลดสัดส่วนโรงเรียน
ขนาดเล็กลง แต่คงทำ� ทันทีไม่ได้ เพราะโรงเรียนสร้างมา
นานแล้ว”
ยังมีอดีตผู้บริหารการศึกษาอีกท่านหนึ่งได้ให้
ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
“ช่วงต้นทศวรรษที่สอง ขณะนั้นยังไม่มีแนวคิด
ในการยุบโรงเรียน แต่สิ่งที่ต้องเผชิญคือปัญหาจ�ำนวน
เด็กลดลง จ�ำนวนเด็กลดลงเยอะเพราะกระแสความนิยม
โรงเรียนเอกชนเพิ่มขึ้น และเป็นค�ำตอบให้กับนักการ
ศึกษาได้วา่ ถ้าโรงเรียนมีบริการทีด่ ี คุณภาพดี ผูป้ กครอง
ก็จะให้ลูกไปเรียนที่ไม่ให้ไปเพราะไม่มีเงินหลายอย่าง
จิปาถะ ซึ่งโรงเรียนเอกชนด�ำรงอยู่ได้เพราะเหตุนี้”
สำ� หรับนโยบายการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เริม่
ประมาณปี พ.ศ. 2535 มอบให้ผอู้ ำ� นวยการประถมศึกษา
จังหวัดไปด�ำเนินการ ดังค�ำกล่าวที่ว่า “ในสมัยก่อนจะ
ต้องเจรจากับผู้น�ำท้องถิ่น ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาจังหวัด (สปจ.) ต้องออกกฎกติกาโรงเรียน
ที่มีเด็กต�่ำกว่า 40 คน จะไม่บรรจุครูใหญ่ เหลือแต่ครู
น้อย เหมือนกับการตอนกิ่งไม้ ตายก็ยุบ แผ่วก็ยุบ ถ้า
ไม่มีปัญหาในการเดินทางหรือการคมนาคม สะดวก
ก็ยุบได้ แต่ถ้าไปอยู่ในที่มีปัญหาในการเดินทางจะไป
ยุบเขาไม่ได้ เช่น จังหวัดน่าน”
1.3 ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2540-2549) พบว่ามี
นโยบายการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้
		
1) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ส� ำ คั ญ ของ
การศึ ก ษาไทย โดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก ร
พุทธศักราช 2540 ได้ก�ำหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษา คือ ออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกสองฉบับ
ได้บัญญัติระบบการศึกษาไว้ในมาตรา 16 ก�ำหนดให้มี
การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา และ
ในมาตรา 17 ก�ำหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับจ�ำนวน

เก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่
สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ
ในปี พ.ศ. 2545 ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ (ชื่อขณะนั้น) ได้ก�ำหนดเป็น
นโยบายการดำ� เนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
ในหลายประเด็น คือ สนับสนุนให้มีการลดจ�ำนวน
โรงเรียนขนาดเล็กโดยการรวมหรือเลิกล้ม เพิม่ ศักยภาพ
การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นหลั ก และโรงเรี ย น
เป้ า หมายในการพั ฒ นาโดยพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทุกด้าน ส่งเสริมโรงเรียน
ขนาดเล็กทีไ่ ม่สามารถรวมหรือล้มเลิกได้โดยการพัฒนา
คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยรู ป แบบที่ เ หมาะสม
ในแต่ละพื้นที่ และให้มีการถ่ายโอนโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปี พ.ศ. 2547 นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ได้บรรยาย
พิเศษในการประชุมชี้แจงโครงการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นผู้รับ
ผิดชอบโครงการนโยบายการพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ที่
โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร สรุปได้ ดังนี้
[6] (1) โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีจ�ำนวนนักเรียนต�่ำกว่า
120 คน ทัว่ ประเทศเป็นหนึง่ ในยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั ิ
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เด็กในชนบท
ยากจนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
ซึ่งการศึกษาของชาติจะทิ้งให้ชนบทไม่เติบโตไม่ได้
จึงจำ� เป็นต้องเร่งการพัฒนา ฉะนัน้ ความเร็วของการเร่ง
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กจึงต่างกันกับการพัฒนา
โรงเรียนในเมืองที่จ�ำเป็นต้องเร่งความเร็วมากขึ้น ค�ำว่า
“เร่ง” หมายถึง เร่งพัฒนาในทกด้าน คือ วัสดุ อุปกรณ์
วิธีการ งบประมาณ บุคลากร (2) กระบวนการยกระดับ
โรงเรียนขนาดเล็ก จ�ำเป็นต้องใช้วิธีการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กและกระบวนการต่าง ๆ เข้าไปพัฒนา เช่น
การจัดวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ การจัดสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกในการเรี ย นรู ้ อาทิ การจั ด รถโมบาย

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เข้าไปช่วยสอนคอมพิวเตอร์แก่
นักเรียน การหมุนเวียนครูเข้าไปสอน การจัดอบรมครู
ด้านภาษาอังกฤษ และ ICT ซึง่ จะเป็นส่วนสำ� คัญของการ
พัฒนาเครือข่ายครูดว้ ยกันต่อไป (3) สภาพของโรงเรียน
ขนาดเล็กมีความแตกต่างกัน ดังนั้นไม่ควรตั้งกติกา
การทำ� งานหรือคำ� สัง่ ทีด่ นิ้ ไม่ได้ แต่ควรให้ผบู้ ริหารโรงเรียน
เสนอวิธีการพัฒนาการท�ำงานและความต้องการเข้ามา
โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ควบคุมคุณภาพของครู
และนักเรียน เช่น บางโรงเรียนในห้องเรียนเดียวมี 2
ชั้นเรียน แต่มีครูคนเดียวสอน ลักษณะเช่นนี้ต้องฟังครู
ผู้สอนว่าต้องการอะไร และ (4) นักเรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็ ก ต้ อ งมี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น ภายในสิ้ น ปี ก ารศึ ก ษา
2547 ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น แต่หาก
การพั ฒ นายั ง ได้ ผ ลเหมื อ นเดิ ม และไม่ เ ป็ น ไปตาม
เป้ า หมาย ก็ จ� ำ เป็ น ต้ อ งหาแนวทางตรวจสอบและ
วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป
2) สภาพการด�ำเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กตามนโยบาย พบว่า มีการด�ำเนินการในระดับ
กรม (สปช. ขณะนัน้ ) ได้สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถ
ยุบรวม หรือเลิกล้มโรงเรียนได้เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ไม่สามารถพัฒนา หรือไม่มีตัวป้อนหรือไม่
สามารถจัดสรรครูเข้าไปสอนได้ครบชั้นเรียน โดยจัด
ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10 บาท/
คน/วัน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�ำหนดตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/627 ลงวันที่ 30
มีนาคม 2542 จ�ำนวน 200 วันต่อปีการศึกษา ทั้งนี้ ตาม
นโยบายจะต้องจัดค่าพาหนะให้นกั เรียนทุกคนจนจบชัน้
สูงสุดของโรงเรียนทีไ่ ปเรียนรวมและจัดให้นกั เรียนใหม่
ในชั้นอนุบาล 1 หรือประถมศึกษาปีที่ 1 หรือเด็กที่ย้าย
ครัวเรือนเข้ามาในเขตบริการของโรงเรียนมาเรียนรวม
ทุกคน ในปีการศึกษาต่อไปอีก 2 ปีการศึกษาหลังจาก
นั้นจัดให้ตามเกณฑ์นักเรียนห่างไกลเกิน 3 กิโลเมตร
ในปี พ.ศ. 2540 เกิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โดยเงื่ อ นไข
การกู้ยืมเงินของรัฐบาลนั้น ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย
(ADB : The Asian Development Bank) ได้เสนอแนะ
ให้ไทยก�ำหนดอัตราครูต่อนักเรียนที่ 1 : 25
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1.4 ทศวรรษที่ 4 (พ.ศ. 2550-2559) พบว่ามี
นโยบายการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้
รัฐบาลได้ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพส่งผลให้นกั เรียนได้รบั โอกาสทางการ
ศึกษาอย่างทัว่ ถึง และมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ก�ำหนดเป็น 4
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ [7]
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบวางแผนและ
การบริหารจัดการ ประกอบด้วย การพัฒนาระบบวางแผน
การจัดตัง้ และพัฒนาโรงเรียนในแต่ละ สพท. การพัฒนา
ระบบข้ อ มู ล และสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการส�ำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน และการสร้างแรงจูงใจแก่
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน
และการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร
และการเรี ย นการสอนส� ำ หรั บ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก
การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนการผลิต
และใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ
การเรียนการสอน การนิเทศ ติดตาม ก�ำกับ และการวิจัย
และพัฒนาสื่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความพร้อมและ
ความเข้มแข็งของโรงเรียน ประกอบด้วย การจัดท�ำ
มาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็ก การปรับปรุงและพัฒนา
สถานที่เรียน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัด
อัตรากำ� ลังครู การพัฒนาผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูผสู้ อน
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ�ำเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองให้เข้มแข็ง การส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วม การเตรียม
ความพร้อมในการมีส่วนร่วม การจัดให้มีระบบและ
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กลไกในการระดมทรัพยากร และการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม
ในปี พ.ศ. 2555 นายสุชาติ ธาดาธำ� รงเวช รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้กับผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2555 [8] ว่า ต้องการให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดการ
ศึกษาเพือ่ ให้นกั เรียนมีอนาคต ไม่ได้ตอ้ งการยุบโรงเรียน
เพียงแต่เสนอแนะให้ไปร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ เพื่อต้องการเน้นให้
สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่
และมีคุณภาพ ซึ่งต้องท�ำความเข้าใจครูผู้สอน รวมทั้ง
ผู้ปกครอง และชุมชนด้วย โดยมอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับโรงเรียนขนาดเล็กไว้ ดังนี้ (1) นโยบายหลัก คือ
การให้โอกาสนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจึง
ให้ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เสมือนว่าเป็นลูกหลาน
การศึกษาที่มีคุณภาพควรมีให้ทั่วถึง ไม่ใช่มีแต่ในเมือง
(2) ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กไปเรียน
รวมกับโรงเรียนใหญ่ หรือโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกัน
และมีพาหนะเดินทางที่สะดวกปลอดภัย การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจ�ำนวน 120 คน
ลงมามีเป้าหมายเพื่อไม่ให้นักเรียนเหล่านั้นเสียโอกาส
ที่จะได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ (3) การควบรวม
โรงเรียน เป้าหมายคือให้นักเรียนมีคุณภาพดีขึ้น ต้อง
จัดหาอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยให้เท่าเทียมกัน และ
หากเนือ้ หาสาระวิชาไหนยาก ให้จดั หาครูเก่ง ๆ มาสอน
นักเรียนในโรงเรียนควบรวม (4) ให้ผู้ปกครองเป็นคน
ตัดสินใจว่าอนาคตตองลูกจะเรียนทีไ่ หน อยูอ่ ย่างไร รัฐ
จะสนับสนุนงบประมาณทั้งค่าพาหนะเดินทาง หรือจัด
รถรับส่งนักเรียน และครู เดินทางไปโรงเรียนที่ไปควบ
รวม และ (5) โรงเรียนใดที่อยู่ห่างไกล หรือพื้นที่พิเศษ
ไม่สามารถควบรวมกับโรงเรียนใดได้ ควรจัดระบบการ
สอนทางไกลเข้ามาช่วย และให้ผู้ปกครองและท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนมากขึ้น
ดั ง นั้ น ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน จึงได้ก�ำหนดให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จัดทำ� แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
รองรับแนวคิดข้างต้น และกำ� หนดยุทธศาสตร์ มาตรการ
เป้าหมาย และงบประมาณรองรับ เพื่อเป็นกรอบคิด
ให้หน่วยงานทุกระดับได้ใช้เป็นแนวทางการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กให้บรรลุเป้าหมาย โดยก�ำหนดระยะ
เวลาด�ำเนินการ เป็น 3 ระยะ คือ [8]
ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2555-2556
ภายในปีการศึกษา 2556 จะสามารถรวมโรงเรียน
ได้ จ�ำนวน 5,816 โรงเรียน โดยให้เร่งรัดด�ำเนินการตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนด ดังนี้
1. ภายในปี ก ารศึ ก ษา 2555 รวมโรงเรี ยนที่ มี
จ�ำนวนนักเรียนไม่เกิน 40 คน จ�ำนวน 2,616 โรงเรียน
2. ภายในปี ก ารศึ ก ษา 2556 รวมโรงเรี ยนที่ มี
จ�ำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน จ�ำนวน 3,200 โรงเรียน
ส�ำหรับโรงเรียนที่มีจ�ำนวนนักเรียน 61-120 คน
หากประสงค์และมีความพร้อมก็สามารถดำ� เนินการรวม
โรงเรียนได้
ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557-2558
ภายในปีการศึกษา 2558 จะสามารถรวมโรงเรียน
ได้ จ�ำนวน 6,429 โรงเรียน โดยให้เร่งรัดด�ำเนินการตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนด ดังนี้
1. ภายในปี ก ารศึ ก ษา 2557 รวมโรงเรี ยนที่ มี
จ�ำนวนนักเรียนไม่เกิน 80 คน จ�ำนวน 3,424 โรงเรียน
2. ภายในปี ก ารศึ ก ษา 2558 รวมโรงเรี ยนที่ มี
จ�ำนวนนักเรียนไม่เกิน 100 คน จ�ำนวน 3,005 โรงเรียน
ส�ำหรับโรงเรียนที่มีจ�ำนวนนักเรียน 101-120 คน หาก
ประสงค์และมีความพร้อมก็สามารถด�ำเนินการรวม
โรงเรียนได้
ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559-2560
ภายในปีการศึกษา 2560 รวมโรงเรียนที่มีจ�ำนวน
นักเรียน 101-120 คน จ�ำนวน 2,424 โรงเรียน
ส� ำ หรั บ การขั บ เคลื่ อ นตามนโยบายข้ า งต้ น
นายชินภัทร ภูมริ ตั น เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไข
ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ�ำนวนนักเรียนน้อยกว่า
60 คน ซึ่งได้มีการมอบหมายให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ รวม 182 เขต ยกเว้น
สพป.กทม. ไปจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็กในพื้นที่อย่างชัดเจน และให้ส่งแผนดังกล่าวให้
สพฐ. พิจารณาเพื่อจะรู้ข้อมูลที่แน่นอนว่า มีโรงเรียน
ใดขนาดเล็ก แห่งใดบ้างต้องยุบเลิก โดยให้หลักการกับ
เขตพื้นที่การศึกษาในการจัดท�ำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก
ว่าก่อนจะเสนอยุบเลิก หรือยุบรวมโรงเรียนแห่งใดนั้น
จะต้องผ่าน 3 ขั้นตอนที่ส�ำคัญก่อน โดยเริ่มต้นจากการ
เร่งรัดพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กแห่งนั้น พร้อม
กับการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดท�ำแผนที่ตั้งของโรงเรียน
การรวมกลุม่ โรงเรียนเพือ่ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
ร่วมกัน การนำ� เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
ศึกษา หากผ่าน 2 ขั้นตอนแรกแล้ว โรงเรียนแห่งนั้น
ยังมีจ�ำนวนนักเรียนลดลง และได้มีการหารือประชาคม
ชุมชน จนได้รับความเห็นชอบให้ยุบเลิกโรงเรียนได้
ส�ำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษานัน้ สพฐ.ได้พฒ
ั นา
โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา หรือ
Obec Channel ซึ่งมีผังรายการต่าง ๆ ที่น่าสนใจและ
สามารถน�ำระบบดังกล่ าวมาเติมเต็มให้กับโรงเรียน
ขนาดเล็ ก ที่ มี ค รู ส อนไม่ ค รบชั้ น และไม่ ค รบวิ ช าได้
โดยผังรายการจะมีเนื้อหาครอบคลุมการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษาเป็นหลัก
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กในระดับเขตพื้นที่การศึกษาของไทย พบว่า
นักบริหารการศึกษา และนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นความ
จ�ำเป็นต้องมีการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็กเพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนอย่างจริงจัง จึงน�ำ
เสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
		
2.1 สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ควรจัด
ท�ำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนควบรวมครอบคลุม
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และด้าน
การบริหารงานทัว่ ไป รวมทัง้ การจัดการทรัพย์สนิ ทีด่ นิ
ฯลฯ ของโรงเรียนที่ถูกควบรวม โดยเฉพาะเรื่องอาคาร
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สถานที่ ซึ่งไม่ควรปล่อยปละ ละเลยให้เป็นที่รกร้าง
		
2.2 โรงเรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถควบรวม
กับโรงเรียนอื่นได้ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควร
ดูแลช่วยเหลือให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ ด้วยเทคนิควิธีการหลากหลาย เช่น สนับสนุน
ให้สอนแบบคละชัน้ การใช้สอื่ การเรียนทางไกล การจัด
สือ่ วัสดุอปุ กรณ์และการพัฒนาสิง่ แวดล้อมของโรงเรียน
สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย เป็นต้น
		
2.3 ในหลายกรณี ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา อาจไม่สามารถรวมโรงเรียนได้ทนั ที หรือรวม
ได้หมดทัง้ โรงเรียน อาจก�ำหนดการรวมเป็นบางช่วงชัน้
ค่อยด�ำเนินการเป็นระยะ และรวมหมดทั้งโรงเรียน
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
		
2.4 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควร
มีหลักประกันว่า การควบรวมโรงเรียนจะไม่ท�ำให้
ผู้เกี่ยวข้องสูญเสียสิทธิที่มีอยู่เดิมและเพื่อให้การควบ
รวมเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย จึ ง ควรแต่ ง ตั้ ง คณะ
กรรมการ ประกอบด้ วย รองผู ้ อ� ำนวยการเขตพื้ น ที่
การศึกษาฝ่ายบุคคล ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ นโยบายและแผน
ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุม่ สินทรัพย์
และผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มวางแผนและปฏิ บั ติ ก าร
รวมโรงเรียน
การอภิปรายผล
1.จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนขนาดเล็กแบบเรียนรวมในช่วง
ทศวรรษที่ 2 ถึง 4 (พ.ศ. 2530-2559) คือ รูปแบบศูนย์
โรงเรียนทีม่ นี กั เรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวม
ในโรงเรียนที่ตั้งศูนย์ ทุกชั้นเรียน เนื่องมาจากโรงเรียน
ขนาดเล็กมีปญ
ั หามีครูไม่ครบชัน้ และไม่ครบกลุม่ สาระ
จึงเป็นการรวมกันเฉพาะด้านวิชาการ ส่วนการบริหาร
ด้านอื่น ๆ ยังคงลักษณะเดิม และเป็นการรวมนักเรียน
ในกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน มีสภาพภูมิประเทศและสภาพ
แวดล้อมทีใ่ กล้เคียงกัน การคมนาคมค่อนข้างไม่มปี ญ
ั หา
และระยะทางระหว่างโรงเรียนไม่เกิน 3 กิโลเมตร ซึ่ง
สอดคล้องกับโกศล ปราค�ำ และวัชราภรณ์ วัตรสุข [9]
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ที่พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ขนาดเล็ ก เป็ น แบบศู น ย์ โ รงเรี ย น ท� ำ ให้ นั ก เรี ย นมี
การเรียนรู้ได้ครบทุกกลุ่มสาระ สามารถช่วยแก้ปัญหา
ของโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น และไม่ครบกลุ่มสาระ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จากผลการวิ จั ย พบว่ า การบริ ห ารจั ด การ
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี
การยุบรวมโรงเรียน อาจเนื่องมาจากโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ มี จ� ำ นวนนั ก เรี ย นไม่ ถึ ง เกณฑ์ และมี ป ั ญ หาครู ไ ม่
ครบชั้น ไม่ครบกลุ่มสาระ งบประมาณมีไม่เพียงพอ
ผู้เกี่ยวข้องจึงเห็นด้วยกับการยุบรวมโรงเรียนเพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนมีครูครบชัน้ และครบกลุม่ สาระ
ซึ่งสอดคล้องกับสุทัศน์ ประสาธน์สุวรณ์ [10] ที่พบว่า
ผู้บริหาร ครูผู้สอนโรงเรียนหลักและโรงเรียนยุบรวม
ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา
และวัตถุประสงค์ของการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
และเห็นด้วยกับนโยบายการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ว่ามีประโยชน์ต่อผู้เรียน
3. จากผลการวิจยั พบว่า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดท�ำแผนการ
บริหารจัดการโรงเรียนควบรวมครอบคลุมทัง้ 4 ด้าน คือ
ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารงาน
ทัว่ ไป สืบเนือ่ งจาก การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ไม่ ไ ด้ มี ป ั ญ หาทางวิ ช าการเรื่ อ งการจั ด การเรี ย น
การสอนเท่านัน้ แต่ยงั มีปญ
ั หาในการบริหารงานทุกด้าน
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ชาลิ นี ก� ำ ลั ง งาน [11] ที่ พ บว่ า
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานการเงิน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก คือ การขาดเจ้าหน้าที่การเงิน
ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้น ไม่ครบกลุ่มสาระ
การที่ครูยังต้องมาท�ำเรื่องการเงินอีก ท�ำให้โรงเรียน
ขนาดเล็กประสบปัญหารอบด้าน
ข้อเสนอแนะ
1.ข้ อ เสนอแนะในการน� ำ ผลการวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์

		
1.1 จากผลการวิ จั ย พบว่ า รู ป แบบ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
ประสิทธิภาพ คือ การจัดแบบเรียนรวมในโรงเรียนทีต่ งั้
เป็นศูนย์ทกุ ชัน้ เรียน ดังนัน้ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ควรมีการจัดท�ำฐานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อจะได้สามารถน�ำข้อมูลมาใช้ใน
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
		
1.2 จากผลการวิจัย พบว่า การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มปี ระสิทธิภาพ จำ� เป็นต้อง
มีการยุบรวมโรงเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
มีคุณภาพ มีทรัพยากรในการจัดการศึกษาที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังนั้น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมี
การวางแผนระยะยาวในการยุ บ รวมโรงเรี ย น โดย
พิจารณาถึงความพร้อมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		
2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก
		
2.2 ควรมีการวิจัยเชิงประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
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การแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนาในภาษาไทย : การศึกษากลวิธีทางภาษา
กับข้อค�ำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ
The correction making in Thai : A study of linguistics strategies and
native speakers’motivational concerns
สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ 1*
Sittitam Ongwuttiwat 1*
บทคัดย่อ
บทความวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ต้องการศึกษากลวิธที างภาษาทีผ่ พู้ ดู ภาษาไทยใช้ในการแก้ความเข้าใจผิดของ
คู่สนทนาและข้อค�ำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่ผู้พูดภาษาไทยค�ำนึงถึงในการเลือกใช้กลวิธีทางภาษาในการแก้
ความเข้าใจผิดของคู่สนทนาตามแนวคิดวัจนปฏิบัติศาสตร์แนวปลดปล่อย (Emacipatory Pragmatics) โดยใช้
แบบสอบถามประเภท Discourse Completion Test (DCT) จากกลุม่ ตัวอย่างผูพ้ ดู ภาษาไทยทีเ่ ป็นนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีทั้งจากคณะสายวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 จ�ำนวน 100 คน และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่าผู้พูดภาษาไทยเลือกใช้กลวิธีทางภาษาแบบลดน�้ำหนักความรุนแรง
ในการแก้ความเข้าใจผิดคู่สนทนามากกว่ากลวิธีทางภาษาแบบตรงไปตรงมา ส่วนข้อค�ำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือ
ปัจจัยทีผ่ พู้ ดู ภาษาไทยค�ำนึงถึงในการเลือกใช้กลวิธที างภาษาในการแก้ความเข้าใจผิดคูส่ นทนามี 2 ส่วน คือ 1) ข้อคำ� นึง
ทีเ่ ป็นเหตุจงู ใจหรือปัจจัยในส่วนทีเ่ ป็นวัตถุประสงค์ของการสนทนา และ 2) ข้อคำ� นึงทีเ่ ป็นเหตุจงู ใจหรือปัจจัยในส่วน
ที่เป็นปริบทของการสนทนา โดยการรักษาความสัมพันธ์ของคู่สนทนาเป็นข้อค�ำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่ผู้พูด
ภาษาไทยส่วนใหญ่ค�ำนึงถึงมากที่สุดในการใช้กลวิธีทางภาษาในการแก้ความเข้าใจผิด พฤติกรรมทางภาษาดังกล่าว
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม 4 ประการ ได้แก่ (1) การมีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพา (an interdependent
view of self) (2) ความเป็นสังคมแบบอิงกลุ่ม (collectivism) (3) ความเป็นสังคมแบบให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (interpersonal orientation) และ (4) ความเป็นวัฒนธรรมปริบทสูง (High context culture)
ค�ำส�ำคัญ : กลวิธที างภาษา การแก้ความเข้าใจผิดของคูส่ นทนาในภาษาไทย ข้อค�ำนึงทีเ่ ป็นเหตุจงู ใจ ภาษากับวัฒนธรรม
วัจนปฏิบัติศาสตร์แนวปลดปล่อย
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
*

อาจารย์ประจำ� สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Lecturer of faculty of liberal arts, Thammasat University

านท
ะเบียน

่งเส
สสำนักส

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

รมิ
ง
งานวชิ าการและษา
บณ
ั ฑิตศึก

117

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�ำ
ในบรรดาการปฏิสัมพันธ์หลากหลายประเภท
การแก้ ค วามเข้ า ใจผิ ด ของคู ่ ส นทนานั บ เป็ น
การปฏิสัมพันธ์ลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจศึกษา เนื่องจาก
การปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นปฏิสัมพันธ์ที่มักเกิดขึ้น
ในชี วิ ต ประจ�ำ วัน อีกทั้งเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่ผู้พูด
จ�ำเป็นต้องเลือกว่าจะเลือกใช้กลวิธีทางภาษาอย่างไร
ในการแก้ความเข้าใจผิดดังกล่าว
ในวัฒนธรรมไทย คนไทยมักไม่แก้ความเข้าใจผิด
ของคู่สนทนาอย่างตรงไปตรงมาเพราะสังคมไทยเป็น
สังคมที่หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า และคนไทยมักแก้ไข
ความขัดแย้งด้วยการประนีประนอม (Klusner) [1]
สังเกตได้จากการที่เรามีส�ำนวน “น�้ำขุ่นไว้ใน น�้ำใสไว้
นอก” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แม้เราจะรู้ว่าคู่สนทนาเข้าใจ
ข้อมูลบางอย่างคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง เราก็
ไม่อาจแสดงออกมาให้ใครรู้ นอกจากนี้คนไทยยังมีวิธี
จัดการกับการแก้ไขความเข้าใจผิดของคูส่ นทนาโดยวิธี
ประนีประนอมเพื่อไม่ให้กระทบจิตใจของผู้อื่น ดังใน
ส�ำนวน “บัวไม่ให้ช�้ำ น�้ำไม่ให้ขุ่น” เป็นต้น
อย่างไรก็ตามแม้ว่าคนไทยจะเห็นว่าการแก้ความ
เข้าใจคู่สนทนาด้วยวิธีรุนแรงหรือท�ำลายความสัมพันธ์
คู่สนทนาอย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น แต่การแก้ความเข้าใจผิดของ
คู่สนทนาก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ�ำวัน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจว่าเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่คนไทยต้องแก้
ความเข้าใจผิดคู่สนทนา คนไทยจะเลือกใช้กลวิธีทาง
ภาษาอย่างไรในการสร้างปฏิสัมพันธ์
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่างานวิจยั ทีศ่ กึ ษา
การแก้ความเข้าใจผิดในภาษาไทย ได้แก่ งานวิจัยของ

ปราณี โหมดหิรัญ [2] ที่ศึกษาการแก้ความเข้าใจผิด
ของคู่สนทนาแบบการศึกษาข้ามวัฒนธรรม (ศึกษาจาก
ผู้พูดภาษาไทยและผู้พูดภาษาอเมริกัน) และการศึกษา
การแก้ความเข้าใจผิดคู่สนทนาแบบการศึกษาภาษาใน
ระหว่างหรือการศึกษาการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติของ
ผู้พูดที่เรียนภาษาอื่นเป็นภาษาที่สอง (ศึกษาจากผู้พูด
ภาษาไทยทีเ่ รียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีส่ อง) ตามกรอบ
แนวคิดเรือ่ งความสุภาพของบราวน์และเลวินสัน (Brown,
and Levinson [3] และจากการศึกษายังไม่พบว่ามีงานวิจยั
ใดที่ศึกษาการแก้ความเข้าใจของคู่สนทนาในภาษาไทย
จากมุมมองเจ้าของภาษาและปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม
ดังนั้นในบทความวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ต้องการศึกษาการแก้ความเข้าใจผิดในภาษาไทยโดย
มุ่งพิจารณาที่มุมมองเจ้าของภาษาและปัจจัยทางสังคม
วัฒนธรรม ซึ่งมีค�ำถามการวิจัยว่า ผู้พูดภาษาไทยเลือก
ใช้กลวิธีทางภาษาอย่างไรในการแก้ความเข้าใจผิดของ
คู่สนทนา และเมื่ออยู่ในสถานการณ์การแก้ความเข้าใจ
ผิด ผู้พูดภาษาไทยค�ำนึงถึงข้อค�ำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือ
ปัจจัยใดบ้างในการแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา
แนวคิดหรือทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษากลวิธีท างภาษาที่ใช้ในการแก้ความ
เข้าใจผิดของคู่สนทนาในภาษาไทยและข้อค�ำนึงที่เป็น
เหตุจงู ใจนีเ้ ป็นไปตามแนวทางทีเ่ รียกว่า “Emancipatory
Pragmatics” หรือ “วัจนปฏิบตั ศิ าสตร์แนวปลด-ปล่อย 1”
แนวคิดวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์แนวปลดปล่อย (Emancipatory
Pragmatics) คิดขึ้นโดย Hanks, Ide, and Katagiri [5]
เป็นแนวคิดที่เกิดมาจากความร่วมมือของนักวิชาการ
หลากหลายแขนงสาขาทัง้ นักภาษาศาสตร์ นักมานุษยวิทยา
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นั ก สั ง คมวิ ท ยา ตลอดจนนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ป ริ ช าน
ทีม่ คี วามมุง่ มัน่ และยึดอุดมการณ์เดียวกัน คือ การวิเคราะห์
ภาษาโดยไม่ ล ะเลยสามั ญ ส� ำ นึ ก (common sense)
ของเจ้าของภาษาในสังคมวัฒนธรรมนั้น ๆ
แนวคิดดังกล่าวพยายามเสนอและตั้งค�ำถามว่า
ทฤษฎีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
(Established framework) สามารถอธิบายการปฏิสมั พันธ์
ของคนในสั ง คมที่ มี โ ครงสร้ า งและระบบวิ ธี คิ ด
แตกต่างจากสังคมตะวันตกซึ่งเป็นสังคมของเจ้าของ
ทฤษฎี ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมหรื อ ไม่ อย่ า งไร และการ
พรรณนาปรากฏการณ์ ท างภาษาต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ควรพิจารณาจากมุมมองเจ้าของภาษาหรือปัจจัยทาง
วัฒนธรรมในสังคมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนให้มีการ
สร้างกรอบการวิเคราะห์วถิ กี ารปฏิสมั พันธ์ทกี่ ลัน่ กรอง
มาจากความคิดหรือค่านิยมของสังคมนั้น ๆ เอง
ในบทความวิ จั ย นี้ ผู ้ วิ จั ย จะได้ ศึ ก ษาการแก้
ความเข้ า ใจผิ ด ของคู ่ ส นทนาในภาษาไทยตามแนว
วั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร์ แ นวปลดปล่ อ ย (Emancipatory
Pragmatics) โดยมุ่งพิจารณาปรากฏการณ์ทางภาษา
ดังกล่าวจากมุมมองเจ้าของภาษาและปัจจัยในสังคม
วั ฒ นธรรมตามแนวทางที่ วั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร์ แ นว
ปลดปล่อย (Emancipatory Pragmatics) เสนอไว้
นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
1. การแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา
การแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา ในบทความ
วิ จั ย นี้ หมายถึ ง การที่ ผู ้ พู ด เลื อ กใช้ ก ลวิ ธี ท างภาษา
เพื่อแก้ความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนของคู่สนทนา
เกี่ยวกับข้อมูลหรือเหตุการณ์บางอย่าง
2. กลวิธีทางภาษา
กลวิธที างภาษา ในบทความวิจยั นี้ หมายถึง วิธกี าร
ทางภาษาที่ผู้พูดใช้เพื่อแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา
3. ข้อค�ำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ
ข้ อ ค� ำ นึ ง ที่ เ ป็ น เหตุ จู ง ใจ ในบทความวิ จั ย นี้
1

หมายถึงปัจจัยทีผ่ พู้ ดู ภาษาไทยคำ� นึงถึงเมือ่ ต้องเลือกใช้
กลวิธีทางภาษาในการแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา
ขอบเขตของการวิจัย
เนื่องจากบทความวิจัยนี้ ผู้วิจัยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาการแก้ความเข้าใจผิด
ของคู่สนทนาใน 2 ประเด็น คือ 1) เพื่อศึกษากลวิธีทาง
ภาษาที่ผู้พูดภาษาไทยใช้ในการแก้ความเข้าใจผิดของคู่
สนทนา และ 2) เพื่อศึกษาข้อค�ำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือ
ปัจจัยที่ผู้พูดภาษาไทยค�ำนึงในการเลือกใช้กลวิธีทาง
ภาษาในการแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา ดังนั้นวิธี
การเก็บข้อมูลและขอบเขตของข้อมูลจึงแบ่งออกเป็น 2
ส่วน ดังนี้
1. ส่วนที่เป็นกลวิธีทางภาษาที่ผู้พูดภาษาไทยใช้
ในการแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามหรือที่เรียก
ว่า Discourse CompletionTest (DCT 2) เป็นเครื่อง
มื อ ในการวิ จั ย จากนั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทั้ ง
จากคณะสายวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่ 1
ถึงปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จ�ำนวน 100
คน ทั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งสถานการณ์การแก้ความเข้าใจผิดคู่
สนทนาในแบบสอบถามออกเป็น 3 สถานการณ์เพื่อ
ให้มีความหลากหลาย ได้แก่ 1) สถานการณ์ที่เพื่อน
ของท่านเข้าใจวันแสดงคอนเสิร์ตผิดจากวันแสดงจริง
2) สถานการณ์ที่เพื่อนของท่านเข้าใจวิธีการอ่านแบ่ง
พยางค์ของชื่อวิทยากรที่เพื่อนของท่านต้องเป็นพิธีกร
ผิดจากความเป็นจริง และ3) สถานการณ์ทเี่ พือ่ นของท่าน
เข้าใจคำ� แนะนำ� วิธกี ารทำ� รายงานปลายภาคของอาจารย์
ผิดจากความตั้งใจของอาจารย์
2. ส่ ว นที่ เ ป็ น ข้ อ ค� ำ นึ ง ที่ เ ป็ น เหตุ จู ง ใจหรื อ
ปัจจัยที่ผู้พูดภาษาไทยค�ำนึงในการใช้กลวิธีทางภาษา
ในการแก้ความเข้าใจผิดคู่ของสนทนา
ผู ้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล ทั้ ง จากการใช้ แ บบสอบถาม
เพื่อต้องการทราบข้อค�ำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่

ผู้วิจัยเรียก “Emancipatory Pragmatics” ว่า “วัจนปฏิบัติศาสตร์แนวปลดปล่อย” ตามณัฐพร พานโพธิ์ทอง [4]

ผูพ้ ดู ภาษาไทยค�ำนึงในการใช้กลวิธที างภาษาในการแก้
ความเข้ า ใจผิ ด ของคู ่ ส นทนาจากนั ก ศึ ก ษาใน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทั้ ง จากคณะสายวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
มนุ ษ ยศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 1 ถึ ง ปี ที่ 4 ของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์จ�ำนวน 100 คน (กลุ่มเดียวกับส่วนที่ 1)
และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างอีกจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 30 คน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ในส่วนวิธีด�ำเนินการวิจัยสามารถแบ่งได้เป็น
ขั้นตอนดังนี้
1. ส�ำรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการ
ส�ำรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยเลือกใช้
แนวทาง Emancipatory Pragmatics หรือวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์ แ นวปลดปล่ อ ยในการอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์
ระหว่างกลวิธีทางภาษาที่ผู้พูดภาษาไทยใช้ในการแก้
ความเข้าใจผิดคูส่ นทนากับข้อค�ำนึงทีเ่ ป็นเหตุจงู ใจหรือ
ปัจจัยที่ผู้พูดภาษาไทยค�ำนึงถึง และจากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่างานวิจยั ทีศ่ กึ ษาการแก้ความเข้าใจผิดคู่
สนทนาในภาษาไทย ได้แก่ งานวิจยั ของปราณี โหมดหิรญ
ั
[2] ซึ่ ง ศึ ก ษาการแก้ ค วามเข้ า ใจผิ ด คู ่ ส นทนาแบบ
การศึกษาข้ามวัฒนธรรมและการศึกษาการแก้ความ
เข้าใจผิดคู่สนทนาแบบการศึกษาภาษาในระหว่างหรือ
การศึกษาการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ของผู้พูด
ที่เรียนภาษาอื่นเป็นภาษาที่สองตามกรอบแนวคิดของ
บราวน์และเลวินสันแต่ยังไม่ได้ศึกษาจากมุมมองของ
เจ้าของภาษาและปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม
2. เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ใน
การวิ จั ย ผู ้ วิ จั ย เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้ บ อกภาษาจาก
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทั้ ง จาก
คณะสายวิ ท ยาศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 1
ถึงปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จ�ำนวน 100 คน
2
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3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในส่วนของ
การศึ ก ษากลวิ ธี ท างภาษาที่ ผู ้ พู ด ภาษาไทยใช้ ใ น
การแก้ความเข้าใจผิดของคูส่ นทนา ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามหรือที่เรียกว่า Discourse Completion
Test (DCT) เป็นเครื่องมือ ขณะที่ในการศึกษาข้อค�ำนึง
ที่ เ ป็ น เหตุ จู ง ใจหรื อ ปั จ จั ย ที่ ผู ้ พู ด ภาษาไทยค� ำ นึ ง ถึ ง
ในการใช้กลวิธีทางภาษาในการแก้ความเข้าใจผิดของ
คู่สนทนา ผู้วิจัยเก็บข้อมูลทั้งจากการใช้แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์เชิงลึก
ตัวอย่างแบบสอบถาม
สถานการณ์ ที่ เ พื่ อ นของท่ า นเข้ า ใจวั น แสดง
คอนเสิร์ตผิดจากวันแสดงจริง
หากเพื่อนของท่านเข้าใจวันแสดงคอนเสิร์ตผิด
จากวันแสดงจริง ท่านจะท�ำอย่างไร
แก้ ค วามเข้ า ใจผิ ด ของคู ่ ส นทนา โดยพู ด ว่ า
......................................................................................
ไม่แก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา เพราะ ...........
.......................................................................................
แก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา โดยใช้วิธีอื่น คือ
......................................................................................
ตัวอย่างแบบสอบถาม
ข้อค�ำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่ผู้พูดภาษา
ไทยคำ� นึงในการใช้กลวิธที างภาษาในการแก้ความเข้าใจ
ผิดของคู่สนทนา
ในขณะที่ท่านแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่านค�ำนึงถึงปัจจัยใดบ้าง (สามารถ
ตอบได้มากกว่า 1 ปัจจัย
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเช่นเดียวกับชาญวิทย์ เยาวฤทธา [6] แต่ดัดแปลงให้เข้ากับกลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการแก้ความเข้าใจผิด
ของคู่สนทนาและผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม เนื่องจาก Kasper, and Blum-Kulka กล่าวว่า “การใช้แบบสอบถามท�ำให้
ได้ข้อมูลที่ชัดเจนวิธีหนึ่ง” (Kasper, and Blum-Kulka, 1993 อ้างถึงใน ชาญวิทย์ เยาวฤทธา [6]
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4. เก็บข้อมูลจากเครื่องมือที่สร้างขึ้น
5. วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจ�ำแนกการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ 1) วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่ผู้พูดภาษาไทยใช้
ในการแก้ความเข้าใจผิดของคูส่ นทนา โดยในการวิจยั นี้
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเฉพาะในส่วนทีเ่ ป็นกลวิธที างภาษาเท่านัน้
ไม่รวมถึงการศึกษาค�ำตอบของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกตอบ
ในช่องค�ำตอบ “ไม่แก้ความเข้าใจผิดคู่สนทนา” และ
“ตอบแก้ความเข้าใจผิดคู่สนทนาโดยใช้วิธีอื่น” และ
2) วิเคราะห์ข้อค�ำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่ผู้พูด
ภาษาไทยค�ำนึงถึงในการใช้กลวิธีทางภาษาในการแก้
ความเข้าใจผิดคู่สนทนา
การวิ เ คราะห์ ก ลวิ ธี ท างภาษาที่ ใ ช้ ใ นการแก้
ความเข้าใจผิดคู่สนทนาของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะน�ำ
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามที่เป็น “ถ้อยค�ำ”
มาวิ เ คราะห์ เริ่ ม จากการน� ำ ค� ำ ตอบมาจ� ำ แนกเป็ น
ถ้อยค�ำ โดยพิจารณาจาก 1) การเว้นวรรคของผู้ตอบ
แบบสอบถามแทนจังหวะหยุดระหว่า งถ้อยค�ำ และ
2) เนื้อความที่สมบูรณ์ของแต่ละถ้อยค�ำ และเมื่อผู้วิจัย
แบ่งค�ำตอบที่ได้เป็นถ้อยค�ำแล้ว จึงน�ำถ้อยค�ำดังกล่าว
มาวิเคราะห์ว่าเป็นกลวิธีทางภาษาแบบใด โดยพิจารณา
ทั้งรูปภาษาและเนื้อความของถ้อยค�ำนั้น และอาศัย
แนวคิดด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์เป็นเกณฑ์
6. เรียบเรียงผลการวิจัย
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั แบ่งการนำ� เสนอผลการ วิจยั ออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ 1. กลวิธีทางภาษาที่ผู้พูดภาษาไทยใช้ในการแก้
ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา และ 2. ข้อค�ำนึงที่เป็นเหตุ
จูงใจหรือปัจจัยทีผ่ พู้ ดู ภาษาไทยค�ำนึงถึงในการใช้กลวิธี
ทางภาษาในการแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้
1. กลวิธีทางภาษาที่ผู้พูดภาษาไทยใช้ในการแก้
ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา
จากการศึกษาข้อมูลคำ� ตอบของกลุม่ ตัวอย่างผูพ้ ดู

ภาษาไทยพบว่ากลวิธที างภาษาทีก่ ลุม่ ตัวอย่างเลือกใช้ใน
การแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนาสามารถแบ่งได้เป็น
2 ประเภท ดังนี้
1.1 กลวิธีทางภาษาแบบตรงไปตรงมา
กลวิ ธี ท างภาษาแบบตรงไปตรงมา ในที่ นี้
หมายถึง กลวิธีการใช้ถ้อยค�ำที่ผู้พูดแก้ความเข้าใจผิด
ของผูฟ้ งั เกีย่ วกับข้อมูลบางอย่างอย่างตรงไปตรงมา ไม่มี
การตกแต่งถ้อยค�ำ หรือใช้ถ้อยค�ำที่ไม่สามารถตีความ
เป็นเจตนาอื่น
กลวิธีตรงที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ในการแก้ความ
เข้าใจผิดคู่สนทนาสามารถเรียงล�ำดับกลวิธีที่ปรากฏ
ค่าความถี่จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
		
1.1.1 การบอกว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง
การบอกว่าข้อมูลที่เข้าใจอยู่นั้นไม่ถูกต้อง หมายถึง
การทีผ่ พู้ ดู ใช้ถอ้ ยค�ำบอกผูฟ้ งั อย่างตรงไปตรงมาว่าข้อมูล
ทีผ่ ฟู้ งั กำ� ลังเข้าใจอยูน่ นั้ เป็นข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้อง มักปรากฏ
ค�ำบอกปฏิเสธ “ไม่” “ไม่ได้” หรือ “ไม่ใช่” ในถ้อยค�ำ
- แกจ�ำวันแสดงไม่ถูกนะ		
(1)
- อาจารย์เค้าไม่ได้แนะน�ำอย่างนั้น
(2)
จากตัวอย่างที่ (1)-(2) จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างใช้
กลวิธีการบอกว่าข้อมูลที่ผู้ฟังเข้าใจอยู่นั้นไม่ถูกต้อง
อย่างตรงไปตรงมาโดยปรากฏค�ำ “ไม่” และ “ไม่ได้”
ในตัวอย่างที่ (1) และ(2) ตามล�ำดับ
		 1.1.2 การบอกข้อมูลที่ถูกต้อง การบอก
ข้อมูลที่ถูกต้อง หมายถึง การที่ผู้พูดแก้ความเข้าใจผิด
คู่สนทนาโดยการบอกข้อมูลที่ถูกต้องให้คู่สนทนารับ
ทราบ
- คอนเสิร์ตแสดงวันเสาร์นะ ไม่ใช่วันอาทิตย์ (3)
- ชื่อวิทยากรอ่านพะชะระจ้ะไม่ใช่พัช... (4)
จากตัวอย่างที่ (3)–(4) จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างใช้
กลวิธกี ารบอกข้อมูลทีถ่ กู ต้องเพือ่ แก้ความเข้าใจผิดของ
ผู้ฟังอย่างตรงไปตรงไป
		
1.1.3 การแสดงการสั่ง การแสดงการสั่ง
หมายถึง การทีผ่ พู้ ดู ใช้ถอ้ ยคำ� แก้ความเข้าใจผิดคูส่ นทนา
ด้วยวิธีตรงไปตรงมาโดยใช้ถ้อยค�ำแสดงการสั่งเพื่อให้
ผู ้ ฟ ั ง เข้ า ใจข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ งมั ก ปรากฏค� ำ บอกมาลา

"ต้อง" ในถ้อยค�ำ
- แกต้องเข้าใจใหม่ว่ามันอ่านว่า...ไม่ใช่... (5)
- ต้องท�ำแนววิจัยตามแบบอาจารย์นะแก (6)
จากตัวอย่างที่ (5)-(6) จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างใช้
กลวิธีการแก้ความเข้าใจผิดคู่สนทนาอย่างตรงไปตรง
มาโดยใช้ถอ้ ยค�ำการแสดงการสัง่ ซึง่ ปรากฏค�ำบอกมาลา
“ต้อง” ในถ้อยค�ำ
		 1.1.4 การแสดงการต�ำหนิ การแสดงการ
ต�ำหนิ หมายถึง การที่ผู้พูดใช้ถ้อยค�ำแสดงการต�ำหนิ
ผูฟ้ งั เนือ่ งจากเข้าใจข้อมูลคลาดเคลือ่ นไปจากความเป็น
จริงเพื่อที่ผู้พูดจะแก้ไขความเข้าใจผิดดังกล่าว
- ขี้ลืมจริง ๆ เลยแก บัตรนี่แกก็เป็นคนซื้อกับมือ
เอง (7)
- อ่านผิดทุกที นี่มันเป็นการซ้อมครั้งที่สามแล้ว
นะเว้ย (8)
จากตัวอย่างที่ (7)-(8) จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างใช้
กลวิธีการแสดงการต�ำหนิผู้ฟังอย่างตรงไปตรงมาเพื่อ
แก้ความเข้าใจผิดผู้ฟัง
1.2 กลวิธีทางภาษาแบบลดน�้ำหนักความรุนแรง
กลวิ ธี ท างภาษาแบบลดน�้ ำ หนั ก ความรุ น แรง
ในที่นี้ หมายถึง กลวิธีการใช้ถ้อยค�ำที่ผู้พูดไม่ได้แสดง
การแก้ความเข้าใจผิดคูส่ นทนาด้วยวิธรี นุ แรงหรือทำ� ลาย
ความสัมพันธ์คู่สนทนาตรงไปตรงมา แต่ใช้ถ้อยค�ำ
ลดน�้ำหนักความรุนแรงของการแก้ความเข้าใจผิดหรือ
ใช้ถ้อยค�ำที่ต้องอาศัยการตีความ
กลวิธแี บบลดน�ำ้ หนักความรุนแรงทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
เลือกใช้ในการแก้ความเข้าใจผิดคู่สนทนาสามารถเรียง
ล�ำดับกลวิธีที่ปรากฏค่าความถี่จากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้
		 1.2.1 การแสดงการถาม
การแสดงการถาม หมายถึง การที่ผู้พูดใช้ถ้อยค�ำ
แสดงการถามเพือ่ แก้ความเข้าใจผิดคูส่ นทนา มักปรากฏ
ค�ำแสดงการถามในถ้อยค�ำ
- เท่าที่ชั้นรู้ มันจัดวันเสาร์ไม่ใช่เหรอ (9)
- แกเข้าใจค�ำแนะน�ำของอาจารย์...ผิดไปรึเปล่า
(10)
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จากตั ว อย่ า งที่ (9)-(10) จะเห็ น ว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งใช้
กลวิธีการแสดงการถามในการแก้ความเข้าใจผิดผู้ฟัง
โดยปรากฏค�ำแสดงการถาม “ไม่ใช่เหรอ” และ “รึเปล่า”
ในตัวอย่างที่ (9) และ (10) ตามล�ำดับ)
		 1.2.2 การขอให้กล่าวซ�้ำ
การขอให้กล่าวซ�้ำ หมายถึง การที่ผู้พูดใช้ถ้อยค�ำ
เพื่อขอให้ผู้ฟังกล่าวซ�้ำในสิ่งที่ผู้ฟังกล่าวสิ่งนั้นอีกครั้ง
เพื่อแก้ความเข้าใจผิดคู่สนทนา
- แกลองบอกชัน้ อีกทีซิ ว่าคอนเสิรต์ จัดวันไหนนะ
(11)
- อ่านยังไงนะ อ่านให้ชั้นฟังอีกทีได้มั้ยอ่ะ (12)
จากตัวอย่างที่ (11)-(12) จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างใช้กลวิธี
การขอให้กล่าวซ�้ำเพื่อแก้ความเข้าใจผิดคู่สนทนา
		
1.2.3 การแสดงความลังเลหรือไม่แน่ใจ
การแสดงความลังเลหรือไม่แน่ใจ หมายถึง การที่ผู้พูด
ใช้ถ้อยค�ำแสดงลังเลหรือไม่แน่ใจในข้อมูลที่ผู้ฟังรู้เพื่อ
แก้ความเข้าใจผิดผู้ฟังมักปรากฏค�ำกริยา “ไม่แน่ใจ”
หรือ “ไม่มั่นใจ” ในถ้อยค�ำ
- ชั้นก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจัดวันอาทิตย์ตามที่แก
บอก” (13)
- ไม่มั่นใจนะมึงว่าอาจารย์เค้าจะเอารายงานแบบ
ที่มึงเข้าใจรึป่าว (14)
จากตัวอย่างที่ (13)-(14) จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง
ใช้กลวิธีการแสดงความลังเลหรือไม่แน่ใจเพื่อแก้ความ
เข้าใจผิดคู่สนทนาโดยปราฏกค�ำกริยา “ไม่แน่ใจ” และ
“ไม่มั่นใจ” ในตัวอย่างที่ (13) และ (14) ตามล�ำดับ
		
1.2.4 การแสดงความสงสั ย หรื อ
ประหลาดใจ การแสดงความสงสัยหรือประหลาดใจ
หมายถึง การที่ผู้พูดใช้ถ้อยค�ำแสดงความสงสัยหรือ
ประหลาดใจเพื่อแก้ความเข้าใจผิดคู่สนทนามักปรากฏ
ค�ำกริยา “สงสัย “ “ไม่เข้าใจ” “งง” ในถ้อยค�ำ
- ชัน้ สงสัยอ่ะว่าท�ำไมแกถึงเขียนโครงร่างรายงาน
มาแบบนี้ (15)
- เรางงว่าท�ำไมเธออ่านชื่อวิทยากรแบบนี้ (16)
จากตัวอย่างที่ (15)-(16) จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง
ใช้กลวิธีการแสดงความสงสัยหรือประหลาดใจเพื่อแก้
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ความเข้าใจผิดคู่สนทนาโดยปรากฏค�ำกริยา “สงสัย”
และ “งง” ในตัวอย่างที่ (15) และ (16) ตามล�ำดับ
		
1.2.5 การแสดงการแนะน�ำ
การแสดงการแนะน�ำ หมายถึง การที่ผู้พูดใช้
ถ้อยค�ำแสดงการแนะน�ำให้ผฟู้ งั กระทำ� สิง่ หนึง่ สิง่ ใดเพือ่
แก้ความเข้าใจผิดผูฟ้ งั มักปรากฏค�ำกริยา “ลอง” ในถ้อยค�ำ
- ชัน้ อยากให้แกลองไปเช็คชือ่ วิทยากรในเว็บคณะ
ของเค้าอีกทีว่าอ่านยังไง (17)
- แกลองไปถามอาจารย์เค้าดูอกี ทีเถอะว่าทีเ่ ค้าแนะ
ใช่แบบนี้มั้ย (18)

จากตัวอย่างที่ (17)-(18) จะเห็นว่ากลุม่ ตัวอย่างใช้
กลวิธีการแสดงการแนะน�ำโดยปรากฏค�ำกริยา “ลอง”
ในถ้อยค�ำ
จากที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปอัตราส่วน
ความถี่ของกลวิธีทางภาษาทั้งกลวิธีทางภาษาแบบตรง
ไปตรงมาและกลวิธีทางภาษาแบบลดน�้ำหนักความ
รุนแรงที่ผู้พูดภาษาไทยใช้ในการแก้ความเข้าใจผิดของ
คู่สนทนาได้ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงความถี่ของกลวิธีทางภาษาที่ผู้พูดภาษาไทยใช้แก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา
กลวิธีทางภาษาแบบตรงไปตรงมา (ครั้ง/ร้อยละ)

กลวิธีทางภาษาแบบลดน�้ำหนักความรุนแรง (ครั้ง/ร้อยละ)

1. การบอกว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง (41 ครั้ง/ร้อยละ 5.35)
2. การบอกข้อมูลที่ถูกต้อง (32 ครั้ง/ร้อยละ 4.18)
3. การแสดงการสั่ง (29 ครั้ง/ร้อยละ 3.79)
4. การแสดงการต�ำหนิ (20 ครั้ง/ร้อยละ 2.61)

1. การแสดงการถาม (291 ครั้ง/ร้อยละ 38.03)
2. การขอให้กล่าวซ�้ำ (99 ครั้ง/ร้อยละ 12.94)
3. การแสดงความลังเลหรือไม่แน่ใจ (93 ครั้ง/ร้อยละ 12.15)
4. การแสดงความสงสัยหรือประหลาดใจ (86 ครัง้ /ร้อยละ 11.24)
5. การแสดงการแนะน�ำ (74 ครั้ง/ร้อยละ 9.67)

(122 ครั้ง/ร้อยละ 15.94)

(643 ครั้ง/ร้อยละ 84.05)
765 ครั้ง/ ร้อยละ 100

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเมือ่ ผูพ้ ดู ภาษาไทย
อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแก้ความเข้าใจผิดคู่สนทนา
ผู ้ พู ด ภาษาไทยจะเลื อ กใช้ ก ลวิ ธี แ บบลดน�้ ำ หนั ก
ความรุนแรงมากกว่ากลวิธที างภาษาแบบตรงไปตรงมา
ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการเลื อ กใช้ ก ลวิ ธี ท างภาษาแบบ
ลดน�้ำหนักความรุนแรงในอัตราส่วนถึงร้อยละ 84.05
ขณะที่เลือกใช้กลวิธีทางภาษาแบบตรงไป ตรงมาใน
อัตราส่วนเพียงร้อยละ15.94 ลักษณะดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมทีห่ ลีกเลีย่ งการเผชิญหน้า
หลีกเลี่ยงการท้าทายโดยตรง หลีกเลี่ยงการแสดงออก
ให้เห็นความโกรธ ความไม่พอใจ และความร�ำคาญ
คนไทยมักแก้ไขความขัดแย้งด้วยการประนีประนอม
ระงับอารมณ์และการมีใจสงบ (Klusner) [1]
2. ข้ อ ค� ำ นึ ง ที่ เ ป็ น เหตุ จู ง ใจหรื อ ปั จ จั ย ที่ ผู ้ พู ด

ภาษาไทยค�ำนึงถึงในการใช้กลวิธีทางภาษาในการแก้
ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา
ในส่ ว นนี้ ผู ้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล ทั้ ง จากการใช้
แบบสอบถามเพื่ อต้ องการทราบข้ อค� ำ นึ งที่ เ ป็ น เหตุ
จูงใจหรือปัจจัยที่ผู้พูดภาษาไทยค�ำนึงในการใช้กลวิธี
ทางภาษาในการแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนาจาก
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 100 คน และจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างอีกจ�ำนวนทั้งสิ้น 30 คน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ข้ อ ค� ำ นึ ง ที่ เ ป็ น เหตุ จู ง ใจ
หรือปัจจัยที่ผู้พูดภาษาไทยค�ำนึงในการเลือกใช้กลวิธี
ทางภาษาในการแก้ ค วามเข้ า ใจผิ ด ของคู ่ ส นทนา
พบทั้งข้อค�ำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยในส่วนที่เป็น
วัตถุประสงค์ของคูส่ นทนาและข้อคำ� นึงทีเ่ ป็นเหตุจงู ใจ
หรือปัจจัยในส่วนที่เป็นปริบทของการสนทนาดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงความถีข่ องข้อคำ� นึงทีเ่ ป็นเหตุจงู ใจหรือปัจจัยทีผ่ พู้ ดู ภาษาไทยคำ� นึงถึงในการใช้กลวิธที างภาษาใน
การแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา
ข้อค�ำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยที่ผู้พูดภาษาไทยค�ำนึงถึงในการใช้กลวิธีทางภาษาในการแก้ความเข้าใจผิดคู่สนทนา
1. ข้ อ ค� ำ นึ ง ที่ เ ป็ น เหตุ จู ง ใจหรื อ ปั จ จั ย 2. ข้อค�ำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยในส่วนที่เป็นปริบทของการสนทนา (ครั้ง/ร้อยละ)
ในส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์ของการ
2.1 ปริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ พู ด และ/หรื อ 2.2 ปริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์
สนทนา (ครั้ง/ร้อยละ)
คู่สนทนา (ครั้ง/ร้อยละ)
การสนทนา (ครั้ง/ร้อยละ)
1) การรักษาความสัมพันธ์ของคู่สนทนา 1) สถานภาพและ/หรือบทบาทของผู้พูด
(171 ครั้ง/ร้อยละ 14.51)
และคูส่ นทนา (110 ครัง้ /ร้อยละ 10.20)
2) การท�ำให้คู่สนทนาเข้าใจอย่างตรงไป 2) ความเกีย่ วข้องและ/หรือความสัมพันธ์
ตรงมา (25 ครั้ง/ร้อยละ 2.31)
ในอดีตระหว่างผู้พูดกับคู่สนทนา (96
ครั้ง/ร้อยละ 8.90)
3) ความอาวุโสของผู้พูดและคู่สนทนา
(91 ครั้ง/ร้อยละ 8.44)
4) ความสนิทระหว่างผู้พูดและคู่สนทนา
(86 ครั้ง/ร้อยละ 7.97)
5) ลักษณะนิสัยของคู่สนทนา (71 ครั้ง/
ร้อยละ 6.58)
6) ทีท่าของคู่สนทนาในขณะที่สนทนา
(65 ครั้ง/ร้อยละ 6.02)
196 ครั้ง/ร้อยละ 18.18

1) การมีหรือไม่มีบุคคลที่สามในขณะที่
สนทนา (91 ครั้ง/ร้อยละ 8.44)
2) ลักษณะและ/หรือระดับความรุนแรง
ของเรื่อง (80 ครั้ง/ร้อยละ 7.42)
3) ลักษณะและ/หรือระดับความรุนแรง
ของถ้อยค�ำในผลัดการสนทนาก่อน
หน้าของผู้พูดและ/หรือคู่สนทนา (73
ครั้ง/ร้อยละ 6.77)
4) โอกาสและ/หรือบรรยากาศขณะที่แก้
ความ เข้าใจผิด (65ครั้ง/ร้อยละ 6.02)
5) ภาพรวมของสถานการณ์การสนทนา
(54 ครั้ง/ร้อยละ 5.00)

519 ครั้ง/ร้อยละ 48.14

363 ครั้ง/ร้อยละ 33.67
882 ครั้ง/ร้อยละ 81.81

1,078 ครั้ง/ร้อยละ 100.00

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าข้อค�ำนึงที่เป็นเหตุ
จูงใจหรือปัจจัยทีผ่ พู้ ดู ภาษาไทยค�ำนึงถึงในการใช้กลวิธี
ทางภาษาในการแก้ความเข้าใจผิดคู่สนทนามีทั้งใน
ส่วนทีเ่ ป็นวัตถุประสงค์ของการสนทนาและส่วนทีเ่ ป็น
ปริบทของการสนทนาโดยการรักษาความสัมพันธ์ของ
คู่สนทนาเป็นปัจจัยที่ผู้พูดภาษาไทยค�ำนึงถึงมากที่สุด
สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยไม่ชอบการเผชิญหน้าและ
พยายามสร้างความประนีประนอมกับคู่สนทนา
อภิปรายผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าพฤติกรรมทางภาษาทีผ่ พู้ ดู ภาษาไทย
เลือกใช้กลวิธีทางภาษาแบบลดน�้ำหนักความรุนแรง
มากกว่ากลวิธีทางภาษาแบบตรงไปตรงมาและค�ำนึง

ถึงปัจจัยในการรักษาความสัมพันธ์ของคู่สนทนาเป็น
ส�ำคัญในการแก้ความเข้าใจผิดคู่สนทนาดังผลการวิจัย
ในหัวข้อข้างต้นมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคม
วัฒนธรรม 4 ประการ ดังนี้
(1) การมี มุ ม มองตั ว ตนแบบพึ่ ง พา (an
interdependent view of self)
Markus, and Kitayama [7] กล่ า วไว้ ว ่ า ใน
แต่ละสังคมย่อมมีแนวคิดเรื่องตัวตน (self) แตกต่าง
กัน เช่น สังคมอเมริกันจะมีมุมมองตัวตนแบบอิสระ
(an independent view of self) ส่วนสังคมญีป่ นุ่ จะมีมมุ มอง
ตัวตนแบบพึ่งพา (an interdependent view of self) และ
อธิบายว่าคนทีม่ มุ มองตัวตนแบบอิสระจะมองว่าตนเอง
มี เ อกลั ก ษณ์ ที่ แ ตกต่ า งและเป็ น อิ ส ระจากบุ ค คลอื่ น
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ในขณะที่ ค นที่ มี มุ ม มองตั ว ตนแบบพึ่ ง พาจะมองว่ า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ทางสังคมและ
ตัวตนของเรากับบุคคลอื่นมีความเกี่ยวข้องกันนอกจาก
นีย้ งั ชีใ้ ห้เห็นว่าคนในสังคมทีม่ มี มุ มองตัวตนแบบพึง่ พา
จะได้รับการปลูกฝังให้ประพฤติตนตามที่สังคมหรือ
กลุ่มก�ำหนดและค�ำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นเป็นส�ำคัญ
ลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลให้คนในสังคมที่มีมุมมอง
ตัวตนแบบพึ่งพามีความสุภาพอ่อนน้อม ไม่กระท�ำให้
คูส่ นทนามีความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดอี ย่างตรงไปตรงมาเพือ่ รักษา
ความเป็นกลุ่มหรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไว้
ณัฐพร พานโพธิ์ทอง และศิริพร ภักดีผาสุข [8]
ได้เสนอทัศนะไว้อย่างน่าสนใจว่า มุมมองตัวตนแบบ
พึ่ ง พาของคนไทยมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ แนวคิ ด พุ ท ธ
ศาสนาเรื่อง “ปฏิจจสมุปบาท” (หลักธรรมที่เน้นเรื่อง
ความเกี่ยวเนื่องและเป็นเหตุปัจจัยกันและกัน) กล่าวคือ
คูส่ นทนาทีม่ มี มุ มองตัวตนแบบพึง่ พาย่อมจะปฏิสมั พันธ์
ด้ ว ยลั ก ษณะถ้ อ ยที ถ ้ อ ยอาศั ย และพยายามหลี ก เลี่ ย ง
การเผชิญหน้าความขัดแย้ง สอดคล้องกับที่ Klausner [1]
Bilmes [9] Podhisita [10] สนิ ท สมั ค รการ [11]
อคิน รพีพัฒน์ [12] และฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ [13]
ได้อธิบายว่า คนไทยมักหลีกเลีย่ งการเผชิญหน้าในสังคม
และปัจจัยประการส�ำคัญที่ก�ำหนดการประพฤติปฏิบัติ
ของคนไทยให้เป็นเช่นนั้น คือ หลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา ทั้งนี้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะก�ำหนด
ให้คนหลีกเลี่ยงการแสดงอารมณ์รุนแรง หลบหลีก
การเข้าไปผูกพัน และหลบเลี่ยงการเผชิญหน้า
ดังนัน้ การทีก่ ลุม่ ตัวอย่างผูพ้ ดู ภาษาไทยพยายามที่
จะเลือกใช้กลวิธีทางภาษาแบบลดน�้ำหนักความรุนแรง
ของถ้อยค�ำหรือการท�ำลายความสัมพันธ์ของคู่สนทนา
ในการแก้ความเข้าใจผิดคูส่ นทนาจึงสอดคล้องกับปัจจัย
ทางสังคมวัฒนธรรมเรือ่ งการมีมมุ มองตัวตนแบบพึง่ พา
เนื่องจากถ้าผู้พูดภาษาไทยเลือกใช้กลวิธีทางภาษาแบบ
ลดน�้ ำ หนั ก ความรุ น แรงกั บ ผู ้ ฟ ั ง ก็ ย ่ อ มจะช่ ว ยสร้ าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันซึ่งเป็นลักษณะส�ำคัญ
ของสังคมดังกล่าว
(2) ความเป็นสังคมแบบอิงกลุ่ม (collectivism)

Hofstede [14] เสนอว่ า สั ง คมที่ ด� ำ รงอยู ่ ใ นแต่ ล ะ
วัฒนธรรมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ 1) สังคม
แบบอิงกลุม่ (collectivism) หรือสังคมทีส่ มาชิกในสังคม
ต่างให้ความส�ำคัญกับการอยู่รวมกันเป็นพวกพ้องและ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และ 2) สังคมแบบอิงบุคคล
(individualism) หรือสังคมที่สมาชิกในสังคมมักให้
ความส�ำคัญกับการอยู่อย่างเป็นปัจเจก และให้ความ
ส�ำคัญการอยู่แบบตัวคนเดียวมากกว่าการรวมกลุ่มเป็น
พวกพ้อง
ทั้ ง นี้ Hofstede [14] และนั ก สั ง คมวิ ท ยาและ
นักมานุษยวิทยาหลายท่าน เช่น Triandis [15] Mulder
[16] Pongsapich [17] Roongrengsuke, and Chansuthus
[18] Jandt and Pederson [19] ฑิตยา สุวรรณะชฏ และ
คณะ [20] สุพัตรา สุภาพ [21] และเมตตา วิวัฒนานุ
กูล [22] ทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา [23] จัดให้สังคมไทย
มี ลัก ษณะเป็ น สั งคมแบบอิ งกลุ ่ ม กล่ า วคื อ คนที่ อยู ่
ในสังคมที่มีลักษณะเช่นนี้จะให้ความส�ำคัญกับกลุ่ม
และต้ องการ การยอมรั บจากกลุ ่ ม เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า
การอยู ่ ร ่ วมกั น และการพึ่ งพาอาศั ยกั น เป็ น สิ่ งส� ำ คั ญ
ดังนัน้ การแสดงพฤติกรรมของคนในสังคมแบบอิงกลุม่
จึงมักจ�ำค�ำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นเป็นส�ำคัญ
ดังนัน้ การทีก่ ลุม่ ตัวอย่างผูพ้ ดู ภาษาไทยพยายามจะ
เลือกใช้กลวิธที างภาษาแบบลดนำ�้ หนักความรุนแรงของ
ถ้อยค�ำหรือการท�ำลายความสัมพันธ์คสู่ นทนาในการแก้
ความเข้าใจผิดคูส่ นทนาจึงสอดคล้องกับปัจจัยทางสังคม
วัฒนธรรมเรื่องความเป็นสังคมแบบอิงกลุ่มเนื่องจาก
สังคมอิงกลุ่มเป็นสังคมที่ผู้พูดจ�ำเป็นต้องพึ่งพาอาศัย
กัน เพราะฉะนั้นการเลือกใช้กลวิธีทางภาษาแบบลด
นำ�้ หนักความรุนแรงในการแก้ความเข้าใจผิดจึงสามารถ
ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้สมาชิกภายในกลุ่ม
(3) ความเป็นสังคมแบบให้ความส�ำคัญกับความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal orientation)
Gudykunst W, B.and Ting-T,S. [24] เสนอว่าใน
แต่ละสังคมจะมีวิถีการปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน โดย
แบ่งประเภทของสังคมตามวิถีการปฏิสัมพันธ์ออกเป็น
2 ประเภท คือ สังคมแบบให้ความส�ำคัญกับภารกิจ

หรือเป้าประสงค์ของงาน (task orientation) หรือสังคม
ที่สมาชิกในสังคมมุ่งให้ความส�ำคัญกับเป้าหมายหรือ
ความส�ำเร็จของงานเป็นหลัก และสังคมแบบให้ความ
ส�ำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal
orientation) หรือสังคมที่สมาชิกในสังคมมุ่งให้ความ
ส�ำคัญกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมากกว่าเป้าหมาย
หรือความส�ำเร็จของงาน
นักวิชาการทั้งทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หลายท่าน เช่น Pongsapich [17] Roongrengsuke and
Chansuthus [18] ชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมแบบ
ให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่า
ความเป็ น สั ง คมแบบให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ภารกิ จ หรื อ
เป้าประสงค์ของงาน กล่าวคือ คนไทยมักให้ความสำ� คัญ
และมุ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่าการ
แสวงหาความส�ำเร็จจากงานโดยตรงหรือมีความคิด
ว่าการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะประสบความส�ำเร็จจาก
ภารกิจหรืองานได้นั้นจ�ำเป็นต้องมีความสัมพันธ์อันดี
กับบุคคลอื่น
จากการสอบถามกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์พบว่าปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมเรื่อง
ความเป็นสังคมแบบให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (interpersonal orientation) อาจสามารถ
น�ำมาใช้อธิบายข้อค�ำนึงที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยใน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้ พู ด ว่ า เมื่ อ ผู ้ พู ด ต้ อ งแก้ ค วามเข้ า ใจผิ ด
ของคู่สนทนา ผู้พูดค�ำนึงส่วนใหญ่มักค�ำนึงถึงความ
สั มพั นธ์ ร ะหว่ างตนกับคู่สนทนามากกว่าการท�ำให้
คู่สนทนาเข้าใจอย่างตรงไปตรงมา
(4) ความเป็นวัฒนธรรมปริบทสูง (High context
culture )
Hall (25) เป็นผู้น�ำเสนอแนวคิดเรื่อง วัฒนธรรม
ปริบทสูง (High context culture ) และวัฒนธรรมปริบทตำ�่
(Low context culture) ทั้ ง นี้ วั ฒ นธรรมปริ บ ทต�่ ำ
(Low context culture) เป็นวัฒนธรรมทีเ่ ชือ่ ว่าคำ� พูดเพียง
อย่างเดียวสามารถตีความหมายการสื่อสารได้ทั้งหมด
โดยไม่ต้องดูความหมายจากท่าทาง การแสดงออกและ
ปริบทแวดล้อมต่าง ๆ ร่วมด้วย การพูดจาของคนใน
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วัฒนธรรมนี้มักจะพูดตรงไปตรงมาและไม่ค่อยค�ำนึง
ถึงปริบทแวดล้อมเท่าใดนัก
ทัง้ นีน้ กั วิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หลายท่าน เช่น Hall [25] Mulder [16] Pongsapich [17]
Roongrengsuke, and Chansuthus [18] สุพัตรา สุภาพ
[21] พักตร์วิภา เอื้ออมรวณิช [26] จัดให้สังคมไทยเป็น
สังคมที่มีวัฒนธรรมปริบทสูง (High context culture)
กล่าวคือ ในการแสดงความไม่พอใจ คนไทยไม่ได้คำ� นึง
ถึงเฉพาะจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายในการปฏิสัมพันธ์
เท่านั้น แต่ยังค�ำนึงถึงปริบทของการปฏิสัมพันธ์ด้วย
และเชื่ อ ว่ า ค� ำ พู ด เพี ย งอย่ า งเดี ย วนั้ น ไม่ ส ามารถ
ตีความหมายการสื่อสารได้ทั้งหมด ต้องดูความหมาย
จากท่าทาง การแสดงออกและปริบทแวดล้อมต่าง ๆ
ร่ ว มกั น การพู ด จาของคนในวั ฒ นธรรมนี้ มั ก จะพู ด
อ้อมค้อม ไม่ตรงประเด็น และจะรักษาความสัมพันธ์
โดยดูความเหมาะสมกับปริบท บุคคล กาลเทศะ และ
โอกาสในการสนทนา
จากการสอบถามโดยใช้ แ บบสอบถามและ
การสัมภาษณ์พบว่าปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมเรื่อง
ความเป็นวัฒนธรรมปริบทสูง (High context culture)
อาจสามารถน�ำมาใช้อธิบายข้อค�ำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ
หรื อ ปั จ จั ย ในกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้ พู ด ภาษาไทยที่ ร ะบุ ว ่ า
ปัจจัยในเรือ่ งปริบทของการแก้ความเข้าใจผิดคูส่ นทนา
ทั้ ง ในปริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ พู ด และ/หรื อ คู ่ ส นทนา
หรื อ ปริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์ ก ารสนทนา
เป็นปัจจัยที่ค�ำนึงถึงเมื่อต้องเลือกใช้กลวิธีทางภาษา
ในการแก้ความเข้าใจผิด
ข้อเสนอแนะ
แม้ว่างานวิจัยนีจ้ ะมุ่งศึกษาเฉพาะกลวิธที างภาษา
ที่ใช้ในการแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา แต่จากการ
ศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง
ยังเลือกตอบแบบสอบถามในช่องค�ำตอบ “ไม่แก้ความ
เข้าใจผิดของคู่สนทนา” และ “แก้ความเข้าใจผิดของ
คูส่ นทนาโดยใช้วธิ อี นื่ ” นอกเหนือจากการใช้กลวิธที าง
ภาษา และจากการสังเกตของผูว้ จิ ยั ผูว้ จิ ยั พบว่าข้อคำ� นึง
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ที่เป็นเหตุจูงใจหรือปัจจัยในการแก้ความเข้าใจผิดของ
คูส่ นทนายังมีความสัมพันธ์กบั การไม่แก้ความเข้าใจผิด
คู่สนทนารวมไปถึงการแก้ความเข้าใจผิดของคู่สนทนา
โดยใช้วิธีอื่น
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เฉพาะนักศึกษาเท่านั้น และอาจยังไม่ได้เป็นตัวแทน
ของผู้ใช้ภาษาไทยทั้งหมด ซึ่งหากได้มีการศึกษาต่อไป
ก็จะท�ำให้เข้าใจแง่มุมของการแก้ความเข้าใจผิดของคู่
สนทนาในภาษาไทยในแง่มุมที่ละเอียดและกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น
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รูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Operation Model to Anti- Corruption and Misconduct of Civil Society
Organization Network in the Northeast of Thailand
ศรินนา ศิริมาตย์ 1*
Sarinna sirimat 1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) สร้างและ
ยืนยันรูปแบบการดำ� เนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเครือข่ายภาคประชาสังคม ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาค
ประชาสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับ
มากที่สุด ทุกด้านเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือการสร้างนวัตกรรมการป้องกันการทุจริต การรณรงค์
การเสริมจิตส�ำนึก การเฝ้าระวังสอดส่อง การเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจซึ่งกันและกัน การจัดการความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต การสร้างความร่วมมือ การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการด�ำเนินงาน
2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาคประชา
สังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ ปัจจัยด้านการมีจิตใจที่สุจริต (x1) ปัจจัยด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
(x3) และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (x10) สามารถพยากรณ์ การด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้งสามร่วมกันพยากรณ์ การด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังสมการ Y^ = (2.984) + (.132)(x1) + (.128)(x3) +
(.076)(x10) 3) รูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาคประชา
สังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ 1) ด้านการมีจิตใจที่สุจริต ได้แก่ (1) ท�ำเพื่อส่วนรวม รู้จักการให้เพื่อสังคม
(2) มีจิตส�ำนึก มีความตระหนักรู้และค�ำนึงถึงสังคมส่วนรวม (3) ยึดมั่นในความสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม (4)
มีจิตส�ำนึกในบทบาทหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด (5) มีระเบียบวินัย เคารพกติกา ท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ (1) ก�ำหนดวัตถุประสงค์ชดั เจน (2) จุดมุ่งหมายในการท�ำงานเป็นไปในทางทิศเดียวกัน (3)
จัดทำ� แผนระยะสัน้ ระยะยาว (4) การวางแผนเพือ่ ค้นหาทางเลือกให้บรรลุวตั ถุประสงค์ (5) ตรวจสอบ/ผลกระทบเพือ่
1*
*
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หาแนวทางแก้ไข (6) การประสานงาน (7) แนวทางในการหาทางเลือก/วางแผนส�ำรอง (8) วางแผนให้มีความยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ 3) ด้านการมีสว่ นร่วม ได้แก่ (1) มีสว่ นร่วมในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร/เปิดเผย (2) มีสว่ นร่วมในการรับฟัง
ความคิดเห็นบุคคลภายนอก (3) ปรับปรุงการทำ� งาน/โดยมีสว่ นร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ (4) มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
ของเครือข่าย (5) มีส่วนร่วมในกระบวนการใช้เสียงส่วนใหญ่ในการตัดสินใจ (6) มีส่วนร่วมรับรู้ผลการปฏิบัติงาน
(7) มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาเครือข่าย
ค�ำส�ำคัญ : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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 (x1) Strategic planning (x3) And factors of participation (x10)
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)(x1) + (.128)(x3) + (.076)(x10)
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�ำ
ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับความเปลีย่ นแปลง
ในกระแสโลกาภิ วั ต น์ อ ย่ างต่อ เนื่อ งโดยในปัจจุบัน
ความเปลี่ยนแปลงมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
และมีความสลับซับซ้อน ทําให้ประเทศต้องเผชิญกับ
ปัญหามากมาย ในยุคที่ประเทศต้องการการแข่งขัน
เพื่อที่จะยืนหยัดในสังคมโลกได้อย่างเต็มภาคภูมินั้น
ประเทศไทยต้ อ งมี ก ารเตรีย มความพร้อ มและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาหนึ่ง
ที่ทําให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของประเทศ
ขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่อง
เกี่ยวพันกันหลายด้าน คือ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่
สัง่ สมติดต่อกันมายาวนานตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั และได้
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และความมั่นคงของประเทศ รวมถึงภาพลักษณ์และ
ความเชือ่ มัน่ ต่อสายตาของประชาคมโลกโดยองค์กรเพือ่
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)
ได้จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นของ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (Corruption Perceptions Index)
โดยดัชนีคอร์รัปชั่นของราชอาณาจักรไทยตกลงจาก
อันดับที่ 88 ในปี 2555 มาอยู่อันดับที่ 102 จาก 177
ประเทศ ในปี 2556 และตำ�่ กว่าอีกหลายประเทศในทวีป
เอเชีย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์และเมือ่ พิจารณา
จากเขตเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก ราชอาณาจักรไทย
อยู่ในลําดับที่ 7 จาก 16 ประเทศ ถึงแม้ว่าในปี 2557
ประเทศไทยจะมีอันดับที่ดีขึ้น กล่าวคือ ได้ขึ้นมาอยู่ที่
อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทัง้ หมด 175 ประเทศทัว่ โลก
และเป็ น อั น ดั บ ที่ 12 จาก 28 ประเทศในภู มิ ภ าค
เอเชียแปซิฟิก แต่ถ้าดูคะแนนที่ได้รับคือ 38 จาก 100
ก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ [1]
ส�ำนักคณะกรรมการงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดโครงการสนับสนุนและ
สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต กิจกรรม
สนั บ สนุ น และสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น
การทุจริตภาคประชาสังคม (50 เขต กทม.) การขับเคลือ่ น
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม

การทุจริตภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนโครงการ
สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต เป็นโครงการที่ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ
กับเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตรวจสอบได้ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และส่งเสริมความซือ่ สัตย์สจุ ริตให้เกิดขึน้ ในสังคม ผ่าน
กลไกการท�ำงานร่วมกันกับเครือข่ายภาคประชาสังคม
ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทัว่ ไป โดยอาศัยการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
ไปสู่เป้าหมายด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เปิด
โอกาส ให้เครือข่ายมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการป้องกัน
การทุจริตได้ทุกรูปแบบตามความเหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมของกลุม่ เครือข่ายอย่างยัง่ ยืน สามารถนำ� ไปสู่
การรับรูอ้ ย่างเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ ตระหนักและกระตุน้
ให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดีงามแห่ง
คุณธรรม จริยธรรมในการดำ� เนินชีวติ ประจำ� วัน เพือ่ ให้
เครือข่าย ภาคประชาสังคมของส�ำนักงาน ป.ป.ช. ร่วม
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นสังคมทีถ่ กู ต้องโปร่งใส
พร้อมให้ตรวจสอบได้ เพือ่ สร้างสังคมแห่งความซือ่ สัตย์
สุจริตจากการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน
ต่ อ ไป ส� ำ หรั บ โครงการสนั บ สนุ น และสร้ า งการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต กิจกรรมสนับสนุนและ
สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ภาค
ประชาสังคม (50 เขต กทม.) จัดขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
เสริมสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคม
ในการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และขยายกลุ่มเครือข่าย แนวร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย หน่วยงาน องค์กรสาธารณประโยชน์
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร [2]
ผู ้ วิจัยมองว่ า การทุ จริ ต และประพฤติ มิ ชอบจะ
กระท�ำได้ยากหากประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์
ขององค์กรและประเทศชาติ หากแต่โดยสอดส่องดูแล
ร้องเรียนการกระท�ำอันเป็นการป้องปรามและแก้ไข
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ ทีผ่ า่ นมามีการด�ำเนินงาน

เป็นเรือ่ งของบุคคลผูด้ ำ� เนินการมักทำ� ไม่ได้ผลเนือ่ งจาก
กลไกของรัฐซับซ้อน อีกทั้งเกิดผลกระทบทางลบกับ
ผูด้ ำ� เนินการหลายครัง้ มีการคุกคามจนถึงสูญเสียชีวติ แม้
ในระยะหลังรัฐโดยส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติจะได้มีการจัด
ตั้งในรูปแบบเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อป้องการ
การปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
มีการด�ำเนินงานจัดตั้งเครือข่ายในระดับต่าง ๆ ทั้งส่วน
กลางและภูมิภาค แต่การด�ำเนินงานยังเป็นรูปแบบที่
ต่างคนต่างท�ำ อีกทั้งยังเกิดปัญหาในทางปฏิบัติของ
องค์กรเครือข่ายเอง เช่นการดำ� เนินงานทีผ่ กู ติดกับบุคคล
มากกว่าการด�ำเนินการในรูปแบบเครือข่ายที่แท้จริง
การด�ำเนินงานเฉพาะกิจมากกว่าการดำ� เนินการ เป็นต้น
การศึ ก ษาหารู ป แบบด� ำ เนิ น งานเครื อ ข่ า ยภาค
ประชาสังคม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้
รูปแบบการด�ำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาสังคม
ให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในการสอดส่องดูแล
ป้องปรามและก�ำจัดการทุจริตและประพฤติมชิ อบสมดัง
เจตนารมณ์ ศึกษาบริบทของเครือข่ายภาคประชาสังคม
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรูปแบบดังกล่าว
จะมีประสิทธิภาพได้ต้องมาจากหลักวิชาการและความ
เห็นของภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนร่วมในทุกภาค
ส่วนประชาสังคมได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อ
สังเคราะห์เป็นรูปแบบเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องรูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเครือ
ข่ายภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็ น การวิ จั ย แบบผสมผสานวิ ธี ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและ
คุณภาพ ซึ่งแบ่งระยะของการวิจัยออกเป็นการวิจัย 2
ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เพื่อศึกษา การด�ำเนินงานป้องกันและ
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ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือ
ข่ายภาคประชาสังคม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ (1)
ระดับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม (2)
ระดับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินงานป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาคประชา
สังคมและ (3) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย
ระยะที่ 1
		
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั เชิงปริมาณ
ได้แก่ เครือข่ายการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ จากคณะกรรมการระดับจังหวัด ๆ ละ 9 คน
จำ� นวน 198 คน และกรรมการอำ� เภอ ๆ ละ 2 คน จำ� นวน
898 คนรวมทั้งหมด 1,096 คน
		
1.2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เชิ ง
ปริมาณได้แก่ เครือข่ายการดำ� เนินงานป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จากคณะกรรมการระดับจังหวัด ๆ ละ 9 คน
จำ� นวน 198 คน และกรรมการอำ� เภอ ๆ ละ 2 คน จำ� นวน
898 คน รวมทั้งหมด 1,096 คน โดยใช้วิธีก�ำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามตาราง ของ เคซี่และมอร์แกน (Krejcie
and Morgan. 1970 : 607-610 [3] อ้างถึงใน รังสรรค์
สิงหเลิศ. 2551 : 71) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 278 คน
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
		
2.1 ลักษณะของเครื่องมือ
		
ลั ก ษณะของเครื่ องมื อที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลการวิจยั ในระยะที่ 1 มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
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			 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การดำ� เนิน
งานป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม ประกอบด้วย
			 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามประเภทตรวจสอบ
รายการ (ChecList )
			 ตอนที่ 2 วิ เ คราะห์ ค ่ า เฉลี่ ย และ
ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานการด�ำเนิน งานป้อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่าย
ภาคประชาสังคม เป็นแบบสอบถามประเภทมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
			 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการดำ� เนินงาน
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เครือข่ายภาคประชาสังคม เป็นแบบสอบถามประเภท
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
			 ส่ ว นที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย
ที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม
2.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
			 2.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การด�ำเนินงานป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาค
ประชาสังคม และปัจจัยที่มีผลการด�ำเนินงานในการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดที่
ครอบคลุมกับปัญหาการวิจัย
			 2.2.2 ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับการสร้าง
แบบสอบถาม โดยเฉพาะประเภทแบบสอบถามประเภท
ตรวจสอบรายการ (ChecList ) มาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale) และปลายเปิด (Opened End)
			 2.2.3 ร่างแบบสอบถามให้ครอบคลุม
กับปัญหาการวิจัย
			 2.2.4 น�ำแบบร่างแบบสอบถามไป
เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย

			 2.2.5 น� ำ แบบสอบถามไปเก็ บ
รวบรวมข้อมูล
3. สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล
		
3.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป ใช้สถิตเิ ชิง
พรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency)
โดยแสดงเป็นจ�ำนวน และค่าร้อยละ (Percentage)
		
3.2 วิ เ คราะห์ ร ะดั บ การด� ำ เนิ น งาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเครือข่ายภาคประชาสังคม และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยค่า
เฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
		
3.3 วิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนิน
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม ใช้การวิเคราะห์คา่
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson Correlation)
เพื่ อ อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ต่ า ง ๆ
โดยก� ำ หนดระดั บ นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.5 และ
การวิเคราะห์พหุคุณถดถอยเชิงเส้น Multiple Linear
Regression Analysis [4] (Joreskog and Sorbom,1998 : 70)
ระยะที่ 2 เพื่อสร้างและยืนยันรูปแบบการด�ำเนิน
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างและยืนยัน
รูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบของเครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คม
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย
ระยะที่ 2
		
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพ
ได้แก่ เครือข่ายการด�ำเนินงานป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้บริหาร

ของสำ� นักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ หรือผูท้ มี่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับการดำ� เนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จ�ำนวน 20 คน
		
1.2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์เอกสาร
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ศึกษาบริบททีเ่ กีย่ วข้อง บุคลากร
ผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการ และคณะกรรมการของส�ำนักงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ หรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ�ำนวน
20 คน ใช้ ก ารเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
		
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 2 คือ
แบบตรวจสอบยืน ยัน “Connoisseurship” รูปแบบ
การด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผู้วิจัยน�ำผลมาจากการวิจัย
ในระยะที่ 1 มาสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นร่างในการพิจารณา
ในการตรวจสอบยืนยัน “Connoisseurship” เพื่อให้
บุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการ และคณะกรรมการของ
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือผู้ที่มี
ความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิ อบของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท�ำการวิพากษ์
พร้อมให้คา่ คะแนน รูปแบบการดำ� เนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่าย
ภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่าย
ภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูว้ จิ ยั
สรุปการวิจัยตามล�ำดับ ดังนี้
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ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาการด�ำเนินงาน ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเครือข่าย
ภาคประชาสังคม ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเครือข่าย
ภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การด�ำเนินงานป้องกัน
และปราบปราบการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของ
เครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวน
219 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 และเป็นหญิง จ�ำนวน 59 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.2 ตามล�ำดับอายุระหว่าง 50-59 ปี
จ�ำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี จ�ำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4
อายุระหว่าง 40-49 ปี จ�ำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ
21.2 อายุระหว่าง 20-29 ปี จ�ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
7.2 และอายุที่มีจ�ำนวนน้อยที่สุดคือ อายุระหว่าง 60 ปี
ขึน้ ไป จำ� นวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 การศึกษาส่วนใหญ่
มี ก ารศึ ก ษาต�่ ำ กว่ า ปริ ญ ญาตรี / หรื อ ปริ ญ ญาตรี
จ�ำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 และปริญญาโท
ขึน้ ไป จำ� นวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 ตำ� แหน่งการปฏิบตั ิ
งานคณะกรรมการเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ระดับจังหวัดจ�ำนวน 155 คน
คิดเป็นร้อยละ 55.8 และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระดับ
อ�ำเภอ จ�ำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่าย
ภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานป้องกันปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาค
ประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( Χ = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทุกด้าน เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมาก
ไปหาน้อย คือ การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว ( Χ =4.63)
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รองลงมาความปรารถนาดี แ ละช่ ว ยพั ฒ นาองค์ ก ร
( Χ = 4.62) การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ ( Χ = 4.61)
การท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ( Χ = 4.61) การสร้าง
ภาคีเครือข่าย ( Χ = 4.59) การมีจติ ใจทีส่ จุ ริต ( Χ = 4.58)
การมีส่วนร่วม ( Χ = 4.53) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
( Χ = 4.51) การอุทศิ ตน( Χ = 4.51) และล�ำดับสุดท้ายการ
แจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต ( Χ = 4.46) ตามล�ำดับ
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานระดับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของเครื อ ข่ า ยภาค
ประชาสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การดำ� เนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบของเครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คม
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( Χ = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทุกด้านเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือการสร้างนวัตกรรมการป้องกันการทุจริต
( Χ = 4.57) การรณรงค์ ก ารเสริ ม สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก
( Χ = 4.56) การเฝ้าระวังสอดส่อง ( Χ = 4.55) การเสริมสร้าง
ขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจซึ่ ง กั น และกั น ( Χ = 4.55) การจั ด การ
ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ( Χ = 4.53) การสร้าง
ความร่วมมือ ( Χ = 4.51) การสร้างมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
( Χ = 4.47) และการประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งาน
( Χ = 4.41) ตามล�ำดับ
ส่ ว นที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
การด� ำ เนิ น งานป้ อ งกั น และปราบปราบการทุ จ ริ ต
และประพฤติ มิ ช อบของเครือ ข่า ยภาคประชาสังคม
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในภาพรวมสามารถสรุปได้วา่ ค่าสัมประสิทธิข์ อง
ตัวพยากรณ์การวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการดำ� เนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 มีจ�ำนวน 3
ตัวแปร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้
เรียงล�ำดับตัวแปรที่มีผลต่อการแปรผันในตัวแปรตาม
ในแบบคะแนนมาตรฐานมากที่สุดได้ไปหาน้อย ดังนี้

(1) ปัจจัยด้านการมีจติ ใจทีส่ จุ ริต ( Χ 1)(Beta = .198) (2)
ปัจจัยด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ( Χ 3) (Beta = .176)
(3) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ( Χ 10) (Beta = .132)
ดังนั้น เมื่อทราบค่าคงที่ (Constant) เท่ากับ 2.984
ทราบค่าน�้ำหนักความส�ำคัญของตัวพยากรณ์ ซึ่งอยู่
ในรูปคะแนนดิบ (b) และทราบน�้ำหนักความส�ำคัญ
ของตัวพยากรณ์ ซึ่งอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta)
จึงสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y = (2.984) + (.132)( Χ 1) + (.128)( Χ 3) + (.076)
( Χ 10)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = (.198)( Χ 1) + (.176) ( Χ 3) + (.132)( Χ 10)
ระยะที่ 2 เพือ่ สร้างและยืนยันรูปแบบการด�ำเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของ
เครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กล่าวโดยสรุป รูปแบบการดำ� เนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของเครือข่าย
ภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ขอ้
ค้นพบจากการวิจัยในปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ดังนี้
1. ปัจจัยที่น�ำมาศึกษา มีความสัมพันธ์พหุคูณกับ
การด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ .313 ( R = .313) แสดง
ว่า ตัวแปรอิสระรวมกันมีอิทธิพลต่อการด�ำเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ปัจจัยที่น�ำมาศึกษา มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
หรือการผันแปร กับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเครือข่ายภาค
ประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับ
.098 (R2 = .098)

3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกับการด�ำเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของเครือ
ข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อย่างมีนยั สำ� คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 มีจำ� นวน 3 ตัวแปร
สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้เรียงล�ำดับ
จากตัวแปรทีม่ ีผลต่อการแปรผันในตัวแปรตามในแบบ
คะแนนมาตรฐานมากที่สุดไปหาน้อย ดังนี้ (1) ปัจจัย
ด้านการมีจิตใจที่สุจริต (2) ปัจจัยด้านการวางแผนเชิง
กลยุทธ์ (3) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
อภิปรายผล
ในการศึกษารูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ของเครือข่าย
ภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูว้ จิ ยั
ได้พบประเด็นส�ำคัญที่ควรน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การด�ำเนินงานป้องกัน
และปราบปราบการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเครือ
ข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถอภิปรายผลได้วา่ จากข้อมูลด้านกำ� ลังคน พบว่า
ส่วนใหญ่การด�ำเนินงานป้องกันและปราบปราบการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบของเครือข่ายภาคประชาสังคม
เป็นเพศชาย และตัวแทนของภาคประสังคมหรือกลุ่ม
ต่าง ๆ ยังให้เกียรติเพศชายกว่าเพศหญิง อาจเนื่องจาก
ในสังคมยังมองว่าเพศชายมีภาวะผู้น�ำมากกว่าเพศหญิง
และเพศชายจะได้ รั บ การนั บ ถื อ ในการให้ เ ป็ น ผู ้ น� ำ
มากกว่าเพศหญิง ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่
ระหว่าง 50 -59 ปีจ�ำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2
ถือว่าเป็นช่วงวัยที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานและได้
รับการพัฒนาศักยภาพโดยการเข้ารับการอบรมต่าง ๆ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอดคล้องกับทฤษฎีองค์กรและ
การตัดสินใจในองค์กรโดยเฉพาะงานด้านการด�ำเนิน
งานป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม เพือ่ ปฏิบตั งิ านให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์
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และในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่า เป็นช่วงอายุที่มี
ความพร้อมในเรือ่ งของความเชีย่ วชาญองค์ความรูต้ า่ ง ๆ
พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ ๆ มีอุดมการณ์เป้าหมายในการ
ด�ำเนินงานอย่างชัดเจน
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่าย
ภาคประชาสังคม
สามารถอภิ ป รายผลได้ ว ่ า ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
การด� ำ เนิ น งานป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมชิ อบ คือการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหว เป็นองค์
ประกอบหนึง่ ทีจ่ ะก่อให้เกิดผลในการปฏิบตั งิ าน มีความ
ปรารถนาดีในการช่วยพัฒนาองค์กร มีความจ�ำเป็นที่
จะต้องด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาคประชา
สังคม ควบคูก่ นั ไปอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ซึง่ สอดคล้องกับ
กชพร ลิขิตมาศกุล [3] พบว่า เครือข่ายภาคประชาชนฯ
มีสว่ นร่วมในการวางแผนและมีสว่ นร่วมในการประเมิน
ผลการด�ำเนินงานของ ปปง. อยู่ในระดับต�่ำ ส�ำหรับ
ประเด็นวิธกี ารหรือรูปแบบการมีสว่ นร่วมของเครือข่าย
ภาคประชาชนฯ ที่เหมาะสมได้แก่ การสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนฯ ในระดับประเทศ
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานระดับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิ อบของเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถอภิ ป รายผลได้ ว ่ า การด� ำ เนิ น งานการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเครือข่ายภาคประชาสังคม เป็นการสร้างนวัตกรรม
การป้องกันการทุจริต และการรณรงค์การเสริมสร้าง
จิตส�ำนึก คือการมีจิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วม
ของกิจกรรมเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ โกวิ ท ย์ กั ง สนั น ท์ และคณะ [4]
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสั ง คมในการติ ด ตาม การตรวจสอบการทุ จ ริ ต หรื อ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือ
ข่ายภาคประชาสังคม ในการดำ� เนินงานให้เป็นกลไกใน
การตรวจสอบซึง่ สอดคล้องกับสำ� นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน [5] กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต 4
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตส�ำนึก ค่า
นิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 4
: สร้ า งบุ ค ลากรมื อ อาชี พ ป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด�ำเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
สรุปจากที่ผู้วิจัยน�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้
จากการวิ จั ย ระยะที่ 1 น� ำ มาจั ด กลุ ่ ม (Grouping)
สร้างรูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ของเครื อ ข่ า ยภาค
ประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ
ใช้เป็นร่างรูปแบบในการพิจารณา และเป็นแนวทาง
ในการสร้ า งแบบสอบถามในการตรวจสอบยื น ยั น
รูปแบบการดำ� เนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ของเครือข่ายภาคประชาสังคม
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ (1) ด้านการมีจติ ใจ
ที่สุจริต (2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) ด้านการ
มีส่วนร่วม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) องค์ความรู้การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา
กองทุนแม่ของแผ่นดิน และ 2) รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลัก
พระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทย ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตัวแทนของประชากรจาก 4
กลุ่ม ตามพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ (1) ตัวอย่างในเขตพื้นที่
ภาคเหนือ จ�ำนวน 2 ชุมชน (2) ตัวอย่างในเขตพื้นที่ภาคใต้ จ�ำนวน 2 ชุมชน (3) ตัวอย่างในเขตพื้นที่ภาคกลาง จ�ำนวน
6 ชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ แบบ
สัมภาษณ์ มี 4 ฉบับ และ 2) เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ แบบสอบถาม แบบประมาณค่า
5 ระดับ จ�ำนวน 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และ 2) ข้อมูล
เชิงปริมาณ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) องค์ความรูก้ ารสร้างสังคมปลอดภัยยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่น
ดินในภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า มี 3 หลัก คือ 1) หลักพุทธธรรม ได้แก่ วิธกี าร 6
ไตรสิกขา ศีล 5 อุดมการณ์ 4 ประโยชน์ 3 สามัคคี อริยสัจ 4 อปริหานิยธรรม และหลักการ 3 ประการ 2) หลักภูมปิ ญ
ั ญา
1, 4
2
3
5, 6
7

อาจารย์ประจ�ำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาจารย์ประจ�ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ได้แก่ กิจกรรมต่อยอดกองทุนแม่ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และ 3) หลักนิติวิทยาศาสตร์และกฎหมาย ได้แก่ สร้าง
กติกาชุมชนโดยการมีสว่ นร่วม 2) รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลัก
พระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทย พบว่า รูปแบบและกระบวนการมี 9 ขั้นตอนของกองทุนแม่
ของแผ่นดิน บูรณาการเครือข่ายชุมชน สร้างกิจกรรมให้สอดคล้องกับชุมชนและท�ำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีกฎกติกา
ของสังคมร่วมกันและมีศาสนาเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจ
ค�ำส�ำคัญ : การสร้างความเข้มแข็ง ปัญหายาเสพติด กองทุนแม่ของแผ่นดิน หลักพระพุทธศาสนา
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

บทน�ำ
ปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง
ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเป็นอย่างยิง่
เนื่องจากยาเสพติดจะท�ำลายศักยภาพของประชาชน
และเยาวชนอาเซี ย นและส่ ง ผลต่ อ ขี ด ความสามารถ
การพัฒนาในอนาคต หากพิจารณาลักษณะและความ
เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดของประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซียน อาจแบ่งได้ 3 ส่วน คือ 1) ประเทศที่มีสถานะ
เป็นผู้ผลิตยาเสพติด ได้แก่ เมียนมา ซึ่งเป็นผู้ผลิตฝิ่น
เฮโรอีน ยาบ้า และไอซ์ 2) ประเทศที่มีสถานะเป็นทาง
ผ่านยาเสพติดหรือเป็นเส้นทางล�ำเลียงยาเสพติดจาก
แหล่งผลิตในเมียนมาไปยังประเทศอืน่ ๆ ได้แก่ ไทย ลาว
กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และ 3) ประเทศที่มีสถานะ
เป็นผูบ้ ริโภคหรือเป็นแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติด ได้แก่
ไทย ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เพือ่ ให้การปราบปราม
การผลิตและการลักลอบล�ำเลียงยาเสพติดเกิดผลในทาง
ปฏิบตั ิ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ใช้ปฏิญญาว่าด้วยการ
ปลอดยาเสพติดในอาเซียน พ.ศ. 2558 ซึง่ หมายถึง “การ
ด�ำเนินกิจกรรมการควบคุมยาเสพติดทีผ่ ดิ กฎหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสบผลส�ำเร็จ พร้อมทั้งลดผล
ต่อเนื่องต่าง ๆ ในเชิงลบอันอาจเกิดขึ้นกับสังคม” เป็น
กรอบความคิดหลัก และได้กำ� หนดกรอบทางยุทธศาสตร์
ไว้ 6 กรอบความร่วมมือ [1] คือ 1) กรอบความร่วมมือใน
ด้านลดอุปทานยาเสพติด 2) กรอบความร่วมมือในด้าน
การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 3) กรอบความร่วม
มือการลดพื้นที่ปลูกพืชเสพติดด้วยการพัฒนาทางเลือก
4) กรอบความร่วมมือด้านการสร้างภูมคิ มุ้ กันป้องกันยา
เสพติด 5) กรอบความร่วมมือด้านการแก้ไขผูเ้ สพยาเสพ
ติด และ 6) กรอบความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาการ
และพัฒนาในด้านต่าง ๆ
ภายใต้ พั ฒ นาการของความร่ ว มมื อ ในการแก้
ปัญหายาเสพติด และการก�ำหนดกรอบทางยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ ดังกล่าว จะเห็นว่าถ้าทุกประเทศในประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนให้ความร่วมมือด�ำเนิน
การตามกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง จริงจัง
และจริงใจ เชือ่ ได้วา่ ปัญหายาเสพติดในประเทศอาเซียน
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น่าจะคลีค่ ลายลงได้ตามสมควร ถึงแม้วา่ อาจจะไม่บรรลุ
ถึงเป้าหมายการเป็นอาเซียนปลอดยาเสพติด ภายใน
พ.ศ. 2558 ดังที่ก�ำหนดไว้ก็ตาม
ส�ำหรับประเทศไทย คณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติและรัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตัง้ ใจอันแน่วแน่
ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
ให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด�ำรง
ชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความสงบสุข
ของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งในการแถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 12 กันยายน
พ.ศ. 2557 ได้ก�ำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหา
เฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการ
บังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการกับปัญหาอื่น ๆ
ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ [2] โดยมียุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562
จ�ำนวน 8 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์
การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 3)
ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืน
คนดีให้สังคม 4) ยุทธศาสตร์การควบคุมตัว ยาและผู้ค้า
ยาเสพติด 5) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
6) ยุทธศาสตร์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหา
ยาเสพติด 7) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
และ 8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
ซึ่งความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่เป้าหมาย
นัน้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน
ส�ำหรับสถานการณ์การค้ายาเสพติด พบว่า กลุ่ม
นั ก ค้ า รายใหญ่ ยั ง คงมี บ ทบาทในการบงการการค้ า
อย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มผู้ล�ำเลียงส�ำคัญ ได้แก่ ม้ง มูเซอ
ลีซอ และอาข่า โดยเฉพาะกลุ่มม้งที่มีเครือข่ายใหญ่
ครอบคลุ ม ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ รวมถึ ง กลุ ่ ม นั ก โทษ
รายส�ำคัญในเรือนจ�ำ และเจ้าหน้าทีร่ ฐั ซึง่ ถือเป็นตัวจักร
ส�ำคัญต่อการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ปญ
ั หายาเสพ
ติด ส�ำหรับการเปิดเสรีด้านการเงินในอนาคตอาจส่งผล
ให้การดำ� เนินงานด้านธุรกรรมการเงินของผูค้ า้ ยาเสพติด
มีความซับซ้อนมากขึน้ ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาด

านท
ะเบียน

่งเส
สสำนักส

140

รมิ
ง
งานวชิ าการและษา
บณ
ั ฑิตศึก

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

ยาเสพติด พบว่า กลุม่ ผูเ้ กีย่ วข้องรายใหม่ยงั คงมีสดั ส่วน
ที่สูงทั้งในกลุ่มผู้ค้าและกลุ่มผู้เสพ โดยเยาวชนอายุ 1524 ปี ยังคงเป็นกลุม่ หลักทีเ่ ข้าเกีย่ วข้องซึง่ พบทัง้ ทีอ่ ยูใ่ น
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส�ำหรับกลุ่มนักเรียน
พบว่า ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นกลุม่ ทีม่ โี อกาสเข้ามาเกีย่ วข้องกับยาเสพติดมากกว่า
กลุ่มอื่น ๆ ส�ำหรับตัวยาที่แพร่ระบาด พบว่า ยาบ้ายังคง
มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงกว่าตัวยาอื่นอย่างชัดเจน
ในขณะที่ยาไอซ์นั้น กลุ่มนักค้ายังคงใช้กลยุทธ์ทางการ
ตลาดเดิม ๆ เพือ่ ทีจ่ ะสร้างความต้องการในตลาดเพิม่ มาก
ขึ้น ส�ำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ส�ำคัญต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ได้แก่ กลุ่มที่ชอบมั่วสุมในร้านเกม/อินเทอร์เน็ต กลุ่มที่
มีการใช้ยาเสพติดเป็นครั้งคราว และกลุ่มรถซิ่ง รวมถึง
พื้นที่เสี่ยงที่ส�ำคัญ ได้แก่ สถานบันเทิง/สถานบริการ
หอพัก และร้านเกม
จากสถานการณ์ ย าเสพติ ด ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
ท�ำให้เห็นภาพความรุนแรงและผลกระทบจากปัญหา
ยาเสพติดในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี วิกฤติยาเสพติด
นับแต่จะทวีความรุนแรงขึน้ ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาเป็น
เหตุให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ซึ่งเป็น “พ่อและแม่ของแผ่นดิน” ทรงมี
ความห่วงใย และทั้งสองพระองค์ได้ทรงเรียกร้องให้
พสกนิกรชาวไทยร่วมแรงร่วมใจเอาชนะวิกฤติปัญหา
นี้และได้พระราชทาน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบ
พอเพียง” และ “การรูร้ กั สามัคคี” เพือ่ ให้ประชาชนน�ำไป
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ เอาชนะปั ญ หาต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งถาวร
ดั ง พระราชด� ำ รั ส ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีรับสั่งว่า
“เรื่องส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากขอความ
ร่วมมืออย่างจริงจังจากรัฐบาล และคนไทยทั้งชาติ นั่น
คือการแก้ปัญหายาเสพติด ที่บ่อนท�ำลายสังคมไทยมา
หลายสิบปีแล้ว และนับวันแต่ละรุนแรงขึ้น สมัยก่อน
ชาวไทยภูเขา เคยปลูกฝิน่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
(รัชกาลที่ 9) ทรงอุตส่าห์อาบเหงื่อต่างน�้ำตั้งโครงการ
หลวงขึ้ น มาแก้ ไ ข ชวนชาวไทยภู เ ขาให้ หั น มาปลู ก

พืชเมืองหนาวแทน จนขณะนี้ พวกเขาเลิกปลูกฝิ่นไป
แล้ว พืชเมืองหนาวท�ำรายได้ดีกว่ามาก ข้าพเจ้าก็นึก
ว่าจะเบาใจเรื่องยาเสพติดไปได้ ที่ไหนได้ กลับมีผู้ใช้
ประเทศไทย เป็ น ทางผ่ า นของยาเสพติ ด และยั ง มี
ผูล้ กั ลอบผลิตอีกด้วย โดยเฉพาะชนิดทีแ่ พร่ได้เร็วยิง่ กว่า
เชื้อโรค คือ ยาบ้า เพราะสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้าน
หาได้ง่าย ผลก็คือ คนไทยตกเป็นทาสยาบ้าไปแล้วเป็น
ล้าน ๆ คน ทุกคนมีสขุ ภาพทรุดโทรม ทัง้ ร่างกาย ข้าพเจ้า
ไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอย
แม้กระทั่งในโรงเรียน หรือในวัด ผู้ผลิตยาเสพติด และ
ผูข้ ายก�ำลังท�ำตัวเป็นฆาตกร ฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือด
เย็น น่าเป็นห่วงเหลือเกิน จิตใจ สติปัญญาเสื่อมถอย
ยาบ้าและยาเสพติดทัง้ หลาย กำ� ลังทำ� ลายสังคมไทยอย่าง
น่ากลัว...” [3]
“...ยาเสพติดนี่ท�ำลายสมอง ท�ำลายจิตใจ ท�ำลาย
ร่างกายของเรา จากคนลงมากลายเป็นสัตว์ทฆี่ า่ ได้ แม้แต่
ผู้บังเกิดเกล้า ข้าพเจ้าจึงชื่นใจนัก ที่ได้ยินท่านทั้งหลาย
ปฏิญาณที่จะต่อสู้กับยาเสพติดนี้ ซึ่งเกิดจากความโลภ
ของคนบางคนเท่านัน้ ไม่ได้คดิ ถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
ของคนหมู่มาก การที่ท่านมีความปรารถนาดี ตั้งใจดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก็ขอให้กศุ ลทัง้ หลาย ย้อน
กลับไปปกป้องรักษาทุกท่าน ให้มีความสุข ความเจริญ
รุ่งเรือง สบายใจ สบายกายตลอดไป...” [4]
จากยุทธศาสตร์พระราชทาน และจากพระราช
ทรัพย์ที่ได้ทรงพระราชทาน หน่วยงานพลเรือน ต�ำรวจ
ทหาร และบรรดาราษฎรอาสาจึงเห็นพ้องร่วมกันว่า ควร
น�ำพระราชทรัพย์พระราชทานนี้ เป็นกองทุนขวัญถุง
อยู่ในทุกหมู่บ้าน/ชุมชนที่ต่อสู้กับยาเสพติด เพื่อเป็นที่
ยึดเหนีย่ วของผูค้ น และเป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใย
ที่ “แม่ของแผ่นดิน” มีตอ่ พสกนิกรตลอดมา โดยให้เรียก
กองทุนนี้ว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นเจตนารมณ์สูงสุด
ที่ มุ ่ ง หวั ง ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ร วมของคนในชุ ม ชนที่ จ ะ
ร่วมกันประกอบกรรมดี เป็นการน้อมน�ำยุทธศาสตร์
พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ในงานพัฒนาทัง้ มวลทีม่ งุ่ เน้นให้พสกนิกรมีอาชีพสร้าง

รายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรม สร้าง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
พึ่ ง พาความเข้ ม แข็ ง ของตนเอง ขจั ด ยาเสพติ ด บน
พื้นฐานของการให้อภัยทางสังคม ความรู้รักสามัคคี
การสร้ า งสมานฉั น ท์ ข องคนในชุ ม ชน การร่ ว มกั น
เอาชนะปั ญ หาอุ ป สรรคต่ า ง ๆ ด้ ว ยแนวทางสั น ติ
การสร้ า งพลั ง แห่ ง ความดี พลั ง เหล่ า นี้ หากปรากฏ
มากขึ้ น จะท� ำ ให้ สั ง คมและชุ ม ชนนั้ น ๆ เป็ น สั ง คม
แห่งคุณธรรมอย่างแท้จริง
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่มีต่อ
พสกนิกรทุกหมูเ่ หล่า ทีร่ ว่ มกันป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้กอ่ ให้เกิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ก่อเกิด
พลังในการสกัดกั้นและเฝ้าระวังที่เข้มข้น แข็งแกร่งน�ำ
มาสู่ หมู่บ้านชุมชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เป็นโครงการทีม่ จี ติ
วิญญาณของความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์
การแก้ปัญหายาเสพติดอาจแก้ได้โดยการใช้หลัก
พระพุทธศาสนามาช่วย เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็น
รากฐานส�ำคัญของวัฒนธรรมไทยที่ยึดโยงกับวิถีชีวิต
ของคนไทยจากอดีตจวบจนปัจจุบนั ดังนัน้ การบูรณาการ
หลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อแผ่นดิน
ในประเทศไทยซึ่งเป็นรูปแบบและกระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่ง ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า
ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลัก
พระพุทธศาสนาของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแบบอย่าง
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้การสร้างสังคมปลอด
ยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการสร้างความ
เข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธ
ศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทย
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แบบและกระบวนการสร้ า ง
ความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลัก
พระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทย
มีขอบเขต ดังนี้
1.ขอบเขตเนื้อหา
ขอบเขตเนือ้ หาในเรือ่ งนี้ ได้แก่ การจัดการความรู้
เรือ่ งการป้องกันปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา
รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติด
การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนในการ
ป้ อ งกั น ปั ญ หายาเสพติ ด อย่ า งยั่ ง ยื น หลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่บุคคล ชุมชน สังคมน�ำมาใช้ในการ
ป้องกัน แก้ไข เยียวยา บ�ำบัดรักษายาเสพติด ยุทธศาสตร์
บูรณาการเชิงพุทธเพื่อสร้างสังคมปลอดยาเสพติด
2. ขอบเขตด้านประชากร
2.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
ผู ้ บ ริ ห าร สมาชิ ก กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ผู ้ บ ริ ห าร
สถาบันการศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ในเขตความรับผิดชอบของ
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
ภาค 1-9 ตามภูมิภาค ดังนี้
		 1) ประชากรกลุ่มภาคเหนือ ได้แก่ ผู้น�ำ
ชุมชน ผูบ้ ริหาร สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผูบ้ ริหาร
สถาบันการศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษา
ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2560 ในเขตความรั บ ผิ ด ชอบ
ของส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
(ป.ป.ส.) ภาค 5 (เชียงใหม่) และส�ำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6
(พิษณุโลก)
		 2) ประชากรกลุ่มภาคใต้ ได้แก่ ผู้น�ำชุมชน
ผูบ้ ริหาร สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผูบ้ ริหารสถาบัน
การศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษา ประจ�ำ
ปีการศึกษา 2560 ในเขตความรับผิดชอบของส�ำนักงาน
ป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด (ป.ป.ส.) ภาค 8
(สุราษฎร์ธานี) และส�ำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 9 (สงขลา)
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		 3) ประชากรกลุ่มภาคกลาง ได้แก่ ผู้น�ำ
ชุมชน ผูบ้ ริหาร สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผูบ้ ริหาร
สถาบันการศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ในเขตความรับผิดชอบของ
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
ภาค 1 (ทุ่งสองห้อง) และส�ำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 2
(ชลบุรี) และส�ำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 7 (หลักสี่)
		
4) ประชากรกลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้แก่ ผูน้ ำ� ชุมชน ผูบ้ ริหาร สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/
นักศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ในเขตความรับผิดชอบ
ของสำ� นักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
ภาค 3 (นครราชสีมา) และส�ำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 (ขอนแก่น)
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนของประชากรจาก
4 กลุ่ม ตามพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของส�ำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้แก่
		 1) กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในเขตพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ
จ�ำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านบางกระบาน จังหวัด
สุโขทัย และชุมชนบ้านปงถ�้ำ จังหวัดล�ำปาง
		 2) กลุม่ ตัวอย่างในเขตพืน้ ทีภ่ าคใต้ จำ� นวน
2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองทราย จังหวัดปัตตานี
และชุมชนบ้านสามพัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
		 3) กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในเขตพื้ น ที่ ภ าคกลาง
จ�ำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ
เขตคลองเตย ชุมชนมัสยิดนูรลุ้ ย่ากีน เขตจอมทอง ชุมชน
วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ชุมชน
ภูเขาทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ชุมชนคลองปีกนก จังหวัด
สมุทรสาคร และชุมชนนครทอง จังหวัดสมุทรปราการ
		 4) กลุม่ ตัวอย่างในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
เฉียงเหนือ จ�ำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโนนอุดม
จังหวัดขอนแก่น และชุมชนบ้านหนองตาเข้ม จังหวัด
บุรีรัมย์
การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละภูมภิ าค ทัง้ 4 ภาค
ใช้ วิธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

1. พื้นที่วิจัยกองทุนแม่ของแผ่นดินในภูมิภ าค
ต่าง ๆ มีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
1.1 เป็นชุมชนทีน่ ำ� หลักพระพุทธศาสนามาใช้
ในหลายมิติของชีวิต เป็นเป้าหมายของการด�ำเนินชีวิต
และเป็นการใช้ชีวิตวิถีพุทธ
1.2 เป็ น ชุ ม ชนชาวพุ ท ธขนาดใหญ่ ห รื อ มี
เครือข่ายกว้างขวาง เพื่อให้ได้ภาพโครงสร้างองค์กร
ขนาดใหญ่ ที่ มี บุ ค คลหลายกลุ ่ ม หลายหน้ า ที่ และ
หลายชนชั้ น สถานะ ได้ รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ ใ น
การบริ ห ารจั ด การและกระบวนการด้ า นต่ า ง ๆ
ที่ขับเคลื่อนให้ชุมชนขนาดใหญ่นั้นมีความเข้มแข็ง
และต้านทานกระแสโลกาภิวัตน์ได้
1.3 เป็ น ชุ ม ชนที่ เ ข้ ม แข็ ง มี แ นวคิ ด และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปถึงประชาชนระดับรากหญ้า
ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
1.4 เป็นชุมชนชาวพุทธที่ข้ามพ้นลัทธิทาง
ศาสนา ถึงแม้ว่าพิธีกรรมของชุมชนจะใช้หลักค�ำสอน
ของพุทธศาสนานิกายเถรวาท หรือมหายานก็ตามแต่
การปฏิบัติจริงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
1.5 เป็นชุมชนในหลายสภาพเงือ่ นไขแวดล้อม
เพือ่ ให้เห็นภาพการประยุกต์ใช้หลักพระพุทธศาสนาใน
เงื่อนไขต่าง ๆ ของสังคม
1.6 เป็นชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งและมีแนว
ปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
รับการคัดเลือกและรับรองจากส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
2. คุณสมบัติของประชากร/กลุ่มตัวอย่างผู้ให้
ข้อมูลมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
2.1 ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญขั้นการพัฒนาและได้รับ
ผลกระทบจากรูปแบบการสร้างสังคมปลอดยาเสพติด
กองทุนแม่ของแผ่นดินตามหลักพระพุทธศาสนาใน
แต่ละประเด็นในแต่ภูมิภาค ประกอบด้วย ผู้บริหาร
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้น�ำชุมชน สมาชิกกองทุนแม่
ของแผ่นดิน ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู ผู้ปกครอง
และนักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่วิจัย ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือก
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดต่อไปนี้ คือ

		 1) เป็นผู้บริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน และสมาชิ ก กองทุ น ผู ้ บ ริ ห ารสถาบั น
การศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษาใน
โรงเรียนดังกล่าวมาไม่ต�่ำกว่า 3 ปี
		 2) เป็นผูท้ พี่ ร้อมจะแนะนำ� สนับสนุน ช่วย
เหลือและเป็นแบบอย่างที่ดีในหน่วยงาน
3) เป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พระพุทธศาสนาในชีวิตประจ�ำวัน
4) เป็นผูส้ มัครใจยินดีรว่ มมือในการศึกษา
วิจัยอย่างเต็มที่
2.2 ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญขั้นการประเมินผลรูปแบบ
การสร้ า งสั ง คมปลอดยาเสพติ ด ตามหลั ก พระพุ ท ธ
ศาสนาในแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารกลุ่ม
สังฆพัฒนา / สมาชิกกลุม่ สังฆพัฒนา 2) ผูบ้ ริหารกองทุน
แม่ของแผ่นดิน/สมาชิกกลุม่ สังฆพัฒนา 3) ผูน้ ำ� ชุมชนวิถี
พุทธ/สมาชิกชุมชนวิถพี ทุ ธ 4) ผูเ้ ชีย่ วชาญ/ผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และ 5) ผูบ้ ริหารสถาบันการศึกษา
ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษา
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การด�ำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่ วข้องกับรูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็ง
ในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้
ด�ำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจากแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาในขั้นตอนที่ 1
ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เครื่องมือ
วิจยั ทีใ่ ช้รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับองค์ความรู้การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตาม
หลั ก พระพุ ท ธศาสนากองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น และ
รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในการ
จัดการปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนากองทุน
แม่ของแผ่นดินในประเทศไทย น�ำแบบสัมภาษณ์ให้
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ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 คน พิจารณาความสอดคล้องกับ
แบบสัมภาษณ์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้
ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามคำ� แนะนำ� ของผูท้ รงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดำ� เนินการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ ดังนี้
1) การรวบรวมเอกสาร (documentary study) ได้แก่
แนวคิดทฤษฎีทางการป้องกันยาเสพติดตามแนวคิด
ภู มิ ป ั ญ ญาทางพุ ท ธศาสนา ขบวนพระพุ ท ธศาสนา
เพื่อสังคม โรงเรียนตัวอย่างวิถีพุทธ ชุมชนวิถีพุทธ
การบริหารจัดการแนวพุทธ กระบวนการจัดการความรู้
2) การสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม (non-participation
observation) สภาพแวดล้อมทางกายภาพและการจัด
โครงการ/กิจกรรมการเรียนรูใ้ นวัด โรงเรียนตัวอย่างวิถี
พุทธและชุมชน
3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
ผู ้ บ ริ ห ารกลุ ่ ม สั ง ฆพั ฒ นา ผู ้ บ ริ ห ารกองทุ น แม่ ข อง
แผ่นดิน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้น�ำชุมชน/
สมาชิ ก ชุ ม ชน/สมาชิ ก กองทุ น นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา
ผู ้ ป กครองนั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา เกี่ ย วกั บ องค์ ค วามรู ้
การสร้างสังคมปลอดภัยยาเสพติดตามหลักพระพุทธ
ศาสนาในวัด ในสถานศึกษา และในชุมชน
4) การประชุมระดมความคิดเห็น (brainstorming)
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและ
ความเหมาะสมขององค์ ค วามรู ้ รู ป แบบ กระบวน
การยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตาม
หลักพระพุทธศาสนา
5) การรวบรวมเอกสาร (documentary study)
ได้ แ ก่ แบบบั น ทึ ก ความคิ ด เห็ น ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห าร
กลุ ่ ม สั ง ฆพั ฒ นา ผู ้ บ ริ ห ารกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน สมาชิ ก ชุ ม ชน
สมาชิกกองทุน นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน/
นั ก ศึ ก ษา เกี่ ย วกั บ องค์ ค วามรู ้ กระบวนการจั ด การ
ความรู้ รูปแบบ/กระบวนการ/ยุทธศาสตร์การสร้าง
สังคมปลอดภัยยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา
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ขั้ น ตอนที่ 4 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และตี ค วาม
หลักฐานข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการ ดังนี้
1) การวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis)
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่าง
ของข้อมูล (constant comparison) และใช้วิธีการตรวจ
สอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยตรวจสอบ
สองด้าน คือ ด้านข้อมูลและด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล
2) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์โดยการ
เปรียบเทียบข้อมูล การจ�ำแนกชนิดของข้อมูล ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตีความจากข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาในภาคสนาม โดยกระบวนการน�ำ
ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ค�ำบรรยาย รูปภาพ เป็นต้น มาจัด
หมวดหมูข่ อ้ มูล ลงรหัส (Coding) แยกประเภท (Cluster
of themes) และ Domain สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย
(Induction) หรือโครงสร้างส�ำคัญ (Essential structure)
เพื่อน�ำมาสรุปประมวลเป็นหลักการหรือข้อเสนอเชิง
ทฤษฎี (Proposition) ซึ่ งเป็นการสรุปจากสิ่ง ที่เป็น
รูปธรรมให้เป็นนามธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลจะเกิด
ขึ้นทุกขั้นตอนของวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดย
ใช้เทคนิคการประชุมกลุ่มเพื่อการวิเคราะห์ วิจารณ์
สถานการณ์อย่างลึกซึ้ง (Critical reflection technique)
ในทุกขั้นตอนของการวิจัย คือ 1) อธิบายสถานการณ์
2) ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง 3) จัดหมวด
หมู่ และแยกประเภทตามกลุม่ ข้อมูลตามหัวข้อ (Theme)
ที่เหมาะสม และ 4) เปรียบเทียบข้อแตกต่าง ความ
คล้ายคลึงของข้อมูลแต่ละประเภท โดยการวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างลึกซึ้งกับทีมงานที่ร่วมวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. องค์ความรูก้ ารสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตาม
หลักพระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในภาค
เหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		
1.1 องค์ความรู้การสร้างสังคมปลอด
ยาเสพติ ด ตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนากองทุ น แม่ ข อง
แผ่นดินในภาคเหนือ พบว่า
			 1) ชุมชนบ้านบางกระบวน จังหวัด

สุโขทัยใช้หลักพระพุทธศาสนาโดยมีการดูแลกันแบบ
เครือญาติพี่น้อง ยึดหลักสันติวิธี รักใคร่ ปรองดองกัน
มีความรัก สามัคคีกันในชุมชน มีความโอบอ้อมอารีกัน
ของคนในชุมชน
			 2) ชุมชนปงถ�้ำ จังหวัดล�ำปาง ใช้
หลั ก พระพุ ท ธศาสนาในการบริ ห ารกองทุ น แม่ ข อง
แผ่นดิน ดังนี้ (1) หลักไตรสิกขา คือ การรักษาศีล เจริญ
สมาธิและเจริญปัญญา (2) หลักอริยสัจ 4 ในการทำ� ความ
เข้าใจปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหายาเสพติด
คิดค้นวิธีการแก้ไขและน�ำสู่การปฏิบัติ รวมทั้งประเมิน
ผลการด�ำเนินการเพื่อการพัฒนา (3) หลักอปบริหาร
นิยธรรม ใช้เป็นหลักในการอยู่ร่วมกันเป็นคณะ มีการ
รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับผลแห่งการกระท�ำ
คื อ ความเป็ น กติ ก าของสั ง คม 4) หลั ก สามั ค คี คื อ
การสร้างความสามัคคี ปรองดอง เกือ้ กูลกัน รักใคร่ เมตตา
ท�ำให้ชุมชนมีความสามัคคี และ (5) หลักประโยชน์ 3
ประการ เป็นฐานคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย หลักประโยชน์ในชาตินี้ (หลักทิฏธัมมิกตั ถ
ประโยชน์) โดยเน้นให้คนในชุมชนดำ� รงชีวติ อย่างเหมาะ
สมรู้จักแสวงหาทรัพย์ การเก็บรักษาทรัพย์อย่างถูกวิธี
หลักประโยชน์ชาติหน้า (หลักสัมปรายิกกัตถประโยชน์)
		 1.2 องค์ความรู้การสร้างสังคมปลอด
ยาเสพติ ด ตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนากองทุ น แม่ ข อง
แผ่นดินในภาคใต้ พบว่า
			 1) ชุมชนบ้านคลองทราย จังหวัด
ปัตตานี ใช้หลักพระพุทธศาสนาในการบริหารกองทุน
แม่ของแผ่นดิน ดังนี้ (1) ใช้หลักความสามัคคี มีความ
รักใคร่ ช่วยเหลือกัน พึง่ พาอาศัยกัน ช่วยเหลือซึง่ กันและ
กัน (2) ยึดหลักความยุตธิ รรม (3) ใช้ความอดทน แบ่งปัน
(4) ฝึกให้รจู้ กั บาปบุญคุณโทษ ปล่อยวางของปัญหา และ
การท�ำบุญกุศลโดยการบริจาคเงินเพื่อกองทุนแม่ของ
แผ่นดินเป็นการให้ผู้อื่น แบ่งปันคนที่ขาดเหลือ และ
แสดงถึงความมีน�้ำใจ
			 2) ชุ ม ชนบ้ า นสามพั น จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี ใช้หลักศาสนา คือ (1) ละเว้นความชั่ว
ทั่งปวง ท�ำความดีให้เต็มเปี่ยม ท�ำจิตให้บริสุทธิ์ และ

(2) การรณรงค์ให้เข้าวัดฟังเทศ ฟังธรรมและร่วมกัน
ท�ำความสะอาดวัด
1.3 องค์ความรู้การสร้างสังคมปลอด
ยาเสพติ ด ตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนากองทุ น แม่ ข อง
แผ่นดินในภาคกลาง พบว่า
1) ชุ ม ชนริ ม ทางรถไฟท่ า เรื อ เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร ใช้คุณธรรมน�ำใจ ดังนี้ (1) การยึด
ไตรสิกขา (2) การยึดหลักอริยสัจ 4 โดยมีการปลูกจิต
ส�ำนึก และเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการ
ค้นหาปัญหา แก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยใช้หลักอริยสัจ 4
ในการสร้างความเข้าใจในปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหายาเสพติด คิดค้นวิธีการแก้ไข และน�ำสู่การ
ปฏิบัติรวมทั้งประเมินผลการด�ำเนินการเพื่อการพัฒนา
ต่อไป (3) ยึดหลักศีล 5 ให้มีศีลธรรม คุณธรรมน�ำจิตใจ
ให้เกิดสุข โดยให้ทกุ ภาคส่วนในชุมชนยึดหลักศีล 5 ใน
การปฏิบตั ติ น และปฏิบตั งิ านโดยการสอดแทรกในการ
ท�ำประชาคม (4) หลักสามัคคี คือ การสร้างความสามัคคี
ปรองดอง เกื้อกูลกัน รักใคร่ เมตตา ซึ่งท�ำให้ชุมชน
มีความสามัคคี มีความเข้มแข็ง (5) หลักกฎแห่งกรรม
ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว ความบริสุทธ์ใจในการท�ำงาน
ร่วมกับชุมชน
2) ชุ ม ชนมั ส ยิ ด นู รุ ้ ส ย่ า กี น เขตจอมทอง
กรุ ง เทพมหานคร ยึ ด หลั ก ศาสนาอิ ส ลาม ดั ง นี้ (1)
ครอบครัว ยึดหลักความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
สร้างความอบอุ่นในครอบครัว (2) ชุมชนเน้นการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยการให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการค้นหาปัญหา การแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยใช้
หลักศาสนาอิสลามตามบริบทของพื้นที่
3) ชุ ม ชนวั ด ปากบ่ อ เขตสวนหลวง ใช้ ห ลั ก
ศาสนา ดังนี้ (1) ใช้หลัก บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียนร่วม
กันแก้ไขปัญหายาเสพติด (2) ใช้หลัก บรม คือ บ้าน
โรงเรียน มัสยิดตามหลักศาสนาที่ประชาชนนับถือใน
พื้นที่ให้ความศรัทธาตามความเชื่อทางศาสนาในกรณี
ของชุมชนมุสลิม (3) ครอบครัว จะสร้างความรัก ความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง
(4) วัดเป็นที่บ�ำเพ็ญกุศล และเป็นที่ขัดเกลาเยาวชน เช่น
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การท�ำโครงการบรรพชาสามเณรฤดูรอ้ นเพือ่ ให้เยาวชน
เข้าวัด (5) ใช้หลักความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนใน
การท�ำกิจกรรม เช่น โครงการไหว้พระ 9 วัด การระดม
ทุนเพื่อเพิ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยการทอดผ้าป่า
ขยะ และ (6) ใช้หลักความสามัคคี โดยเน้นให้ชุมชน
มีความสามัคคี และผู้น�ำชุมชน มีความเข้มแข็งและ
เสียสละ ด�ำเนินชีวติ เป็นแบบอย่างกับสมาชิกของชุมชน
4) ชุ ม ชนปี ก นก จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ใช้ ห ลั ก
พระพุทธศาสนา คือ 1) ยึดหลักทางสายกลาง 2) ท�ำดี
ได้ดี ท�ำชั่ว ได้ชั่ว และ 3) ศีล 5
5) ชุมชนนครทอง จังหวัดสมุทรปราการ ใช้หลัก
พระพุทธศาสนา คือ หลักสันติวิธี โดยการให้อภัย ให้
โอกาส ใช้หมูบ่ า้ นเป็นโรงพยาบาล ใช้กรรมการกองทุน
แม่เป็นหมอ ใช้บ้านเป็นเตียงผู้ป่วย ยาที่ใช้ คือ การเยี่ยม
ผู้ป่วย
6) ชุมชนภูเขาทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้หลัก
พระพุทธศาสนา ดังนี้ (1) ใช้หลักสันติวิธี โดยการ
สร้างความเข้าใจกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหา ให้ความ
รัก ความเมตตา (2) ใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยมีการ
ร่ ว มกั น ท� ำ บุ ญ ทุ ก เทศกาล โดยเฉพาะวั น แม่ มี ก าร
จัดเจริญพระพุทธมนต์ และทอดผ้าป่า (3) เสียสละ
กรรมการกองทุนแม่ทุกคนมีความเสียสละ ท�ำงานด้วย
จิตอาสา และ (4) ใช้ความซื่อสัตย์ ทุกครัวเรือนใช้หลัก
ความซือ่ สัตย์ ไม่ชว่ ยบุตรหลานในทางทีผ่ ดิ ใช้วธิ เี ปิดใจ
เพื่อให้ทุกคนมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
1.4 องค์ความรู้การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตาม
หลักพระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
1) ชุมชนบ้านโนนอุดม จังหวัดขอนแก่น ใช้หลัก
พระพุทธศาสนาในการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ดังนี้ (1) ชุมชนใช้หลักรู้ รัก สามัคคี 2) ประหยัด อดออม
และมีความพอเพียง 3) การมีสว่ นร่วมของชุมชน และ 4)
การเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ อดทน อดกลัน้ มีนำ�้ ใจ ขยันหมัน่ เพียร
2) ชุมชนบ้านหนองตาเข้ม จังหวัดบุรรี มั ย์ ใช้หลัก
พระพุทธศาสนาในการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ดั ง นี้ (1) การสร้ า งชุ ม ชนต้ น แบบตามหลั ก ศาสนา
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คือ สร้างครอบครัวอบอุ่น การสร้างจิตใจของคนใน
ชุมชน (2) การใช้กระบวนการจัดการความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา โดย
การสร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชน รูจ้ กั คุณธรรม จริยธรรม
การท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว การสร้างวินัย ซึ่งเริ่มจาก
ครอบครัว และได้ขยายไปสู่คนในชุมชน (3) การน�ำ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมมาใช้ ใ นการบริ ห ารงานโดยใช้
กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ
คนในชุมชน ท�ำให้การบริหารงานเป็นไปด้วยดี สามารถ
ขับเคลื่อนงานจนเป็นชุมชนต้นแบบได้ และ 4) ใช้หลัก
การสร้างศรัทธาจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยถือว่า
เป็นทุนศรัทธา ทุนทางปัญญา ทุนศักดิส์ ทิ ธิ์ ซึง่ ศูนย์รวม
ของคนในชุมชน
2. ผลการศึกษารูปแบบและกระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตามหลัก
พระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในภาคเหนือ
ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
ในทุกภาคของประเทศไทยมีกระบวนการที่ส�ำคัญ 9
ประการ ในการที่จะสร้างความเข้มแข็งในการจัดการ
ยาเสพติดในชุมชนของตนเอง ประกอบด้วย 1) ทำ� ความ
เข้าใจทุกครัวเรือน 2) รับสมัครคณะกรรมการกองทุนแม่
3) รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 4) จัดตั้งกฎชุมชน
เข้มแข็ง 5) ให้ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งยาเสพติด 6) จัดตัง้
กองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด 7) ประชาคมคัดแยกด้วย
สันติวธิ ี 8) จัดกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกอย่างต่อเนือ่ ง
และ 9) รักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็ง
ซึ่งในแต่ละภาคมีองค์ประกอบในการบริหาร
จั ด การที่ ต ่ า งกั น ออกไปตามบริ บ ทของชุ ม ชน ดั ง นี้
1) ภาคเหนือ มีจุดแข็ง คือ การที่มีผู้น�ำชุมชนที่เข้มแข็ง
และสมาชิ ก ในชุ ม ชนมี ค วามรั ก สามั ค คี กั น และ
การจัดกิจกรรมจะเน้นไปทางกิจกรรมทางศาสนาโดยมี
วัดเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชน 2) ภาคใต้ มีจุดแข็ง
คือ เน้นเรื่องการท�ำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน
เพราะเชื่ อ ว่ า จะท� ำ ให้ ส มาชิ ก มี ค วามสามั ค คี กั น
ท�ำให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งจะสามารถเป็นก�ำลังส�ำคัญใน
การต่อต้านและก�ำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชน

3) ภาคกลาง มีจุดแข็ง คือ การที่มีศาสนาเป็นศูนย์รวม
จิ ต ใจของคนในชุ ม ชน เน้ น การบริ ห ารจั ด การแบบ
“บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ส่วนในชุมชนที่นับถือศาสนา
อิ ส ลามก็ มี ก ารท� ำ กิ จ กรรมกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเช่ น กั น
ในรูปแบบ “บรม” บ้าน โรงเรียน มัสยิดโดยกิจกรรม
ส่ ว นใหญ่ ข องชุ ม ชนทางภาคกลางจะเน้ น เรื่ อ ง
ความสามั ค คี การใช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ น ประโยชน์
ของสมาชิกในกลุม่ วัยต่าง ๆ 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีจุดแข็ง คือ การที่มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคน
ในชุ ม ชน และกิ จ กรรมที่ ด� ำ เนิ น การก็ เ ป็ น กิ จ กรรม
ทางศาสนา เน้ น การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการสร้ า ง
จิตส�ำนึกที่ดีให้คนในชุมชน
การอภิปรายผล
1) จากผลการวิจยั พบว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินใน
ภาคเหนือมีองค์ประกอบของรูปแบบและกระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตาม
หลั ก พระพุ ท ธศาสนากองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ที่ เ ป็ น
จุดแข็ง คือ การที่มีผู้น�ำชุมชนที่เข้มแข็งและสมาชิกใน
ชุมชนมีความรัก สามัคคีกนั และการจัดกิจกรรมจะเน้น
ไปทางกิจกรรมทางศาสนาโดยมีวดั เป็นศูนย์รวมใจของ
คนในชุมชน อันเนือ่ งมาจาก ผูน้ ำ� ชุมชนมีภาวะผูน้ ำ� สูงใน
การสร้างความเข้มแข็งในการจัดการป้องกันยาเสพติด
ตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งสมาชิกของชุมชนมีความ
ศรัทธาในพุทธศาสนาส�ำหรับการด�ำเนินชีวติ เป็นทุนเดิม
อยูแ่ ล้ว ซึง่ สอดคล้องกับ วิโรจน์ ชำ� นาญการ [5] ได้ศกึ ษา
เรื่องการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชน ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในต�ำบลเหมืองง่า
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน พบว่า ผู้น�ำชุมชนส่วนใหญ่มี
ส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน
อยู่ในระดับมาก และความเห็นเกี่ยวกับมาตรการการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนของผูน้ ำ� ชุมชน
ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งในการช่วย การแก้
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ท�ำให้ผลการ
ด�ำเนินงานการมีสว่ นร่วมของผูน้ ำ� ชุมชน สามารถด�ำเนิน
การปราบปรามยาเสพติดทีผ่ า่ นมาในปี พ.ศ. 2545-2548

นัน้ ทำ� ให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง จ�ำนวนผูค้ า้
ลดลง ผู้เสพลดลง และท�ำให้เด็กและเยาวชนไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในเขตพื้นที่ต�ำบลเหมืองง่า อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดล�ำพูน
2. จากผลการวิจัย พบว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ในภาคใต้มีองค์ประกอบของรูปแบบและกระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตาม
หลั ก พระพุ ท ธศาสนากองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ที่ เ ป็ น
จุดแข็ง คือ การท�ำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน
อันเนื่องมาจากมีความเชื่อว่าจะท�ำให้สมาชิกมีความ
สามัคคีกนั ทำ� ให้ชมุ ชนเข้มแข็ง ซึง่ จะสามารถเป็นกำ� ลัง
ส�ำคัญในการต่อต้านและกำ� จัดยาเสพติดให้หมดไปจาก
ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย [6] ได้ท�ำการวิจัยเรื่องบทเรียนการด�ำเนิน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาควรใช้หลัก “เข้าถึง เข้าใจ และ
ให้โอกาส” โดยเข้าถึง คือ ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งนักเรียน
ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน
ด้านยาเสพติด เข้าใจ คือ ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
ยาเสพติด เข้าใจสภาพ ปัญหา ความสนใจ ความต้องการ
ร่ ว มกั น ระหว่ า งนั ก เรี ย น ครู แ ละผู ้ ป กครอง และ
ให้โอกาสนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และนักเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดปรับปรุงตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3. จากผลการวิจยั พบว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินใน
ภาคกลางมีองค์ประกอบของรูปแบบและกระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพติดตาม
หลั ก พระพุ ท ธศาสนากองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ที่ เ ป็ น
จุดแข็ง คือ การที่มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคน
ในชุ ม ชน เน้ น การบริหารจัดการแบบ “บวร” บ้ า น
วัด โรงเรียน อาจเนื่องมาจากศาสนาเป็นวิถีชีวิตของ
คนในภาคกลาง ดั ง นั้ น ศาสนาจึ ง เป็ น ที่ ร วมใจของ
ชุมชน และสามารถนำ� มาเชือ่ มโยงกับการจัดการปัญหา
ยาเสพติ ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ซึ่งสอดคล้องกับไผท วงศ์อนุตรโรจน์ [7] ที่ได้ศึกษา
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เรื่องกระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางสังคม
: กรณี ศึ ก ษาบ้ า นหนองขาว อ� ำ เภอท่ า ม่ ว ง จั ง หวั ด
กาญจนบุรี พบว่า โครงสร้าง และพื้นฐานเครือข่าย
ความสั มพัน ธ์ ที่ มี ในชุม ชน อั นประกอบด้ วย ความ
สัมพันธ์แบบเครือญาติ เพื่อนบ้าน และพรรคพวกเพื่อน
ฝูง ความสัมพันธ์ผ่านการประกอบอาชีพ ความสัมพันธ์
ผ่านประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ และวัฒนธรรม วัด
โรงเรียน และโครงสร้างและช่องทางการติดต่อสื่อสาร
เป็นรากฐานที่ส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความร่วมมือในชุมชน
และความสัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆ นี้ได้พัฒนาไปสู่
กลุ่มที่มีความเป็นทางการมากขึ้น
4. จากผลการวิจยั พบว่า ในชุมชนทีน่ บั ถือศาสนา
อิ ส ลามก็ มี ก ารท� ำ กิ จ กรรมกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเช่ น กั น
ในรูปแบบ “บรม” บ้าน โรงเรียน มัสยิดโดยกิจกรรม
ส่ ว นใหญ่ ข องชุ ม ชนทางภาคกลางจะเน้ น เรื่ อ ง
ความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของ
สมาชิกในกลุ่มวัยต่าง ๆ อันเนื่องมาจากศาสนาอิสลาม
เป็นสิ่งที่ชาวมุสลิมน�ำมาปฏิบัติตนในชีวิตประจ�ำวัน
เมื่อท�ำกิจกรรมแก้ปัญหายาเสพติดก็ได้น�ำหลักปฏิบัติ
ของศาสนาอิ ส ลามมาบู ร ณาการด้ ว ย ซึ่ ง สอดคล้ อ ง
กับงานวิจัยของกาญจนา บุญส่ง และคณะ [8] ได้วิจัย
เรื่องประสิทธิผลการด�ำเนินงานโครงการมัสยิดสีขาว
ของจังหวัดเพชรบุรี ปี 2555 พบว่า การด�ำเนินงาน
โครงการในด้ า นกระบวนการ ผลผลิ ต ด้ า นมั ส ยิ ด
ผลผลิตด้านสัปปุรษุ และผลลัพธ์ มีการใช้ บ้าน โรงเรียน
และมั ส ยิ ด เชื่ อ มโยงกั น ในการแก้ ป ั ญ หายาเสพติ ด
โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางของการปกครองหมู่บ้าน
มุสลิม
ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อ เสนอแนะในการน� ำ ผลการวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์
		
1.1 จากผลการวิจยั พบว่า กองทุนแผ่นดิน
แม่ ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง จะได้ ห ลั ก พระพุ ท ธศาสนา 3
หลัก คือ 1) หลักพุทธธรรม ได้แก่ วิธีการ 6 ไตรสิกขา
ศีล 5 อุดมการณ์ 4 ประโยชน์ 3 สามัคคี อริยสัจ 4

านท
ะเบียน

่งเส
สสำนักส

148

รมิ
ง
งานวชิ าการและษา
บณ
ั ฑิตศึก

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

อปริหานิยธรรม 3 ประการ 2) หลักภูมปิ ญั ญา ได้แก่ กิจกรรม
ต่ อ ยอดกองทุ น แม่ กิ จ กรรมต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด และ
3) หลั ก นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละกฎหมาย ได้ แ ก่
สร้างกติกาชุมชนโดยการมีสว่ นร่วม ดังนัน้ ชุมชนต่าง ๆ
ในประเทศไทยควรมี ก ารน� ำ หลั ก พุ ท ธศาสนาทั้ ง 3
หลักไปใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนต่อไป
เพื่อให้ชุมชนปลอดยาเสพติดในอนาคต
		
1.2 จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบและ
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหา
ยาเสพติ ด ตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนากองทุ น แม่ ข อง
แผ่นดินในประเทศไทยมี 9 ขั้นตอน ดังนั้น ผู้น�ำชุมชน
ต่าง ๆ ในประเทศไทยควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ ผู ้ บ ริ ห ารกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ได้ ด� ำ เนิ น การ
ตามขั้ น ตอนทั้ ง 9 ต่ อ ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ก าร
จัดการปัญหายาเสพติดมีกระบวนการทีเ่ ข้มแข็งสำ� หรับ
การด�ำเนินงานต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		
2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาการจัดการ
แก้ปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนากองทุน
แม่ของแผ่นดิน
		
2.2 ควรมีการวิจัยเชิงประเมินคุณภาพ
ของการจัดการแก้ปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธ
ศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดิน
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แรงจูงใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีต่ออาชีพพนักงานขาย
The motivation of PNRU’s students toward the Professional Salesmanship
อมร ถาวรมาศ*
Amorn Tarvornmard*
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ เปรียบเทียบแรงจูงใจในการประกอบอาชีพพนักงานขาย ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจ�ำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ที่มีผลต่อทัศนคติการเลือก
อาชีพพนักงานขาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประชากรคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 15,090 คน ในการศึกษาใช้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 390 คนโดยสุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท�ำการทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้สถิติค่าทีและค่าเอฟ
ผลการวิจัยพบว่า 1) แรงจูงใจในการประกอบอาชีพพนักงานขายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จ�ำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
เห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ แรงจูงใจด้านความสำ� เร็จในชีวติ รองลงมา คือ แรงจูงใจ
ด้านสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ รองลงมา คือ แรงจูงใจด้านความมั่นคงและปลอดภัย และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
คือ แรงจูงใจด้านการได้รบั การยกย่องนับถือ การมีความรูค้ วามสามารถ 2) แรงจูงใจ ทีม่ ผี ลต่อทัศนคติการเลือกอาชีพ
พนักงานขาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มากที่สุด คือ เป็นอาชีพที่มีความส�ำคัญต่อสังคมและประเทศชาติ มีค่าเฉลี่ย และพบว่า
เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ เป็นอาชีพที่มีต้นทุนต�่ำ ไม่ต้องใช้การลงทุนสูง
ค�ำส�ำคัญ : แรงจูงใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาชีพพนักงานขาย
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�ำ
ในช่ ว งชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข องเรา ทุ ก คนย่ อ ม
เกีย่ วข้องกับการขายและเป็นพนักงานขายในตัวเอง โดย
เฉพาะการขายความคิดให้ผู้อื่นคล้อยตามเช่นเดียวกับ
ผูท้ จี่ บการศึกษา ก็จะพบกับงานขายทีส่ ำ� คัญ คือการขาย
ความสามารถของตนให้แก่นายจ้าง เพือ่ นายจ้างจะได้รบั
เข้าท�ำงานคือการขายความสามารถของตนเอง [1]
การค้ า ขายแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า นั บ เป็ น กิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ การติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้าขยายวงกว้างเป็น
ผลให้เกิดอาชีพ “พ่อค้า” ขึ้น ต่อมาเมื่อมีการใช้รถไฟ
เป็นพาหนะในการเดินทางในกลางศตวรรษที่ 19 ก็เกิด
อาชีพตัวแทนขายสินค้า (Drummer) โดยผู้ผลิตสินค้า
จ้างให้ตัวแทนขายสินค้าเหล่านั้นไปติดต่อขายสินค้า
ถึงร้านหรือทีอ่ ยูข่ องผูซ้ อื้ ทีเ่ ป็นร้านค้าปลีก โดยเดินทาง
ด้วยรถไฟไปยังเมืองหรือหมู่บ้านที่รถไฟผ่าน จึงนับได้
ว่า ตัวแทนเหล่านั้นเป็นพนักงานขายพวกแรกที่บุกเบิก
อาชีพขาย จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ระหว่างปี ค.ศ.
1920–1950 มีผู้พัฒนาแนวความคิดของการขายขึ้น
เป็นทฤษฎีการขาย (Selling Concept) ซึ่งประกอบด้วย
ศาสตร์ (Science) สามารถนำ� มาประยุกต์ใช้เป็นหลักวิชา
และศิลปะ (Art) เป็นหลักการในแง่ของการปฏิบัติ [2]
พนักงานขาย (Salesman หรือ Sales person) หมาย
ถึงบุคคลที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อแสวงหา
ลูกค้าการเสนอขายเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความตั้งใจ

และตัดสินใจซื้อการให้บริการก่อนและหลังการขาย
รวมทั้งการให้ค�ำแนะน�ำลูกค้าสภาวะของการขาย มี
ความสำ� คัญของต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ
เป็นอย่างยิง่ ประเทศใดก็ตามทีม่ เี ศรษฐกิจดี จะดูได้จาก
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนัน้ มีงานท�ำ มีรายได้สงู
มีความเป็นอยู่ดี ในทางตรงกันข้าม ประเทศใดที่มีคน
ว่างงานมาก ขาดรายได้ แสดงว่าเศรษฐกิจของประเทศ
นัน้ กำ� ลังตกตำ�่ สินค้าต่าง ๆ ทีโ่ รงงานผลิตขึน้ มาแล้วขาย
ไม่ได้ เมื่อขายไม่ได้การผลิตจะผลิตต่อไปไม่ได้ ท�ำให้
ไม่มีการจ้างงาน คนว่างงาน ไม่มีรายได้ [3]
ดังนั้น ในสภาวะเช่นนี้ ท�ำให้ภาคธุรกิจมีความ
ต้องการพนักงานทีม่ คี วามสามารถในการขายมากขึน้ ผล
สำ� รวจพบว่า สายงานทีม่ กี ารจ้างงานและหาคนมากทีส่ ดุ
ในตลาดแรงงาน คือสายงานขาย ซึ่งเป็นรองจากสาย
วิศวกรรมเท่านั้น [4] แต่ปรากฏว่า การศึกษาภาคบังคับ
ในปัจจุบันของรัฐ จัดให้มีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาศิลปะ
การขายในชั้นอาชีวศึกษาเท่านั้น ทั้งไม่ได้เน้นในเรื่อง
ของการปฏิบัติ ซึ่งจะน�ำไปสู่ ศิลปะในการใช้ศาสตร์ที่
เรียนมาให้เกิดประโยชน์ต่อการขาย โดยในระดับชั้น
มหาวิทยาลัยกลับข้ามขัน้ ไปเรียนวิชาการตลาด ซึง่ มีนยั
ที่แตกต่างกับการขายเป็นอย่างมาก
ผู้วิจัยเองในฐานะเป็นกรรมการส่งเสริมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งเป็นสถาบันการ
ศึกษาทีม่ ภี ารกิจหลักประการหนึง่ คือ การผลิตบัณฑิตใน
สาขาต่าง ๆ เข้าสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้นหากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครมีหลักสูตรที่เปิดท�ำการเรียนการสอน
ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ประกอบ
การก็เท่ากับว่าบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผลิตและจบการศึกษาออกไปจะมีงานท�ำเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะท�ำให้มีผู้สนใจ
เข้ า มาศึ ก ษาต่ อ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครเป็ น
จ�ำนวนมากเพราะจบการศึกษาไปแล้วมีงานท�ำ เมื่อ
เป็นเช่นนั้นตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในย่อหน้าก่อนหน้า
นี้ว่าตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตที่จบจากการ
ศึกษาและเป็นผู้มีความรอบรู้ที่สามารถจะปฏิบัติงาน
ด้านการขายเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครในฐานะทีผ่ ลิตบัณฑิตป้อนสูต่ ลาดแรงงานควร
จะใช้ความต้องการของตลาดมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการอัตราก�ำลังในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการ
อยู ่ ใ นขณะนั้ น โดยเฉพาะวิ ช าทางด้ า นการขายซึ่ ง
เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาการตลาดที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครเปิดท�ำการเรียนการสอน ดังนั้นผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยจะได้น�ำเสนอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเพื่อใช้ในการปรับปรุง
หลั ก สู ต รด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขายเพื่ อ ให้ เ ป็ น ที่
ต้องการของผู้เรียนและตรงกับการต้องการของตลาด
แรงงานต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครที่มีต่อ การเลือ กอาชีพพนักงานขาย
จ�ำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
2. เพือ่ ศึกษาถึงทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครที่มีต่ออาชีพพนักงานขาย
ประโยชน์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ท� ำ ให้ ท ราบถึ ง แรงจู ง ใจของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทีม่ ตี อ่ อาชีพพนักงานขาย
จ�ำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
2. เพื่ อ ท� ำ ให้ ท ราบถึ ง ทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีผลต่อการเลือกอาชีพ
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พนักงานขาย
3. เพื่อน�ำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้าง
แรงจูงใจ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ที่มีต่ออาชีพพนักงานขาย
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตของ
การวิจัยดังนี้
1.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครภาคปกติ ทั้ ง เพศหญิ ง เพศชาย และ
เพศทางเลือก ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
จ�ำนวน (15,090 คน) (ข้อมูลเดือนมิถุนายน ส�ำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2558) โดยมี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา 390 คน
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาจากเอกสาร ตำ� รา
แนวคิดทฤษฎี และผงงานที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ประมวล
ผลเป็นขอบเขตด้านตัวแปรดังนี้
		 2.1 ตัวแปรอิสระ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
ได้แก่
			 2.1.1 เพศแบ่งออกเป็น เพศชาย เพศหญิง
และเพศทางเลือก
			 2.1.2 ก�ำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ แบ่งออก
เป็น ชั้นปีที่ 1, ชั้นปีที่ 2, ชั้นปีที่ 3, ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5
			 2.1.3 คณะทีเ่ รียน แบ่งออกเป็น วิทยาลัย
การฝึกหัดครู, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะ
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม, คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
			 2.1.4 ภู มิ ล� ำ เนา ได้ แ ก่ ภาคเหนื อ ,
ภาคกลาง, ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ , ภาคใต้ ,
ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
		 2.2 ตัวแปรอิสระ แรงจูงใจในการประกอบ
อาชีพพนักงานขาย
			 2.2.1 แรงจูงใจด้านสุขภาพร่างกายหรือ
จิตใจ
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		 2.3.2 แรงจูงใจด้านความมัน่ คงและปลอดภัย
		 2.3.3 แรงจูงใจด้านการยอมรับหรือความ
ผูกพัน
		 2.3.4 แรงจู ง ใจด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ การมีความรู้ ความสามารถ
		 2.3.5 แรงจูงใจด้านความส�ำเร็จในชีวิต
2.3 ตัวแปรตาม ทัศนคติทมี่ ตี อ่ อาชีพพนักงานขาย
		 2.3.1 ทัศนคติที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
		 2.3.2 ทัศนคติที่มีต่อสภาพการท�ำงานของ
อาชีพขาย
		 2.3.3 ทัศนคติที่มีต่อการเงิน รายได้จากการ
ท�ำงานในอาชีพขาย
		 2.3.4 ทัศนคติที่มีต่อความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพขาย
3. ด้านระยะเวลาในการด�ำเนินวิจัย ระหว่างเดือน
มกราคม พ.ศ. 2558-เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
สรุปผลการวิจัย
1. ผลปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาจ�ำนวน 390
คน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบว่าเป็นเพศหญิง
มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 57.2 ก�ำลังศึกษา
อยู่ชั้นปีที่ 1 จ�ำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 คณะ
วิทยาการจัดการ จ�ำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1
และมีภูมิล�ำเนาอยู่ในภาคกลาง จ�ำนวน 211 คนคิดเป็น
ร้อยละ 54.1 ตามล�ำดับ
2. ผลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ
พนักงานขาย พบว่า แรงจูงใจในการประกอบอาชีพ
พนักงานขายพบว่า ในภาพรวมเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก
3.81 และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เห็นด้วยอยูใ่ น
ระดับมากทุกด้าน โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ แรงจูงใจ
ด้านความส�ำเร็จในชีวิต 3.87
3. ผลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่ออาชีพพนักงานขาย
พบว่า ทัศนคติที่มีต่ออาชีพพนักงานขายพบว่า ในภาพ
รวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากเกือบ
ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือเป็นอาชีพที่มีความ

ส�ำคัญต่อสังคมและประเทศชาติ 4.22 และเห็นด้วยใน
ระดับปานกลาง คือเป็นอาชีพทีด่ ตู ำ�่ ต้อย ไม่มเี กียรติ ไม่มี
ศักดิ์ศรี 3.29 และเป็นอาชีพที่มีต้นทุนต�่ำ ไม่ต้องการใช้
เงินลงทุนสูง 3.46
4. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
และแรงจู ง ใจของนั ก ศึ ก ษา โดยจ� ำ แนกตามปั จ จั ย
พื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า
4.1 จากนักศึกษาจ�ำนวน 390 คน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีเพศต่างกัน มีความคิด
เห็นต่อแรงจูงใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ อาชีพพนักงานขาย
ในภาพรวมและรายด้านคือแรงจูงใจด้านสุขภาพ ร่างกาย
หรือจิตใจ, แรงจูงใจด้านความมัน่ คงปลอดภัย, แรงจูงใจ
ด้านการยอมรับหรือผูกพัน, แรงจูงใจด้านการได้รับ
การยกย่องนับถือ มีความรู้ความสามารถ และแรงจูงใจ
ด้านความส�ำเร็จในชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
		
4.2 จากนักศึกษาจ�ำนวน 390 คน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ก�ำลังศึกษาในระดับ
ชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจของนักศึกษาที่
มีต่ออาชีพพนักงานขายในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนแรงจูงใจด้านความ
มั่นคงปลอดภัย และแรงจูงใจด้านความส�ำเร็จในชีวิต
ไม่แตกต่างกัน
		
4.3 จากนักศึกษาจ�ำนวน 390 คน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทีเ่ รียนคณะต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อแรงจูงใจของนักศึกษาที่มีต่ออาชีพพนักงาน
ขายในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนด้านแรงจูงใจด้านความส�ำเร็จในชีวิต
ไม่แตกต่างกัน
		
4.4 จากนักศึกษาจ�ำนวน 390 คน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีภูมิล�ำเนาต่างกัน มี
ความคิ ดเห็ น ต่ อแรงจู งใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต ่ ออาชี พ
พนักงานขายในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ส่วนด้านแรงจูงใจด้านความสำ� เร็จ
ในชีวิตไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย
1. แรงจูงใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครที่มีต่ออาชีพพนักงานขายจ�ำแนกตามปัจจัย
พืน้ ฐานส่วนบุคคลด้านเพศในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กุสุมา จ้อยช้างเนียม
[5] ทีพ่ บว่า พนักงานสำ� นักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิกร
ไทย ทีม่ เี พศต่างกันมีแรงจูงใจในการทำ� งานไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งได้ท�ำการศึกษาของปัจจัยการจูงใจพนักงานขาย
แล้วพบว่า ยิ่งมีการจูงใจมากเท่าใด ก็ยิ่งมีความพยายาม
ในการขายมากขึ้น ยิ่งมีการพยายามขายมากขึ้น ก็ยิ่งได้
รับรางวัลตอบแทนมากขึน้ และยิง่ ได้รบั รางวัลตอบแทน
มากขึ้น ก็ยิ่งมีความพอใจมากขึ้น
2. แรงจูงใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครที่มีต่ออาชีพพนักงานขายจ�ำแนกตามปัจจัย
พืน้ ฐานส่วนบุคคลด้านชัน้ ปีการศึกษาในภาพรวมพบว่า
นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า เห็ น ด้ ว ยอยู ่ ใ นระดั บ มาก
ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์ [6] พบว่า แรงจูงใจ
บางอย่างมีความจ�ำเป็นขั้นพื้นฐานและส�ำคัญมากกว่า
แรงจูงใจอย่างอื่น แรงจูงใจที่มีความจ�ำเป็นขั้นพื้นฐาน
มากกว่า จ�ำเป็นจะต้องได้รับการตอบสนองให้ได้รับ
ความพอใจก่อน ก่อนแรงจูงใจทางด้านอื่นจะได้รับ
แรงจู ง ใจกระตุ ้ น เมื่ อ แรงจู ง ใจขั้ น พื้ น ฐานได้ รั บ
การตอบสนองจนได้รบั ความพอใจแล้ว แรงจูงใจขัน้ สูง
กว่าก็จะเกิดขึ้นแทนที่
3. แรงจูงใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครที่มีต่ออาชีพพนักงานขายจ�ำแนกตามปัจจัย
พื้ น ฐานส่ ว นบุ ค คลด้ า นภู มิ ล� ำ เนาในภาพรวมพบว่ า
แตกต่ า งซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วราภรณ์ นาควิ ลั ย [7]
พบว่า ปัจจัยทีน่ ำ� ไปสูก่ ารสร้างแรงจูงใจเพือ่ ให้พนักงาน
เกิดความผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์กร ในการ
รักษาบุคลากรขององค์กร ถ้าบุคลากรมีแรงจูงใจในการ
ทำ� งานแล้ว จะให้บริการทีด่ แี ก่ลกู ค้า ลูกค้าพึงพอใจเป็น
ผลให้องค์กรสามารถสร้างก�ำไรได้ ซึ่งท�ำให้พนักงาน
ขายสามารถยึดเป็นอาชีพหลักในการด�ำรงชีพเพื่อสร้าง
ความมั่ น คงให้ กับชีวิตตนเอง และยัง สอดคล้อ งกั บ
เบญวรรณ อุชุพงศ์อมร [8] พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับ
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แรงจูงใจภายในองค์กรของธุรกิจพบว่า ความมั่นคงใน
การท�ำงานเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด
4. แรงจูงใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครที่มีต่ออาชีพพนักงานขายจ�ำแนกตามปัจจัย
พื้นฐานส่วนบุคคลด้านคณะที่เรียนในภาพรวมพบว่า
แตกต่างซึ่งสอดคล้องกับ จรัลพิสิษฐ์ จ่างพันธุ์ [9]
พบว่า มีสองปัจจัยหลักคือ ค่าตอบแทนสวัสดิการอื่น ๆ
ที่ ไ ด้ รั บ จากหน่ ว ยงานมี ค วามเหมาะสม และปั จ จั ย
ความก้าวหน้าจากการท�ำงานที่จะก้าวไปสู่ต�ำแหน่ง
ที่ สู ง ขึ้ น ได้ ห ากมี ค วามสามารถเพี ย งพอ ซึ่ ง จะเป็ น
การปรับเปลีย่ นมุมมองของคนทัว่ ไปในอาชีพพนักงาน
ขายว่าเป็นอาชีพที่ส�ำคัญ มีเกียรติ มีความก้าวหน้า
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		
1.1 ด้ า นแรงจู ง ใจและทั ศ นคติ ที่ มี ต ่ อ
อาชีพพนักงานขาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครควรมี
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการขาย และ
มีการฝึกสหกิจในสถานประกอบการจริงเกี่ยวกับด้าน
การขายโดยตรง เพื่อให้นักศึกษาได้มีแรงจูงใจ ทัศนคติ
และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
		
1.2 ด้านการประกอบอาชีพพนักงานขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครควรมีการเชิญวิทยากร
ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ
พนักงานขายมาบรรยายให้ความรู้นักศึกษาทุกระดับ
ชั้น
		
1.3 ด้านความส�ำเร็จในชีวติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ควรมีการเชิญผู้ที่ประสบความส�ำเร็จ
ในอาชีพการขาย เป็นที่ยอมรับของสังคมและแวดวง
ธุรกิจ มาเล่าประสบการณ์ เพื่อเป็นตัวอย่างและสร้าง
แรงบันดาลใจ ให้นกั ศึกษามีความคิดริเริม่ และมีมมุ มอง
ที่อยากประสบความส�ำเร็จในอาชีพการชาย
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยา
เกี่ ยวกั บเรื่ องลั ก ษณะนิ สัยของมนุ ษ ย์ และผู ้ บริ โภค
ทั่วไป
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2.2 ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับการประกอบ
อาชีพพนักงานขายของนักศึกษาราชภัฏพระนครทีส่ ำ� เร็จ
การศึกษาไปแล้ว ว่าประสบความสำ� เร็จมากน้อยเพียงใด
เอกสารอ้างอิง
[1] ยุพาวรรณ วรรณวานิช. (2550). ศิลปะการขาย.
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์.
วิทยาลัยการอาชีพเทิง (2558). ความส�ำคัญของ
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p3.htm. วันที่สืบค้น 2558, มีนาคม 2558.
[2] มนต์ชยั สุนทราวัฒน์. (2554). ปัน้ นักขายเดินดิน...
ให้ติดดาว. กรุงเทพฯ : ปริ๊นโอโซน.
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ejobeasy/?view=trip&layout= vdodetail&conten
tid=192&catid=87 วันทีส่ บื ค้น 2557, ธันวาคม 28.
[5] กุสุมา จ้อยช้างเนียม. (2547), แรงจูงใจในการ
ท�ำงานของพนักงานส�ำนักงานใหญ่ บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต,
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1998 : 367.
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ธรรมาภิบาลกับประชารัฐ
Good Governance and Civil State
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บทคัดย่อ
ธรรมาภิบาล คือ องค์การที่มีโครงสร้างที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ มีกฎเกณฑ์ควบคุมกระบวนการและ
กลไกการบริหารกับการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่ จะให้ประชารัฐทีต่ งั้ ขึน้ ประสบความสำ� เร็จ
จึงต้องน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ และต้องให้ประชารัฐมีโครงสร้างที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ มีกฎเกณฑ์
ทีค่ วบคุม กระบวนการและกลไกการบริหาร ลักษณะของธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้
มีความโปร่งใส ยึดหลักความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ต้องตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ยึดหลักนิติธรรมให้ความเท่าเทียมกัน ต้องได้รับมอบอ�ำนาจจากองค์การธรรมาภิบาล ความ
ส�ำเร็จของประชารัฐจึงขึ้นกับการยึดถือหลักการในลักษณะธรรมาภิบาล
ค�ำส�ำคัญ : ธรรมาภิบาล ประชารัฐ
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�ำ
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
ในการแก้ปัญหาของตน จึงมีการก่อตั้งประชารัฐขึ้น
ในจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ของประเทศ เพื่ อ ด�ำเนิ น กิ จ กรรม
และธุรกิจต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและ
ประชาชน โดยคาดหวังว่าองค์การประชารัฐดังกล่าว

จะประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินกิจการต่าง ๆ หรือ
ตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องฝ่ายต่าง ๆ
ได้ ไ ม่ ม ากก็ น ้ อ ย จึ ง มี ก ารพิ จ ารณาแนวทางต่ า ง ๆ
ธรรมาภิบาลจึงเป็นแนวทางที่ควรได้รับการพิจารณา
และยึดถือในการท�ำให้องค์การอย่างประชารัฐประสบ
ความส�ำเร็จดังภาพ

ที่มา : (สังเคราะห์โดยผู้เขียน)
บทความนี้ เ สนอเนื้ อ หาต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ธรรมภิบาลและประชารัฐ ดังนี้ คือ การนิยามความหมาย
ของธรรมาภิบาล กระบวนทัศน์ธรรมาภิบาล ประเภทของ
ธรรมาภิบาล คุณลักษณะของธรรมาภิบาลกับประชารัฐ
นิยามและความหมาย
ธรรมาภิบาล (Governance) คือการถือหางเสือ
(Steering) ควบคุมและชี้น�ำภาคส่วนทางสังคม [1]
Governance มาจากภาษาละตินว่า gubernare และ
gubernator หมายถึง การถือท้ายเรือ และ กัปตันเรือ [2]
ธรรมาภิบาล (Governance) คือ หนทางทีอ่ งค์การขนาดใหญ่

ถู ก ก� ำ กั บ และควบคุ ม กระบวนการหรื อ ระบบที่
ควบคุมและก�ำกับ [3] กฎเกณฑ์เฉพาะ [4] ธรรมาภิบาล
(Governance) เป็นโครงสร้างในการปรับตัวเข้ากับ
สิ่ ง แวดล้ อ มทางสั ง คม การเมื อ ง และเศรษฐกิ จ
ธรรมาภิบาลจะต้องมีโครงสร้างที่ดีส�ำหรับฝ่ายต่าง ๆ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องธรรมาภิบาลเป็นกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ผู้บริหารใช้ในการจัดการทรัพยากร และการ
ก�ำหนดนโยบายที่ใช้ในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
[5] เป็นครรลองที่ใช้กับความสัมพันธ์อย่างฝ่ายต่าง ๆ
การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาครั ฐ และเอกชน

ธรรมาภิ บ าล คื อ การใช้ ก ฎที่ เ ป็ น ทางการ และ
ไม่เป็นทางการ เป็นการก�ำหนดกฎเพื่อการใช้อ�ำนาจ
[6] เป็นระบบของกฎในทุกระดับของกิจกรรมมนุษย์
กระบวนการต่ อ เนื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎเกณฑ์ และ
คุณภาพของระบบ การสร้างสถาบันทางการเมืองการ
ปกครองทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ ธรรมาภิบาล
คื อ ที่ ตั้ ง ของอ� ำ นาจภายในเครื อ ข่ า ยที่ ซั บ ซ้ อ น [7]
การบริหารสังคมเครือข่าย (Socio-cybernetic governance)
ทีจ่ ดั องค์การด้วยตนเอง การร่วมมือประสานกัน เครือข่าย
นานาชาติทเี่ ป็นอิสระ แลกเปลีย่ นทรัพยากรกัน การจัดการ
ที่เป็นเอกภาพเพื่อยกระดับความชอบธรรมของสังคม
กลไกประสานประโยชน์ของรัฐ การแก้ปัญหาและ
สร้างโอกาส พร้อมด้วยโครงสร้าง และระเบียบปฏิบัติ
ในการท�ำสิง่ นัน้ และการร่วมมือกัน เครือข่ายธรรมภิบาล
คื อ เครื อ ข่ า ยธรรมาภิ บ าลระหว่ า งสถาบั น ตั ว แทน
ประชาธิปไตยต่าง ๆ เครือข่ายธรรมาภิบาลเพิ่มการ
เป็นตัวแทนรัฐบาล ซึ่งพลเมืองธุรกิจและองค์การที่
ไม่ แ สวงก� ำ ไรติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ กั น ใกล้ ชิ ด มากขึ้ น ใน
กระบวนการพั ฒ นา ประกอบด้ ว ยแบบต่ า ง ๆ ของ
การมีส่วนร่วมของสาธารณชน เครือข่ายธรรมภิบาล
แตกต่างกันระบบของรัฐที่เป็นสถาบันประชาธิปไตย
แบบตัวแทนภายใต้เงื่อนไขเครือข่าย พรรคการเมือง
การนิติบัญญัติ การบริหารเข้ามามีส่วนร่วมในขอบเขต
ที่กว้างขึ้น การตัดสินจะอยู่ภายใต้กระบวนการของ
การเจรจาต่อรองระหว่างรัฐบาล ธุรกิจ และประชาสังคม [8] ธรรมภิบาลที่ร่วมมือกัน (Collaborative
governance) หมายถึงการก�ำกับดูแลโดยการมีส่วนร่วม
การมอบอ�ำนาจ การท�ำงานร่วมกันขององค์การต่าง ๆ
ในลักษณะเครือข่ายเป็นความสัมพันธ์ที่ท�ำงานด้วยกัน
(Working relationships) และมีลักษณะสมาชิกองค์การ
(Organizational membership) กลุ่มพหุ (Pluralism)
ไม่ต้องชัดเจนมาก (Ambiguity) และมีลักษณะพลวัตร
(Dydamics) [9] Governance ดุจดังการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ เป็ น แนวคิ ด ในการก� ำ กั บ ดู แ ลภาคส่ ว น
ทางเศรษฐกิจ ยกระดับความชอบธรรม (Legitimacy)
และประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการ และการจั ด การ

านท
ะเบียน

่งเส
สสำนักส

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

รมิ
ง
งานวชิ าการและษา
บณ
ั ฑิตศึก

157

ตลอดจนวิธีการใหม่ ๆ ศิลปะในการปกครอง เพื่อที่
จะสร้างจริยธรรม และประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น
และเปลี่ยนแปลง [8] ใช้อ�ำนาจในการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศ [10]
จากนิยามข้างต้นสามารถสรุปและประยุกต์เข้า
กับองค์การประชารัฐได้ว่า ประชารัฐจะต้องมีกฎเกณฑ์
ที่ ค วบคุ ม กระบวนการและกลไกการบริ ห าร
การด� ำ เนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล องค์ ก ารนี้ ต ้ อ ง
มี โ ครงการที่ ป รั บ ตั ว เข้ า กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและผู ้ มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง อาจเป็ น โครงสร้ า งแบบเครื อ ข่ า ย
ที่สามารถประสานกับภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดี
กระบวนทัศน์ ธรรมาภิบาลประชาธิปไตยแนวใหม่
(The New democratic governance paradigm) [11]
มี 6 ด้าน ดังนี้
หนึ่ ง ธรรมาภิ บ าลเปรี ย บเสมื อ นรั ฐ ที่ เ ล็ ก
ใช้ตลาด หรือกึ่งตลาดส่งมอบบริการสาธารณะ ขนาด
ของรัฐลดลง มีการแปรรูป และตัดงบลงในการบริการ
ของราชการ [12] รั ฐ บาลมี ข นาดเล็ ก เพราะรั ฐ ที่ มี
ขนาดใหญ่จะมีต้นทุนสูง ภาคเอกชนท�ำหน้าที่ได้ดีกว่า
ในการผลิตสินค้า และบริการธรรมาภิบาลในลักษณะ
โครงสร้ า ง แสดงชั้ น การบั ง คั บ บั ญ ชา ตลาด และ
เครือข่ายที่เป็นโครงสร้างหลักของรัฐ
สอง ธรรมาภิ บ าลเหมื อ นหนึ่ ง บรรษั ท ภิ บ าล
(Corporate Governance) ระบบซึ่งองค์การถูกควบคุม
และก�ำกับ ซึ่งต้องมีหลักการสามข้อ คือการเปิดเผย
(Openness) ไม่ปดิ บังข่าวสาร (disclosure of information)
มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ที่ พ ร ้ อ ม รั บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
และตอบสนองต่อการกระท�ำของปัจเจก โดยการให้
ความรับผิดชอบและการนิยามบทบาทที่ชัดเจน [12]
รัฐบาลที่มีความรับผิดชอบพร้อมในการตรวจสอบ
สาม ธรรมาภิบาลเหมือนหนึ่งการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (NPM) มี 2 ความหมาย คือ ลัทธิการจัดการ
นิยม (Managerialism) และเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่
(New institutional economics) การน�ำวิธีการจัดการ
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จากภาคเอกชนสู่ภาครัฐ มีการก�ำหนดมาตรฐาน และ
การวัดผลงาน การจัดการยึดผลลัพธ์ ค่านิยม ใกล้ชิด
ลูกค้า การน�ำโครงสร้างสิ่งจูงใจ (เช่น การแข่งขัน
ทางการตลาด) ใช้ในภาครัฐ รัฐบาลต้องมีวิสัยทัศน์
และมีความยืดหยุ่น [11]
สี่ ธรรมาภิบาลเหมือนหนึ่งธรรมาภิบาล (Good
Governance) ซึง่ เกีย่ วข้องกับการมีประสิทธิภาพในการ
บริการมีระบบการวินจิ ฉัยทีเ่ ป็นอิสระ ยึดกรอบกฎหมาย
ในการขับเคลื่อนสัญญาณ การก�ำกับดูแลแบบโปร่งใส
พร้อมในการตรวจสอบเงินทุนสาธารณะ ผู้ตรวจสอบ
สาธารณะที่เป็นอิสระ โครงสร้างสถาบันแบบพหุนิยม
และสื่อมวลชนที่มีเสรีภาพ [13] ระบุ 3 ด้าน ของการ
ก�ำกับดูแล คือการเป็นระบบเชิงการเมือง การบริหาร
(Administrative) และกฎหมายกับอ�ำนาจมอบหมาย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแบบความรั บ ผิ ด ชอบที่ พ ร้ อ มรั บ
การตรวจสอบ [12] รัฐบาลที่มีความเป็นธรรม [11]
ห้า ธรรมาภิบาลเป็นระบบสังคมอินเทอร์เน็ต
กลไกลทีไ่ ม่ใช่รฐั ไม่เป็นทางการ มีผแู้ สดงหลายคนจาก
หลายฝ่าย นักบริหาร การเมืองและสังคมมีเป้าหมาย
ร่วม เส้นแบ่งไม่ชัดระหว่างภาครัฐเอกชนและอาสา
สมัคร การก�ำกับดูแลเป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สังคมการเมืองในปกครอง รัฐบาลกลางไม่ใหญ่ ระบบ
การเมืองมีความแตกต่าง หน้าที่รัฐบาลคือการกระตุ้น
ให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสังคมและการเมือง [12]
การก�ำกับดูแลในแนวดิ่ง แนวทางสังคมเป็นศูนย์กลาง
(Society-centric approach) คือรัฐปรับตัวกับสิง่ แวดล้อม
ภายนอก และแสดงออกเป็นตัวแทนทั้งแนวคิด และ
ทฤษฏีของการประสานระบบทางสังคม [7]
หก ธรรมาภิบาลเสมือนเครือข่ายที่จัดองค์การ
ตัวเองแบบเครือข่าย มีผแู้ สดงอิสระมากมายในการส่งมอบ
บริการ สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ ท�ำให้งานเดิน โดยผ่านองค์การ
อื่น การก�ำกับดูแล (Governance) คือการจัดการเครือ
ข่าย (Networks) เป็นแบบการประสานกันทางสังคม
เชิงกว้าง เน้นการพึ่งพาแบบปรึกษากัน เป็นองค์การ
จัดการตัวเอง ความเป็นอิสระ มีความรับผิดชอบตัวเอง

บริ ห ารตนเอง ลดกฎเกณฑ์ ลดขนาดรั ฐ บาล และ
ก�ำกับ (Steering) พึ่งพากันระหว่างองค์การ มีกิจกรรม
ระหว่ า งสมาชิ ก เครื อ ข่ า ย ซึ่ ง มาจากความต้ อ งการ
แลกเปลี่ ย นทรั พ ยากรและแลกเปลี่ ย นเป้ า หมาย
ปฏิสัมพันธ์ที่เหมือนเกม มีรากฐานมาจากความเชื่อใจ
และด� ำ เนิ น โดยกฎเกณฑ์ ป รึ ก ษาและตกลงโดยผู ้ มี
ส่วนร่วมในเครือข่าย ระดับของอิสระจากรัฐเครือข่าย
ไม่ต้องรับผิดชอบพร้อมตรวจสอบกับรัฐ เพราะเป็น
องค์การจัดการตนเอง [12] การจัดการเครือข่ายทีซ่ บั ซ้อน
พิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาธารณชนกับสถาบัน
ความหมายในลักษณะนี้จึงเป็นแบบพลวัตและเข้มข้น
ในประเด็นการควบคุม และความรับผิดชอบทีพ่ ร้อมรับ
การตรวจสอบ [7] องค์การภาครัฐท�ำหน้าที่ในลักษณะ
เครือข่าย ต้องการความร่วมมือจากหลายส่วน การก�ำกับ
ดูแล (Governance) หน่วยงานภาครัฐพึ่งพาเครือข่าย
มากขึ้ น ในการบรรลุ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
เพื่อบรรลุเป้าหมายของปัจเจกบุคคล ต้องการกิจกรรม
ที่ผู้เกี่ยวข้องปรับโดยการปรึกษาหารือกัน [1]
ประชารัฐที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับกระบวนการ
ทั ศ น์ ธ รรมาภิ บ าลในข้ อ หนึ่ ง ส่ ว นใหญ่ มี ข นาดเล็ ก
กระจายไปตามท้องทีต่ า่ ง ๆ ผูบ้ ริหารต้องปล่อยให้ดำ� รง
สภาพขนาดเล็กที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปรวมกันให้มีขนาด
ใหญ่ ตามหลักการในข้อสอง ต้องยึดหลักบรรษัทภิบาล
คือเปิดเผย ไม่ปิดบังข่าวสาร มีความรับผิดชอบที่ตรวจ
สอบได้ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสีย เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการในข้อสาม ต้องท�ำการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ เน้นการวัดผลงาน ยึด
ผลลัพธ์ใกล้ชิดลูกค้า น�ำการตลาดมาใช้ ขนาดเดียวกัน
ก็ต้องยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) คือ
โปร่งใส พร้อมในการตรวจสอบสาธารณะที่เป็นอิสระ
รวมทั้งสื่อมวลชน เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีสมัย
ใหม่ ต้องเป็นสังคมอินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงฝ่ายการเมือง
สังคม และประชาสังคม สุดท้ายต้องเน้นการสร้าง
เครือข่าย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และประสานกัน
ได้กว้างขวาง
ประเภทของธรรมาภิบาล (Governance) ธรรมาภิบาล

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การก�ำกับดูแลภาครัฐ
หรือการกำ� กับดูแลสาธารณะ (Public Governance) และ
การกำ� กับดูแลภาคเอกชนหรือบรรษัทภิบาล (Corporate
Governance)
ธรรมาภิบาลหรือการก�ำกับดูแลภาครัฐ (Public
Governance) มี ผู ้ ใ ห้ นิ ย ามการก� ำ กั บ ดู แ ลภาครั ฐ ว่ า
หมายถึง ธรรมาภิบาลการก�ำกับดูแลสาธารณะ เป็นการ
จัดการเครือข่ายที่ซับซ้อน [15] มีการปฏิสัมพันธ์ของ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมและการเมืองเป็นส่วนส�ำคัญของ
ตัวละคร กิจกรรมที่ซับซ้อนและเน้นหนักภายนอกการ
กระจายอ�ำนาจทางการเมือง [13] รูปแบบของรัฐบาล
ภายนอกที่เน้นการบังคับหางเสือ การเปลี่ยนจากระบบ
องค์กรขนาดใหญ่แบบชั้นบังคับบัญชา (hierarchical
bureaucarcy) เป็นตลาดและเครือข่าย [16] เป็นรูปแบบ
รัฐบาลที่เป็นตัวแทนประชาชนที่ดี รัฐบาลที่เป็นแบบ
ตัวแทนและตอบสนองได้ดี ยึดหลักกฎหมายปราศจาก
คอร์ รั ป ชั่ น เปลี่ ย นบทบาทรั ฐ จากการแทรกแซง
การควบคุมเป็นการก�ำกับการประสานงานเปลี่ยนจาก
กฎหมายและค�ำสั่งเป็นการเจรจาหารือ รัฐบาลไม่ได้
เป็นผู้ครอบง�ำคนเดียว [6] ไม่เห็นด้วยกับชั้นบังคับ
บัญชาเพราะขาดความยืดหยุ่นและตอบสนอง [16] มี
ส่วนประกอบที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ประกอบ
ด้วยผู้แสดงที่แตกต่างกัน ที่มาจากระดับชาติ จังหวัด
และรัฐบาลท้องถิ่น กลุ่มการเมืองและสังคม กลุ่มผล
ประโยชน์และกลุ่มที่มีการกระท�ำ สถาบันทางสังคม
องค์ ก ารธุ ร กิ จ เอกชน การก� ำ กั บ สาธารณะจึ ง เป็ น
กระบวนการทางสังคมทีถ่ กู ก�ำกับส่งอิทธิพลในเครือข่าย
นโยบายสาธารณะ ซึ่งมีผู้แสดงร่วมกันหลายคน [15]
การก�ำกับดูแลเชิงระบบ จึงต้องการให้ภาคส่วนต่าง ๆ
เข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน กลุ่มอาสา
สมัครในประชาสังคม การก�ำกับดูแลเชิงระบบยังน�ำ
แนวคิดบางส่วนมาจากนักชุมชนนิยม (communitarian)
ที่ ว ่ า ประสิ ท ธิ ผ ลของสถาบั น การเมื อ งขึ้ น ต่ อ การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการตัดสินใจ
และมี ค วามเห็ น พ้ อ ง (consensus) [16] ซึ่ ง ผู ้ แ สดง
ต่างมีวัตถุประสงค์ในผลประโยชน์ต่างกันบางครั้งก็
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ขัดแย้งกัน [15] การกำ� กับดูแลเชิงระบบเชือ่ ว่า เครือข่าย
มีประสิทธิภาพมากกว่าชั้นบังคับบัญชา การพูดคุยและ
ความเห็นฟ้องสร้างความเป็นธรรมด้านการเมืองและ
ประสิทธิผล ควรใช้เครือข่ายมากกว่าการตลาด เครือข่าย
จะสร้ า งสรรค์ โ ครงสร้ า งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลส� ำ หรั บ
การส่งมอบบริการและหน้าที่รัฐอื่น ๆ การก�ำกับดูแล
เชิงระบบ สร้างขึน้ จากการมีสว่ นร่วมของสังคมบวกกับ
ความยืดหยุน่ การตอบสนองและนวัตกรรม นโยบายรัฐ
ต้องตอบสนองประชาชนมากขึ้น [16]
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) หมายถึง
ระบบที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะ
ผู ้ น� ำ และการควบคุ ม กิ จ การ เป็ น การก� ำ หนดความ
สัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนร่วมได้เสียโดยผ่านโครงสร้างกระบวนการ
ท�ำงานและระบบท�ำงาน [2] เป็นข้อตกลงแบบสมัครใจ
การคิดค้นร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย [6] เป็นระบบการ
ชี้น�ำ และควบคุมบริษัท โดยโครงสร้างของการก�ำกับ
ดูแลกิจการจะแสดงถึงการจัดสรรสิทธิและหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของกลุ่มต่าง ๆ ในเพื่อให้มีการก�ำกับฝ่าย
บริหารให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และมุ่งเน้นผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก เพื่อ
ทีจ่ ะกำ� หนดมาตรฐานร่วมกันมีความสำ� คัญเมือ่ กฎหมาย
หรือรัฐบาลไม่อาจควบคุมได้ ไม่ได้พงึ่ พาบังคับด้านชัน้
บังคับบัญชา แต่ดว้ ยการชักจูงและการร่วมมือตามขวาง
เน้นการเป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนทุกส่วนไม่จ�ำต้องมีสิทธิ
ความรับผิดชอบ ความสามารถ ทรัพยากร และความ
ชอบธรรมเท่าเทียมกัน การประเมินโครงสร้างความเป็น
เจ้าของและการควบคุมทัง้ สองแบบในระบบบรรษัทน�ำ
สู่ข้อสรุปดังนี้ (1) โครงสร้างความเป็นเจ้าของในระบบ
ที่เน้นเครือข่ายมีความเข้มข้นกว่าระบบเน้นหนักตลาด
เพราะใกล้ชดิ ผูถ้ อื หุน้ มากกว่า (2) ตลาดภายนอกสำ� หรับ
การควบคุมบรรษัท มีบทบาทส�ำคัญในระบบที่เน้นการ
ตลาดซึ่งไม่มีในระบบเครือข่าย (3) คณะกรรมการมี
อ�ำนาจเชิงวินยั ในระบบทีเ่ น้นเครือข่ายมากกว่า (4) ความ
สัมพันธ์เปรียบเทียบของตลาดแรงงานการจัดการแสดง
ภาพผสมผสาน การจ่ายตามผลงานส�ำคัญระบบตลาด
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มากกว่า (5) อำ� นาจทางวินยั ตลาดหุน้ มีมากในระบบเน้น
ตลาดมากกว่า [18] ท�ำให้บคุ ลิกเปลีย่ นไปตามการกระจาย
และส่วนประกอบของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตัดสินใจ
ว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินควรอยู่ในทางเดียวหรือหลายทาง
โดยทั่ ว ไปบรรษั ท เอกชนจะดู แ ลความรั บ ผิ ด ชอบ

ด้วยตนเองมากกว่าจากภายนอกการจูงใจซึ่งระบุได้ใน
การสร้างการก�ำกับดูแลแบบนี้ได้แก่ การจูงใจภายใน
ศีลธรรม สิง่ ทีภ่ าคเอกชนต้องคำ� นึงในปัจจุบนั คือ ความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและความชอบธรรมด้านบรรษัทภิบาล
ก�ำลังเผชิญความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ [10]

ความแตกต่างธรรมาภิบาลภาครัฐ และภาคเอกชน (บรรษัทภิบาล)
ประเด็น

ธรรมาภิบาลภาครัฐ

บรรษัทภิบาล

การมีส่วนร่วมการเมืองรัฐ ประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เกี่ยวข้อง
เสีย กระจายอ�ำนาจทางการเมือง มีสว่ นร่วม กับการเมืองปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมและดูแล
ตอบสนอง

ประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

สังคม

สร้างประโยชน์ต่อสังคม

ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม

ระบบภายใน

เน้นการเมืองและสังคมภายนอก

เน้นการตลาด

ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ

รัฐและหน่วยราชการที่รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ที่มา : (สังเคราะห์โดยผู้เขียน)

เนื่องจากประชารัฐ เป็นองค์การที่ประชาชนมี
ส่วนร่วม ภายใต้การสนับสนุนของรัฐ จึงต้องปฏิบัติ
ตามหลั ก ของธรรมาภิ บ าลสาธารณะ ขณะเดี ย วกั น
ก็ต้องยึดหลักของบรรษัทภิบาลด้วย
คุณลักษณะของธรรมาภิบาล (Governance) [2] หรือ
ปทัสถานของธรรมาภิบาล [17] มีดังนี้
1. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ [10] [13] สิ่ง
ส�ำคัญที่สุดผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจในองค์การ
ประชารัฐระดับชั้นต่าง ๆ ต้องมีความรับผิดชอบต่อ
กิจการของประชารัฐ รับผิดชอบต่อความเจริญรุ่งเรือง
ขององค์การ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
องค์การ ต้องรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายไม่วา่ จะ
เป็นฝ่ายรัฐ หรือประชาชนทีเ่ ข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้องมีหน้า
ที่ต้องพัฒนาให้กิจการขยาย เติบโต และเจริญก้าวหน้า
ท� ำ ผลประโยชน์ ต อบแทนที่ คุ ้ ม ค่ า ลดการสู ญ เสี ย
ที่ไม่จ�ำเป็น บริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล
2. ความโปร่งใส [10] [13] การบริหารงานของ
ผู ้ บ ริ ห ารประชารั ฐ ต้ อ งมี ค วามโปร่ ง ใส การจั ด ซื้ อ
จัดจ้าง การจ�ำหน่าย ขายผลผลิตสินค้าบริการต้องมี
ความโปร่งใส แสดงให้ผู้มีส่วนได้เสียดูได้ตลอดเวลา
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูล หรือเท็จจริงต่าง ๆ
ของกิจการได้ไม่ยาก การแสดงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ถือว่า
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องกระท�ำ และต้องก�ำหนด
เวที สถานที่ และช่องทางในการแสดงรายการต่าง ๆ
โครงการต่ า ง ๆ จะต้ องมี ค วามโปร่ งใสที่ มี ค นรั บ รู ้
จ�ำนวนมาก
3. มีประสิทธิภาพ และยึดหลักความคุ้มค่า [2]
หรือการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ [10]
การบริหารงานต้องมีประสิทธิภาพ ใช้จ่ายอย่างสมเหตุ
สมผลแข่งขันกับกิจการอืน่ ได้ ไม่ใช้จา่ ยแพงกว่ากิจการ
อื่น หรือสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ การลงทุนของกิจการ

ต้องมีความคุม้ ค่า คุม้ กับเงินลงทุน ผลตอบแทนทีไ่ ด้จาก
การลงทุนต้องคุม้ ค่า ทุกอย่างต้องมีเหตุผลและอธิบายได้
ไม่ มี ก ารใช้ เ ส้ น สายหรื อ ระบบอุ ป ถั ม ภ์ ที่ อ าจท� ำ ให้
การบริหารขาดประสิทธิภาพ [13]
4. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสีย และมีประสิทธิผล [2] [16] การบริหารงานอย่าง
มีประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ น
ได้เสียเป็นประเด็นส�ำคัญที่สุดของหลักธรรมาภิบาล
กิจการใด ๆ ถ้าไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียย่อมไร้ความหมาย ถ้าเป็นกิจการ
ที่หวังผลก�ำไร ประชารัฐต้องสามารถสร้างก�ำไรให้แก่
ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ถ้าเป็นกิจการที่ให้บริการก็ต้อง
ให้บริการทีด่ คี มุ้ กับเม็ดเงินทีจ่ า่ ยไป ถ้าเป็นกิจการทีร่ ว่ ม
กันเพื่อสร้างอ�ำนาจต่อรองก็ต้องสามารถรวมพลังต่อ
รองกับคู่ค้า หรือคู่สัญญาได้ ที่ส�ำคัญคือ น�ำประโยชน์
โดยรวมสูงสุดมาให้แก่สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสีย อนึ่ง
การด�ำเนินกิจการของประชารัฐต้องค�ำนึงถึงผู้มีส่วน
ได้เสียอื่น ๆ เช่น ประชาชน และสังคมที่อาจะได้รับผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมจากกิจการของประชารัฐ
ด้วย [10] [13]
5. การมีส่วนร่วม (Participatory) ของผู้มีส่วนได้
เสีย [2] [16] การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เป็นเครือ่ ง
มือส�ำคัญที่จะช่วยให้กิจการส�ำเร็จได้ การสร้างการมี
ส่วนร่วมจะท�ำให้ผู้บริหารได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
จริงที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันนโยบายที่ถูกก�ำหนดและจะ
น�ำไปปฏิบตั จิ ะได้มกี ารตรวจสอบว่าสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงหรือไม่ ผู้บริหารจึงต้องก�ำหนดรูปแบบ
ของการมี ส ่ ว นร่ ว ม เช่ น การประชุ ม ที่ มี ก รอบเวลา
แน่นอน และมีการก�ำหนดองค์ประชุมที่ประกอบด้วย
คนทุกระดับชั้น ขณะเดียวกันการก�ำหนดนโยบายจะ
ต้องมีการก�ำหนดจากล่างสู่บน (Bottom up) ด้วย [10]
6. หลักนิติธรรม (Rule of Law) [2] [13] หลัก
นิติธรรมหรือหลักกฎหมายเป็นสิ่งส�ำคัญ บริหารต้อง
ยึดหลักกฎหมายในการปฏิบัติงาน กล่าวคือสิ่งที่ด�ำเนิน
อยู่ต้องสอดคล้องกับข้อก�ำหนดทางกฎหมาย และต้อง
มีความชอบธรรมในการด�ำเนินนโยบาย ขณะเดียวกัน
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ก็ต้องมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย [10]
7. ความเท่ า เที ย มเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น
(Equitable and Inclusive) [17] ความเท่าเทียมเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกันจะสร้างความเหนียวแน่น เกิดความ
สามัคคีในองค์การ ดังค�ำพังเพยที่ว่า สามัคคีคือพลัง
จะต้องหลีกเลี่ยงความแตกแยก ไม่ว่าความคิดเห็นอาจ
แตกต่ า งกั น ได้ แต่ จ ะต้ อ งไม่ ใ ห้ ความเห็ น ที่ ต ่ า งกั น
มาท�ำลายความสามัคคีภายใน การให้ความเท่าเทียม
ไม่ล�ำเอียงจึงเป็นหลักพื้นฐานในการสร้างความสามัคคี
8. ได้ รั บ อ� ำ นาจมอบหมาย (Authority) [13]
ได้รับฉันทามติ (Consensus-oriented) [2] การเมือง
และเศรษฐกิจที่กว้างและหลวม [10] ผู้บริหารต้องท�ำ
หน้าที่ภายใต้อ�ำนาจที่รับการมอบหมายไม่ท�ำสิ่งใดที่
เหนือหรือเกินกว่าที่อ�ำนาจที่ได้รับมอบจากองค์การ
ขณะเดียวกันถ้าองค์การเห็นว่าผู้บริหารอาจขาดความ
คล่ อ งตั ว ถ้ า ได้ รั บ มอบอ�ำ นาจจ� ำ กั ด อาจเพิ่ ม อ� ำ นาจ
ทีม่ อบหมายให้ ผูบ้ ริหารย่อมต้องใช้อำ� นาจทีม่ อบหมาย
ด้วยความรับผิดชอบดังกล่าวไว้ในข้อ 1
สรุป

ธรรมาภิ บ าลคื อ องค์ ก ารที่ มี โ ครงสร้ า งที่
ปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ มี ก ฎเกณฑ์ ค วบคุ ม
กระบวนการและกลไกการบริหารกับการด�ำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะให้ประชารัฐ
ที่ตั้งขึ้นประสบความส�ำเร็จจึงต้องน�ำหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ และต้องให้ประชารัฐมีโครงสร้างทีป่ รับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมได้ มีกฎเกณฑ์ที่ควบคุม กระบวนการ และ
กลไกการบริหาร
กระบวนทัศน์ของธรรมาภิบาลประกอบด้วย หนึง่
มีขนาดเล็กใช้การตลาดส่งมอบสินค้าและบริการ สอง
ธรรมาภิบาลเหมือนหนึ่งบรรษัทภิบาล เปิดเผย มีความ
รับผิดชอบที่พร้อมรับการตรวจสอบกับการตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย สาม มีการน�ำการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ทเี่ น้นผลงาน และการแข่งขันทาง
ตลาดมาใช้ สี่ ยึดหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี ยึดกรอบกฎหมาย
มีการตรวจสอบสาธารณะและสือ่ มวลชน ห้า เป็นสังคม
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อินเทอร์เน็ต และ หก เป็นสังคมเครือข่าย ประชารัฐ
ที่เกิดขึ้นจึงควรยึดหลักกระบวนทัศน์
ประเภทของธรรมาภิ บ าล มี ส องประเภท คื อ
ธรรมาภิบาลภาครัฐ และบรรษัทภิบาล ความแตกต่างของ
ธรรมาภิบาลทั้งสองประเภทนี้คือ ธรรมาภิบาลภาครัฐ
เน้นตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทางสังคมและการเมือง
เปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนและสื่ อ มวลชน รั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคมและการเมือง ส่วนบรรษัทภิบาลตอบสนอง
ผู้ถือหุ้น เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์การ
ประชารัฐ ประกอบด้วยภาครัฐและประชาชนจึงต้อง
ค�ำนึงถึงธรรมาภิบาลทั้งสองประเภท
เอกสารอ้างอิง
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ค�าแนะน�า

การส่งบทความต้นฉบับส�าหรับการตีพิมพ์
ของวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วำรสำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เป็นวำรสำรที่ได้รับกำรประเมินบทควำมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณำธิกำรฯ
ขอเรียนเชิญอำจำรย์ นักวิชำกำร และผูส้ นใจทุกท่ำนส่งบทควำมวิชำกำร (academic article) บทควำมวิจยั (research article)
หรือบทควำมปริทศั น์ (review article) เพือ่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวำรสำรฯ ทัง้ นีบ้ ทควำมที่ส่งมำเพื่อรับกำรพิจำรณำตีพิมพ์
ในวำรสำรฉบับนี้จะต้องไม่เคยส่งไปรับกำรพิจำรณำหรือได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรอืน่ มำก่อน
ในการพิจารณาบทความ กองบรรณาธิการจะตรวจสอบเป็นขั้นแรก จากนั้นจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง
ตามเกณฑ์ทกี่ า� หนด ในลักษณะของการปกปิดรายชือ่ ผูว้ จิ ยั และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง (blind review)

ก�าหนดพิมพ์เผยแพร่

ที่ 1 บเดืทีอ่นมกรำคม-มิ
ถนุ ำยน และฉบับที่ 2 เดื
นวำคม
ปีปีลละะ 23ฉบัฉบับ บคือ คืฉบัอ บฉบั
1 เดื อ นมกราคม-เมษายน
ฉบัอนกรกฎำคม-ธั
บ ที่ 2 เดื อ นพฤษภาคม-สิ
ง หาคม และ
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

ข้อก�าหนดของบทความต้นฉบับ

ต้นฉบับต้องพิมพ์ดว้ ยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิรด์ (Microsoft Word) เวอร์ชนั่ 2003 หรือ 2007 หน้ำกระดำษ A4
ควำมยำวไม่เกิน 8-10 หน้ำกระดำษ รวมตำรำง รูปภำพ และเอกสำรอ้ำงอิง ด้ำนบนและด้ำนในเว้นห่ำงจำกขอบกระดำษ
2.7 เซนติเมตร ด้ำนล่ำงและด้ำนนอกเว้นห่ำงจำกขอบกระดำษ 1.5 เซนติเมตร มีเลขหน้ำกสำกับทุกหน้ำ ทีด่ ำ้ นบนขวำ
ของเอกสำร บทควำมต้องมีลกั ษณะดังนี้
 ชือ
่ เรือ่ งภำษำไทย พิมพ์ดว้ ยตัวอักษร Angsana New ตัวหนำขนำด 20 pt จัดกลำงหน้ำ
 ชือ
่ เรือ่ งภำษำอังกฤษ พิมพ์ดว้ ยตัวอักษร Angsana New ขนำด 20 pt จัดกลำงหน้ำ (ถ้ำมี)
 ชือ
่ ผูเ้ ขียนภำษำไทย พิมพ์ดว้ ย Angsana New ตัวดสำ ขนำด 16 pt จัดชิดขอบขวำของหน้ำกระดำษเว้นห่ำง
จำกชือ่ เรือ่ งภำษำอังกฤษ 1 บรรทัด
 หน่วยงำน ตสำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับกำรศึกษำ สถำนที่ทสำงำน หรืออีเมล์ของผู้เขียนพิมพ์ด้วย Angsana
New ตัวปกติ ขนำด 12 pt จัดใต้เส้นยำวเต็มหน้ำล่ำงของหน้ำแรกบทควำม
 บทคั ด ย่ อ พิ ม พ์ ด ้ ว ย Angsana New ตั ว หนำ ขนำด 16 pt เนื้ อ หำในบทคั ด ย่ อ พิ ม พ์ ด ้ ว ย Angsana New
ตัวปกติ ขนำด 14 pt ควำมยำวไม่เกิน 300 คสำ คสำสสำคัญ 2-5 คสำ พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 14 pt
เว้นห่ำงจำกบทคัดย่อ 1 บรรทัด
 Abstract พิมพ์ดว
้ ย Angsana New ตัวหนำ ขนำด 16 pt เนือ้ หำใน Abstract พิมพ์ดว้ ย Angsana New ตัวปกติ
ขนำด 14 pt ควำมยำวไม่เกิน 300 คสำ Keywords มี 2-5 คสำ พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 14 pt
เว้นห่ำงจำก abstract 1 บรรทัด โดยทุกบทควำมต้องมี abstract

๏

๏

๏

๏

๏

๏

บทควำมภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ให้เรียงลสำดับเหมือนกันดังนี้ คือ ชือ่ เรือ่ ง ชือ่ ผูเ้ ขียน หน่วยงำน บทคัดย่อ
คสำสสำคัญ Abstract และ Keywords จำกนัน้ จึงตำมด้วยเนือ้ เรือ่ ง กรณีทเี่ ป็นผลงำนวิจยั นักศึกษำ และมีชอื่ ทีป่ รึกษำ
ให้พมิ พ์ชอื่ ผูว้ จิ ยั เป็นตัวหนำ และขีดเส้นใต้ ส่วนชือ่ ทีป่ รึกษำให้พมิ พ์ตวั ปกติ ไม่หนำ และขนำดตำมทีก่ ำส หนด
เนือ้ เรือ่ งภำษำไทย พิมพ์ดว้ ย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 14 pt จัดกระจำยแบบไทย จัดเป็นคอลัมน์ 2 คอลัมน์
ระยะห่ำงบรรทัดคอลัมน์ 1 เซนติเมตร
เนือ้ เรือ่ งภำษำอังกฤษ พิมพ์ดว้ ย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 14 pt จัดกระจำยแบบไทย จัดเป็นคอลัมน์ 2 คอลัมน์
ระยะห่ำงระหว่ำงคอลัมน์ 1 เซนติเมตร
ตำรำงและภำพประกอบ ในกรณีที่มีตำรำงให้ระบุ “ตำรำงที่” หรือ “Table” ตำมด้วยลสำดับที่ไว้เหนือ
ตัวตำรำง และระบุที่มำไว้ใต้ตำรำง ส่วนกรณีที่มีภำพประกอบให้ระบุที่มำไว้ใต้รูปภำพ กรณีที่มีรูปภำพ
หลำยภำพ ให้ระบุ “รูปที”่ หรือ “Fig” ตำมด้วยลสำดับทีไ่ ว้ใต้ภำพพร้อมทีม่ ำ
แนบไฟล์ภำพประกอบที่ใช้ในบทควำมโดยบันทึกแต่ละไฟล์ในรูปแบบ .JPG หรือ .PNG หรือ .PDF
ภำพต้องคมชัดและมีขนำดทีเ่ ห็นได้สะดวก
เอกสำรอ้ำงอิงท้ำยเล่มให้เรียงเอกสำรที่ใช้อ้ำงอิงทั้งหมดตำมลสำดับตัวเลข และใช้วิธีกำรอ้ำงอิงรูปแบบ
แวนคูเวอร์ (Vancouver)

การเขียนเอกสารอ้างอิง

เอกสำรอ้ำงอิงทุกฉบับต้องมีกำรอ้ำงหรือถูกกล่ำวในบทควำม กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงใช้รูปแบบแวนคูเวอร์
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. การอ้างอิงในเนือ้ เรือ่ ง
เมือ่ สิน้ สุดข้อควำมทีต่ อ้ งกำรอ้ำงอิง ใส่หมำยเลขอ้ำงอิงไว้ในวงเล็บใหญ่ โดยใช้เลขอำรบิคก เช่น [1] หรือ [5], [1]
หรือ [3], [1]
2. การอ้างอิงท้ายบทความ
2.1 วารสาร ชือ่ ผูเ้ ขียน. ชือ่ เรือ่ ง ; ชือ่ วำรสำร : ปีทพี่ มิ พ์ ; ปีทขี่ องวำรสำร ; เล่มที่ ; หน้ำ เช่น
[1] นวลจันทร์ วันเพ็ญผ่อง. การบูรณาการข้อมูลประชากร. วำรสำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 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] ยุทธ ไกยวรรณ์. (2558). การวิจยั และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม. กรุงเทพฯ : สสำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
หำกเป็นภำษำอังกฤษให้ใช้ชอื่ สกุลก่อน ตำมด้วยอักษรย่อตัวหน้ำตัวเดียวของชือ่ ตัวและชือ่ รอง กรณีมี
ผู้นิพนธ์มำกกว่ำ 6 คน ให้ใส่ชื่อเพียง 6 คนแรก แล้วตำมด้วย et al. (ในภำษำอังกฤษ) หรือ และคณะ (ในภำษำไทย).
กำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม กรณีอำ้ งซสำ้ เช่น ลสำดับที่ 5 อ้ำงซสำ้ จำกลสำดับที่ 1 ให้เขียนอ้ำงอิงท้ำยบทควำมดังนี้
[5], [1]
2.2 วิทยานิพนธ์ ชือ่ ผูเ้ ขียน. ชือ่ เรือ่ ง (ประเภทปริญญำ). ภำควิชำ, คณะ. เมือง : มหำวิทยำลัย ; ปีทไี่ ด้ปริญญำ. เช่น
เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร. (ดุษฎีนพิ นธ์ปริญญำครุศำสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต). สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ, บัณฑิตวิทยำลัย. กรุงเทพมหำนคร
: จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ; 2540.

Bhrammanee, T. A. Unified Representaton Framework for the Modelbase and the Database of a
Web-based Decision Support System. School of Engineering and Technology, Pathumthani: Asian Institute of Technology
; 2008.
2.3 หนังสือ ชือ่ ผูเ้ ขียน. ชือ่ หนังสือ. ครัง้ ทีพ่ มิ พ์. เมืองทีพ่ มิ พ์ : สสำนักพิมพ์ ; ปีทพี่ มิ พ์. จสำนวนหน้ำ. เช่น
ภำนุมำศ ทักษณำ (บรรณำธิกำร). รอยยิม้ ของในหลวง. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. ลสำพูน : ณัฐพลกำรพิมพ์ ; 2553. 260.
นสำ้ ทิพย์ วิภำวิน และนงเยำว์ เปรมกมลเนตร. นวัตกรรมห้องสมุดและกำรจัดกำรควำมรู.้ พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ :
ซีเอที โซลูชนั่ ; 2551. 163.
2.4 อินเทอร์เน็ต ชือ่ ผูเ้ ขียน. ชือ่ เรือ่ ง. ชือ่ วำรสำร [ชนิดของสือ่ ] ปีทพี่ มิ พ์ [วัน เดือน ปีทคี่ น้ ข้อมูล] ; ปีที่ (เล่มทีถ่ ำ้ มี)
: [จสำนวนหน้ำหรือจสำนวนภำพ]. แหล่งทีม่ ำ 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/

การส่งต้นฉบับ

ส่ง “ไฟล์ตน้ ฉบับ” พร้อมทัง้ “แบบฟอร์มกำรส่งต้นฉบับเพือ่ พิจำรณำนสำลงวำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุร”ี ผ่ำนทำง e-mail : dr.yuth_go@hotmail.com หรือ e-mail : kanunn_ksupranee@hotmail.com แผ่น CD ส่งทำง
ไปรษณียถ์ งึ กองบรรณำธิกำรวำรสำรฯ ซึง่ มีสำส นักงำนอยูท่ มี่ หำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ตำมทีอ่ ยูด่ ำ้ นล่ำงนี้
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