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สาสนจากรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 
องคการสหประชาชาติ (UN) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) เพ่ือผลักดันใหเกิดความย่ังยืนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม เปนตน ตามเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนดานตางๆ เชน การขจัดความ

ยากจน  การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคมสงบสุขยุติธรรมไมแบงแยก และ ความรวมมือ

เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน เปนตน และถาประชาชนไดชวยกันพัฒนาอยางมีสวนรวมแลว ก็จะสามารถทําให

เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนบรรลุผลได เพราะการมีสวนรวมของประชาชน (Citizen Engagement หรือ 

Public Participation) เปนกระบวนการสานสัมพันธระหวางภาคประชาชนและภาครัฐเพ่ือสรางความ
เขาใจที่ถูกตองรวมกันและนําไปสูการพัฒนานโยบายที่เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของสาธารณชน  

การท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย รวมกับเครือขาย 13 

สถาบัน คือคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน ได

จัดการประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ ครั้งท่ี 5 ภายใต

หัวขอ“พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน: Citizen Engagement” ในวันท่ี 7 มกราคม 

2564 ขึ้นนั้น ถือวาไดแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจในการที่จะรวมดวยชวยกันเผยแพรผลงานวิจัยและ

วิชาการที่เก่ียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอยูบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ขอขอบพระคุณเครือขายทางวิชาการทั้ง 13 สถาบันท่ีใหเกียรติคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเปนเจาภาพจัดการประชุมในคร้ังนี้ และหวังเปนอยางย่ิงวา 

การประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต

หัวขอ “พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน: Citizen Engagement” ณ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบุรีรัมย จะเปนเวทีใหนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปไดมีโอกาส
นําเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยดานการมีสวนรวมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ี
มีคุณภาพสามารถนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินและประเทศได และกอเกิดความรวมมือทางวิชาการระหวาง
เครือขายใหมีความแนนแฟนมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้น ก็ขอขอบคุณ องคปาฐก ผูรวมเสวนา ผูเชี่ยวชาญ

ท่ีพิชญพิจารณบทความ (Peer reviewer) ผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความ (Commentator) นักวิจัย 

นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผูเขารวมประชุมทุกทาน สุดทาย ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรท่ีเปนเจาภาพหลักในจัดการประชุมในครั้งนี้  
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ขอใหการดําเนินงาน “การประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการ

บริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5” ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวจงทุกประการ 

                
(รองศาสตราจารยมาลินี จุโฑปะมา)  

     รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            
  

 (8) 

สาสนจากคณบดี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

 
 การจัดประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ ครั้งท่ี 5 

ภายใตหัวขอ “พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน: Citizen Engagement” ในวันที่ 7 

มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย น้ัน เปนการจัดขึ้นดวยความรวมมือทางวิชาการระหวาง 

14 สถาบันคือ 1) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 2) คณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 3) คณะศิลปศาสตร / คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เกริก  4) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 5) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 6) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 7) คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร/คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 8) คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย

พะเยา 9) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 10) คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 11) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  และ 14) คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี         

ในนามของเครือขายทางวิชาการทุกสถาบันตองขอขอบคุณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ท่ีรับเปนเจาภาพจัดการประชุมในครั้งน้ี และขอขอบคุณทานคณบดีจากท้ัง 

14 สถาบันท่ีไดมารวมดวยชวยกับขับเคลื่อนงานวิจัยและวิชาการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการมีสวนรวมของพลัง

ภาคประชาชนและการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตามแนวทาง

และเปาหมายการพัฒนาขององคการสหประชาชาติ (United Nation) นอกจากน้ัน ก็ขอขอบคุณทุกทาน

ท่ีมีสวนเกี่ยวของจนทําใหการประชุมครั้งน้ีบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว เชน ผูเชี่ยวชาญท่ีพิชญพิจารณ

บทความ ผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความ นักวิจัย และ นักวิชาการ เปนตน  

 ขอใหการจัดประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ 

คร้ังที่ 5 นี้เปนไปดวยความเรียบรอยและประสบความสําเร็จทุกประการ 

 

 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาแว  มะแส  

คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   



                                                                                            
  

 (9) 

 

สาสนจากคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
        คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ไดรับฉันทามติจากท้ัง 13 สถาบัน

เครือขายใหเปนเจาภาพจัด “การประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร

ระดับชาติ ครั้งที่ 5” ภายใตหัวขอ “พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน: Citizen 

Engagement” ในวันท่ี 7 มกราคม 2564 โดยการประชุมคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย 

งานสรางสรรคและนวัตกรรมดานการมีสวนรวมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
ของคณาจารย นักวิชาการและนักวิจัย ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนสูการพัฒนาทองถิ่น สังคม 
ประเทศชาติไดอยางยั่งยืน และเพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันตางๆ  

ในการจัดประชุมครั้งนี้ ตามกําหนดการเดิมนั้นมีกิจกรรมทางวิชาการตางๆ มากมาย เชน การ

บรรยายพิเศษ การเสวนา และ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ เปนตน แตเกิดสถานการณการแพร

ระบาดระลอกใหมของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด-19) จึงตองมีการยกเลิกบางกิจกรรม

วิชาการและปรับการนําเสนอผลงานท้ังภาคบรรยายและภาคโปสเตอรเปนแบบออนไลนท้ังหมด ท้ังนี้ เพื่อ

เปนการปองกันการแพรระบาดของโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการ

ประชุมครั้งน้ี มีผูใหความสนใจสงบทความเขามารวมนําเสนอท้ังสิ้น จํานวน 56 บทความ โดยแบงเปน

การนําเสนอภาคบรรยาย จํานวน 52 บทความ และเปนการนําเสนอภาคโปสเตอร จํานวน 4 บทความ 

 ในนามของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยมาลิณี  

จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยและผูบริหารทุกทานท่ีไดใหการ

สนับสนุนการจัดประชุมครั้งน้ี และอนุญาตใหนําไปรวมจัดกับงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมยคือ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2564 (The 4th  National and  

International Research Conference 2021 : NIRC IV 2021) ขอขอบพระคุณสภาคณบดีคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทยท่ีรวมเปนเจาภาพจัดประชุมครั้งนี้ 

นอกจากนั้น ก็ขอขอบพระคุณ องคปาฐก ผูเชี่ยวชาญท่ีพิชญพิจารณบทความ (Peer reviewer) 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความ (Commentator) นักวิจัย นักวิชาการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

สุดทาย ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกสวนฝายของคณะมนุษยศาสตรและ



                                                                                            
  

 (10) 

สังคมศาสตรท่ีไดรวมดวยชวยกันเปนเจาภาพที่ดีจัด “การประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคม

และยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ ครั้งท่ี 5” ครั้งน้ีขึ้น 

                                       

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัครพนท เน้ือไมหอม)  

               คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            
  

 (11) 

การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและ 

ยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5  
ภายใตหัวขอ 

“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน” 
วันที่ 7  มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

----------------------------------------------- 

 

หลักการและเหตุผล 

 ก ารมี ส วนร วมขอ งประชาชน  (Citizen Engagement หรื อ  Public Participation) เป น

กระบวนการสานสัมพันธระหวางภาคประชาชนและภาครัฐเพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองรวมกันและ

นําไปสูการพัฒนานโยบายท่ีเปนไปเพื่อประโยชนสุขของสาธารณชน การมีสวนรวมของประชาชนน้ันอยู

บนพ้ืนฐานของหลักการท่ี สําคัญ 4 ประการคือ หลักการของขนาด (scale principle) หลักการ

ประชาธิปไตย (democracy principle) หลักการรับผิดชอบ (accountability principle) และ หลัก

ความมีเหตุมีผล (rationality principle)กระบวนการของการสรางการมีสวนรวมน้ันมี 4 ขั้นตอน คือ  

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Implementation) 

การมีสวนรวมในการรับประโยชน (Benefits) และ การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 

องคการสหประชาชาติไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) เพ่ือผลักดันใหเกิดความย่ังยืนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรการศึกษา วิทยาศาสตรธรรมชาติ 

และศิลปวัฒนธรรม เปนตน ตามเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 17 ดาน ไดแก 1) ขจัดความยากจน 2) ขจัด

ความหิวโหย 3) การมีสุขภาพและความเปนอยูท่ีดี 4) การศึกษาท่ีเทาเทียม 5) ความเทาเทียมทางเพศ   

6) การจัดการนํ้าและสุขาภิบาล 7) พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเขาถึงได 8) การจางงานท่ีมีคุณคาและการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ 9) อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน 10) ลดความเหล่ือมล้ํา 11) เมืองและ

ถิ่นฐานมนุษยอยางย่ังยืน 12) แผนการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน 13) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 14) การใชประโยชนจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 15) การใชประโยชนจากระบบ

นิเวศทางบก 16) สังคมสงบสุขยุติธรรมไมแบงแยก และ 17) ความรวมมือเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนย่ังยืน 

ดวยความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนท่ีนําไปสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืนตามกรอบ

ขององคการสหประชาชาติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย รวมกับ 13 

สถาบันคือ 2) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2) คณะศิลปศาสตร 



                                                                                            
  

 (12) 

/ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก  2) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4) คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 5) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 6) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 7) คณะรัฐศาสตรและ

สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยพะเยา 8) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร 9) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 10) คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 11) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี

สะเกษ  และ 13) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จึง

ไดรวมกันจัดการประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ ครั้งท่ี 

5 ภายใตหัวขอ“พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน: Citizen Engagement” ในวันท่ี 7 

มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ท้ังน้ี เพื่อจะเปดเวทีใหสถาบัน องคกร นักวิ จัย 

นักวิชาการ และบุคคลผูสนใจทั่วไปไดเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย อีกท้ังได

รวมแลกเปล่ียนความรูและประสบการณดานการมีสวนรวมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาอยาง

ย่ังยืนตามเปาหมายขององคการสหประชาชาติตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมดานการมีสวนรวมของประชาชนและ

แนวทางการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืนของคณาจารย นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศ 

 2. เพ่ือสงเสริมศักยภาพดานการวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมดานการมีสวนรวมของ

ประชาชนและแนวทางการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืนของคณาจารย นักศึกษา และนักวิจัยของ

สถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

 3. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมดานการ

มีสวนรวมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืนใหสามารถนําไปใชประโยชนสูการพัฒนา

ทองถิ่น สังคม ประเทศชาติไดอยางย่ังยืน 

 4. เพ่ือเปนเวทีใหนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นักศึกษา ภายในประเทศไดมีโอกาสนําเสนอ

ผลงานวิชาการและงานวิจัยดานการมีสวนรวมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืนท่ีมี

คุณภาพสามารถนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นและประเทศได 

 5. เพ่ือเปนเวทีแลกเปล่ียนประสบการณและองคความรูดานการมีสวนรวมของประชาชนและ

แนวทางการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืนระหวางกันของนักวิชาการและนักวิจัยภายในประเทศ 



                                                                                            
  

 (13) 

กลุมเปาหมาย / ผูเขารวมโครงการ ไดแก 

  1. คณาจารยและบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณาจารยและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จํานวน 100 คน 

  2. นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศท่ีลงนามความรวมมือ (MoU) กับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และบุคคลผูสนใจทั่วไปจํานวน 100 คน 

  

 

สถานท่ีในการดําเนินงาน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 

ผลผลิต 

  1. คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และบุคคลภายนอกท่ีสนใจไดนําเสนอ

ผลงานวิจัยและวิชาการในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 

  2. คณาจารยและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักวิชาการ

และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

 

ผลลัพธ 

 1. คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และบุคคลภายนอกท่ีสนใจมี

ผลงานวิจัยและวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมและวารสารวิชาการ

จากในประเทศ 

 2. คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดสรางเครือขายทางวิชาการกับ

นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศ 
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รูปแบบการจัดงาน 

1. การประชุมวิชาการ 

 1) การปาฐกถาพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิ 

 2) การนําเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัยท้ังภาคบรรยาย (Oral presentation) และ

ภาคโปสเตอร (Poster presentation) ท่ีครอบคลุมเน้ือหาและหัวขอยอยตางๆ ดังน้ีคือ 

(1) ภาษา ภาษาศาสตร และวรรณกรรม 

   (2) ปรัชญาและศาสนา  

(3) ชาติพันธุ  

(4) บรรณารักษและสารสนเทศศาสตร  

(5) ดนตรีและนาฏศิลป  

(6) ศิลปกรรม 

(7) ประเพณีวัฒนธรรม  

(8) การทองเท่ียว  

(9) ประวัติศาสตรและโบราณคดี  

(10) กฎหมายและการเมืองการปกครอง 

(11) การพัฒนาสังคมและสังคมศึกษา 

(12) การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู  

(13) ดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับหัวขอหลักของการประชุม 

2. การตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการและงานวิจัย 

ตีพิมพผลงานท่ีผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ในรายงานสืบเนื่อง 

จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) วารสารไทย (Thai journal) ท่ีรวมเปนแหลงตีพิมพดังน้ี คือ  

วารสารไทย (Thai journal) คือ 1) LEARN Journal: Language Education and 

Acquisition Research Network (TCI 1, ACI, SCOPUS), Thammasat University 2) มนุษยสังคม

สาร (TCI 2) 3) วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TCI 2) 4) วารสารมนุษยศาสตร (TCI 1) 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 5) วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร (TCI 2) 
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วารสารจากตางประเทศ (Foreign journal) คือ 1) Asian Journal of English Studies 

(UGC), India  2) An International Journal of Contemporary Issues (UGC), India  3) Jurnal 

Pendidikan IPA Indonesia (Indonesian Journal of Science Education)  (Google 

Scholar, DOAJ, EBSCO, ACI, SCOPUS)  4) Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu 

Tarbiyah (Tadris: Journal of Education and Teacher Training)  (DOAJ, EBSCO) 

 

หนวยงานที่สนับสนุนและเปนเจาภาพรวม (Co-host) ในการจัดประชุม 

 1) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4) มหาวิทยาลัยขอนแกน 5) มหาวิทยาลัยบูรพา 6) มหาวิทยาลัยพะเยา 7) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 8) มหาวิทยาลัยศิลปากร 9) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 10) มหาวิทยาลัยเกริก 11) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรําไพพรรณี 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และ  

14) สภาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย  

การสมัครเขารวมโครงการ 

 ผูสนใจเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย สามารถสมัครไดท่ี http://nssc2020.bru.ac.th  ต้ังแต 

15 มิถุนายน – 30 ตุลาคม 2563 และผูสมัครเขารวมประชุมแตไมนําเสนอผลงาน สมัครไดต้ังแต 

15 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2563 

 

การลงทะเบียนเขารวมประชุมเสนอผลงาน 

 ผูเขารวมประชุมการประชุมตองชําระคาลงทะเบียนดังน้ี 

- 3,000 บาท สําหรับผูนําเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและภาคโปสเตอร 

- 1,000 บาท สําหรับผูเขารวมประชุมแตไมนําเสนอผลงานวิจัย 

 

หมายเหตุ:  

 กรณีท่ีผูสมัครทุกประเภทชําระคาลงทะเบียนแลวแตไมไดมาเสนอผลงานหรือไมไดเขารวม

ประชุม หรือผูสมัครท่ีถูกตัดสิทธิ์ในการรวมนําเสนอ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จะไมคืนเงิน

คาลงทะเบียนไมวา กรณีใดๆ เนื่องจากไดนําคาลงทะเบียนไปใชสําหรับเปนคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาบทความวิจัย  (Peer reviewers) และใชจายในการบริหารจัดการประชุมแลว 
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การชําระคาลงทะเบียน  

1. ชําระเปนเงินสด พรอมใบสมัคร ไดท่ีคุณจรัลรัตน  อุนรัมย สํานักงานคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร อาคาร 25 ชั้น 2 เลขท่ี 439 ถนนจินะ อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 31000 ต้ังแต

บัดนี้ถึงวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 สําหรับผูนําเสนอผลงาน และสําหรับผูเขารวมประชุมแตไมนําเสนอผลงาน 

สามารถลงทะเบียนเขารวมโครงการได ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 2. การโอนเงินผานระบบ Electronic Bank Transfer 

   ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย (วารสารวิชาการ รมยสาร) 

Bank: Bank of Ayudhya (THAILAND)  

Account Number: 427-1-25989-1  

Swift Code: AYUDTHBK  

ท่ีอยู: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เลขท่ี 439 ถนน

จิระ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31000 

          หมายเหตุ: หลังจากท่ีไดโอนเงินผานระบบแลว ขอใหทานสงสําเนาใบเสร็จการโอนเงิน

มาที่ E-mail: husoc@bru.ac.th 

การเตรียมตนฉบับบทความวิจัย 

 ดูรายละเอียดการเตรียมตนฉบับบทความวิจัย ไดท่ี http://nac2021.bru.ac.th โดยผูนําเสนอ

ผลงานจะตองเตรียมตนฉบับบทความตามรูปแบบท่ีกําหนดใหโดยเครงครัด 

การนําเสนอผลงาน 

 1. ผลงานวิจัย แบงออกเปน 2 รูปแบบ ดังน้ี 

  1) ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาท่ีดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว และตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

  2)  ผลงานวิจัยจากนักวิจัยท่ัวไปท้ังในสถาบันการศึกษา และองคกรอ่ืน ๆ ท่ีประสงคจะ

เผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชน 
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2. รูปแบบของการเสนอผลงาน 

  1) แบบบรรยาย นําเสนอโดย PowerPoint ใชเวลานําเสนอเรื่องละ 15 นาที ตอบขอ

ซักถาม 5 นาที โดยผูนําเสนอจะตองสงไฟล PowerPoint ท่ีใชนํามาเสนอในรูปแบบ PDF มาท่ี 

husoc@bru.ac.th ภายในวันท่ี 5 มกราคม 2564 

  2) แบบโปสเตอร ผูนําเสนอผลงานวิจัยตองยืนประจําท่ีโปสเตอรในเวลาท่ีกําหนด โดย

สามารถนําโปสเตอรมาติดบริเวณท่ีกําหนดให ณ มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย ในวันท่ี 7 มกราคม 2564 

ต้ังแตเวลา 9.00-15.30 น. 

 

หมายเหตุ: 

 1) ผูนําเสนอผลงานสามารถสงบทความระดับชาติเพียง 1 บทความเทาน้ัน และใหเลือกนําเสนอ

แบบบรรยายหรือแบบโปสเตอรอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน 

 2) ภาษาท่ีใชในการนําเสนอระดับชาติ ใหนําเสนอเปนภาษาไทย 

ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอผลงานวิจัย 

  ประกาศรายช่ือในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 โดยผูนําเสนอจะไดรับบทความวิจัยฉบับ

เต็มที่ผานการกลั่นกรอง เพ่ือแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer 

reviewer) และใหสงบทความวิจัยฉบับเต็ม (Manuscript) กลับคืนมายังกองบรรณาธิการ ภายในวันท่ี  

30 พฤศจิกายน 2563 

หมายเหตุ:  ผลงานวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอไดแกไขตามท่ีผูทรงคุณวุฒิแนะนําแลว จะตีพิมพ

เผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบ CD-ROM และบทความท่ี

มีคุณภาพดีมากจะไดรับการพิจารณาใหตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีรวมเปนแหลงเปนตีพิมพในการประชุม

คร้ังนี้ ผลงานท่ีนําเสนอและไดรับการตีพิมพสามารถนําไปเสนอขอตําแหนงทางวิชาการและใชเปนสวน

หน่ึงของการสําเร็จการศึกษาได  

การพิจารณาผลงาน 

  1.การพิจารณาการคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุม และการตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีรวมเปนแหลงตีพิมพ หรือใน Proceedings ใหเปนไปตามประกาศเรื่อง เกณฑการ

พิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการในการเผยแพรและตีพิมพในประชุมวิชาการการบริหารการ

พัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ ครั้งท่ี 5 และคําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเน่ืองประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคม

และยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ ครั้งท่ี 5   

 2. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีตอไปน้ี 

  1) บทคัดยอ บทความวิจัย และโปสเตอรไมถูกตองตามแบบฟอรมหรือรูปแบบท่ีกําหนด 

รวมทั้งไมดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

  2) การลงทะเบียนและการชําระคาลงทะเบียนลาชา และ/ หรือไมครบถวน 

  3) การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิถือเปนการส้ินสุด 

การติดตามขอมูลขาวสาร 

 สามารถติดตามขาวสารไดท่ี http://nssc2020.bru.ac.th และ เว็บไซตของคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรท่ี http://hs.bru.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดท่ีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

       - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โทรศัพทหมายเลข 0  4461-1221 ตอ 4001, 4002 

โทรสาร 04461-2858  มือถือ 064-4625032 

 - ผูชวยศาสตราจารย ดร. คําภีรภาพ อินทะนู โทรศัพทหมายเลข 085-0246009 

E–mail: kampeeraphab.it@bru.ac.th 

              - อาจารยภูริสา  วัชเรนทรวงศ  โทรศัพทหมายเลข 083-0745353 

E–mail:purisa.wa@bru.ac.th 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1.  ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพไดรับการเผยแพรและตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมหรือ

วารสารระดับชาติ 

 2.  ผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไดนําสงผูใชประโยชนในการพัฒนาประเทศได 

 3.  เกิดความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยกับเครือขายภายในประเทศ 
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กําหนดการ 

การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ คร้ังท่ี 5  

“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน” 

วันที่ 7  มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

*************************************** 

08.00-09.00 น.    ลงทะเบียน ณ ดานหนาหองประชุมวิชชาอัตศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

09.00-09.15 น.    พิธีเปดการประชุมฯ  โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย 

กลาวรายงานโดย รองศาสตราจารยมาลินี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

09.15-10.30 น.   การบรรยายพิเศษ เรื่อง “University & Community Engagement with the 

King’s Philosophy for Sustainable Local Development in the Disruptive 

World” โดย ศาสตราจารย ดร. เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักด์ิ  

10.00-12.00 น.   เสวนา เรื่อง “Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยาง

ย่ังยืน”  โดย ผูทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารยมาลินี จุโฑปะมา (รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย) / รองศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ สามัคคีธรรม 

(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร [NIDA]) / พอคําเด่ือง ภาษี  (ประธานเครือขาย

ปราชญชาวบานจังหวัดบุรีรัมย) / คุณพรทิพย อัษฎาธร (ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทในเครือ The Bright Group และกรรมการผูจัดการ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รี

สอรท จํากัด) / ดร.นงรัตน อิสโร (ผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอมจังหวัด กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) / นายเกรียงศักด์ิ แผวพลสง (นายกองคการ

บริหารสวนตําบลหนองโสน) และดําเนินการเสวนา โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัคร

พนท เน้ือไมหอม (คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย) 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 น. ประธานตัดริบบ้ินเปดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ณ หองประชุมพุทธรักษา 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดย รองศาสตราจารยมาลิณี  จุโฑปะมา รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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13.30-17.00 น.   การนําเสนอภาคโปสเตอรและภาคบรรยายระดับชาติและนานาชาติท่ีอาคาร 15  

*(พักรับประทานอาหารวางในหองประชุม ระหวางเวลา 15.00-15.15 น. 

และพิธีมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอภายในหองบรรยาย)* 

 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ คร้ังท่ี 5 

“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองพิมานเงิน (ช้ัน 2) ณ อาคารพนมพิมาน เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัชราพร  สุขทอง/ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวุฒิ ต้ังสอนบุญ 

******* 
ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

1 NC-0049 10.00-10.15 อิทธิกร คามาโช แนวคิดพื้นฐานที่จําเปนสําหรับนักกีตารเพื่อการสังคีตปฏิภาณในบทเพลงแจสส

แตนดารด 

The Basic Concepts Needed for Guitarists to the Improvisation of 

Jazz Standard Songs 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/yxa-fkga-fbf 

 

 

 

 

 

2 NC-0048 10.15-10.30 อาทิตย ถมมา สถานที่ทองเที่ยวพระใหญและสกายวอลคท่ีมีอิทธิพลตอชุมชนบานทาดีหมี ต.

ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย 

Phra Yai (Big Buddha Image) and Skywalk tourist place influencing to 

Ban Tha Di Mi community, Paktom sub-district, Chiang Khan district, 

Loei province 

3 NC-0070 10.30-10.45 ทัศนาวลัย อุฑารสกุล ตนแบบการจัดการตลาดชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสําหรับวิสาหกิจการ

ทองเที่ยว โดยชุมชน  

จังหวัดพัทลุง 

Model of Green Community Market Management for Community-

based Tourism Enterprises in Phatthalung Province 
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ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

4 NC-0074 10.45-11.00 ถิรนันท ประทุม องคประกอบการจัดรายการนําเท่ียวที่สงผลตอการจัดทําเสนทางทองเท่ียวกลุม

ชาติพันธุจังหวัดนครปฐม 

Components of Touring Programs affecting the preparation of an 

ethnic tourism route in Nakhon Pathom Province 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/yxa-fkga-fbf 

5 NC-0026 11.00-11.15 เพียงจิต ตันติจรัส

วโรดม 

ความรู ความเขาใจในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองเด็กจากการ

แสวงหาประโยชนทางเพศจากการทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 

Knowledge and understanding of law enforcement regarding child 

protection from sexual exploitation from tourism In Phuket 

 

6 NC-0028 11.15-11.30 ดิเรก มากลน การพัฒนาศักยภาพทนายความอาสาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสระบุร ี

Capacity Development Of Volunteer Lawyers In  Saraburi, Thailand 

7 NC-0036 11.30-11.45 สทิธิพร ภูนริศ การลดทอนปญหาการกลั่นแกลงในสถานศึกษา 

8 NC-0002 11.45-12.00 วรรณมนัส  ทรงเจริญ ตํารวจกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

Police and Sufficiency Economy 

9 NC-0005 13.00-13.15 ณนธวัฒ ไชยชนะ ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

Factors Affecting Personal Development of Personnel in 

Samutsakhon Provincial Administrative Organization, Samutsakhon 

Province 

 

 



  

    (23) 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

10 NC-0006 13.15-13.30 พัชรนันท อัครพลธน

ธรณ 

ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของบุคลากร องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

Factors Affecting the Participate in Performance of  Personnel in 

Samut Sakhon Provincial Administrative Organization, Samut Sakhon 

Province 

 

 

 

 

https://meet.google.com/yxa-fkga-fbf 

11 NC-0008 13.30-13.45 จิตรการโกวิท  พิทักษ

โกศล 
คุณภาพในการใหบริการของพนักงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว อําเภอ

เมือง  จังหวัดจันทบุร ี

Quality of Service Provided for Employees in Nong Bua 

Administrative Organization, Mueang District, Chanthaburi Province 
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การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ คร้ังท่ี 5 

“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองพิมานทอง (ชั้น 2) ณ อาคารพนมพิมาน เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาแว มะแส/ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร วิชัยรัมย 

******* 
ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

1 NC-0009 10.00-10.15 นิวัฒน  ประภาโส การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ขององคการบริหารสวนตําบลตะกาดเงา  

อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุร ี

The Administration According to the principle of Four Rddhippada in 

Ta Kad Ngaow Subdistict Administrative Organization, Tha Mai District, 

Chanthaburi Province 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/qqy-vpsr-wti 

2 NC-0010 10.15-10.30 พรศักดิ์  ศรประชุม การพัฒนาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางปด  

อําเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด 

The Ethical Leadership Development of Administrators in Bangpit 

District Administrative Organization, Laem Ngop District, Trat Province 

3 NC-0011 10.30-10.45 สมศักดิ์  จําปา การพัฒนาภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรมของบุคลากร องคการบริหารสวนตําบล

มาบไพ  อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี

The Leadership Development in Accordance with Busshadhamma of 

personnel in Mabphai Subdistrict Administrative Organization, Khlung 

District, Chantaburi Province 
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ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

4 NC-0012 10.45-11.00 ถาวร  เสือเดช แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคการบริหาร

สวนตําบล สะตอน  

อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 

The Best Practices in Administration of Health Insurance Fund of 

Saton Subdistrict Administrative Organization, Soi Dao District, 

Chanthaburi Province 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/qqy-vpsr-wti 

5 NC-0013 11.00-11.15 วิทยา  แกวเยื้อง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 

Transformational leadership of administrator in Sai Khao Subdistrict 

Administrative Organization, Sai Dao District, Chanthaburi Province 

6 NC-0014 11.15-11.30 อุทัย  อนนอย พุทธภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสรางการมีสวนรวมเชิง

บูรณาการในองคการบริหารสวนตําบลประณีต อําเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด 
Buddhist Leadership of the Local Administration Organization Administrators for 

to create integrated participation in Pranit Subdistrict Administrative 

Organization, Khao Saming District, Trat Province 

7 NC-0015 11.30-11.45 ปรีชา ชื่นบาน การประเมินผลโครงการพัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปสสนา

กรรมฐาน 4 เทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

Project Evaluation of Mind Development for Wisdom and Peace of 

According to the guidelines Four Vipassana Meditation in Sanam Chai 

Subdistrict Municipality, Na Yai Am District, Chanthaburi Province 
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ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

8 NC-0016 11.45-12.00 วุฒิ  สากล ภาวะผูนําของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลที่ประชาชนตองการขององคการ

บริหารสวนตําบลรําพัน อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุร ี

Leadership of the Administrative Organization Administrators that 

people want of the Ramphan Subdistrict Administrative Organization, 

Tha Mai District, Chanthaburi Province 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/qqy-vpsr-wti 

 

9 NC-0017 13.00-13.15 พรอุษา  โสอุบล การใชหลักของพุทธศาสนาในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนทีห่าพึ่งพาตนเองของ 

เทศบาลเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

The use of Buddhist principles to promote the fifth self-reliant 

community enterprise in Town Municipality, Chanthaburi Province 

 

10 NC-0018 13.15-13.30 ศีลวัฒนากร  

วรรณรังสี 

ภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลประณีต อําเภอเขาสมิง  

จังหวัดตราด 

Leadership in Accordance with Buddhist of Administrators in Pranit 

Subdistrict administrative organization, Khao Saming District, Trat 

Province. 
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การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ คร้ังท่ี 5 

“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองพิมานมุก (ชั้น 2) ณ อาคารพนมพิมาน เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอมอร แสนภูวา/ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชัย ยศโสธร 

******* 
ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ช่ือเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

1 NC-0019 10.00-10.15 พิศาลธรรมานุศาสน   

ศรีสุวรรณ 
รูปแบบการบริหารงานตามหลักพระพุทธศาสนาของเทศบาลตําบลทับชาง  

อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 

The Buddhism's principle of Administration Model in Thapchang 

Subdistrict Municipality, Soi Dao District, Chanthaburi Province 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/vcj-wxww-rty 

2 NC-0021 10.15-10.30 เมธีวัฒน  นพเกต ุ ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเทพนิมิต อําเภอ

เขาสมิง  จังหวัดตราด 

Ethical Leadership of Administrators in Thepnimit Subdistrict 

Administrative Organization, Khao Saming, Trat Province 

3 NC-0022 10.30-10.45 โสภณสาสนานุรักษ 

ทองอยู 
ภาวะผูนํากํานัน ผูใหญบานตามความคาดหวังของประชาชนในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลบางสระเกา อําเภอแหลมสิงหจังหวัดจันทบุรี 

Leadership of Subdistrict Headman and Village Headman 

according to expectations of the people in Bangsrakao Subdistict 

Administrative Organization, Laem Sing District,  

Chanthaburi Province 
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ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ช่ือเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

4 NC-0023 10.45-11.00 มุนินทร  เดชขจร ความคาดหวังของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล

มะขามเมืองใหม  อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุร ี

Expectations of People on the Service Quality in 

Makhammueangmai Municipality, Makham District, Chanthaburi 

Province 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/vcj-wxww-rty 

5 NC-0024 11.00-11.15 ลิขิต  อินทะนาม การบูรณาการหลักการทางพุทธศาสนาเพ่ือการบริหารทองถิ่นแบบมีสวนรวม

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองไกเถ่ือน อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว 

An Integration of Buddhism Principle for Local Administration of 

the Participatory in Khlong Kai Thuean Subdistrict Administrative 

Organization, Khlong Hat District, Sakaeo Province 

 

6 NC-0029 11.15-11.30 ธนพัฒน จงมีสุข กลยุทธการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแบบมีสวนรวมตามวิถี

ประชาธิปไตย ตําบลบานยาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 

Strategies for strengthening participatory communities Democratic 

Banyang Sub-District Lamplamat District Buriram Province 

 

7 NC-0034 11.30-11.45 เตวิช พฤกษปติ การประเมินผลคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็ก

ไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

Service Quality Evalution of Hinlekfai Subdistrict Administrative 

Organization Huahin District, Prachuap Khiri Khan Province 
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ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ช่ือเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

8 NC-0037 11.45-12.00 กฤษณะ  จันทรเรือง การประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีสวนรวมของ

ประชาชนในเทศบาลตําบล 

ออมใหญ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

The Application of Good Governance in Management based on 

the Participation of People in Om-Yai Sub-District Municipality, 

Sampran District, Nakhon Pathom Province 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/vcj-wxww-rty 9 NC-0055 13.00-13.15 กชกร สุขทรัพย การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศขององคการบรหิารสวนตําบลวัด

โบสถ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี Organization Management 

towards Excellence of Wat Bot Subdistrict Administrative 

Organization, Bang Plama District, Suphanburi 

10 NC-0056 13.15-13.30 เตือนใจ  ทรงไตร ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง 

Transformational leadership of Ang Thong Provincial 

Administrative Organization of president 

11 NC-0062 13.30-13.45 ลดาวัลย  คุมภิญโญบุญ พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

The Health Behavior of Elderly in Tha it Sub-district, Pak Kret 

District, Nonthaburi Province 
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การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ คร้ังท่ี 5 

“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองพิมานแกว (ชั้น 3) ณ อาคารพนมพิมาน เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร/ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูวงศ อุบาลี 

******* 
ท่ี รหัส เวลา ช่ือ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

1 NC-0063 10.00-10.15 พรรณทิพย  แบ็งเวอนิสต คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่ชุมชนวัดครุฑ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอก

นอย กรุงเทพมหานคร 

Quality of life of the elderly in Wat Khrut community area, Ban 

Chang Lo Sub-area, Bangkok Noi Area, Bangkok 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/urv-vuza-phm 

2 NC-0064 10.15-10.30 เฉลิม  อินทชาติ ปจจัยท่ีสงผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักงานที่ดินจังหวัดและ

สาขาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

Factors affecting the happiness of work of Provincial Land Office 

personnel and branches in Kanchanaburi Province 

3 NC-0065 10.30-10.45 ไพศาล  เกตุเหลือ ปจจัยท่ีมีผลตอการจางแรงงานตางดาวในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

ในเขตอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

Factors affecting employment of foreign workers at industrial factory 

establishment in Krathum Baen District, Samut Sakhon Province 

4 NC-0071 10.45-11.00 สิรวิศ มุงด ี การตัดสินใจใชบริการชําระคาไฟฟาของประชาชนผานเคานเตอรการไฟฟานคร

หลวง เขตวัดเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
People Decision to Use Electricity Payment Service through Metropolitan 

Electricity Authority Counter Wat Liap District Phra Nakhon District Bangkok 
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ท่ี รหัส เวลา ช่ือ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

5 NC-0001 11.00-11.15 ศิริศักดิ์  บัวชุม การพัฒนาการวางแผนชุมชนเพ่ือบูรณาการสูแผนพัฒนาสามปขององคการ

ปกครองสวนทองถ่ิน พื้นท่ีตําบลทับน้ํา อําเภอบางปะหัน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

The Development Community Planning  for Support to 

Integrate to Plan 3 Years of Local Government Area Tumbon 

Tubnam, Bangpahun District in Ayutthaya Province 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://meet.google.com/urv-vuza-phm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 NC-0027 11.15-11.30 พัชรมัย สินธประเสริฐ

สุข 

การบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนตําบลไผขวาง อําเภอบานหมอ  

จังหวัดสระบุร ี

The Administration of Pai Kwang Sub-District Community 

Enterprise, Baan Mor District, Saraburi Province 

7 NC-0039 11.30-11.45 ภูมิรัตน มีลักษณะ การจัดการความรูสูการเผยแพรวัฒนธรรมการจักสานผานเว็บไซตของชุมชน

บางเจาฉา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 

Knowledge Management for the Dissemination of Basketry 

Culture Through the Website of Bang Chao Cha Community, 

Pho Thong District, Ang Thong Province 

8 NC-0076 11.45-12.00 เครือวัลย  มาลาศรี การพัฒนาอาชีพกลุมผูนําชุมชนและกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย ชุมชน

บานโนนสวัสดี-โนนสวรรค ตําบลโนนสะอาด อําเภอหวยเม็ก จังหวัด

กาฬสินธุ  Career development of Community’s Leader  and 

Organic Rice grower Group in Nonsawatdee-Nonsawon 

Community Tumbon sa-ad, Humek District, Kalasin Province 
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ท่ี รหัส เวลา ช่ือ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

9 NC-0003 13.00-13.15 กันตพัฒน  อนุศักดิ์เสถียร การประเมินความสุขในนิสิตกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร 

Assessment of the happiness of students in the health sciences 

Naresuan University 

 

 

 

 

https://meet.google.com/urv-vuza-phm 

 

 

 

 

10 NC-0004 13.15-13.30 สุชิลา  สวัสดี การวิจัยและพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะความเปนครูในศตวรรษท่ี 21  

ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

The Research and Development of the Teacher Characteristics 

in the 21st   Century Scale for the student of Education Faculty 

Institute of Education in Mahasarakham Campus 

11 NC-0050 13.30-13.45 สรพงค  สุขเกษม พัฒนาระบบการเปดใชงานซอฟตแวรอยางงาย ภายใตโครงการ Microsoft 

Campus Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

The Development of Simple Software Activation System under 

A Project of Microsoft Campus Agreement the Case of Naresuan 

University 
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การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ คร้ังท่ี 5 

“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองพิมานเพชร (ชั้น 3) ณ อาคารพนมพิมาน เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งแกว ปะติตังโข/ อาจารย ดร.สินีนาฏ วัฒนสุข 

******* 
ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

1 NC-0061 10.00-10.15 รุงนิรันดร โพธ์ิเพชรเล็บ Soft Skills กับการเปนนวัตกรทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

Soft Skills and The Educational Innovator of School 

Administration under the Office of Secondary Educational 

in the Northeast 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/rqm-buwc-cwg 

 

 

 

2 NC-0068 10.15-10.30 พิมพชนก  โพธิปสสา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางทักษะการ

คิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

Effects of Organizing Action Learning Activities Enhance 

Undergraduate Students’ Innovatine Thinking Skills 

3 NC-0067 10.30-10.45 นันทิพร เรืองสวัสดิ์ ความเชื่อในการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษของครูระดับประถมศึกษา:  

กรณีศึกษาตําบลบานซอง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

Beliefs Regarding English Pronunciation Teaching of Primary 

School Teachers:  A Case Study of Bansong Sub-district, 

Phanomsarakham District, Chachoengsao Province 
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ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

4 NC-0075 10.45-11.00 ชมพูนุท ธีราวิทย การพัฒนาทักษะการใชไวยากรณภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานดวยเรื่องสั้น 

สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

The Development of Using Basic English Grammar Skills in 

Short Story for The 1st year Students, Loei Rajabhat 

University 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/rqm-buwc-cwg 

5 NC-0069 11.00-11.15 สมกมล รักวีรธรรม การวิเคราะหเชิงพื้นที่ดวยแบบจําลองทางอุทกศาสตรเพื่อศึกษาการ

ไหลหลากของน้ําและชุมชนที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย จังหวัด

นครราชสีมา ประเทศไทย 

Spatial analysis using hydrographic models to study water 

flows and flood-prone communities areas, Nakhon 

Ratchasima Province, Thailand 

6 NC-0054 11.30-11.45 รวิธร ฐานัสสกุล การสรางอัตลักษณตราสินคา บรรจุภัณฑกลวยกวนของกลุม

อาชีพบานคลองเจา จังหวัดปทุมธาน ี

Creating the Brand Identity of Sugar-boiled Banana 

Puree’s Packaging among Career Group at Ban Khlong 

Chao in Pathum Thani Province 

7 NC-0077 11.45-12.00 วาสนา  โสมกูล การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตรตามแนวเสริมตอการ

เรียนรู(Scaffolding)เพื่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง 

ชีวิตกับส่ิงแวดลอมสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
Development of a Science Teaching Model in accordance with the Enhancement 

of Learning (Scaffolding) to promote analytical thinking skills on life and the 

environment for Grade 6 student 
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ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

8 NC-0078 13.00-13.15 วาที่รอยตรี (หญิง)  

ดร.มะณีรัตน  รัก

เพ่ือน 

กลวิธีการแตงรอยกรองเพื่อเขาแขงขันสําหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย   

Strategies for composing poetry competition for high 

school students 

 

 

 

https://meet.google.com/rqm-buwc-cwg 

 

9 NC-0079 13.15-13.30 นายอธิราช ชึดนอก การพัฒนาทักษะชีวิตรายวิชางานบานโดยใชเทคนิคการเรียนรู

กลุมรวมมือแบบ  GI สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 
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การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ คร้ังท่ี 5 

“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

หองประชุมพุทธรักษา (ชั้น 3 อาคาร 15) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ต้ังแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป 
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ที่ รหัส เวลา ช่ือ – สกุล ชื่อเรื่อง Link  หองนําเสนอ 

1 NC-0045 10.00-10.12 บุษกร  จันทเทวนุมาส สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาแหลงเรียนรูครัวชุมชนแบบมีสวนรวม

ของบานโนนคอย ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
Problem and Needs of Participatory Community Kitchen Learning Resource 

Development in Ban Non Khoi, Nong Phluang Subdistrict, Chakkarat District,  

Nakhon Ratchasima Province 

 

 

 

 

https://meet.google.com/xgf-muoc-gbo 
2 NC-0057 10.12-10.24 

 
นิภาภรณ  จันทรศิริ การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลโนนดิน

แดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย 
Participation of  People  Garbage  Management in Non Din Daeng Sub-district 

Municipality, Non Din Daeng District, Buriram Province 

3 NC-0058 10.24-10.36 อรพรรณ  จันทรศิริ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียน 

อําเภอโนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย 
Opinion of  People  toward  Census  Registration  Service  of Non Din Daeng 

Registration  Office,  Non Din Daeng District, Buriram Province 

4 NC-0060 10.36-10.48 อภินันท ปะนามะเต การสรางเครื่องควานสนาม Building a field boring machine 
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สารบญั 
  หน้า 

ภาคบรรยาย 

ดนตรี นาฏศิลป์ และการท่องเที�ยว 

 แนวคดิพื�นฐานที�จาํเป็นสาํหรับนกักีตา้ร์เพื�อการสังคีตปฏิภาณในบทเพลง

แจ๊สสแตนดาร์ด 

The Basic Concepts Needed for Guitarists to the Improvisation of Jazz 

Standard Songs 

     อิทธิกร คามาโช 

     Ittikorn Camacho 

2 

 สถานที�ท่องเที�ยวพระใหญ่และสกายวอลค์ที�มีอิทธิพลต่อชุมชนบา้นท่าดีหมี 

ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย 

Phra Yai (Big Buddha Image) and Skywalk Tourist Place Influencing to 

Ban Tha Di Mi Community, Paktom Sub-District, Chiang Khan District, 

Loei Province 

     พลสยาม สุนทรสนิท / นยันา  อรรจนาทร / อาทิตย ์ถมมา /  

     อรนุช  แสงสุข 

     Pholsiam Suntornsanit / Naiyana  Ajanathorn / Atit Thomma /    

     Oranuch  Saengsuk 

23 

 ตน้แบบการจดัการตลาดชุมชนที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม สาํหรับวิสาหกิจ

การท่องเที�ยวโดยชุมชน จงัหวดัพทัลุง 

Model of Green Community Market Management for Community-Based 

Tourism Enterprises in Phatthalung Province 

     ทศันาวลยั อุฑารสกุล / ศรีสุวรรณ เกษมสวสัดิ�  

     Tatsanawalai Utarasakul / Srisuwan Kasemsawat 

32 
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ภาคบรรยาย 

ดนตรี นาฏศิลป์ และการท่องเที�ยว (ต่อ) 

 องคป์ระกอบการจดัรายการนาํเที�ยวที�ส่งผลต่อการจดัทาํเส้นทางท่องเที�ยว

กลุ่มชาติพนัธุจ์งัหวดันครปฐม 

Components of Touring Programs Affecting the Preparation of an 

Ethnic Tourism Route in Nakhon Pathom Province 

     ถิรนนัท ์ประทุม 

     Tiranan Pratum 

34 

นิติศาสตร์ 

 การบงัคบัใชก้ฎหมายเกี�ยวกบัการคุม้ครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์

ทางเพศจากการท่องเที�ยว ในจงัหวดัภูเกต็ 

Enforcement of Laws on the Protection of Children from Sexual 

Exploitation from Tourism in Phuket 

     เพียงจิต ตนัติจรัสวโรดม / ศุภธชั ศรีวิพฒัน์ / วรากร องัศุมาลี / 

     สมบูรณ์ สุขสาํราญ / ปรีชาวุฒิ  กี�สิ�น / ธีรยทุธ นาวีการ 

     Piangjit Tanticharatwarodom / Suphatut Srivipatana /  

     Warakorn Angsumalee / Somboon Suksamran /  

     Prechawut Keesin / Theerayuth Naveekarn 

54 

 การพฒันาศกัยภาพทนายความอาสาศาลเยาวชนและครอบครัว  

จงัหวดัสระบุรี 

Capacity Development Of Volunteer Lawyers  

in Saraburi, Thailand 

     ดิเรก มากลน้ / อาํนวย ปิ� นพิลา 

     Direck Maklon / Amnuay Pinphila 

57 
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สารบญั (ต่อ) 
  หน้า 

ภาคบรรยาย 

นิติศาสตร์ (ต่อ) 

 การลดทอนปัญหาการกลั�นแกลง้ในสถานศึกษา 

Reducing the Problem of Bullying in Academy 

     สิทธิพร ภู่นริศ 

     Sittiporn Phunaris 

70 

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

 ตาํรวจกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

Police and Sufficiency Economy 

     วรรณมนสั  ทรงเจริญ 

     Wanmanat Songjaroen 

87 

 ปัจจยัที�ส่งผลต่อการพฒันาตนเองของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

Factors Affecting Personal Development of Personnel in Samutsakhon 

Provincial Administrative Organization, Samutsakhon Province 

     ณนธวฒั ไชยชนะ / อาํนวย ปิ� นพิลา 

     Nontawat Chaichana / Amnuay Pinphila 

96 

 ปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานของบุคลากรองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

Factors Affecting the Participate in Performance  of  Personnel in Samut 

Sakhon Provincial Administrative Organization,  

Samut Sakhon Province 

     พชัรนนัท ์อคัรพลธนธรณ์ / อาํนวย ปิ� นพิลา 

     Phatcharanun Akrpolthanatorn / Amnuay Pinphila 

106 
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ภาคบรรยาย 

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ) 

 คุณภาพในการให้บริการของพนกังาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง

บวั อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

Quality of Service Provided for Employees in Nong Bua Administrative 

Organization, Mueang District, Chanthaburi Province 

     พระครูจิตรการโกวิท พิทกัษโ์กศล / รววิงศ ์ศรีทอรุ่ง /  

     แสงจนัทร์ กนัตะบุตร 

     Phrakru Jittakarnkowit Pitakkosol / Raviwong  Srithongrong /  

     Sangchan Kantabutra 

118 

 การบริหารงานตามหลกัอิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี 

The Administration according to the Principle of Four Rddhippada in Ta 

Kad Ngaow Subdistict Administrative Organization, Tha Mai District, 

Chanthaburi Province 

     พระใบฎีกานิวฒัน์ ประภาโส / อาํนวย ปิ� นพลิา 

     Phrabaidika Niwat Prapaso / Amnuay Pinphila 

135 

 การพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วน 

ตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด 

The Ethical Leadership Development of Administrators in Bangpit 

District Administrative Organization, Laem Ngop District, Trat 

Province 

     พระอธิการพรศกัดิ�  ศรประชุม / อาํนวย  ปิ� นพิลา 

     Phra Athikan Pornsak Sornprachum / Amnuay Pinphila 

149 
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ภาคบรรยาย 

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ) 

 การพฒันาภาวะผูน้าํตามหลกัพุทธธรรมของบุคลากร องคก์ารบริหารส่วน 

ตาํบลมาบไพ  อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 

The Leadership Development in accordance with Busshadhamma of 

Personnel in Mabphai Subdistrict Administrative Organization, Khlung 

District, Chantaburi Province 

     พระสมศกัดิ�   จาํปา / รวิวงศ ์ ศรีทอรุ่ง 

     Prasomsak Jampa / Raviwong  Srithongrong 

165 

 แนวทางปฏิบติัที�ดีในการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพขององคก์าร 

บริหารส่วนตาํบล สะตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี 

The Best Practices in Administration of Health Insurance Fund of Saton 

Subdistrict Administrative Organization, Soi Dao District, Chanthaburi 

Province 

     พระมหาถาวร  เสือเดช / รวิวงศ ์ ศรีทอรุ่ง 

     Phramaha Thavorn Sueadet / Raviwong  Srithongrong 

182 

 ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ทรายขาว อาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 

Transformational Leadership of Administrator in Sai Khao Subdistrict 

Administrative Organization, Sai Dao District, Chanthaburi Province 

     พระใบฎีกาวิทยา แกว้เยื�อง / วิเชียร วิทยอุดม /  

     อาภาภรณ์ จงวิริยะเจริญชยั 

     Phrabaidika Wittaya Kaewyuean / Wichian  Vitayaudom /  

     Arphaporn Jongwiriyajaroenchai 

196 
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สารบญั (ต่อ) 
  หน้า 

ภาคบรรยาย 

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ) 

 พุทธภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อสร้างการ 

มีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีตอาํเภอเขา

สมิง  จงัหวดัตราด 

Buddhist Leadership of the Local Administration Organization 

Administrators to create Integrated Participation in Pranit Subdistrict 

Administrative Organization, Khao Saming District, Trat Province 

     พระอธิการอุทยั อน้นอ้ย / อาํนวย ปิ� นพิลา /  

     อาภาภรณ์ จงวิริยะเจริญชยั 

     Phraathikan Utai Ohnnoi / Amnuay Pinphila /  

     Arphaporn Jongwiriyajaroenchai 

211 

 การประเมินผลโครงการพฒันาจิตใหเ้กิดปัญญาและสันติสุขตามแนวทาง 

วิปัสสนากรรมฐาน � เทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม  

จงัหวดัจนัทบุรี 

Project Evaluation of Mind Development for Wisdom and Peace of 

according to the Guidelines Four Vipassana Meditation in Sanam Chai 

Subdistrict Municipality, Na Yai Am District, Chanthaburi Province 

     พระปลดัปรีชา (ชื�นบาน)  วีรธมโม / วิเชียร วิทยอุดม 

     Phrapalad Preecha (Cheunban) Veeratammoh /  

     Wichian  Vitayaudom 

228 
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สารบญั (ต่อ) 
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ภาคบรรยาย 

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ) 

 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการ 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 

Leadership of the Administrative Organization Administrators that 

People Want of the Ramphan Subdistrict Administrative Organization, 

Tha Mai District, Chanthaburi Province 

     พระปลดัวุฒิ  สากล / อาํนวย  ปิ� นพิลา / อาภาภรณ์ จงวิริยะเจริญชยั 

     Phrapalad Wuti Sakon / Amnuay Pinphila /  

     Arphaporn Jongwiriyajaroenchai 

243 

 การใชห้ลกัของพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�หา้พึ�งพา

ตนเองของเทศบาลเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

The Use of Buddhist Principles to Promote the Fifth Self-Reliant 

Community Enterprise in Town Municipality, Chanthaburi Province 

     พรอุษา  โสอุบล / วิเชียร วิทยอุดม 

     Pornausa Soaubon / Wichian Vitayaudom 

260 

 ภาวะผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต 

อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 

Leadership in accordance with Buddhist of Administrators in Pranit 

Subdistrict Administrative Organization, Khao Saming District, Trat 

Province 

     พระศีลวฒันากร วรรณรังสี / อาํนวย  ปิ� นพิลา 

     Phra Siwattanakorn Wannarungsri / Amnuay Pinphila 

277 
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รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ) 

 รูปแบบการบริหารงานตามหลกัพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาํบล 

ทบัชา้ง  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี 

The Buddhism's Principle of Administration Model in Thapchang 

Subdistrict Municipality, Soi Dao District, Chanthaburi Province 

     พระครูพิศาลธรรมานุศาสน์ ศรีสุวรรณ / อาํนวย  ปิ� นพิลา 

     Phrakhu Pisan Thammanusat (Anan Srisuwan) /  

     Amnuay Pinphila 
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 ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต   

อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 

Ethical Leadership of Administrators in Thepnimit Subdistrict 

Administrative Organization, Khao Saming, Trat Province 

     พระมหาเมธีวฒัน์  นพเกตุ / อาํนวย  ปิ� นพิลา 

     Phramaha Metheewat Nopagate / Amnuay Pinphila 

306 

 ภาวะผูน้าํกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นตามความคาดหวงัของประชาชนในเขต 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้ อาํเภอแหลมสิงห์จงัหวดัจนัทบุรี 

Leadership of Subdistrict Headman and Village Headman according to 

Expectations of the People in Bangsrakao Subdistict Administrative 

Organization, Laem Sing District, Chanthaburi Province 

     พระครูโสภณสาสนานุรักษ ์ทองอยู ่/ รวิวงศ ์ ศรีทอรุ่ง /  

     แสงจนัทร์ กนัตะบุตร 

     Phrakhu Sophon sasnanuraks Thongyu /  

     Raviwong Srithongrong / Sangchan Kantabutra 

323 
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ภาคบรรยาย 

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ) 

 ความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบล 

มะขามเมืองใหม่ อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี 

Expectations of People on the Service Quality in Makhammueangmai 

Municipality, Makham District, Chanthaburi Province 

     พระมุนินทร์ เดชขจร / อาํนวย  ปิ� นพิลา / แสงจนัทร์  กนัตะบุตร 

     Phra Munin Detkajorn / Amnuay Pinphila / Sangchan Kantabutra 

339 

 การบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�น 

แบบมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน  

อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ 

An Integration of Buddhism Principle for Local Administration of the 

Participatory in Khlong Kai Thuean Subdistrict Administrative 

Organization, Khlong Hat District, Sakaeo Province 

     พระมหาลิขิต อินทะนาม / อาํนวย  ปิ� นพิลา 

     Phramaha Litkhit Intaman / Amnuay Pinphila 

355 

 

 

 

 

 

 

 



   

 (46) 

สารบญั (ต่อ) 
  หน้า 

ภาคบรรยาย 

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ) 

 กลยทุธ์การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

ตามวิถีประชาธิปไตย ตาํบลบา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์

Strategies for Strengthening Participatory Communities Democratic 

Banyang Sub-District Lamplamat District Buriram Province 

     ธนพฒัน์ จงมีสุข / รชต อุบลเลิศ / ธญัญรัตน์ พุฑฒิพงษช์ยัชาญ 

     Thanapat Jongmeesuk / Rachata Ubollert /  

     Thanyarat Putthiphongchaicharn 

371 

 การประเมินผลคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหิน

เหลก็ไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

Service Quality Evalution of Hinlekfai Subdistrict Administrative 

Organization Huahin District, Prachuap Khiri Khan Province 

     เตวิช พฤกษปี์ติ / ระวิวงศ ์ศรีทองรุ่ง 

    Tewit Pruekpiti / Rawiwong Srithongrung 

387 

 การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม 

The Application of Good Governance in Management Based on the 

Participation of People in Om-Yai Sub-District Municipality, Sampran 

District, Nakhon Pathom Province 

     กฤษณะ จนัทร์เรือง / ราเชนทร์ นพณฐัวงศกร / สถาพร วชิยัรัมย ์

     Krissana  Janrueang / Rachen  Noppanatwongsakorn /  

     Sataporn  Wichairam 

401 

 

 



   

 (47) 

สารบญั (ต่อ) 
  หน้า 

ภาคบรรยาย 

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ) 

 การบริหารจดัการองคก์ารสู่ความเป็นเลิศขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

วดัโบสถ ์อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

Organization Management towards Excellence of Wat Bot Subdistrict 

Administrative Organization, Bang Plama District, Suphanburi 

     กชกร สุขทรัพย ์

     Kotchakorn Suksap 

418 

 ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง 

Transformational Leadership of Ang Thong Provincial                                               

Administrative Organization President 

     เตือนใจ ทรงไตร / ราเชนทร์ นพณฐัวงศกร 

     Tuanjai Songtrai / Rachen Noppanatwongsakorn 

420 

 พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนตาํบลท่าอิฐ อาํเภอปากเกร็ด  

จงัหวดันนทบุรี 

The Health Behavior of Elderly in Tha It Sub-District, Pak Kret District, 

Nonthaburi Province 

     ลดาวลัย ์คุม้ภิญโญบุญ / ราเชนทร์ นพณฐัวงศกร 

     Ladawan Kumpinyoboon / Rachen Noppanatwongsakorn 

431 

 

 

 

 

 

 



   

 (48) 

สารบญั (ต่อ) 
  หน้า 

ภาคบรรยาย 

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ) 

 คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ แขวงบา้นช่างหล่อ 

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

Quality of Life of the Elderly in Wat Khrut Community Area,  

Ban Chang Lo Sub-area, Bangkok Noi Area, Bangkok 

     พรรณทิพย ์แบง็เวอนิสต ์/ ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร 

     Phantip Benveniste / Rachen Noppanatwongsakorn 

448 

 ปัจจยัที�ส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรสาํนกังานที�ดิน

จงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี 

Factors Affecting the Happiness of Work of Provincial Land Office 

Personnel and Branches in Kanchanaburi Province 

     เฉลิม อินทชาติ / ราเชนทร์ นพณฐัวงศกร 

     Chalerm Intachart / Rachen Noppanatwongsakorn 

463 

 ปัจจยัที�มีผลต่อการจา้งแรงงานต่างดา้วในสถานประกอบการโรงงาน 

อุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 

Factors Affecting Employment of Foreign Workers at Industrial Factory 

Establishment in Krathum Baen District, Samut Sakhon Province 

     ไพศาล เกตุเหลือ / ราเชนทร์ นพณฐัวงศกร 

     Paisan Ketluea / Rachen Noppanatwongsakorn 

480 

 

 

 

 



   

 (49) 

สารบญั (ต่อ) 
  หน้า 

ภาคบรรยาย 

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ) 

 การตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผา่นเคาน์เตอร์ 

การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

People Decision to Use Electricity Payment Service through 

Metropolitan Electricity Authority Counter Wat Liap District Phra 

Nakhon District Bangkok 

     สิรวิศ มุ่งดี / อาํนวย ปิ� นพิลา 

     Siravit Mungdee / Amnuay Pinphila 

494 

 การพฒันาการวางแผนชุมชนเพื�อบูรณาการสู่แผนพฒันาสามปี 

ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น พื�นที�ตาํบลทบันํ� า อาํเภอบางปะหนั  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

The Development Community Planning for Support to Integrate to Plan 

3 Years of Local Government Area Tumbon Tubnam, Bangpahun 

District in Ayutthaya Province 

     ศิริศกัดิ�  บวัชุม / ชารวีร์ คล่องแคล่ว / เบญจพร เชื�อผึ�ง 

     Sirisak Buachum/ Chavee Clongcleaw /  

     Benjaporn Chuapung 

513 

 

 

 

 

 

 



   

 (50) 

สารบญั (ต่อ) 
  หน้า 

ภาคบรรยาย 

การพัฒนาชุมชน การพฒันาสังคมและสังคมศึกษา 

 การบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนตาํบลไผข่วาง อาํเภอบา้นหมอ  

จงัหวดัสระบุรี 

The Administration of Pai Kwang Sub-District Community Enterprise, 

Baan Mor District, Saraburi Province 

     พชัรมยั สินธประเสริฐสุข / อาํนวย ปิ� นพิลา 

     Patcharamai Sinthaprasroethsuk / Amnuay Pinphila 

540 

 การจดัการความรู้สู่การเผยแพร่วฒันธรรมการจกัสานผา่นเวบ็ไซต ์

ของชุมชนบางเจา้ฉ่า อาํเภอโพธิ� ทอง จงัหวดัอ่างทอง 

Knowledge Management for the Dissemination of Basketry Culture 

through the Website of Bang Chao Cha Community, Pho Thong 

District, Ang Thong Province 

   ภูมิรัตน์ มีลกัษณะ / ภทัรวรรธน์ จีรพฒัน์ธนธร / ชยัรัตน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง 

   Poomrat Meelaksana / Pattarawat Jeerapattanatorn /  

   Chairat Wongkitrungruang 

542 

 การพฒันาอาชีพกลุ่มผูน้าํชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ 

ชุมชนบา้นโนนสวสัดี-โนนสวรรค ์ตาํบลโนนสะอาด อาํเภอหว้ยเม็ก  

จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

Career Development of Community’s Leader  and Organic Rice Grower 

Group in Nonsawatdee-Nonsawon Community Tumbon Sa-ad, Humek 

District, Kalasin Province 

     เครือวลัย ์ มาลาศรี / กรรณิกา  บุตรอุดม 

       Kruawan Malasri / Kannika Butudom 

557 

 

 



   

 (51) 

สารบญั (ต่อ) 
  หน้า 

ภาคบรรยาย 

การศึกษา เทคโนโลยีและนวตักรรมการเรียนรู้  

   

 การประเมินความสุขในนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลยั

นเรศวร 

Assessment of the Happiness of Students in the Health Sciences, 

Naresuan University 

     กรรณิการ์ ใจเที�ยง / ฐิติชญา อินชู / วิวฒัน์ เจริญอึ�ง / บุษบง จนัทมล 

     / ภูฤทธิ�  เจริญจิตร / จิราภร แสนทวีสุข /  นิรันดร์ เงินแยม้ /  

     กนัตพฒัน์  อนุศกัดิ� เสถียร 

     Thitichaya Inchoo / Wiwat jaroen-ueng / Kannika Jaiteng /  

     Butsabong Jantamol / Poohrit Charoenjit / Jiraporn  

     Seantaweesuk / Niran Nyernyam / Kantabhat Anusaksathien 

572 

 การวิจยัและพฒันาแบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� ของ

นกัศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

The Research and Development of the Teacher Characteristics in the 21st 

Century Scale for the Student of Education Faculty Institute of 

Education in Mahasarakham Campus 

     สุชิลา  สวสัดี 

     Sushila Sawassdee 

574 

 

 

 

 

 

 

 



   

 (52) 

สารบญั (ต่อ) 
  หน้า 

ภาคบรรยาย 

การศึกษา เทคโนโลยีและนวตักรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 

 พฒันาระบบการเปิดใชง้านซอฟตแ์วร์อยา่งง่าย ภายใตโ้ครงการ 

Microsoft Campus Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร 

The Development of Simple Software Activation System under a 

Project of Microsoft Campus Agreement: The Case of Naresuan 

University 

     สรพงค ์ สุขเกษม 

     Sorapong Sukkasem 

582 

 Soft Skills กบัการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

Soft Skills and The Educational Innovator of School Administration 

under the Office of Secondary Educational in the Northeast 

     รุ่งนิรันดร์ โพธิ� เพชรเลบ็ / นวตักร หอมสิน 

     Rungnirun Phophetleb / Nawattakorn Homsin 

595 

 ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบตัิเพื�อเสริมสร้างทกัษะการคิด

เชิงนวตักรรม ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

Effects of Organizing Action Learning Activities Enhance Unergraduate 

Students’ Innovative Thinking Skills      

     พิมพช์นก โพธิปัสสา / อญัชลี  วิมลศิลป์ / นิสสรณ์  บาํเพญ็  

     Pimchanok Photipussa / Uncharee Vimolsilp / Nissorn Bumpen     

612 

 

 

 



   

 (53) 

สารบญั (ต่อ) 
  หน้า 

ภาคบรรยาย 

การศึกษา เทคโนโลยีและนวตักรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 

 ความเชื�อในการสอนออกเสียงภาษาองักฤษของครูระดบัประถมศึกษา:                           

กรณีศึกษาตาํบลบา้นซ่อง อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

Beliefs regarding English Pronunciation Teaching of Primary School 

Teachers:  A Case Study of Bansong Sub-District, Phanomsarakham 

District, Chachoengsao Province 

     เทพนคร ทาคง / นนัทิพร เรืองสวสัดิ�  / สุวิชา แสงรุ้งเพชร 

     Thepnakhorn Thakhong / Nuntiporn Raungsawat /  

     Suwicha Sangrungpetch 

628 

 การพฒันาทกัษะการใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษขั�นพื�นฐานดว้ยเรื�องสั�น 

สาํหรับนกัศึกษาชั�นปีที� � มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

The Development of Using Basic English Grammar Skills in Short Story 

for the 1st Year Students, Loei Rajabhat University 

     ชมพูนุท ธีราวิทย ์

     Chompoonut Theeravit 

642 

 การพฒันารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้

(Scaffolding)เพื�อส่งเสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์ เรื�อง ชีวิตกบัสิ�งแวดลอ้ม

สาํหรับนกัเรียน ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 

Development of a Science Teaching Model in accordance with the 

Enhancement of Learning (Scaffolding) to Promote Analytical Thinking 

Skills on Life and the Environment for Grade 6 Students 

     วาสนา  โสมกูล 

     Wassana Somkul 

660 

 



   

 (54) 

สารบญั (ต่อ) 
  หน้า 

ภาคบรรยาย 

การศึกษา เทคโนโลยีและนวตักรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 

 กลวิธีการแต่งร้อยกรองเพื�อเขา้แข่งขนัสาํหรับนกัเรียนระดบัชั�น

มธัยมศึกษาตอนปลาย   

Strategies for Composing Poetry Competition for High School Students 

     ว่าที�ร้อยตรี (หญิง) มะณีรัตน์  รักเพื�อน 

      Maneerat  Rakphuan 

680 

 การพฒันาทกัษะชีวิตรายวิชางานบา้นโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้กลุ่ม

ร่วมมือแบบ  GI สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�  � 

     นายอธิราช ชึดนอก 

     Atirat Chuednok 

 

693 

ด้านอื�น ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับหัวข้อหลกัของการประชุม 

 การวิเคราะห์เชิงพื�นที�ดว้ยแบบจาํลองทางอุทกศาสตร์เพื�อศึกษาการไหล

หลากของนํ�าและชุมชนที�เสี�ยงต่อการเกิดอุทกภยั จงัหวดันครราชสีมา 

ประเทศไทย 

Spatial Analysis Using Hydrographic Models to Study Water Flows and 

Flood-Prone Communities Areas, Nakhon Ratchasima Province, 

Thailand 

     สมกมล รักวีรธรรม / ภูวเดช ธนิชานนท์ / ณฐักานต ์ภูมิโคกรักษ ์/  

     สุภาพร มานะจิตรประเสริฐ 

     Somkamon Rukveratham / Puwadej Thanichanon /  

     Nutthakarn  Phumkokrux / Supaporn Manajitprasert 

703 

 

 



   

 (55) 

สารบญั (ต่อ) 
  หน้า 

ภาคบรรยาย 

ด้านอื�น ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับหัวข้อหลกัของการประชุม (ต่อ) 

 การสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้ บรรจุภณัฑก์ลว้ยกวนของกลุ่มอาชีพบา้น

คลองเจา้ จงัหวดัปทุมธานี 

Creating the Brand Identity of Sugar-Boiled Banana Puree’s Packaging 

among Career Group at Ban Khlong Chao in Pathum Thani Province 

     รวิธร ฐานสัสกุล 

     Ravithon Thanussakul 

716 

   

ภาคโปสเตอร์ 

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

 สภาพปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมี

ส่วนร่วม ของบา้นโนนคอย ตาํบลหนองพลวง อาํเภอจกัราช  

จงัหวดันครราชสีมา 

Problem and Needs of Participatory Community Kitchen Learning Resource 

Development in Ban Non Khoi, Nong Phluang Subdistrict, Chakkarat 

District, Nakhon Ratchasima Province 

     บุษกร  จนัทเ์ทวนุมาส / สุวภทัร  ทาํสวน 

     Bussakorn Chantewanumas / Suwaphat Thamsuan 

730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 (56) 

สารบญั (ต่อ) 
  หน้า 

ภาคโปสเตอร์ 

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อ) 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

ตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์

Participation of  People  Garbage  Management in Non Din Daeng Sub-

district Municipality, Non Din Daeng District, Buriram Province     

     นิภาภรณ์ จนัทร์ศิริ / สถาพร วิชยัรัมย ์/ ประชนั คะเนวนั 

     Nipaporn Chansiri / Sataporn Wichairam / Prachan Khanewan 

743 

 ความคิดเห็นของประชาชนที�มีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร   

สาํนกัทะเบียนอาํเภอโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์

Opinion of  People  toward  Census  Registration  Service  of Non Din 

Daeng Registration  Office,  Non Din Daeng District, Buriram Province 

     อรพรรณ  จนัทร์ศิริ / สถาพร  วิชยัรัมย ์/ ประชนั  คะเนวนั 

     Orapan Chansiri / Sataporn Wichairam / Prachan Khanewan      

757 

 การสร้างเครื�องควา้นสนาม 

Building a Field Boring Machine 

     อภินนัท ์ปะนามะเต / เมธาพร ทองคง / ชาญชยั เหลาหา /  

ณภทัร อินทนนท ์

     Apinan Panamatay / Metapon Thongkong /  

Chanchai Laohha / Naphat Inthanon 

767 
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บทคดัย่อ 

 ดนตรีแจ๊สพฒันามาจากดนตรีบลูส์ที�มีโครงสร้างทางเดินคอร์ดประเภทดอมินนัท์ (Dominant) 

หรือแบบเซเว่นคอร์ด (7th Chord) 3 คอร์ดได้แก่คอร์ด I7 – IV7 – V7 ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นดนตรีแจ๊สโดย

ประยุกต์ใชท้างเดินคอร์ดจากบทเพลงประเภทอื�น ๆ ที�มีความหลากหลายมากขึ�น เช่น ทางเดินคอร์ด

แบบ Imaj7 – vi7 – ii7 – V7  หรือ ทางเดินคอร์ดแบบ  iii7 – vi7 – ii7 – V7 หรือทางเดินคอร์ดที�มีความ

ซับซ้อนมากขึ� นโดยใช้ทางเดินคอร์ด Tri-Tone Substitution แบบ Imaj7 – vi7 – bVI7 – V7 ฯลฯ และ

สามารถพบเห็นทางเดินคอร์ดเหล่านี� ในบทเพลงสมยันิยมหรือที�เรียกกนัว่า “เพลงป๊อป” ทาํให้บทเพลง

แจ๊สสแตนดาร์ดมีความมีความไพเราะและสามารถเขา้ถึงผูฟั้งไดง่้าย วตัถุประสงคข์องบทความนี� เพื�อ

อธิบายแนวคิดพื�นฐานที�จาํเป็นสาํหรับนักกีตา้ร์เพื�อการสังคีตปฏิภาณในบทเพลงแจ๊สสแตนดาร์ดดว้ย

เครื�องมือหลกั 4 อยา่งทางดนตรีวิทยา ไดแ้ก่ (1) จังหวะสวิง (2) เมเจอร์สเกล 5 ฟอร์ม (3) คอร์ดเสียง

ประสาน � แนว และ (4) อาร์เปจโจ เพื�อใชต้ีความบทเพลง อยา่งไรกต็าม ผูเ้ล่นเครื�องดนตรีประเภทอื�น 

ๆ ยงัสามารถใชป้ระโยชน์จากเครื�องมือเหล่านี� ไดเ้ช่นกนั ในส่วนของบทเพลงแจ๊สสแตนดาร์ดนั�น มี

ความต่างจากบทเพลงสมยันิยมเนื�องจากมีการเพิ�มความซับซ้อนทางทฤษฎีดนตรีเขา้ไปในบทเพลงโดย

การขยายขอบเขตของเสียงให้กวา้งขึ�นโดยเพิ�มขั�นคู่เสียงขยายประเภทเทนชั�นและอลัเตอเรชั�น หรือการ

เปลี�ยนคียใ์นระหว่างเพลงและการใชจ้งัหวะที�หลากหลาย สาํหรับบทเพลงแจ๊สสแตนดาร์ดที�ยกมาเป็น

ตวัอยา่งในบทความนี�ไดแ้ก่บทเพลง Just friends ซึ� งมีความไพเราะและมีทางเดินคอร์ดที�ไม่ซับซ้อนจน

ยากเกินไปนกั  

 

คาํสําคญั: สงัคีตปฏิภาณ, จงัหวะสวิง, แจ๊สสแตนดาร์ด, การตีความบทเพลง 
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Abstract 

 Jazz is developed from Blues with a three of dominant or seventh chord progressions 

structure which are the I7 - IV7 - V7 (F7 - Bb7 - C7) in the key of F etc. Later evolved into jazz by 

applying a chord progressions from other more diverse types of music such as Imaj7 - vi7 - ii7 - V7 

(CMaj7 - Am7 - Dm7 - G7) or the iii7 - vi7 - ii7 - V7 (Em7 - Am7 - Dm7 - G7) or more complex chord 

progressions using the tri-tone chord progressions Imaj7 - vi7 - bVI7 - V7 (Cmaj7 - Am7 - Ab7 - G7) in 

the key of C etc., these chord progressions can be found in popular songs, also known as "pop songs", 

making jazz standard songs beautiful and accessible to listeners. This article aims to explain the basic 

concepts needed for guitarists to the Improvisation of standard jazz songs for interpreting the song 

with 4 main tools in Musicology (1 ) Swing tempo, (2 ) Five forms major scale, (3 ) Four parts 

harmony chords and (4) The Arpeggios. However, the other types of instruments players can also take 

advantage of these tools too. In the part of the standard jazz songs are different from popular songs, as 

the theoretical complexity is added to the song by expanding the chord voices with the tension and 

alteration intervallic, or key modulations during the song and the use of various rhythm. An example 

of the jazz standard song that is illustrated in this article is “Just friends” which is beautiful and has a 

chord progressions that are not too complicated. 

 

Keywords: improvisation, Swing Rhythm, Jazz standards, song interpretation 

 

บทนาํ 

 ดนตรีแจ๊สเป็นดนตรีที�พัฒนามาจากดนตรีบลูส์ที�มีโครงสร้างทางเดินคอร์ดที�นิยมเล่นกันใน

ปัจจุบันเป็นทางเดินคอร์ดประเภทดอมินันท์  (Dominant) หรือแบบเซเว่นคอร์ด (7th Chord) 3 คอร์ด 

(Camacho, 2019) ไดแ้ก่คอร์ด I7 – IV7 – V7 ตวัอยา่งเช่น ทางเดินคอร์ด F7 – Bb7 – C7 ในคีย ์F เป็นตน้ ต่อมาเมื�อ

ดนตรีบลูส์ไดพ้ฒันาเป็นดนตรีแจ๊สและมีการประยกุตใ์ชท้างเดินคอร์ดจากบทเพลงประเภทอื�น ๆ  ที�มีความ

หลากหลายมากขึ�น เช่น ทางเดินคอร์ดแบบ IMaj7 – vi7 – ii7 – V7 ตวัอยา่งเช่น ทางเดินคอร์ด CMaj7 – Am7 

– Dm7 – G7 ในคีย ์C หรือ ทางเดินคอร์ดแบบ  iii7 – vi7 - ii7 – V7 ตวัอย่างเช่น ทางเดินคอร์ด Em7 – Am7 

– Dm7 – G7 ในคีย์ C หรือทางเดินคอร์ดที� มีความซับซ้อนมากขึ� นโดยใช้ทางเดินคอร์ด Tri-tone 

substitution แบบ IMaj7 – vi7 – bVI7 – V7 ตัวอย่างเช่น ทางเดินคอร์ด CMaj7 – Am7 – Ab7 – G7 ในคีย์ C ฯลฯ        
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เป็นตน้ ซึ� งหากพิจารณาทางเดินคอร์ดที�กล่าวมาแลว้จะพบไดใ้นบทเพลงแจ๊สสแตนดาร์ดหลาย ๆ บท

เพลงและยงัเป็นลกัษณะทางเดินคอร์ดที�สามารถพบเห็นไดท้ั�วไปในบทเพลงประเภทสมยันิยมหรือที�

เรียกกนัว่า “เพลงป๊อบ” อีกดว้ย เนื�องจากมีความไพเราะและสามารถเขา้ถึงผูฟั้งไดง่้ายเช่นเดียวกบับท

เพลงสมยันิยมทั�วไป ถึงขั�นที�สามารถติดอนัดบับนตารางอนัดบัเพลงสมยันิยมอยา่งเช่น Bill Board ของ

สหรัฐอเมริกา ฯลฯ หรือแม้แต่การจดัอันดบัเพลงยอดนิยมในประเทศไทยก็ปรากฏให้เห็นบ่อยครั� ง

เช่นกนั อย่างไรก็ตาม บทเพลงแจ๊สสแตนดาร์ดยงัคงมีความต่างจากบทเพลงสมยันิยมอยูพ่อสมควร 

โดยเพิ�มความซับซ้อนทางทฤษฎีดนตรีเขา้ไปในบทเพลงให้หลากหลายขึ�นเช่น การขยายขอบเขตของ

เสียงให้กวา้งขึ�นโดยเพิ�มขั�นคู่เสียงแบบขยายทั�งเทนชั�นและอลัเตอเรชั�น หรือการเปลี�ยนคียใ์นระหว่าง

เพลง (Modulation) ฯลฯ เป็นตน้ 

 สําหรับบทเพลงแจ๊สสแตนดาร์ดที�นาํมาเป็นเพลงต้นแบบสําหรับการเรียนรู้เพื�อการสังคีต

ปฏิภาณในบทความนี�  คือบทเพลง Just Friends  เนื�องจากเป็นเพลงที�มีความไพเราะและมีทางเดินคอร์ด

ที�ไม่ซับซ้อนมากนัก จึงเหมาะกบัผูเ้ริ�มตน้เรียนรู้การสังคีตปฏิภาณ นาํมาตีความบทเพลงซึ� งหมายถึง 

การศึกษาและทาํความเขา้ใจบทเพลงในมิติต่าง ๆ (Laoveerapanich, 2020: 35) โดยใชเ้ครื�องมือสาํคญัที�

เป็นความรู้พื�นฐานเบื�องตน้สําหรับการสังคีตปฎิภาณ 4 อยา่ง เพื�อประกอบการตีความ นอกจากนี�  บท

เพลง Just Friends  ยงัเป็นบทเพลงหนึ�งที�นิยมบรรเลงโดยนกัดนตรีแจ๊สและปรากฏอยู่ในหนงัสือเพลง 

The Real Book ที�ถือเป็นคมัภีร์สําหรับนักดนตรีแจ๊สที�นิยมใชก้นัทั�วโลก จดัทาํขึ�นครั� งแรกในปี ค.ศ. 

1975 โดยนักศึกษาดนตรีแจ๊สจํานวนหนึ� งแห่งวิทยาลัยดนตรีเบิ ร์คลีย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

(ออนไลน์, 2019) 

 

ภาพที�1 หนงัสือเพลงแจ๊ส The Real Book 
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วตัถุประสงค์ของบทความ 

1. เพื�ออธิบายแนวคิดพื�นฐานที�จาํเป็นสําหรับนกักีตา้ร์เพื�อการสังคีตปฏิภาณในบทเพลงแจ๊สส

แตนดาร์ดด้วยเครื�องมือหลกั 4 อย่าง ได้แก่ (1) จังหวะสวิง (2) เมเจอร์สเกล 5 ฟอร์ม (3) คอร์ดเสียง

ประสาน � แนว และ (4) อาร์เปจโจ  

2. เพื�ออธิบายแนวทางการพฒันาการอ่านโนต้บนคอกีตา้ร์ (Fingerboard Reading)  

3. เพื�ออธิบายแนวทางการเรียนรู้เพื�อการจาํเสียงและการสะกดเสียงโน้ต (Note Spelling) จาก

เมเจอร์สเกลทั�ง 5 รูปแบบ และจากเสียงคอร์ดประเภทต่าง ๆ 

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. ผูเ้รียนสามารถนาํเครื�องมือหลกั 4 อย่าง ไดแ้ก่ (1) จังหวะสวิง (2) เมเจอร์สเกล 5 ฟอร์ม (3) คอร์ด

เสียงประสาน 4 แนว และ (4) อาร์เปจโจ ซึ� งเป็นแนวคิดพื�นฐานที�จาํเป็นสําหรับนักกีต ้าร์ไปประยุกต์ใช้

เพื�อการสังคีตปฏิภาณในบทเพลงแจ๊สสแตนดาร์ดไดอ้ยา่งเขา้ใจถูกตอ้ง 

2. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และพฒันาการอ่านโนต้ทุกตวับนคอกีตา้ร์ไดดี้ยิ�งขึ�น   

3. ผูเ้รียนสามารถพัฒนาการฟังเพื�อจําเสียงโน้ต (Hearing) และการสะกดเสียงโน้ต (Note 

Spelling) จากเมเจอร์สเกลทั�ง � รูปแบบ และเสียงคอร์ดประเภทต่าง ๆได้ชาํนาญและถูกตอ้งแม่นยาํ

ยิ�งขึ�น 
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ข้อแนะนําเบื�องต้นเพื�อทําความเข้าใจก่อนการเรียนรู้บทความนี� 

 ผูเ้รียนควรมีความรู้ทฤษฎีดนตรีขั�นพื�นฐานและเรียนรู้โดยปรับใชต้วัอยา่งแต่ละตวัอย่างในบทความ

นี�ทั�ง 12 คีย ์แบบวฐัจกัรขั�นคู่สี� (Circle of fourths)  ตามที�แสดงในภาพที� 2 และ 3 

 

 

 

ภาพที� 2 แสดงวฐัจกัรขั�นคู่สี�เริ�มจากโนต้ C จากซา้ยไล่ขั�นคู่ไปทางขวาจนถึงโนต้ C1 (Octave) 

 
 

ภาพที� 3 แสดงวฐัจกัรขั�นคู่สี� 

เนื�องจากโดยปกติในบทเพลงแจ๊สแสตนดาร์ดทั�วไปนั�น มกัจะมีทางเดินคอร์ดในบทเพลงเป็นขั�นคู่สี�  

เช่น Am7 – D7 – Gmaj7 (ภาพ 4 A) หรือ F#m7 (b5)  –  B7 – Em7  (ภาพ 4 B) เป็นต้น ดังนั� นจะส่งผลให้

ผูเ้รียนมีความพร้อมสาํหรับการสังคีตปฏิภาณไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและทนัทีทนัใด 

 

 
 

ภาพที� 4 A และ B ตวัอยา่งทางเดินคอร์ดแบบวฐัจกัรขั�นคู่สี�จากบทเพลง Autumn Leaves: Johnny Mercer 

 
1C – G –D  –A  –E  –Cb (B)  –Gb  –Db  –Ab  –Eb  –Bb  –F  –C  
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เครื�องมือสําคัญที�เป็นความรู้พื�นฐานเบื�องต้นสําหรับการสังคตีปฎิภาณ 

 เครื�องมือสาํคญั 4 อยา่งในบทความนี�  ถือเป็นกระบวนการใชส้หวิทยาการทางทฤษฎีดนตรีเพื�อ

สร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ทางดา้นจงัหวะและโครงสร้างทางดนตรีซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของดนตรี

วิทยา  (Haumann, 2015) ซึ�งเป็นความรู้พื�นฐานเบื�องตน้สาํหรับการสงัคีตปฏิภาณ ไดแ้ก่ 

  1. จงัหวะสวิง (Swing Rhythm หรือเรียกอีกอยา่งว่า Swing Feel) 

  2. เมเจอร์สเกล 5 ฟอร์ม (5 Forms Major Scale) 

  3. คอร์ดเสียงประสาน � แนว (4 Parts Harmony or Seventh Chord) 

  4. อาร์เปจโจ (Arpeggios)  

จังหวะสวงิ (Swing Feel Rhythm) 

 จงัหวะสวิงถือเป็นหัวใจหลกัที�สาํคญัมากอยา่งหนึ�งในดนตรีแจ๊ส เนื�องจากความโดดเด่นของ

เอกลกัษณ์ทางจงัหวะที�แตกต่างจากจงัหวะในดนตรีประเภทอื�น ๆ ซึ� งจะพบเห็นไดใ้นดนตรีแจ๊สเท่านั�น 

จึงจาํเป็นตอ้งเรียนรู้และทาํความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้

 

 
ภาพที� 5 A – D จงัหวะแบบต่าง ๆ 

 ภาพที� 5 A แสดงลกัษณะโนต้ขเบจ็ 1 ชั�น ที�เขียนตามปกติในสกอร์เพลงแจ๊ส 

 ภาพที� 5 B แสดงลกัษณะโนต้สวิงแบบ Straight Eight ที�ใหจ้งัหวะเป็นลกัษณะทื�อ ๆ  

 ภาพที� 5 C แสดงลกัษณะริทึ�มแบบโน้ตสามพยางค์ที�ให้ความรู้สึกหน่วงและขืนจังหวะเมื�อ

เทียบกบัโนต้ในภาพที� 5 B 

 ภาพที� 5 D แสดงลกัษณะริทึ�มที�เล่นจริงเมื�อเทียบกบัภาพที� 5 A และ ภาพที� 5 B 

 
 

ภาพที� 6 จากบทเพลง Take The “A” Train: Ellington/Strayhorn 
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 ภาพที� 6 แสดงตวัอยา่งโนต้ขเบ็จ � ชั�น ที�เขียนตามปกติ ในหอ้งที� 5 – 7 ของบทเพลง Take The A Train 

 
ภาพที� 7 จากบทเพลง Take The “A” Train: Ellington/Strayhorn 

ภาพที� 7 แสดงตวัอยา่งโน้ตในห้องที� 5 – 7 ของบทเพลง Take The A Train เมื�อแปลงเป็นจงัหวะสวิงแบบ 

Straight Eight ที�ใหค้วามรู้สึกของจงัหวะเป็นลกัษณะทื�อ ๆ และตรงจงัหวะ  

  
ภาพที� 8 จากบทเพลง Take The “A” Train: Ellington/Strayhorn 

 ภาพที� 8 แสดงตวัอยา่งโน้ตในห้องที� 5 – 7 ของบทเพลง Take The A Train เมื�อแปลงเป็นจังหวะ

สวิงแบบ Triplet Feel ตามภาพที� 3 D ที�ใหค้วามรู้สึกของจงัหวะที�หน่วงและขืนกบัจงัหวะปกติ 

เมเจอร์สเกล 5 ฟอร์ม 

 สเกล หมายถึงกลุ่มเสียงที�ประกอบด้วยระดบัเสียงหรือตวัโน้ตหลายตวัรวมกนั มีลกัษณะเรียงต่อกนั

และเคลื�อนที�ขึ�นลงบนแนวนอน (Trakulhun, 2018) ในส่วนของเมเจอร์สเกลถือเป็นสเกลพื�นฐานที�จาํเป็นตอ้ง

เรียนรู้และนิยมใช้มากที�สุดทั� งเพื�อการสร้างแนวทาํนองหรือการสร้างแนวโซโล รวมถึงการเรียบเรียงเสียง

ประสานในบทเพลงทั�วไป การเรียนรู้เมเจอร์สเกลทั�ง 5 ฟอร์มนี� จะช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โน้ตทุกตวัครอบคลุม

ทั�วคอกีตา้ร์ และเป็นเครื�องมือชั�นเลิศเพื�อฝึกเพิ�มกาํลงัและความคล่องตวัของนิ�วมือ  และสร้างความคุน้เคยกบั

เสียงที�ไดย้นิในระหว่างการปฏิบติั ซึ� งถือเป็นการฝึกและพฒันาการฟังเสียงไปในตวัอีกดว้ย 

 
ภาพที� 9 สเกล G เมเจอร์แบบที� 1 

 
 ภาพที� 10 สเกล G เมเจอร์แบบที� 2 
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ภาพที� 11 สเกล G เมเจอร์แบบที� 3 

 
ภาพที� 12 สเกล G เมเจอร์แบบที� � 

 
ภาพที� 13 สเกล G เมเจอร์แบบที� � 

 
ภาพที� 9 – 13 แสดงตาํแหน่งการวางนิ�วและชื�อโนต้แต่ละตวัของสเกล G เมเจอร์ ทั�ง 5 แบบ 

คอร์ดเสียงประสาน 4 แนว (Seventh Chords) 

 โดยทั�วไปในบทเพลงแจ๊สมักนิยมใช้คอร์ดเสียงประสาน 4 แนว หรือเรียกว่าคอร์ดเซเว่น 

(Seventh Chords) ซึ� งประกอบด้วยโนต้ 4 ตวั ไดแ้ก่ โน้ตขั�นคู่ที� 1 – 3 – 5 และ 7 จากสเกลไดอาโทนิค 

ทั�งสเกลเมเจอร์ (ภาพที� 14) และสเกลฮาร์มอนิคไมเนอร์ (ภาพที�15) ดงันี�คอื 

     1. คอร์ดเซเว่นจากสเกลเมเจอร์ (Major Scale Chords) ไดแ้ก่ 

 

ภาพที� 14 
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2. คอร์ดเซเว่นจากสเกลฮาร์มอนิคไมเนอร์ (Harmonic Minor Scale Chords) 

 

ภาพที� 15 

คอร์ดขยาย (Tension Chords) 

 คอร์ดขยายหมายถึง คอร์ดเซเว่นที�เพิ�มขั�นคู่เสียงตั�งแต่ขั�นคู่ 9 เป็นตน้ไปทาํใหเ้กิดแนวประสานเพิ�มขึ�น 

ไดแ้ก่โน้ตขั�นคู่เสียงที� 9 – 11 – 13  เพื�อขายขอบเขตของเสียงใหก้วา้งขึ�น ทาํให้ผูป้ฏิบติัสังคีตปฏิภาณสามารถใช้

ตวัเลือกทางดา้นการเรียบเรียงเสียงประสานและสเกล เพื�อการสังคีตปฏิภาณไดห้ลากหลายมากขึ�น 

 

 

ภาพที� 24 คอร์ดเมเจอร์เซเว่นขยาย 

  
 

ภาพที� 25 คอร์ดเซเว่นขยาย 

 

 

ภาพที� 26 คอร์ดไมเนอร์เซเว่นขยาย 

 

 

ภาพที� 27 คอร์ดไมเนอร์เซเว่นแฟลทไฟวข์ยาย 
 

ภาพที� 24 – 27  แสดงลกัษณะคอร์ดขยายต่าง ๆ  4 ประเภท  

เนื�องจากคอร์ดขยายประกอบด้วยโน้ตประสานเกินสี�แนวขึ�นไป ดังนั�นเมื�อนาํมาใชก้บัเสียง

ประสานสี�แนวโดยคาํนึงถึงขอ้จาํกดัของจาํนวนนิ�วที�ตอ้งใชต่้อจาํนวนโนต้ที�สามารถกดเล่นพร้อมกนั

ได้ในครั� งเดียวสําหรับนักกีต้าร์ส่วนมากที�สามารถใช้นิ�วจับคอร์ดได้เพียง 4 – 5 โน้ตนั� น จึงมีความ

จาํเป็นตอ้งตดัโนต้บางตวัออกไปเพื�อใหเ้ขา้กบัขอ้จาํกดัดงักล่าวขา้งตน้ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม

และสะดวกในขณะปฏิบติั หากแต่สิ�งที�ควรคาํนึงถึงให้มากนั�นคือ ทิศทางการเคลื�อนตวัของโน้ตจาก

คอร์ดก่อนหนา้และคอร์ดที�กาํลงัจะเคลื�อนเขา้ไปหาโดยมีหลกัคิดคือ เคลื�อนโนต้ให้นอ้ยที�สุด ที�เรียกว่า

การใชโ้นต้ร่วม (Common Notes) และหลีกเลี�ยงการเคลื�อนตวัของโนต้ระหว่างคอร์ดสองคอร์ดติดกนั

ใหน้อ้ยที�สุด เพื�อให้เกิดความราบรื�นของเสียง ทาํให้ฟังนุ่มนวล ไม่เป็นลกัษณะ “เสียงกระโดด” มากนกั 

เวน้แต่ผูเ้ล่นจงใจให้เกิดลกัษณะเสียงกระโดดขา้มขั�นคูเ่พื�อสร้างความหวือหวาใหเ้กิดขึ�น 

Cmaj9          Cmaj11         Cmaj13   C9              C11             C13 

  Cm9            Cm11          Cm13  Cm9b5         Cm11b5       Cm13b5 
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ภาพที� 28 คอร์ดเซเว่นแบบตน้กาํเนิด 

 

 

ภาพที� 29 คอร์ดขยายไนน์แบบตน้กาํเนิด 

 

 

 

 

 

ภาพที� 28 – 30 แสดงทิศทางการเคลื�อนโนต้ทั�งสี�แนว 

 จากภาพที� 28 แสดงคอร์ดเซเว่นเสียงประสานสี�แนว แบบต้นกาํเนิด แต่เมื�อเพิ�มโน้ตขั�นคู่ 9 

กลายเป็นคอร์ดขยายไนน์ตามภาพที� 29 เกิดแนวประสานห้าแนวขึ�น ซึ� งเป็นขอ้จาํกดัในการเล่นของ

นกักีตา้ร์ จึงปรับแนวประสานให้เหลือสี�แนวดงัภาพที� 30 โดยตดัโนต้บางขั�นคู่ออกตามความเหมาะสม

และเพื�อความสะดวกในการปฏิบตัิ แต่ยงัตอ้งคาํนึงถึงการเคลื�อนตวัเขา้หากนัของโนต้ทุกตวัในคอร์ด

เพื�อให้เกิดเสียงที�ราบรื�นที�เรียกว่า “ฟังดี” ดว้ยเช่นกนั ทั�งนี�  จะสังเกตไดว้่าโน้ตขั�นคู่ที� 3 ขั�นคู่ที� 7 และ

ขั�นคู่ที� 9 ไม่ถูกตดัออก เนื�องจากเป็นขั�นคู่สําคญัที�บ่งบอกลกัษณะคอร์ดว่าเป็นประเภทเมเจอร์ หรือ ไม

เนอร์ หรือ ดอมนนัท ์และเป็นคอร์ดขยายไดช้ดัเจนที�สุด 

อาร์เปจโจ (Arpeggio) 

 อาร์เปจโจ (Sokatiyanurak, 2000) เรียกอีกอย่างหนึ� งว่าคอร์ดกระจายตัว (Broken Chords) 

หมายถึงการเล่นโน้ตในคอร์ดทีละตวัแทนที�จะเล่นโน้ตทุกตวัพร้อมกนั ตวัอยา่งเช่น คอร์ด Cmaj7 ดัง

ภาพที� 16 

 
ภาพที� 16 

คอร์ดพื�นฐาน 4 ประเภทที�จาํเป็นสําหรับการฝึกอาร์เปจโจ 

 1. คอร์ดเมเจอร์เซเว่น (Major7) 

 

 

ภาพที� 30 คอร์ดขยายไนน์แบบเสียงประสานสี�แนว 

Dm7           G7             Cmaj7 Dm9           G9            Cmaj9 

Dm9           G9           Cmaj9 
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 2. คอร์ดดอมินนัทเ์ซเว่น (Dominant7) หรือนิยมเรียกวา่ “คอร์ดเซเว่น” 

 3. คอร์ดไมเนอร์เซเว่น (Minor7) 

 4. คอร์ดไมเนอร์เซเว่นแฟลทไฟว ์หรือ ฮาลฟ์ดิมินิช (Minor7b5 หรือ Half diminished หรือ ) 

 

1. อาร์เปจโจบนคอร์ดเมเจอร์เซเว่น (Major7) 

 
ภาพที� 17 

2. อาร์เปจโจบนคอร์ดดอมินันท์เซเว่น (Dominant7) 

 
ภาพที� 18 

3. อาร์เปจโจบนคอร์ดไมเนอร์เซเว่น (Minor7) 

 
ภาพที� 19 

4. อาร์เปจโจบนคอร์ดไมเนอร์เซเว่นแฟลทไฟว์ (Minor7b5) 

 
ภาพที� 20 

 นอกจากนี�  ยงัสามารถแปลงคอร์ดเซเว่นให้เป็นคอร์ดประเภทอลัเตอเรชั�น (Alteration) หรือเรียกสั�น ๆ  ว่า 

“คอร์ดอลัเตอร์” (Altered Chord) เพื�อเพิ�มสีสันใหแ้ก่คอร์ดเซเว่นโดยเพิ�มโนต้นอกคอร์ด (Non-Chord Tone) จะได้

คอร์ดต่าง ๆ  ได้แก่คอร์ด C7b5, C7#5 หรือขยายขอบเขตของเสียงคอร์ดให้กวา้งขึ�น ไดแ้ก่คอร์ด C7b9, C7#9 ซึ� งคอร์ด

ทั�งหมดนี�  ในทางปฏิบตัิแลว้ สามารถเล่นอาร์เปจโจได ้2 แนวทางคือ 

 1. เล่นอาร์เปจโจจากโนต้ในคอร์ด (ภาพที� 21 และ 22) 
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ภาพที� 21 คอร์ด C7b5 

 
ภาพที� 22 คอร์ด C7#5 

 2. เล่นดิมินิชอาร์เปจโจ หรือ แฟลทไนน์อาร์เปจโจ บนคอร์ด C7b9, C7#9  (ภาพที� 23) 

 
ภาพที� 23 

 และยงัสามารถเล่นดิมินิชอาร์เปจโจบนคอร์ด C7b5 และ คอร์ด C7#5 ไดเ้ช่นกนั เนื�องจากคอร์ด

ประเภทอลัเตอร์นั�นจดัอยูใ่นกลุ่มคอร์ดสมมาตร (Symmetrical Chords) ซึ� งถือเป็นคอร์ดอเนกประสงค์

เนื�องจากมีบริบทของลกัษณะเสียงและโครงสร้างคอร์ดที�มีความจาํเพาะ (Jackson, 2001: 7) หมายความ

ว่า ทั�งคอร์ด C7b5 และคอร์ด C7#5 มีความเขา้กนัและให้ลกัษณะเสียงแบบดิมินิช แมว้่าโนต้ขั�นคู่ 5 ของทั�ง

สองคอร์ดจะต่างกนักต็าม แต่ก็เป็นโนต้เทนชั�นแบบอลัเตอเรชั�นทั�งคู่นั�นเอง 

 

บทเพลง Just Friends 

 บทเพลง Just Friends ประพนัธ์ทาํนองโดย จอห์น เคลนเนอร์ (John Klenner) และประพนัธ์

เนื� อร้องโดย แซม เอ็ม ลูอิส (Sam M. Lewis) ในปี ค.ศ. 1931 (A. Wilder. 1972) เป็นบทเพลงที� มี

ทางเดินคอร์ดที�มีความซับซ้อนไม่มากนักจัดอยู่ในระดบัง่ายถึงปานกลาง เหมาะสําหรับผูเ้ริ� มตน้ฝึก

สงัคีตปฏิภาณในบทเพลงแจ๊สสแตนดาร์ดและเป็นบทเพลงที�นิยมเล่นกนัทั�วโลก 
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การตีความบทเพลง 

 

ภาพที� 31 การตีความบทเพลง Just Friends ดว้ยสเกลต่าง ๆ 

 จากภาพที� 31 แสดงให้เห็นว่าบทเพลงนี�อยู่ในคีย ์G (1 #) และกาํหนดอตัราส่วนจงัหวะ 4/4 มี

รูปแบบท่อนเพลงเป็นแบบ A B A B โดยเริ�มบทเพลงดว้ยคอร์ด G7 ที�ห้องแรกเป็นลกัษณะส่งเพื�อนาํเขา้

สู่คอร์ด C ในห้องต้นบทเพลงในห้องที� 2 และ 3 ซึ� งเป็นคอร์ด IV ของคียห์ลัก (G) แล้วเคลื�อนเขา้สู่

          คีย ์C        คีย ์Bb 

        คีย ์G         คีย ์Ab 

        คีย ์G  

       คีย ์D        คีย ์G        คีย ์C 

 คีย ์C       คีย ์Bb 

        คีย ์G           คีย ์Ab 

        คีย ์G  

        คีย ์D        คีย ์G         คีย ์C 
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คอร์ด Cm7 (F9#11) ซึ� งเป็นคอร์ดจากคียคู่์ขนานไมเนอร์ (Parallel Minor) ในห้องที� 4 ตามด้วยคอร์ด F7 

ในห้องที� 5 เป็นลกัษณะส่งยอ้นกลบั (iv7 – IV7 – bVI7 – I) ของคอร์ด G แลว้วกเขา้หาคอร์ด G6 ซึ� งเป็น

คียห์ลกัของเพลงในห้องที� 6 และ 7 จากนั�นจึงเคลื�อนเขา้สู่คอร์ด Bbm7 ในห้องที� 8 ตามดว้ยคอร์ด Eb7 

ในห้องที� 9 ซึ� งทั� งคอร์ด Bbm7 และ Eb7 นี�  เป็นคอร์ด ii7 และ V7 ของคอร์ด Ab ถือเป็นการเปลี�ยนคีย์

หลกัชั�วคราว หากแต่ผูป้ระพนัธ์ไดต้ดัขา้มคอร์ด Ab แลว้วกกลบัเขา้คียห์ลกั G ดว้ยคอร์ด ii7 (Am7) ใน

ห้องที� 10 ตามด้วยคอร์ด V7 (D7) ในห้องที� 11 แลว้เคลื�อนเขา้สู่คอร์ด iii7 (Bm7) ในห้องที� 12 ตามด้วย

คอร์ด vi7 (Em7) ในห้องที�  13  แล้วเคลื�อนเข้าสู่คอร์ด II7 (A7) ซึ� งเป็นคอร์ด Secondary Dominant ใน

หอ้งที� 14 และ 15 ตามดว้ยคอร์ด ii7 (Am7) ในห้องที� 16 ตามดว้ยคอร์ด V7 (D7) ในห้องที� 17 บนจงัหวะ

ที� 1 และ 2 ตามดว้ยคอร์ด bV7 (Db7) ซึ�งเป็นคอร์ด Tritone Substitution แทนคอร์ด V7 (G7) ของคอร์ด C 

บนจงัหวะที� 3 และ 4 จากนั�นจึงเคลื�อนเขา้สู่คอร์ด C ที�ท่อน B ในหอ้งที� 18 

 ท่อน B ตั�งแต่ห้องที� 18 จนถึงห้องที� 29 นั�น มีทางเดินคอร์ดเหมือนกบัท่อน A ทุกคอร์ด แต่เริ�ม

แตกต่างจากท่อน A ตั�งแต่ห้องที� 30 จนถึงห้องที� 33 ทั�งนี�  เมื�อวิเคราะห์ทางเดินคอร์ดแลว้พบว่ามีความ

แตกต่างอย่างมีนัยยะสําคญัระหว่างช่วงตั�งแต่ห้องที� 15 – 17 ของท่อน A กบัตั�งแต่ห้องที� 31 - 33 ของ

ท่อน B ซึ� งทางเดินคอร์ดทั�งสองท่อนนั�นเรียกว่าท่อนส่งยอ้นกลบั (Turn Around) ดงัภาพที� 32 และภาพ

ที� 33 

 
 

ภาพที� 32 ทางเดินคอร์ดท่อนส่งเขา้ท่อน B ในบทเพลง Just Friends: Klenner/Lewis 

 ภาพที� 32 แสดงทางเดินคอร์ด II7 (A7) เรียกว่า Secondary Dominant ของคอร์ด G ซึ� งเป็นคีย์

หลกัของบทเพลงในห้องที� 15 เคลื�อนเขา้สู่คอร์ด ii7 (Am7) ในห้องที� 16 แลว้เคลื�อนเขา้สู่คอร์ด V7 (D7) 

บนจังหวะ 1 และ 2 ในห้องที�  17 ตามด้วยคอร์ด bV7 (Db7) ซึ� งเป็นคอร์ดแทนของคอร์ด G7 เรียกว่า 

Tritone Substitution จากนั�นจึงเคลื�อนเขา้หาคอร์ด IV (C) ในหอ้งที� 18 ซึ�งเป็นหอ้งแรกของท่อน B 
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ภาพที� 33 ทางเดินคอร์ดท่อนส่งยอ้นกลบัท่อน A ในบทเพลง Just Friends: Klenner/Lewis 

 ภาพที� 33 แสดงทางเดินคอร์ดในท่อน B เริ�มจากคอร์ด ii7 (Am7) ของคอร์ด G บนจงัหวะที� 1 และ 2 ใน

ห้องที� 31 ตามด้วยคอร์ด V7 (D7) บนจังหวะที� 3 และ 4 เคลื�อนเขา้สู่คอร์ด I6 (G6) ในห้องที� 32 แลว้เคลื�อนเขา้สู่

คอร์ด ii7 (Dm7) (ของคอร์ด C) บนจงัหวะ 1 และ 2 ในห้องที� 33 ตามด้วยคอร์ด V7 (G7) (ของคอร์ด C) บนจงัหวะที� 

3 และ 4 จากนั�นจึงยอ้นกลบัไปยงัคอร์ด IV (C) ที�ท่อน A ตน้เพลง ในหอ้งที� 2 อีกครั� ง 

การตีความบทเพลง Just Friend ด้วยสเกล 

 ผูเ้รียนสามารถตีความบทเพลงเพื�อเลือกใชส้เกลเมเจอร์ต่าง ๆ  ในการสังคีตปฏิภาณได้อยา่งเหมาะสม

ดว้ยวิธีหาคียห์ลกัในแต่ละช่วงของบทเพลงว่าสามารถอยูใ่นคียใ์ดไดบ้า้ง โดยวิเคราะห์จากทางเดินคอร์ดของบท

เพลง Just Friends ในแต่ละช่วงไดด้งันี�  

 ท่อน A: ห้องที� 1 – 3 ใช ้C เมเจอร์สเกล เมื�อวิเคราะห์จากทางเดินคอร์ด G7 –  Cmaj7 ซึ� งเป็นทางเดินคอร์ด

แบบ V7 –  Imaj7 ที�อยู่ในคีย ์C แมว้่าคอร์ด C จะเป็นคอร์ด IV ของคอร์ด G ซึ� งเป็นคียห์ลกัดว้ยก็ตาม หากแต่การที�

คอร์ด G7 ซึ� งทาํหน้าที�เป็นคอร์ดส่งเขา้หาคอร์ด C นั�น บ่งบอกลกัษณะของเสียงในช่วงนี� ค่อนขา้งไปทางคีย ์C 

มากกวา่คีย ์G นั�นเอง  

 ห้องที� 4 – 5 ใช้ Bb เมเจอร์สเกล เนื�องจากทางเดินคอร์ด Cm7 – F7 เป็นทางเดินคอร์ดแบบ ii7 – V7 ของ

คอร์ด I คือคอร์ด Bb ดงันั�นจึงบ่งบอกลกัษณะของเสียงที�เป็นการเปลี�ยนคีย ์(Modulation) อยูใ่นคีย ์Bb  

 หอ้งที� 6 – 7 ใช ้G เมเจอร์สเกล บนคอร์ด Gmaj7 ทั�งสองหอ้ง 

 หอ้งที� 8 – 9 ใช ้Ab เมเจอร์สเกล เมื�อวิเคราะห์จากทางเดินคอร์ด Bbm7 – Eb7 ซึ� งเป็นทางเดินคอร์ดแบบ ii7 

– V7 ของคอร์ด I คือคอร์ด Ab ดงันั�นจึงบ่งบอกลกัษณะของเสียงที�เป็นการเปลี�ยนคียไ์ปยงัคีย ์Ab  

 ห้องที� 10 – 13 ใช้ G เมเจอร์สเกล เนื�องจากเมื�อวิเคราะห์ทางเดินคอร์ด Am7 – D7 – Bm7 – Em7 ซึ� งเป็น

ทางเดินคอร์ดแบบ ii7 – V7 – iii7 – vi7 ของคอร์ด I (Gmaj7) แลว้ ทางเดินคอร์ดทั�งสี�คอร์ดนี� บ่งบอกลกัษณะของเสียงที�

อยูใ่นคยี ์G นั�นเอง 

 ห้องที� 14 – 15 ใช้ D เมเจอร์สเกล คอร์ด A7 ทั�งสองห้องนี�  ทาํหน้าที�เป็นลกัษณะคอร์ดแบบ Secondary 

Dominant มีระยะเวลาอยูใ่นบทเพลง 2 หอ้งเพลง บ่งบอกลกัษณะของเสียงอยูใ่นคีย ์D ทั�งยงัใหล้กัษณะเสียงที�ถือ

ไดว่้าเป็นการเปลี�ยนคียด์ว้ยเช่นกนั 
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 หอ้งที� 16 สามารถใช ้G เมเจอร์สเกลบนทางเดินคอร์ด Am7 ไดเ้นื�องจากเป็นคอร์ด ii7 ของคอร์ด Gmaj7 ซึ� ง

เป็นคียห์ลกั จนถึงห้องที� 17 บนจังหวะที� 1 – 2 แลว้เปลี�ยนมาใช้สเกล C เมเจอร์ เมื�อถึงจังหวะที� 3 และ 4 เมื�อ

คอร์ดเคลื�อนเป็น Db7 ซึ� งเป็น Tritone Substitution ของคอร์ด G7 ซึ� งเป็นลกัษณะการเคลื�อนคอร์ดแบบครึ� งเสียง 

(Chromatic Movement) จนถึงคอร์ด C ที�หอ้ง 18 

 ท่อน B:  เริ�มตั�งแต่ห้องที� 18 จนถึงห้องที� 30 นั�น สามารถใชแ้นวคิดเดียวกนักบัท่อน A ตั�งแต่ห้องแรก

จนถึงหอ้งที� 14 ไดท้ั�งหมด  

 หอ้งที� 31 – 32 เป็นทางเดินคอร์ด ii – V – I (Am7 – D7 – G6) ของคอร์ด G จึงสามารถใชส้เกล G เมเจอร์ได ้

 ห้องที� 33 ซึ� งเป็นห้องสุดท้ายของเพลง เป็นทางเดินคอร์ด ii – V (Dm7 – G7) เพื�อเคลื�อนวกกลับไปยงั

คอร์ด I (C) ที�ตน้เพลงในหอ้งที� 2 ถดัจากเครื�องหมายยอ้น (repeat sign) จึงสามารถใชส้เกล C เมเจอร์ได ้

 
 

 
ภาพที� 34 สเกลที�สามารถใชไ้ดแ้ต่ละช่วงในบทเพลง Just Friends 

การตีความบทเพลง Just Friends ด้วยอาร์เปจโจ 

 ผูเ้รียนสามารถใช้อาร์เปจโจเพื�อตีความทาํนองเพลง  Just Friends ซึ� งจะพบว่าเป็นลกัษณะโน้ตคอร์ด

โทนที�สัมพนัธ์กบัคอร์ดที�กาํกบัอยู ่ส่วนโนต้ทาํนองอื�น ๆ  นอกเหนือจากคอร์ดโทนมีแทรกบา้งในลกัษณะโน้ต

 
B 
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ขยายขั�นคู่ต่าง ๆ  ซึ� งเป็นที�เขา้ใจของนกัดนตรีแจ๊สโดยทั�วไปเป็นอยา่งดีว่า คอร์ดประสานสี�แนวใด ๆ  ที�ปรากฏใน

บทเพลงนั� น ในทางปฏิบติัสามารถเล่นเป็นคอร์ดขยายไดโ้ดยอตัโนมติั ทั� งคอร์ดขยาย 9th  คอร์ดขยาย 11th  และ

คอร์ดขยาย 13th  ไดทุ้กคอร์ดตามความตอ้งการของผูเ้ล่น ดงัตวัอยา่งการตีความในภาพที� 35 

 

ภาพ 35 ทาํนองเพลง Just Friends ส่วนหนึ�งจากท่อน A 

 ตวัอย่างการตีความทาํนองเพลง Just Friends ดว้ยอาร์เปจโจจากภาพ 35 ห้องแรกเป็นโน้ต B ซึ� งเป็น

โนต้ขั�นคูเ่มเจอร์ 3  ของคอร์ด G7  

  หอ้งที� 2 เป็นโนต้ B ซึ�งเป็นโนต้ขั�นคู่เมเจอร์ 7 ของคอร์ด Cmaj7 คา้งยาวจนถึงจงัหวะที�สอง

ของหอ้งที� 3  

  ห้องที� 3 จังหวะที�สามโน้ตตวัแรกเป็นโน้ต A ซึ� งสามารถตีความเป็นโน้ตขั�นคู่เมเจอร์ 6 

หรือ 13 ก็ได้ แต่เนื�องจากแนวตวัโน้ตอยู่ใกลก้บัโน้ต B ก่อนหน้าจึงตีความโน้ตทาํนองเป็นขั�นคู่เมเจอร์ 6  

ขณะที�สามารถตีความเป็นคอร์ด C maj13 ทั�งเพื�อปฏิบติัคอร์ดและเพื�อการสังคีตปฏิภาณดว้ยอาร์เปจโจแบบ

คอร์ดขยายเพื�อใหไ้ดเ้สียงคอร์ดที�กวา้งขึ�นดว้ยเช่นกนั 

  ห้องที� 4 เป็นโน้ต Eb ซึ� งเป็นโน้ตขั�นคู่ไมเนอร์ 3 ของคอร์ด Cm7 คา้งยาวจนถึงจงัหวะที�

สองของหอ้งที� 5 และเปลี�ยนคอร์ดเป็นคอร์ด F7 ดงันั�นโนต้ Eb จึงกลายเป็นโนต้ขั�นคู่ไมเนอร์ 7 ของคอร์ด F7 

ดว้ยเช่นกนั หรือที�เรียกว่า “โนต้ร่วม”  (Enharmonic) นั�นเอง 

  หอ้งที� 5 จงัหวะที�สามเป็นโนต้ A ซึ�งเป็นโนต้ขั�นคู่เมเจอร์ 3 ของคอร์ด F7 

  หอ้งที� 6 เป็นโนต้ A ซึ�งเป็นโนต้ขั�นคู่ที� 2 ของคอร์ด G7 และสามารถเป็นโนต้ขั�นคู่ที� 9 ดว้ย

เช่นกนั และคา้งยาวจนถึงจงัหวะที�หนึ�งของหอ้งที� 7 
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  ห้องที�  8 เป็นโน้ต Db ซึ� งเป็นโน้ตขั�นคู่ไมเนอร์ 3 ของคอร์ด Bbm7 และค้างยาวจนถึง

จงัหวะที� 3 ของห้องที� 9 และเปลี�ยนเป็นคอร์ด Eb7 ดงันั�นโนต้ Db จึงกลายเป็นโนต้ขั�นคู่ไมเนอร์ 7 ของคอร์ด 

Eb7 ดว้ยเช่นกนั 

 ผูเ้รียนสามารถใชแ้นวทางการตีความดว้ยอาร์เปจโจดงัตวัอยา่งที�นาํเสนอขา้งตน้นี� เพื�อตีความทาํนอง

เพลงในท่อนอื�น  ๆของบทเพลง Just Friends จนจบบทพลงไดเ้ช่นเดียวกนั 

 นอกจากนี�  ผูเ้รียนยงัสามารถใชอ้าร์เปจโจตีความเพื�อการสังคีตปฏิภาณเนื�องจากเป็นโน้ตที�นาํมา

จากคอร์ดต่าง ๆ ในบทเพลงนั�นเอง จึงมีความสัมพนัธ์เป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนักบัคอร์ดที�ปรากฏอยู่ โดยมี

หลักแนวคิดง่าย ๆ คือ เมื�อเห็นคอร์ดอะไรก็ใช้อาร์เปจโจของคอร์ดนั�น ๆ ได้ทันทีในเบื�องตน้ ซึ� งหลัก

แนวคิดนี� ยงัสามารถนําไปใช้ได้กบัเพลงแจ๊สทุกเพลงด้วยเช่นกนั โดยเริ�มเล่นจากโน้ตตน้กาํเนิดซึ� งเป็น

โนต้ตวัแรกของคอร์ดนั�น ๆ ซึ� งเป็นโน้ตขั�นคู่ที� 1 ของสเกลใด ๆ ก็ตาม แลว้จึงเล่นโน้ตขั�นคู่ที� 3 ของสเกล

เดียวกนัซึ� งเป็นโน้ตตวัที�สองถดัไป ตามดว้ยโน้ตขั�นคู่ที� 5 ของสเกลเดียวกนั จากนั�นจึงเป็นโน้ตขั�นคู่ที� 7 

ของสเกลเดียวกนัและเป็นโนต้ตวัสุดทา้ยของคอร์ดเซเว่น ดงัภาพที� 36 
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ภาพที� 36 อาร์เปจโจแต่ละคอร์ดในบทเพลง Just Friends 

 

บทสรุป 

 จากตวัอยา่งการเลือกใชส้เกลในบทเพลง Just Friends ที�ไดอ้ธิบายมาทั�งหมดนี�จะเห็นไดว่้า ในหนึ� ง

บทเพลงนั�น ผูเ้รียนสามารถเลือกใชส้เกลไดห้ลายสเกลโดยพิจารณาจากลกัษณะทางเดินคอร์ด ii – V – I แต่ละ

ชุดในบทเพลงว่าสัมพนัธ์กบัคียใ์ด โดยยึดคอร์ด I ของแต่ละชุดเป็นหลกั ขณะที�การใช้อาร์เปจโจนั�นไม่มี

อะไรซับซ้อนมากนัก เนื�องจากผูเ้รียนสามารถใชโ้น้ตขั�นคู่ที� 1 – 3 – 5 และ 7 ของคอร์ดเสียงประสานสี�แนว
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แต่ละคอร์ดได้ทนัที ทั� งยงัช่วยให้ผูเ้รียนสามารถจาํและสะกดเสียงโน้ตขั�นคู่แต่ละขั�นคู่ในคอร์ดได้อย่าง

ถูกตอ้งแม่นยาํ และสามารถจาํแนกลกัษณะเสียงของคอร์ดแต่ละประเภทไดช้าํนาญมากขึ�น ซึ� งทั� งสเกลและ

อาร์เปจโจนี�  ยงัถือเป็นพื�นฐานเบื�องตน้ที�สําคญัมากทางดนตรีหรือที�เรียกว่า Fundamental อนัเป็นหัวใจหลกั

สาํหรับผูเ้รียนดนตรีทั�งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัตั�งแต่ระดบัเริ�มตน้หรือแมก้ระทั�งจนถึงระดบัสูง ซึ� งเมื�อ

รวมเขา้กบัแนวคิดทางด้านคอร์ดเสียงประสานสี�แนวและความเขา้ใจในจงัหวะสวิงดว้ยแลว้ ยิ�งจะส่งผลให้

ผูเ้รียนสามารถนาํเครื�องมือทั�งหมดมาพฒันาทกัษะทางดนตรีไดอ้ยา่งเป็นระบบ สามารถทาํการสังคีตปฏิภาณ

ในบทเพลงแจ๊ส สแตนดาร์ดได้อย่างถูกต้องอย่างเป็นอิสระ และสามารถอธิบายสิ�งที�ปฏิบัติได้ด้วยหลัก

ทฤษฎีดนตรีสากล ทั�งยงัสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บับทเพลงในดนตรีรูปแบบอื�น ๆ ไดอี้กดว้ย อยา่งไรกต็าม 

การที�ผูเ้รียนจะเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลไดน้ั�น จาํเป็นอย่างยิ�งที�จะตอ้งเริ�มกระบวนการ

เรียนรู้อยา่งค่อยเป็นค่อยไปและค่อย ๆ พฒันาไปตามลาํดบั ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ หากผูเ้รียนด่วนใจร้อน

เรียนลดัขั�นตอนใดขั�นตอนหนึ�ง อาจส่งผลให้การเรียนรู้นั�นเกิดความสับสน สะเปะสะปะ ซึ� งจะส่งผลเสียแก่

ผูเ้รียนมากกว่าส่งผลดีได ้และทาํให้กระบวนการเรียนรู้และพฒันาทั�งหมดนั�นไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าที�ควร

จะเป็น 

 ดงันั�นการเรียนรู้แนวคิดพื�นฐานที�จาํเป็นสําหรับนักกีตา้ร์เพื�อการสังคีตปฏิภาณในบทเพลงแจ๊สส

แตนดาร์ดโดยการนาํเครื�องมือหลกั 4 อยา่ง อนัไดแ้ก่ (1) จงัหวะสวิง (2) เมเจอร์สเกล 5 ฟอร์ม (3) คอร์ดเสียง

ประสานสี�แนว และ (4) อาร์เปจโจ จึงถือไดว้่าเป็นการนาํดนตรีวิทยาที�เป็นสหวิทยาการทางทฤษฎีดนตรี

ระหว่างจงัหวะกบัสเกลซึ� งเป็นตน้นํ� าของคอร์ดและอาร์เปจโจ ซึ� งมีความเชื�อมโยงกันทั� งหมดจนสามารถ

กล่าวไดว้่า เป็น “เรื�องเดียวกนั” มาใชเ้ป็นเครื�องมือเพื�อวิเคราะห์และตีความบทเพลง ซึ� งเครื�องมือเหล่านี� ยงั

ส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาการฟังไดอ้ย่างมีคุณภาพ ซึ� งถือเป็นสิ�งสําคญัอนัดบัตน้ ๆ  ของนักดนตรีที�ดี 

ถึงกับมีการกล่าวกันว่า “หากนักดนตรีหูไม่ดีเสียแลว้ ก็ยากที�จะเป็นนักดนตรีที�ดีได้”  รวมถึงช่วยพฒันา

ทกัษะการคตีปฏิภาณให้ชาํนาญขึ�น และมีความพร้อมเพื�อพฒันาการสงัคีตปฏิภาณในระดบัสูงขึ�นต่อไป 
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บทคดัย่อ 

พระใหญ่สกายวอลค์ตั�งอยูห่มู่บา้นท่าดีหมี อาํเภอเชียงคาน ถือเป็นแหล่งท่องเที�ยวแห่งใหม่ใน

จงัหวดัเลยกาํลงัไดรั้บความนิยมอยู่พอสมควรทั�งๆที�ยงัไม่ไดเ้ปิดอยา่งเป็นทางการ อยา่งไรกต็ามเส้น 

ทางสายนี�ยงัมีแหล่งท่องเที�ยวอีกมากมายตามถนนที�เลียบเส้นแม่นํ�าโขง อาทิ ถนนคนเดินเชียงคาน หาด

นางคอย เป็นตน้ พระใหญ่สกายวอลค์นี�  ตั�งอยูบ่นทางหลวงหมายเลข 2159 สายเชียงคาน-ท่าลี� มีแม่นํ�า

โขงและแม่นํ�าเหืองกั�นกลางระหว่างประเทศไทยกบัสปป.ลาว เดิมทีหมู่บา้นจะมีเฉพาะพระใหญ่เท่านั�น

ต่อมาทางการจึงไดส้ร้างสกายวอลค์ตามมาเพื�อกระตุน้การท่องเที�ยวอีกที�หนึ�งในจงัหวดัเลยบทความนี�

ผูเ้ขียนไดท้าํแบบเชิงคุณภาพ (Descriptive Analysis) ในส่วนที�น่าสนใจคือพระใหญ่สกายวอลค์เป็นที�

น่าสนใจของนกัท่องเที�ยวและมีอิทธิพลต่อชุมชนบา้นท่าดีหมี โดยมีวตัถุประสงคอ์ยู ่ 3 ประการคือ 1. 

สภาพทั�วไปและบริบทของหมู่บา้นท่าดีหมี  2.ความเป็นมาของพระใหญ่และสกายวอลค์ และ 3.พระ

ใหญ่สกายวอลค์มีอิทธิพลต่อชาวบา้นท่าดีหมีอยา่งไร 

จากผลสาํรวจดว้ยการสอบถามนกัท่องเที�ยวทั�วไป 30 ท่าน ปรากฏวา่ รู้จกับา้นท่าดีหมีมา

ก่อนที�จะมีสกายวอลค์ 5 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 16.6 % และ รู้จกับา้นท่าดีหมีหลงัจากที�สร้างสกายวอลค์

เสร็จ 25 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.3% 

 

คาํสําคัญ: พระใหญ่, สกายวอลค์, อาํเภอเชียงคาน, จงัหวดัเลย 
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Abstract 

 Phra Yai Skywalk is situated at Ban Tha Di Mi, Chiang Khan district. It is a new tourist 

location in Loei province and it is going to be a fashionable place, even though it has not been 

inaugurated yet. However, there are many tourist places along the Khong river road such as Chiang 

Khan walking street, Nang Khoi shore etc. Phra Yai Skywalk is situated royal highway No. 2159, 

Chiang Khan-Tha li district. There are Khong river and Hueng river between Thailand and Lao. 

Initially, there is only Phra Yai (Big Buddha image), later Skywalk is built in order to stimulate the 

tourist place in Loei province. This article is descriptive analysis. It is an interesting place for tourists 

which influence to Tha Di Mi community. There are three objectives; 1) General and overview of 

Ban Tha Di Mi 2) Introduction Phra Yai and Skywalk 3) How Phra Yai and Skywalk are affected to 

Tha Di Mi people? 

 Thirty tourists were questioned, the result was found that five tourists have known Skywalk 

before at 16.6%, twenty-five tourists have known Ban Tha Di Mi after Skywalk was built at 83.3% 

 

Keywords: Phra Yai Skywalk, Chiang Khan district, Loei province 

 

บทนํา 

บา้นท่าดีหมี ต.ปากตม อ.เชียยงคาน จ.เลย คือสถานที�ตั�งของพระใหญ่และสกายวอลค์ เป็น

หมู่บา้นที�ก่อตั�งมา 200 กวา่ปี โดยชนชาติที�อพยพมาจากแขวงไชยบุรี สปป.ลาว ที�ริมฝั�งแม่นํ�าเหือง ได้

มองเห็นพื�นที�ทาํเลแถวนี� เป็นชยัภูมิในการสร้างบา้นแปงเมืองจึงตั�งหมู่บา้นขึ�นมาบริเวณปากหว้ยตม ใน

ปัจจุบนัเรียกปากตม บริเวณแห่งนี�มีป่าไมที้�อุดมสมบูรณ์และมีตน้ดีหมีนอ้ยใหญ่มากมายเกิดอยูใ่น

บริเวณนั�น พากนัทาํถนนและท่านํ�าลงสู่แม่นํ�าเหืองเพื�อการใชส้อยอุปโภคบริโภค จึงเป็นทีมาของ

หมู่บา้นท่าดีหมี ดีหมี หมายถึง ตน้ไมย้ืนตน้ชนิดหนึ�ง ชื�อดีหมีมีสรรพคุณทางยา เช่น ตม้กินแก้

โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ลดความอว้น โดยทั�วไปชาวบา้นก็จะทาํเกษตรกรรมเป็นหลกั อาทิ 

ปลูกยางพารา ปลูกขา้ว ขา้วโพด ปศุสตัว ์การประมง และรับจา้งทั�วไป เป็นตน้ นอกจากนี�บา้นท่าดีหมี

ยงัมีแหล่งประวติัศาสตร์คอื ศาลเจา้พ่อปากเหือง ซึ�งเป็นที�เคารพสักการะของชาวบา้นท่าดีหมีและ

หมู่บา้นในละแวกนั�นดว้ย ในแต่ละปีชาวบา้นก็จะจดัพิธีกรรมเหล่านี� คือ พธีิกรรมเลี�ยงเจา้พอ่ปากเหือง 
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ประเพณีสงกรานตส์รงนํ�าพระแยม้พระเสี�ยง ประเพณีบุญซาํฮะ และบุญส่วงเฮือสองแผน่ดินไทย-ลาว 

เป็นตน้ 

พระพุทธนวมินทรมงคลสีลาทวินคราภิรักษ ์ที�รู้จกันามวา่ “พระใหญ่ภูคกงิ�ว” หรือ “พระใหญ่” 

เป็นพระพุทธรูปบางลีลา สูง �� เมตร ฐานกวา้ง �.� เมตร สร้างขึ�นเมื�อปี พ.ศ. ���� ประดิษฐานอยูบ่น

ภูคกงิ�วผินพระพกัตร์ออกไปทางแม่นํ� าโขงและ สปป.ลาว บริเวณนั�นสามารถมองเห็นแม่นํ�าเหืองไหล

มาบรรจบกบัแม่นํ�าโขงเป็นแม่นํ�าสองสี และต่อมาบริเวณนั�นถูกสร้างใหเ้ป็นสกายวอลค์ 

วัตถุประสงค์ 

          1. เพื�อให้ทราบบริบททั�วไปของชุมชนบา้นท่าดีหมี 

          2. เพื�อให้ทราบความเป็นมาของพระใหญ่และสกายวอลค์ 

          3. เพื�อให้ทราบถึงอิทธิพลของพระใหญ่และสกายวอลค์ที�มีต่อชุมชนบา้นท่าดีหมี 

วิธีการศึกษา 

ผูศ้ึกษาไดท้าํการลงพื�นที�ดว้ยการแจกแบบสอบถามและพูดคุยกบันกัท่องเที�ยวจาํนวน 30 คน 

แบบไม่ไดเ้จาะจง ซึ�งนกัท่องเที�ยวที�ตอบแบบสอบถามไดเ้ดินทางมาจากหลาย ๆ จงัหวดั เลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งทั�งเพศชายและเพศหญิงอยา่งละ �� คน อายปุระมาณ �� - �� ปี ที�มาเที�ยวสถานที�ท่องเที�ยว

สกายวอลค์ในบริเวณจุดรับนกัท่องเที�ยวที�จะขึ�นไปสู่สถานที�จุดชมวิว คาํถามของแบบสอบถามเป็น

แบบปลายปิด (Closed-ended Form) ซึ�งไดร้วบรวมขอ้มูลเสร็จนาํมาวิเคราะห์ในโปรแกรม Excel เพื�อ

หาค่าร้อยละ (Percentage) ว่านกัท่องเที�ยวมีวตัถุประสงคม์าไหวพ้ระใหญ่หรือมาเที�ยวสกายวอลค์ 

(skywalk) เป็นลาํดบัแรก 

สภาพทั�วไปของขุมชนบ้านท่าดหีมี 

จากเส้นทางอาํเภอเชียงคานเลี�ยวซา้ยสู่ถนนหมายเลข 2195 ถนนเลียบโขงที�จะสามารถไปสู่

อาํเภอท่าลี�ได ้สภาพโดยทั�วไปของชุมชนบา้นท่าดีหมีเป็นอีกหนึ�งในหลายหมู่บา้นแถวละแวกเดียวกนั

ที�มีพื�นที�อุดมสมบูรณ์ทั�งทรัพยากรดินและทรัพยากรนํ�า จึงเหมาะแก่การทาํเกษตรกรรมและปศุสัตว ์มี

ฝนตกชุกตลอดปี เป็นหมู่บา้นที�ตั�งอยูแ่ถบแม่นํ�าเหืองและแม่นํ�าโขงที�มาบรรจบกนั บริเวณภูคกงิ�วเป็นที�

ประดิษฐานของพระพุทธรูปใหญ่ และสกายวอลค์  
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ถ่ายเมื�อวนัที� � พฤศจิกายน ���� (นยันา  อรรจนาทร) 

หมู่บา้นท่าดีหมี หมู่ที� 4 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย มี 367 หลงัคาเรือน ประชากร 1089 คน 

เป็นชาย 515 คน เป็นหญิง 574 คน มีเนื�อที�ทั�งหมด 4,000 ไร่ ซึ�งแบ่งเป็นพื�นที�ใชส้อยดงันี�  คือ พื�นที�ทาํ

การเกษตร 2,250 ไร่ พื�นที�สาธารณะ 1,500 ไร่ และพื�นที�อยูอ่าศยั 750 ไร่ (พยงุพร ศรีจนัทร์ และคณะ. 

2563) 

อาณาเขต ทิศเหนือติดแม่นํ�าโขง ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกติดแม่นํ�าเหือง ทิศตะวนัออกติดหมู่บา้น

กลาง ในตาํบลปากตมเขตปกครองของอาํเภอเชียงคานมีดว้ยกนั 7 หมู่บา้น คือ บา้นนาจาน หมู่1 บา้นนํ�า

พร หมู่ 2 บา้นกลาง หมู่ 3 บา้นท่าดีหมี หมู่ 4 บา้นคกงิ�ว หมู่ 5 บา้นพรเจริญ หมู่ 6 และบา้นนาจาน หมู่ 7 

อาชีพหลกัของชาวบา้น ปลูกยางพารา  ปลูกขา้ว ขา้วโพด ปศุสัตว ์และรับจา้งทั�วไป  ผลไมใ้นพื�นที� เช่น 

พุทรานมสด องุ่น ฝรั�ง แกว้มงักร ส้มเขียวกวาน มะม่วง ลิ�นจี� เงาะ ฯลฯ ประเภทเครื�องดื�ม เช่น ชาดีหมี

ผสมหญา้หวาน ชาดีหมีดอกกระเจี�ยบ ชาดีหมีดอกดาวเรือง และชาดีหมีดอกอญัชนั เป็นตน้ พื�นที�

สาธารณะ มีโรงเรียน โรงพยาบาลสุขภาพตาํบล โฮมสเตย ์เป็นตน้ สินคา้ชุมชน เช่นเครื�องจกัรสานจาก

ไมไ้ผ่ เตียง ตั�ง แคร่ ชั�นวางของ เป็นตน้  มาวางขายให้กบันกัท่องเที�ยวและผูที้�สนใจทั�วไป 

ความเป็นมาของพระใหญ่และสกายวอล์ค 

ประวติัของพระใหญ่คกงิ�ว หรือ พระใหญ่ (เรียกไดท้ั�งสอง) ชื�อเป็นทางการคือ”พระพทุธนวมิ

นทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์” เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูง 19 เมตร ฐานกวา้ง 7.2 เมตร 

หล่อดว้ยไฟเบอร์ผสมเรซิ�นสีทอง ประดิษฐานอยูบ่นภูคกงิ�ว  สืบเนื�องมาจากกองทพัภาคที� 2 สาํนึกใน
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พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ รัชการที� 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 

ในปี พ.ศ. 2542 รวมทั�ง 50 ปีมหามงคลแห่งพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ในปี พ.ศ. 2543 ตลอดถึงการที�

พระองคท์รงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะโครงการพฒันา

พื�นที�เพื�อผลิตอาหารและศิลปาชีพที�บริเวณผานางผาเกิ�ง อาํเภอเอราวณั และบริเวณผาบ่าว-ผาสาว 

อาํเภอวงัสะพงุ ดงันั�นกองทพัภาคที� 2 จึงไดเ้ชิญชวนส่วนราชการภาครัฐและเอกชนร่วมกนัสร้าง โดย

วางศิลาฤกษ ์เมื�อเดือนพฤศจิกายน 2542 เสร็จสิ�นโครงการและสมโภชเมื�อเดือนกุมภาพนัธ์ 2544 ซึ�ง

ประดิษฐานอยูบ่นภูคกงิ�วตามที�ไดน้าํเสนอไปแลว้ เป็นอีกหนึ�งสถานที�ที�มีทศันียภาพสวยงามระหว่าง

แม่นํ� าสองสีทั�งฝั�งไทยและฝั�งลาว  (https://skywalkloei.com/index.html)   

 
ถ่ายเมื�อ � พฤษจิกายน ���� (อาทิตย ์ถมมา) 

สกายวอล์คเชียงคาน 

สกายวอลค์ (Skywalk) ถือว่าเป็นนวตักรรมเชิงพื�นที�แลนดม์าร์คแห่งใหม่ เมื�อตามศพัทแ์ปลว่า 

เดินบนกระจก ก็คงไม่ผดิ ที�สร้างไวร้องรับนกัท่องเที�ยวที�ชอบความทา้ทายเรื�องความสูง เทียบเท่าความ

สูงของตึก 30 ชั�น ทางเดินพื�นกระจกกวา้ง 2 เมตร และมีความยาว 80 เมตร สูงกว่าระดบันํ�าโขง 80 เมตร

เป็นการสร้างยกความสูงให้คนขึ�นไปเดินบนกระจกที�สามารถมองเห็นเบื�องล่างและทิวทศัน์บริบทรอบ 

ๆ ไดช้ดัเจน 360 องศา อีกแห่งหนึ�ง ในเส้นทางริมโขงนี�กจ็ะมีที� วดัผาตากเสื�อ อาํเภอสังคม จงัหวดั
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หนองคาย ที�สร้างมาก่อนหนา้นี�  และมีความสวยงามไม่แพก้นั 

(https://mgronline.com/travel/detail/9630000101708) 

 
         ถ่ายเมื�อ � พฤษจิกายน ���� (อาทิตย ์ถมมา) 

โครงการสกายวอลค์เชียงคาน ไดเ้ริ�มลงนามก่อสร้างเมื�อ วนัที� 14  มิ.ย. 2561 สิ�นสุดโครงการ 

วนัที� 6  ต.ค. 2562 แต่ตอ้งมีการขยายเวลาออกไปอีก 90 วนั เนื�องจากมีการยา้ยตอม่อเพื�อความมั�นคง

และปลอดภยัของนกัท่องเที�ยว จนกระทั�งสร้างเสร็จ วนัที� 24 เมษายน 2463 ที�ผา่นมา  ทางการประกาศ

จะเปิดอยา่งเป็นทางการ  ในวนัที� 1 ตุลาคม 2563 นี�  ส่วนนกัท่องเที�ยวเองก็ทยอยมากนัตลอด โดยเฉพาะ

วนัหยดุ สร้างความฮือฮาอยูม่ากพอสมควร เป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ�งในแหล่งท่องเที�ยวในจงัหวดัเลย

ทีเดียว  ถึงแมว้า่ยงัไม่เปิดเป็นทางการกต็าม (https://www.dailynews.co.th/travel/) 

สถานที�ท่องเที�ยวของชุมชนบา้นท่าดีหมี จดัอยูใ่นประเภท การท่องเที�ยวชมวิถีชีวิตในชนบท 

(Rural tourism/Village tourism) ซึ�งเป็นหนึ�งในรูปแบบการท่องเที�ยวในแหล่งวฒันธรรม (Cultural 

based tourism) เพราะมีอตัลกัษณ์ที�เป็นของชุมชนมากมาย เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยูที่�ผกูพนัสายนา้ 

การเกษตรกรรม ผลผลิตสวนผลไมต้่าง ๆ ผลิตภณัฑสิ์นคา้ชุมชน ประเภทชาต่างๆ เช่น ชาผสมหญา้

หวาน ชาผสมดอกอญัชนั เป็นตน้ เครื�องจกัรสานจากไมไ้ผ ่ที�เป็นวตัถุดิบในทอ้งถิ�น ตลอดถึง

วฒันธรรมความเชื�อศาลเจา้พ่อปากเหีองที�มีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตต่อชาวบา้นเป็นอยา่งมากจะตอ้งมี
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การเลี�ยงเป็นบุญประจาํปี ประเพณีบุญซาํฮะ ประเพณีออกพรรษาและบุญส่วงเฮือสองแผน่ดินไทย-ลาว 

และแหล่งเรียนรู้อีกมากมาย จนกระทั�งมีการสร้างพระใหญ่และสกายวอลข์ึ�นมาอีก จึงเป็นการท่องเที�ยว

แบบผสมผสานอีกรูปแบบหนึ�ง อาจจะเรียกไดว้า่ การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมและเชิงนิเวศ เพราะอยูใ่น

บริบทเดียวกนั 

(https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%

AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7) 

หากยอ้นกลบัไปเมื�อ 10 ปีที�แลว้ ชุมชนบา้นท่าดีหมีแห่งนี�คงไม่แตกต่างจากชุมชนทั�วไป วิถี

ความเป็นอยูข่องชาวบา้นที�ไม่มีมูลค่าเพิ�มขึ�นมาเปรียบเหมือนร้านคา้ทั�วไปที�มีคนมาอุดหนุนเป็น

บางครั� งบางคราว ลูกคา้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในทอ้งถิ�นและชุมชนใกลเ้คียง ซึ� งไม่มีสินคา้อุปโภค

บริโภคอะไรที�แปลกและแตกต่างจากร้านคา้ทั�ว ๆ ไป คือมีสินคา้ที�สามารถทดแทนกนัไดเ้กือบทุก ๆ 

ร้าน  จนกระทั�งมีการสร้างพระใหญ่ขึ�นมาเมื�อ 15 ปีที�แลว้ มีนกัท่องเที�ยวแวะเวียนไปกราบนมสัการอยู่

เรื�อย ๆ ส่วนมากเป็นชาวบา้นละแวกใกลเ้คียง บางครั� งจะมีคนต่างถิ�นมาบา้งแต่ก็ไม่เพียงพอที�จะตรึงตา

ตรึงใจหรือคึงคูคความสนใจอะไรมากนกัจากนกัท่องเที�ยวทั�วไปทั�งจงัหวดัเลยเองและจงัหวดัใกลเ้คียง 

เมื�อ 2 ปีที�แลว้หาดนางคอยที�อยูไ่ม่ห่างกนั เปิดทาํการก็มีนักท่องเที�ยวไปนมสัการพระใหญ่ก่อนกลบั

บา้น แต่หาดนางคอยเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�จาํกดัฤดูกาล บา้นท่าดีหมีจึงไม่มีอะไรที�จะเป็นจุดแขง็

เท่าที�ควร ยงัคงสภาพแบบเดิมเหมือนอยา่งที�เป็นมาเหมือนกบัชุมชนทั�วไป  

เมื�อเดือนเมษายน 2563 หลงัจากที�สร้างสกายวอลค์เสร็จ เนื�องจากโรคโควิดระบาดทางการจึง

ชะลอการเปิดมาเป็น วนัที� 1 ตุลาคม 2563 ถึงกระนั�นก็ตาม นกัท่องเที�ยวก็พากนัทยอยมาก่อนเปิด

สถานที�ไม่ขาดสาย ตั�งแต่วนัจนัทร์-ศุกร์ มากบา้งนอ้ยบา้ง  เสาร์-อาทิตยผ์ูค้นยิ�งมากกว่าปกติ จากนั�นมา 

ชื�อเสียงของพระใหญ่สกายวอลค์กเ็ริ�มเป็นที�รู้จกักนัมากขึ�นจากการประชาสัมพนัธ์ทางโลกโซเซียลเช่น 

เฟซบุ๊ก ไลน์ และอีกหลายช่องทางบวกกบัเพจการท่องของจงัหวดัและการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย  

จึงทาํใหบ้า้นท่าดีหมีเป็นเป้าหมายของนกัท่องเที�ยว 1 ในหลายสถานที�จะมาเพียงแค่ไม่กี�เดือน  

เปรียบเทียบกบัหมู่บา้นละแวกเดียวกนัเช่นร้านคา้เหมือนกนั แต่บา้นท่าดีหมีมีแหล่งท่องเที�ยวที�เป็น

จุดเด่นกว่า คอืมีสินคา้ที�แตกต่างไปจากร้านคา้ทั�ว ๆ ไป นั�นหมายถึงพระใหญ่สกายวอลค์นั�นเอง 

หลงัจากนั�นชาวบา้นก็สามารถที�จะแสดงอตัลกัษณ์ออกมาเสริมรายไดใ้หก้บัครอบครัวโอทอปและ

สามารถทาํผลิตภณัฑชุ์มชนไดโ้ดยไม่ยากขึ�นอยูก่บัการบริหารจดัการของชุมชนต่อไป 

(https://www.onbnews.today/post/5688?fbclid=IwAR1NXY1trZRQuBYedGDLSDwPMi3ZozLq6Ez

MnSixaYXOrqn88PTmlW3ow9M) 
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อิทธิพล (influence) คืออาํนาจชกัจูง, สิ�งชกัจูง, ผูมี้อิทธิพล, สิ�งที�มีอิทธิพล ในทางพุทธศาสนารี

ยกว่า กาํลงัแห่งฤทธิ�  มาจากคาํ 2 คาํ คือ อิทฺธิ+พล = อิทธิพล  1. ฤทธิ� ทางกาย เช่น หูทิพย ์ตาทิพย ์เหาะ

เหิน เนรมิตคนเดียวใหเ้ป็นหลายคน เป็นตน้ 2. ฤทธิ� ทางใจ เช่น สามารถรู้ใจคนอื�นได ้เป็นตน้

(http://www.ตูพ้ระไตรปิฎก.com/BOON-21.html) แต่ในกรณีของบา้นท่าดีหมีเองอยา่งที�ผูเ้ขียนไดเ้ปรียบเทียบ

ก่อนหนา้นี�กเ็หมือนกบัร้านคา้ทั�ว ๆ ไป ซึ�งไม่มีจุดเด่นอะไรที�แตกต่างจากชุมชนอื�น เช่น วิถีชีวิต 

เกษตรกรรม พืชสวนผลไมน้านาชนิด ความเชื�อ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิอากาศ สภาพลอ้มที�เป็นบริบท

ไม่แตกต่างกนั สกายวอลค์ เป็นสิ�งที�โนม้นา้ว ชกัจูงและเป็นแรงจูงใจใหป้ระชาชนทั�วไปอยากมาเที�ยว 

มาดูบรรยากาศที�มีทิวทศัน์ที�สวยงามของแม่นํ�าสองสีและทั�งสองฝั�งโขงไทย-ลาว บนความสูงกว่าแม่นํ�า

โขง 80 เมตร และไดก้ราบพระพุทธรูปองคใ์หญ่ตระหง่านเด่น อ่อนชอ้ย สวยงาม เป็นแลนดม์าร์คแหล่ง

ท่องเที�ยวแห่งใหม่ในจงัหวดัเลย นอกเหนือจากผาตากเสื�อ อ.สงัคม จงัหวดัหนองคายที�อยูใ่นสนัทาง

เลียบโขงเช่นกนั นั�นหมายความว่า พระใหญ่และสกายวอลค์มีส่วนที�ทาํใหชุ้มชนบา้นท่าดีหมีแห่งนี� เป็น

ที�รู้จกัในนามสถานที�ตั�งของสองสิ�งนี� โดยประจกัษ ์ถือเป็นอิทธิพลอยา่งหนึ�งในการชื�อเสียงใหค้นทั�วไป

รับรู้มากกว่าเดิมเป็นหลายเท่าตวั  

 

บทสรุป 

ชุมชนบ้านท่าดีหมีเป็นอีกหนึ� งหมู่บ้านในเขตอาํเภอเชียงคานที�มีวิถีชิตไม่แตกต่างกันกับ

หมู่บา้นในเขตเดียวกันเท่าใดนักที�ประชาชน นักท่องเที�ยวทั�วไป  ตามขอ้มูลที�ผูเ้ขียนได้สํารวจกลุ่ม

นกัท่องเที�ยวแบบสุ่มตวัอยา่ง 30 ท่าน ปรากฎว่ารู้จกัหมู่บา้นท่าดีหมีมาก่อนที�จะสร้างพระใหญ่หรือพระ

ใหญ่คกงิ�วและสกายวอลค์ 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 16.6% และไม่รู้มาก่อน 25 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.3%  

แสดงให้เห็นว่าพระใหญ่และสกายวอล์คมีอิทธิพลทาํให้ชุมชนบา้นท่าดีหมีเป็นที�รู้จกัมากขึ�นในนาม

แหล่งท่องเที�ยวที�เป็นทั�งเชิงวฒันธรรมและเชิงนิเวศในหมู่บา้นเดียวกนั จึงเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี�ตั�ง

ไวค้ือนักท่องเที�ยวที�รู้จกัพระใหญ่เป็นคนในพื�นที�โดยส่วนมากจาํนวน � ท่าน และนกัท่องเที�ยวที�รู้จกั

สกายวอล์คเป็นคนในพื�นที�และนอกพื�นที�จังหวดัเลย �� ท่าน ซึ� งหมายความว่าสกายวอล์คมีการโป

รโมทที�จะสร้างก่อนหนา้นี�และดาํเนินการจบเสร็จสิ�นซึ� งนกัท่องเที�ยวใหค้วามสนใจมากกว่าพระใหญ่ที�

มีการสร้างมาก่อนหนา้นี�  
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บทคดัย่อ  

 งานวิจยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อจดัทาํเกณฑใ์นการสร้างตน้แบบในการจดักิจกรรมการ

ท่องเที�ยวโดยชุมชนที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้มโดยมุ่งเนน้ที�ตลาดสีเขียวที�จาํหน่ายสินคา้จากวิสาหกิจ

ชุมชนเพื�อเป็นตน้แบบในการดาํเนินการบริหารจดัการตลาดชุมชนที�กระจายอยูต่ามพื�นที�ต่างๆ โดยมี

พื�นที�ศึกษาคือ ตลาดที�เป็นตน้แบบของจงัหวดัพทัลุง ไดแ้ก่ ตลาดสวนไผ่ขวญัใจและตลาดใตโ้หนด ซึ� ง

ตั�งอยูใ่นเขตพื�นที� อ.ควนขนุน ไดด้าํเนินการศึกษาระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนกนัยายน พ.ศ. 2563 

โดยมีวิธีการวจิยัเชิงคุณภาพกาํหนดเครื�องมือในการประเมินและผูท้รงคุณวุฒิในการใหข้อ้เสนอแนะ 

ร่วมกบัการสมัภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์เชิงเนื�อหา เพื�อนาํมาจดัทาํเกณฑใ์นการจดัทาํตน้แบบตลาด

ชุมชนที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายในการคดัเลือกผูป้ระกอบการและผลิตภณัฑ์

ที�ปลอดภยัเป็นมิตรต่อผูบ้ริโภคและสิ�งแวดลอ้ม  ดา้นผลิตภณัฑที์�จาํหน่าย  บรรจุภณัฑจ์ากวสัดุ

ธรรมชาติ การจดัการขยะ การจดัการนํ�า กิจกรรมที�ดาํเนินการที�ส่งเสริมใหค้นในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วม 

และการออกแบบที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม  

 

คาํสําคัญ: ตลาดชุมชน, ตลาดสีเขียว, มิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม, การท่องเที�ยวชุมชน, พทัลุง 
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Abstract 

 The objectives of this research is to establish a criterion for creating a model of green 

community market management for community-based tourism enterprises in Phatthalung Province. 

The study areas were selected from the best practices which are Suan Phai Khwan Jai Market and Tai 

Node Market which are located in Khuan Khanun District, Phatthalung Province. The study was 

conducted during March - September 2020. Qualitative research method has been applied for this 

study by determining assessment tools, and expert opinion in providing recommendations, follow by 

in-depth interviews and content analysis. Criteria for creating a model of environmentally friendly 

community market for community-based tourism enterprise have been identified in 7 aspects. 
These include policies in selecting entrepreneurs and products which are friendly to consumers and 

the environment, packaging, waste management, water management, activities involving local people, 

and environmentally friendly design. 

 

Keywords: Community Market, Green Market, Environmental friendly,  

  Community-based Tourism, Phatthalung  
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องค์ประกอบการจดัรายการนําเที�ยวที�ส่งผลต่อการจดัทาํเส้นทาง 

ท่องเที�ยวกลุ่มชาตพินัธ์ุจงัหวัดนครปฐม 

Components of Touring Programs Affecting the Preparation of an Ethnic Tourism 

Route in Nakhon Pathom Province  

 

ถิรนันท์ ประทุม1 

Tiranan Pratum 
1สาขาวชิาการท่องเที�ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) เพื�อศึกษาองคป์ระกอบการจดัรายการนาํเที�ยวที�ส่งต่อการ

ผลต่อการจัดทาํเส้นทางท่องเที�ยวกลุ่มชาติพันธ์ุจังหวัดนครปฐม 2) เพื�อจัดทาํแนวทางการพฒันา

องคป์ระกอบทางการท่องเที�ยวสู่การจดัทาํเส้นทางท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธ์ุจงัหวดันครปฐม เป็นการวิจยั

เชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดันครปฐม ใชว้ิธีการสุ่มโดย

บงัเอิญ จนครบ 400 ตวัอย่าง เครื�องมือที�ใชคื้อ การเก็บแบบสอบถามและนาํผลที�ไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใช้สิถิติเชิงพรรณา เพื�อหาค่าเฉลี�ยคะแนน (Mean) ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และค่าความแปรปรวน ANOVA ผลวิจยัพบว่า องค์ประกอบในการจดัทาํรายการนาํเที�ยวส่งผลต่อการ

จดัเส้นทางท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธ์ุจังหวดันครปฐม ดา้นจาํนวนป้ายบอกทางที�สื�อความหมายชัดเจน

เขา้ใจง่าย อยา่งมีระดบันยัยะสาํคญัทางสถิตินอ้ยกว่า 0.05 ส่งผลใหก้ารจดัทาํรายการนาํเที�ยวในเส้นทาง

ท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธ์ุจงัหวดันครปฐมควรเลือกเส้นทางที�มีความพร้อมในการเดินทางท่องเที�ยว และมี

ความต่อเนื�องจากจุดหนึ�ง ไปอีกจุดหนึ�ง และเป็นเส้นทางเชื�อมโยงกบัแหล่งท่องเที�ยวหลกั 

 

คาํสําคญั: การท่องเที�ยว, เส้นทางท่องเที�ยว, องคป์ระกอบทางการท่องเที�ยว, รายการนาํเที�ยว, ชาติพนัธ์ุ 
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Abstract 

This research aims to 1) to study the components of a tour guide that contributes to the 

preparation of an ethnic tourism route in Nakhon Pathom Province; 2) to guide the development of 

tourism elements to the preparation of an ethnic tourism route. Nakhon Pathom Province This study 

was a research sample of Thai tourists traveling to Nakhon Pathom Province. The random sampling 

method was used to complete 400 samples. Collection of research questionnaires found that the 

components of the tour guide preparation had an effect on the ethnic group tourism in Nakhon 

Pathom. The number of signposts that convey meaning clearly and easily understand With a 

statistically significant level of less than 0.05. As a result, the preparation of a tour guide in the ethnic 

group tourism route in Nakhon Pathom Province should choose a route that is readily available for 

travel. And has a continuation from one point To another point And is a route that connects to the 

main tourist attractions. 

 

Keywords: tourism, tourist route, tourism elements, tour program, ethnic 

 

บทนาํ 

การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว เป็นหนึ�งในยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย สู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั�งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, 2559) เห็นไดจ้ากสถานการณ์และแนวโนม้อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวของประเทศไทย

ที�มีศกัยภาพและมีโอกาสเติบโตสามารถดึงดูดนักท่องเที�ยวให้เดินทางเขา้มาท่องเที�ยวไดม้ากขึ�น ดว้ย

ความหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม ประเพณีที�เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละพื�นที� 

ทาํให้ U.S.News & World Report สํานักข่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.News, 2020) จดัอนัดบัให้

ประเทศไทยติดอนัดบั 1 ใน 10 ของจุดหมายปลายทางของนักท่องเที�ยวที�ดีที�สุดในการเดินทางคนเดียว

ประจําปี 2020 (The 2020 Best Countries to Travel Alone ranking) และเป็นประเทศที� เหมาะในการ

เริ�มตน้ธุรกิจมากที�สุดในโลก ประจาํปี 2563 (Best Countries to Start a Business 2020) ส่งผลให้ภาครัฐ

เห็นความสาํคญัและใชก้ารท่องเที�ยวเป็นเครื�องมือในการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ 

ในการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเที�ยวนั�น จะตอ้งพฒันาให้มีความสอดคลอ้งและตรงกบัความ

ต้องการของนักท่องเที�ยว ในปัจจุบันการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที�ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
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นกัท่องเที�ยว เป็นสิ�งสําคญัที�ทาํให้ทราบถึงความตอ้งการของนักท่องเที�ยว ที�ตดัสินใจเดินทางท่องเที�ยว

หรือเลือกจุดหมายปลายทางในการท่องเที�ยวนั�น พรทิพย ์บุญเที�ยงธรรม (2554) มทันี คาํสําราญ (2557)       

ซาราโมเน่ (2560) วงษ์ปัญญา นวนแกว้และคณะ (2562) กิตติยา ดาวเวียงกนั (2563) นักวิชาการหลาย

ท่านได้ศึกษา ปัจจัยสําคัญที� มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที�ยว พบว่า นักท่องเที�ยวให้

ความสําคญัในด้านสิ�งดึงดูดใจทางการท่องเที�ยว สิ�งอาํนวยความสะดวก สถานที�และการเขา้ถึงแหล่ง

ท่องเที�ยว ราคาสินคา้และบริการ กิจกรรมทางการท่องเที�ยวและการส่งเสริมทางการตลาด จากปัจจัย

เหล่านี� แสดงให้เห็นว่านักท่องเที�ยวมีความคาดหวงัในการได้รับการบริการจากการท่องเที�ยว ซึ� งเป็น

ความทา้ทายในการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเที�ยวให้ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที�ยวที�จะเพิ�ม

จาํนวนมากขึ�นและมีความคาดหวงัที�จะไดรั้บบริการที�มากขึ�น เกิดการเที�ยวซํ� าและประทบัใจในแหล่ง

ท่องเที�ยว เกิดประสบการณ์ที�ดีในการท่องเที�ยว 

ทรัพยากรการท่องเที�ยวเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของอุตสาหกรรมท่องเที�ยว เป็นสิ�งดึงดูดใจให้

นกัท่องเที�ยวไปสู่จุดหมายปลายทาง ทรัพยากรการท่องเที�ยวเป็นสิ�งที�จบัตอ้งไม่ได ้โดยแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท คือ ทรัพยากรการท่องเที�ยวส่วนที�เป็นธรรมชาติและทรัพยากรการท่องเที�ยวที�มนุษยส์ร้างขึ�น 

จงัหวดันครปฐม เป็นจงัหวดัที�มีทรัพยากรดินและนํ�าอุดมสมบูรณ์ โดยมีแม่นํ� าตน้ทุนสายหลกั

คือ แม่นํ� าท่าจีน ไหลผ่านตวัจังหวดั และมีระบบชลประทานครอบคลุมพื�นที�ทั� งจังหวดั จึงทาํให้เป็น

พื�นที�ราบลุ่มที�มีสภาพดินที�เหมาะแก่การเพราะปลูกและการทาํการเกษตร จึงส่งผลทาํให้ประชากร

ประกอบอาชีพดา้นการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ทั�งทาํไร่ ทาํนา และเลี�ยงสัตว ์(สาํนกังานจงัหวดันครปฐม, 

2562) โดยพื�นที�ส่วนมากในจังหวัดนครปฐมมีความหลากหลายทางด้านการเกษตรและทางด้าน

วฒันธรรมประเพณีดั� งเดิม ชุมชนจึงเกิดการพฒันาโดยการดึงการท่องเที�ยวเขา้มามีส่วนร่วมในการเพิ�ม

ศกัยภาพทางการท่องเที�ยวเพื�อนาํไปสู่ความยั�งยนื ชุมชนที�มีความโดดเด่น เช่น ชุมชนกลุ่มชาติพนัธุ์ลาว

ครั�งจงัหวดันครปฐม ประกอบดว้ย ชุมชนลาวครั�งโพรงมะเดื�อ ชุมชนลาวครั�งหนองหัวชา้ง ชุมชนลาว

ครั�งทุ่งผกักูด ชุมชนลาวครั�งกงลาด ชุมชนลาวครั�งลาํเหย ชุมชนลาวครั�งทุ่งสีหลง ชุมชนลาวครั�งห้วย

ม่วง 

ดังนั� น ผูวิ้จัยสนใจศึกษาองค์ประกอบการจัดทาํรายการนําเที�ยวส่งต่อการผลต่อการจัดทาํ

เส้นทางท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธุ์จงัหวดันครปฐม เพื�อพฒันาเส้นทางท่องเที�ยวให้สอดคลอ้งกบัหลกัการ

จดัทาํรายการนาํเที�ยวของหน่วยงานที�สนับสนุนการเดินทางท่องเที�ยว ทั�งภาครัฐและภาคเอกชน และ

ตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเที�ยวในปัจจุบนั โดยประยุกต์ใชท้ฤษฎีการจดัทาํรายการนาํเที�ยว ซึ� ง

ศึกษาองคป์ระกอบการจดัทาํดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ สิ�งดึงดูดใจทางการท่องเที�ยว การเขา้ถึง ที�พกั ร้านอาหาร 
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แหล่งซื�อของ การบริการของมคัคุเทศก์ เพื�อนาํผลที�ไดม้าเป็นขอ้มูลพื�นฐานให้ชุมชนและผูเ้กี�ยวขอ้ง

ทางการท่องเที�ยวเห็นความสําคญัในการจัดเส้นทางท่องเที�ยว สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

นักท่องเที�ยว และดึงดูดนักท่องเที�ยวให้เดินทางมาท่องเที�ยว คนในชุมชนได้รับประโยชน์จาการ

พฒันาการท่องเที�ยวและมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 1. เพื�อศึกษาองคป์ระกอบการจดัรายการนาํเที�ยวที�ส่งต่อการผลต่อการจดัทาํเส้นทางท่องเที�ยว

กลุ่มชาติพนัธุจ์งัหวดันครปฐม 

 2. เพื�อจัดนาํแนวทางการพฒันาองค์ประกอบทางการท่องเที�ยวสู่การจัดทาํเส้นทางท่องเที�ยว

กลุ่มชาติพนัธุจ์งัหวดันครปฐม 

 

กรอบแนวคิด 

ตวัแปรตน้        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุติฐานของการวจิยั 

 สมมุติฐาน องคป์ระกอบทางการจดัรายการนาํเที�ยวกลุ่มชาติพนัธุ์จงัหวดันครปฐม มีผลต่อการ

จดัทาํเส้นทางท่องเที�ยวที�ต่างกนั 

 

 

 

องคป์ระกอบการจดัทาํรายการนาํ

เที�ยว 

1 สิ�งดึงดูดใจ  

2 ความสามารถในการเขา้ถึง  

3 ที�พกั  

4 ร้านอาหาร  

5 แหล่งซื�อของฝากของที�ระลึก 

6. การบริการของมคัคุเทศก์ 
 

 

การจดัทาํเส้นทางท่องเที�ยว

กลุ่มชาติพนัธุจ์งัหวดั

นครปฐม 
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วิธีดาํเนินการวจิยั 

 การศึกษาวิจัยนี� เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) และได้ผ่านการพิจารณา

จริยธรรมการวจิยัจากคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวิจยัในคน มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากร คือ นกัท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวในจงัหวดันครปฐม ที�มีอายตุ ั�งแต่ 18 

ปีขึ�นไป โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธี การสุ่มโดยบงัเอิญจาํนวน 400 คน เพื�อตอบแบบสอบถาม 

 2. เครื�องมือวิจยั 

 การวิจัยนี� เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื� องมือในการวัดตัวแปร 

องคป์ระกอบการจดัทาํรายการนาํเที�ยวดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ สิ�งดึงดูดใจทางการท่องเที�ยว การเขา้ถึง ที�พกั 

ร้านอาหาร แหล่งซื�อของ การบริการของมคัคุเทศก ์

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ผูว้ิจัยเก็บข้อมูล โดยการแจกแบบสัมภาษณ์ให้กับนักท่องเที�ยว ที� เดินทางมาท่องเที�ยวใน

จงัหวดันครปฐม ในพื�นที�ที�เป็นแหล่งท่องเที�ยว เช่น องคพ์ระปฐมเจดีย ์วดัไร่ขิง ตลาดนํ� าวดัดอนหวาย 

วดัโพรงมะเดื�อ ชุมชนห้วยม่วง วดัไร่แตงทอง เป็นตน้ ในการแจกแบบสอบถามนี� ใช้เวลา 3 เดือน คือ 

เดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2563 และไดเ้กบ็เป็นจาํนวน 400 ชุด  

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล  

การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกับองค์ประกอบทางการท่องเที�ยวที�ส่งผลต่อการผลต่อการจัดทาํ

เส้นทางท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธุ์จงัหวดันครปฐมใชสิ้ถิติเชิงพรรณา เพื�อหาค่าเฉลี�ยคะแนน (Mean) ส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าความแปรปรวน ANOVA แล้วนําเสนอในรูปแบบ

ตารางประกอบ 

ผลการวจิยั 

1. ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 ส่วนใหญ่มี

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จาํนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1 สถานภาพโสด จาํนวน 223 คน 

คิดเป็นร้อยละ 55.3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อย

ละ 33.5  มีรายได้ระหว่าง 15,000 บาท จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 41 ที�อยู่อาศยั อาศัยอยู่ในภาค

กลางจาํนวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 77.7 
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2. ระดบัความคิดเห็นดา้นองค์ประกอบการจดัทาํรายการนาํเที�ยวที�ส่งต่อการผลต่อการจดัทาํ

เส้นทางท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธุจ์งัหวดันครปฐม 

ตารางที� 1 

ด้านสิ�งดึงดดูใจทางการท่องเที�ยว 

สิ� ง ดึ ง ดู ด ใ จ ท า ง ก า ร

ท่องเที�ยว 
 S.D. ระดบัความคดิเห็น 

แหล่งท่องเที�ยวน่าสนใจ  4.40 .853 มาก 

แหล่งท่องเที�ยวแต่ละจุดอยู่

ใกลก้นั 

4.08 .824 มาก 

มีจุดถ่ายภาพ 4.21 .839 มาก 

มีกิจกกรมการท่องเที�ยวที�

หลากหลาย 

4.04 .844 มาก 

แ ห ล่ งท่ อ ง เที� ยวมี ค วาม

แปลกใหม่ 

4.08 .909 มาก 

รวม 4.16 .853 มาก 

 

จากตารางที� 1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นของการจัดทาํรายการนาํเที�ยวที�ดา้นสิ�งดึงดูดใจ

ทางการท่องเที�ยว คือ แหล่งท่องเที�ยวน่าสนใจ แหล่งท่องเที�ยวแต่ละจุดอยูใ่กลก้นั มีจุดถ่ายรูป มีกิจกก

รมการท่องเที�ยวที�หลากหลาย แหล่งท่องเที�ยวมีความแปลกใหม่อยู่ในระดบั มาก เมื�อพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า ดา้นที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุดคือ แหล่งท่องเที�ยวที�มีความน่าสนใจ รองลงมาคือ แหล่งท่องเที�ยว

ที�มีจุดถ่ายภาพ แหล่งท่องเที�ยวแต่ละจุดอยูใ่กลก้นั แหล่งท่องเที�ยวมีความแปลกใหม่และ มีกิจกกรมการ

ท่องเที�ยวที�หลากหลาย ตามลาํดบั 
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ตารางที� � 

ด้านที�พัก 

ที�พกั  S.D. ระดบัความคดิเห็น 

ความส ะด วกส บ ายขอ ง

สถานที�พกั 

4.19 .875 มาก 

ความปลอดภยั 4.13 .870 มาก 

ก า ร ตั� ง อ ยู่ ใ ก ล้ แ ห ล่ ง

ท่องเที�ยว 

4.17 .898 มาก 

รวม 4.16 .881 มาก 

 

จากตารางที� 2 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นของการจดัทาํรายการนาํเที�ยวที�ดา้นการให้บริการ

ที�พกั คือ ความสะดวกสบายของสถานที�พกั ความปลอดภยั และการตั� งอยู่ใกลแ้หล่งท่องเที�ยว อยู่ใน

ระดบั มาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุดคือ ความสะดวกสบายของสถานที�

พกั รองลงมาคือ การตั�งอยูใ่กลแ้หล่งท่องเที�ยว และ ความปลอดภยั ตามลาํดบั 

 

ตารางที� 3 

ด้านการเข้าถึง 

การเข้าถงึ 

 
 S.D. ระดบัความคดิเห็น 

ความสะดวกในการเขา้ถึง

แหล่งท่องเที�ยว 

4.16 .844 มาก 

จํานวนป้ายบอกทางที� สื� อ

ความหมายไดช้ดัเจน 

4.07 .883 มาก 

ส ภ าพ ค ว าม พ ร้ อ ม ข อ ง

เส้นทางเดินทาง 

4.12 .866 มาก 

รวม 4.11 .864 มาก 

 



   

 41 

จากตารางที� 3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นของการจดัทาํรายการนาํเที�ยวที�ดา้นการเขา้ถึง

พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว คือ ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที� ยว จ ํานวนป้ายบอกทางที� สื� อ

ความหมายไดช้ดัเจน สภาพความพร้อมของเส้นทางเดินทาง อยูใ่นระดบั มาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ดา้นที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุดคือ ความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยว รองลงมาคือสภาพความ

พร้อมของเส้นทางเดินทาง และจาํนวนป้ายบอกทางที�สื�อความหมายไดช้ดัเจน ตามลาํดบั 

 

ตารางที� 4 

ด้านร้านอาหาร 

ร้านอาหาร  S.D. ระดบัความคดิเห็น 

มีการใหบ้ริการเพียงพอ 4.16 .890 มาก 

มีอาหารทอ้งถิ�นให้บริการ 4.13 .884 มาก 

สะอาดถูกหลกัอนามยั 4.19 .884 มาก 

รวม 4.16 .859 มาก 

 

จากตารางที� 4 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดับความคิดเห็นของการจดัทาํรายการนาํเที�ยวที�ด้านร้านอาหาร

คือ มีการให้บริการเพียงพอ มีอาหารทอ้งถิ�นให้บริการ สะอาดถูกหลักอนามัย อยู่ในระดับ มาก เมื�อ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุดคือ สะอาดถูกหลกัอนามยั รองลงมาคือ มีการ

ใหบ้ริการเพียงพอ และมีอาหารทอ้งถิ�นใหบ้ริการ ตามลาํดบั 

 

ตารางที� 5 

ด้านแหล่งซื�อของฝากของที�ระลึก 

แหล่งซื�อของฝากของที�ระลกึ 
 S.D. ระดบัความคดิเห็น 

ราคาถูกมีคุณภาพ 4.22 .839 มาก 

หลายหลายช่องทางการ

ชาํระเงิน 

4.02 .895 มาก 

สินคา้มีความโดดเด่น เป็น

สินคา้ทอ้งถิ�น 

4.09 .909 มาก 

รวม 4.11 .811 มาก 
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จากตารางที� 5 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นของการจดัทาํรายการนาํเที�ยวที�ดา้นแหล่งซื�อของ

ฝากของที�ระลึกคอื ราคาถูกมีคุณภาพ หลายหลายช่องทางการชาํระเงิน สินคา้มีความโดดเด่น เป็นสินคา้

ทอ้งถิ�น อยู่ในระดบั มาก เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุดคือหลายหลายช่อง

ทางการชาํระเงิน แหล่งท่องเที�ยวที�มีความน่าสนใจ รองลงมาคือราคาถูกมีคุณภาพและสินคา้มีความ

โดดเด่น เป็นสินคา้ทอ้งถิ�น ตามลาํดบั 

ตารางที� 6 

ด้านการบริการด้านมัคคุเทศก์ 

การบริการด้านมัคคุเทศก์ 

 
 S.D. ระดบัความคดิเห็น 

ความรู้เกี�ยวกับข้อมูลการ

ท่องเที�ยว 

4.26 .855 มาก 

อธัยาศยัไมตรี 4.05 .879 มาก 

ก า ร ใ ห้ ค ํ า แ น ะ นํ า ก า ร

ท่องเที�ยว 

4.05 .949 มาก 

รวม 4.12 .894 มาก 

 

จากตารางที� 6 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นของการจดัทาํรายการนาํเที�ยวที�ดา้นการบริการ

ของนักท่องเที�ยว ความรู้เกี�ยวกบัขอ้มูลการท่องเที�ยว อธัยาศยัไมตรีการ ให้คาํแนะนาํการท่องเที�ยวใน

ระดับ มาก เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุดคือ ความรู้เกี�ยวกบัขอ้มูลการ

ท่องเที�ยว รองลงมาคือ อธัยาศยัไมตรีการ และการให้คาํแนะนาํการท่องเที�ยว 

 

3. การทดสอบสมมุติฐาน นักท่องเที�ยวที�มีลกัษณะประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได ้ภูมิลาํเนาที�ต่างกนัส่งผลต่อระยะเวลาที�ที�ใชใ้นแหล่งท่องเที�ยว 
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ตารางที� 7 

สิ�งดงึดูดใจ

ทางการ

ท่องเที�ยว 

แหล่งความ

แปรปรวน Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1. แ ห ล่ ง

ท่ อ ง เ ที� ย ว

น่าสนใจ 

ร ะ ห ว่ า ง

กลุ่ม 
5.124 3 1.708 2.372 .070 

ภายในกลุ่ม 285.074 396 .720   

รวม 290.197 399    

2. ที�พกั ร ะ ห ว่ า ง

กลุ่ม 
1.605 3 .535 .786 .502 

ภายในกลุ่ม 269.505 396 .681   

รวม 271.110 399    

3. การเขา้ถึง ร ะ ห ว่ า ง

กลุ่ม 
.673 3 .224 .317 .813 

ภายในกลุ่ม 280.264 396 .708   

รวม 280.938 399    

4. ร้านอาหาร ร ะ ห ว่ า ง

กลุ่ม 
2.267 3 .756 1.061 .365 

ภายในกลุ่ม 282.010 396 .712   

รวม 284.278 399    

5. แหล่งซื�อของ ร ะ ห ว่ า ง

กลุ่ม 
2.495 3 .832 1.007 .389 

ภายในกลุ่ม 326.945 396 .826   

 รวม 329.440 399    

 

จากตารางที�  � พบว่า ประชากรที�มีอาชีพต่างกัน ผลการเปรียบเที�ยบระดับความคิดเห็นต่อการจัด

เส้นทางการท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธ์ุจงัหวดันครปฐมในองคป์ระกอบในการจดัทาํเส้นทางการท่องเที�ยว 
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ในด้านแหล่งท่องเที�ยวน่าสนใจ พบว่าค่า seg ในแต่ละด้านมากกว่านัยสําคญั 0.05 แสดงว่า อาชีพที�

ต่างกนัมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัเส้นทางการท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธ์ุจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวม

ไม่ต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐานที�ตั�งไว ้

ตารางที� � 

ที�พัก แหล่งความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1. สะดวกสบาย ระหว่างกลุ่ม 1.646 3 .549 .715 .544 

ภายในกลุ่ม 303.914 396 .767   

รวม 305.560 399    

2.มีความปลอดภยั ระหว่างกลุ่ม 1.935 3 .645 .851 .467 

ภายในกลุ่ม 300.043 396 .758   

รวม 301.978 399    

3. ใ ก ล้ ส ถ า น ที�

ท่องเที�ยว 

ระหว่างกลุ่ม 1.478 3 .493 .609 .609 

ภายในกลุ่ม 320.299 396 .809   

รวม 321.777 399    

 

จากตารางที�  � พบว่า ประชากรที�มีอาชีพต่างกัน ผลการเปรียบเที�ยบระดับความคิดเห็นต่อการจัด

เส้นทางการท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธ์ุจงัหวดันครปฐมในองคป์ระกอบในการจดัทาํเส้นทางการท่องเที�ยว 

ในดา้นที�พกั พบว่าค่า seg ในแต่ละด้านมากกว่านัยสําคญั 0.05 แสดงว่า อาชีพที�ต่างกนัมีความคิดเห็น

เกี�ยวกบัการจดัเส้นทางการท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธ์ุจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมไม่ต่างกนั จึงปฏิเสธ

สมมุติฐานที�ตั�งไว ้

ตารางที� � 

การเขา้ถึง แหล่งความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1. ความ

สะดวกสบาย

ในการ

เดินทาง 

ระหว่างกลุ่ม 2.802 3 .934 1.249 .292 

ภายในกลุ่ม 296.196 396 .748   

รวม 
298.998 399    
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2. จาํนวน

ป้ายบอกทาง 

ระหว่างกลุ่ม 8.439 3 2.813 3.625 .013* 

ภายในกลุ่ม 307.321 396 .776   

รวม 315.760 399    

3. สภาพ

ความพร้อม

ของเส้นทาง 

ระหว่างกลุ่ม 2.002 3 .667 .853 .466 

ภายในกลุ่ม 309.748 396 .782   

รวม 311.750 399    

 

จากตารางที� � พบว่า ประชากรที�มีอาชีพต่างกันมีผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการจัด

เส้นทางการท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธ์ุจงัหวดันครปฐมในองคป์ระกอบในการจดัทาํเส้นทางการท่องเที�ยว 

ในด้านการเขา้ถึง การมีป้ายบอกทาง พบว่าค่า seg น้อยกว่านัยสําคญั 0.05 แสดงว่า อาชีพที�ต่างกนัมี

ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจัดเส้นทางการท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธุ์จังหวดันครปฐม แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญั 

ตารางที� �� 

ร้านอาหาร แหล่งความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1. มีการ

ใหบ้ริการ

เพียงพอ 

ระหว่างกลุ่ม 2.223 3 .741 .948 .417 

ภายในกลุ่ม 309.337 396 .781   

รวม 311.560 399    

2. มีอาหาร

ทอ้งถิ�น 

ระหว่างกลุ่ม .376 3 .125 .177 .912 

ภายในกลุ่ม 280.821 396 .709   

รวม 281.197 399    

3. สะอาด ระหว่างกลุ่ม 4.227 3 1.409 1.770 .152 

ภายในกลุ่ม 315.283 396 .796   

รวม 319.510 399    

 

จากตารางที� �� พบว่า ประชากรที�มีอาชีพต่างกัน ผลการเปรียบเที�ยบระดับความคิดเห็นต่อการจัด

เส้นทางการท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธ์ุจงัหวดันครปฐมในองคป์ระกอบในการจดัทาํเส้นทางการท่องเที�ยว 

ในด้านร้านอาหาร พบว่าค่า seg ในแต่ละด้านมากกว่านัยสําคญั 0.05 แสดงว่า อาชีพที�ต่างกนัมีความ
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คิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัเส้นทางการท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธ์ุจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมไม่ต่างกนั จึง

ปฏิเสธสมมุติฐานที�ตั�งไว ้

ตารางที� �� 

แหล่งซื�อ

ของ 

แหล่งความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1. ราคาถูก ระหว่างกลุ่ม .376 3 .125 .177 .912 

ภายในกลุ่ม 280.821 396 .709   

รวม 281.197 399    

2. 

หลากหลาย

ช่องทางการ

ชาํระ 

ระหว่างกลุ่ม 4.227 3 1.409 1.770 .152 

ภายในกลุ่ม 315.283 396 .796   

รวม 
319.510 399    

3. สินคา้โด

เด่น 

ระหว่างกลุ่ม 3.446 3 1.149 1.395 .244 

ภายในกลุ่ม 326.132 396 .824   

รวม 329.578 399    

 

จากตารางที� �� พบว่า ประชากรที�มีอาชีพต่างกัน ผลการเปรียบเที�ยบระดับความคิดเห็นต่อการจัด

เส้นทางการท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธ์ุจงัหวดันครปฐมในองคป์ระกอบในการจดัทาํเส้นทางการท่องเที�ยว 

ในดา้นแหล่งซื�อของ พบว่าค่า seg ในแต่ละดา้นมากกว่านัยสาํคญั 0.05 แสดงว่า อาชีพที�ต่างกนัมีความ

คิดเห็นเกี�ยบกบัการจดัเส้นทางการท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธ์ุจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมไม่ต่างกนั จึง

ปฏิเสธสมมุติฐานที�ตั�งไว ้
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ตารางที� �� 

การบริการ

ของ

มัคคุเทศก์ 

แหล่งความ

แปรปรวน Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1. ความรู้ ระหว่างกลุ่ม 3.021 3 1.007 1.383 .248 

ภายในกลุ่ม 288.416 396 .728   

รวม 291.438 399    

2. อธัยาศยั

ไมตรี 

ระหว่างกลุ่ม .722 3 .241 .310 .818 

ภายในกลุ่ม 307.375 396 .776   

รวม 308.097 399    

3. การให้

คาํแนะนาํ 

ระหว่างกลุ่ม 4.024 3 1.341 1.496 .215 

ภายในกลุ่ม 354.976 396 .896   

รวม 359.000 399    

 

จากตารางที� �� พบว่า ประชากรที�มีอาชีพต่างกัน ผลการเปรียบเที�ยบระดับความคิดเห็นต่อการจัด

เส้นทางการท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธ์ุจงัหวดันครปฐมในองคป์ระกอบการจดัรายการนาํเที�ยว ในดา้นการ

บริการของมคัคุเทศก ์พบว่าค่า sig ในแต่ละดา้นมากกว่านัยสาํคญั 0.05 แสดงว่า อาชีพที�ต่างกนัมีความ

คิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัเส้นทางการท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธ์ุจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมไม่ต่างกนั จึง

ปฏิเสธสมมุติฐานที�ตั�งไว ้

 

สรุปผล 

 ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั 1) องค์ประกอบการจดัรายการนาํเที�ยวที�ส่งต่อการผลต่อการจดัทาํ

เส้นทางท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธุจ์งัหวดันครปฐม  

 จากผลการวิจยั มีประเด็นที�น่าสนใจในเรื�ององคป์ระกอบการจดัรายการนาํเที�ยว ดา้นสิ�งดึงดูด

ใจทางการท่องเที�ยว ด้านที�พกั ด้านการเขา้ถึง ด้านแหล่งซื�อของที�ระลึก และด้านการให้บริการของ

มคัคุเทศก์ คือ นกัท่องเที�ยวที�เดินทางมาท่องเที�ยวในจงัหวดันครปฐม ให้ความสาํคญัในองคป์ระกอบ

การจัดรายการนําเที�ยวอยู่ในระดับมากทุกด้าน แต่เมื�อนํามาพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการเข้าถึง 

โดยเฉพาะการมีป้ายบอกทาง ส่งผลต่อการจัดทาํเส้นทางท่องเที�ยวอย่างมีนัยสําคญั เนื�องจาก ในการ
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เดินทางท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยวนั�น ในปัจจุบนันิยมเดินทางท่องเที�ยวดว้ยตนเอง และเลือกใชร้ถยนต์

ส่วนตวัในการเดินทางท่องเที�ยว ดงันั�นในการจดัทาํเส้นทางท่องเที�ยวจะตอ้งคาํนึงถึงความสะดวกและ

ง่ายต่อการเดินทางท่องเที�ยว แหล่งท่องเที�ยวแต่ละจุดจะต้องไม่ไกลกัน มีป้ายบอกทางในแหล่ง

ท่องเที�ยว และควรมีสิ�งอาํนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที�ยวดว้ยตนเอง เช่น  QR code เส้นทาง

ท่องเที�ยวตามจุดท่องเที�ยว เพื�อนาํเสนอเส้นทางท่องเที�ยวแนะนาํ 

 ตามวตัถุประสงค์การวิจัย 2) แนวทางการพฒันาองค์ประกอบทางการท่องเที�ยวสู่การจัดทาํ

เส้นทางท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธุจ์งัหวดันครปฐม 

 จากผลการวิจยั การพฒันาองคป์ระกอบทางการท่องเที�ยวของกลุ่มชาติพนัธุ์จงัหวดันครปฐม 

จาํเป็นต้องพัฒนาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักท่องเที�ยวที�เดินทางมาท่องเที�ยวในจังหวดั

นครปฐม โดยศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเที�ยว โดยเฉพาะในเรื�องของอาชีพของนกัท่องเที�ยว เนื�องจาก

นกัท่องเที�ยวที�เดินทางมาท่องเที�ยวในจงัหวดันครปฐมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ขา้ราชการ/พนักงาน

บริษทัเอกชน/ลูกจา้ง พาหนะที�ใชใ้นการท่องเที�ยว เป็นรถยนตส่์วนตวั สามารถพยากรณ์ไดว้่า เป็นกลุ่ม

ที�นิยมเดินทางท่องเที�ยวด้วยตนเอง ดังนั�นในการพฒันาองค์ประกอบทางการท่องเที�ยว จะต้องให้

ความสําคญัในดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยว ดา้นการมีป้ายบอกทาง ที�แนะนาํเส้นทางท่องเที�ยว การ

เชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยวแต่ละแหล่ง และความสะดวกสบายในการเขา้ถึง 

 

อภปิรายผล 

ประเด็นที�นาํมาอภิปราย ตามขอ้สมมุติฐาน 

1 องค์ประกอบการจัดทาํรายการนาํเที�ยวมีผลต่อการจัดเส้นทางการท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธ์ุจังหวดั

นครปฐมแตกต่างกนั 

 ผูว้ิจยัทดสอบสมมุติฐานโดยใชส้ถิติ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ปัจจัยลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเที�ยว ดา้นอาชีพ ส่งผลต่อการจดัเส้นทางการท่องเที�ยวกลุ่มชาติพนัธ์ุ

จงัหวดันครปฐมที�ต่างกนัใน องคป์ระกอบการจดัเส้นทางท่องเที�ยว ในเรื�อง การเขา้ถึง การแสดงจาํนวน

ป้ายบอกทางที�สื�อความหมายไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย อยา่งมีนยัยะสาํคญัทางสถิติไวท้ี� 0.05 

องคป์ระกอบในดา้นสิ�งดึงดูดใจทางการท่องเที�ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที�ยวที�น่าสนใจ จะมีผล

ต่อการจดัทาํเส้นทางท่องเที�ยว เนื�องจากสิ�งดูดใจ คือสิ�งที�ช่วยกระตุน้ความสนใจของนักท่องเที�ยวให้

อยากเดินทางมาเยี�ยมชม สอดคลอ้งกบังานวิจัยของอานนท ์เทง้นาวี (2561) ศึกษาการพฒันาเส้นทาง

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมแม่นํ� าบางขาม จงัหวดัลพบุรี ที�พบในการวิจยัพบว่า เส้นทางการท่องเที�ยวควร
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จะมีแหล่งท่องเที�ยวและกิจกรรมการท่องเที�ยวที�หลากหลาย ภาครัฐควรส่งเสริมในดา้นงบประมาณ 

ประชาชนควรให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือภาครัฐ และผูน้ําชุมชนควรมีศูนยก์ลางในการ

ช่วยเหลือประชาชน และสอดคลอ้งกบั วรรณวีร์ บุญคุม้ (2561) ศึกษาเรื�องการพฒันารูปแบบกิจกรรม

ท่องเที�ยววิถีไทยสร้างสรรคเ์ส้นทางกาญจนบุรี – ทวาย พบว่า กิจกรรมในแหล่งท่องเที�ยวที�นกัท่องเที�ยว

ชื�นชอบและช่วยดึงดูดให้นักท่องเที�ยวสนใจ คือ เป็นการจดักิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการเยี�ยมชมแหล่ง

ท่องเที�ยวที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องราวทางประวติัศาสตร์และสถานที�มีความสาํคญัทางดา้น รวมถึงการ

เยี�ยมชมพิพิธภณัฑ์ที�แสดงถึงถึงวิถีชีวิตของผูค้น สิ�งเหล่านี� จะช่วยทาํให้แหล่งท่องเที�ยวน่าสนใจมาก

ยิ�งขึ�น 

องค์ประกอบในด้านที�พัก ความสะดวกสบายของที�พัก ความปลอดภัย และใกล้สถานที�

ท่องเที�ยว เป็นสิ�งที�นกัท่องเที�ยวใหค้วามสาํคญัต่อการเลือกใชบ้ริการ ซึ� งในการจดัทาํรายการนาํเที�ยวนั�น

จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัองคป์ระกอบนี�  โดยเฉพาะในเรื�องความปลอดภยั ซึ� งในธุรกิจท่องเที�ยวเล็งเห็น

ความสาํคญันี� และยงัไดพ้ยายามออกแบบที�พกัให้กลมกลืนกบัแหล่งท่องเที�ยวหรือชุมชนใกลเ้คียงเพื�อ

สร้างจุดขายให้ที�พกัของตนเอง ดว้ยการนาํผลิตภณัฑ์ชุมชนมาขาย อีกทั�งสินคา้ที�ไม่ใช่ของชุมชน และ

การเพิ�มสิ� งอาํนวยความสะดวกแก่นักท่องเที�ยวมากเกินไป ทาํให้เกิดความสูญเสียในอัตลกัษณ์ของ

ชุมชนไป เห็นได้จากงานวิจยั Pokharel (2017) กล่าวว่า การวางแผนและการออกแบบสถานที�พกั ใน

แหล่งท่องเที�ยว จะตอ้งมีการศึกษา วิเคราะห์ความเป็นบริบทพื�นที�ของชุมชน ตามหลกัภูมิศาสตร์ และ

สอดคลอ้งกบัรูปแบบการท่องเที�ยวของแหล่งท่องเที�ยวนั�นๆ 

องคป์ระกอบในด้านการเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยว ส่งผลต่อการจัดทาํเส้นทางท่องเที�ยวกลุ่มชาติ

พันธุ์จังหวัดนครปฐม เนื� องจากเส้นทางทางการท่องเที� ยวที� ดีนั� นจะต้องเป็นเส้นทางที� มีความ

สะดวกสบาย ถนนไม่ชาํรุดเป็นเส้นทางที�มีความพร้อมในการเขา้ถึงของนกัท่องเที�ยว และที�สาํคญัที�สุด

ในการจดัทาํเส้นทางท่องเที�ยว คือป้ายบอกทางและเส้นทางการท่องเที�ยวจากจุดหนึ�งไปอีกจุดหนึ�ง ซึ� ง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมปอง หลวงลือชยั (2562)  ศึกษาเรื�อง ประสบการณ์การออกแบบเครือข่าย

จกัรยานเอการท่องเที�ยวในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้พบว่า ในการจดัทาํเส้นทางท่องเที�ยวนั�นตอ้งศึกษา

โครงสร้างพื�นฐานของเมืองต่างๆ เนื�องจากลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที�ยวแต่ละพื�นที�ไม่

เหมือนกนั เส้นทางบางเส้นทางอาจยงัไม่เอื�ออาํนวยต่อการใชง้านตามลกัษณะของพาหนะที�ใช้ในการ

เดินทาง เช่น รถจักยาน และรถจักรยานยนต์ ที�ให้ใช้เส้นทางร่วมกันอีกทั� งขาดความต่อเนื�องของ

เส้นทาง การเชื�อมโยงเส้นทางท่องเที�ยว  
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องค์ประกอบในดา้นร้านอาหาร ส่งผลต่อการตดัทาํเส้นทางท่องเที�ยวโดยเฉพาะในเรื� องของ

ความสะอาดร้านอาหารที�ให้บริการในเส้นทางท่องเที�ยวนั�นจะต้องถูกต้องตามหลักอนามัย รวมถึง

สถานที�ใหบ้ริการและสถานที�สาํหรับประกอบอาหาร ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบังานบทความวิชาการของ จิร

ชัย หมื�นฤทธิ� และคณะ (2562) ศึกษาเรื� องการบริการอาหารและเครื�องดื�มสําหรับนักท่องเที�ยวของ

เส้นทางการท่องเที�ยวเชิงนิเวศทางนํ�าในพื�นที�ตาํบลศรีจรเขน้อ้ย อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

พบว่า การให้บริการในเส้นทางท่องเที�ยวแต่ละเส้นทางนั�นจะตอ้งเป็นไปในรูปแบบสาํรับอาหารพื�นถิ�น 

สาํรับจะตอ้งประกอบไปดว้ย อาคารคาว 3 อยา่ง อาหารหวาน  1 อยา่ง และเครื�องดื�ม 1 รายการ 

องคป์ระกอบในดา้นแหล่งซื�อของ โดยเฉพาะสินคา้ที�มีราคาถูก และมีคุณภาพ จะผลตอ้งการ

จดัทาํเส้นทางการท่องเที�ยว เนื�องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ทาํให้การตดัสินคา้เลือกซื�อของของ

นักท่องเที�ยวนั� นมองหาสินคา้ที�ถูกและมีคุณภาพ ซึ� งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสริยาภรณ์ ชัย

กุหลาบ (2563) ศึกษาเรื�อง กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑข์องที�ระลึกสาํหรับเส้นทางท่องเที�ยวจงัหวดั

เลย พบว่า สินคา้ที�แสดงเส้นทางการท่องเที�ยวจะตอ้งศึกษาความเป็นอตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเที�ยว และ

ตอ้งเขา้ใจถึงบริบทพื�นที�ของชุมชนนั�น ดังนั�นในการออกแบบสินคา้เพื�อเสนอขายในแหล่งท่องเที�ยว

จะต้องเป็นสินค้าที�สามารถเป็นของที�ระลึกและประชาสัมพันธ์การท่องเที� ยวในจังหวัด ซึ� งใน

กระบวนการจดัทาํสินคา้นั�นไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัราคาที�เสนอขายให้กบันกัท่องเที�ยว 

องค์ประกอบในด้านการบริการของมัคุเทศก์ ในด้านการให้ความรู้เกี�ยวกับข้อมูลแหล่ง

ท่องเที�ยวนั�น นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่ให้ความสําคญั และส่งผลต่อการจดัทาํเส้นทางท่องเที�ยว เนื�องจาก

แหล่งท่องเที�ยวในจังหวดันครปฐมเป็นแห่งท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม การมีผูใ้ห้

บริการด้านมคัคุเทศก์จึงสําคญั สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ชวิศร์ อรรถสาสน์ (2553) ศึกษาเรื�อง แนว

ทางการพฒันามคุัเทศก์เพื�อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว พบว่าการพฒันามคัคุเทศก ์จะตอ้งพฒันา

ทั�งหมด 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นทกัษะการสื�อสาร จะตอ้งมีการพูดภาษาถิ�นได ้ดา้นความรู้ มคัคุเทศก์

ควรเป็นผูที้�มีความรู้ดา้นศิลปะวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ ระเบียบ ขนมธรรมเนียมประเพณีของแต่

ละพื�นที�  ด้านทัศนคติ ต้องมองโลกในแง่ดี มีใจรักในงานบริการและด้านบุคลิกภาพ จะต้องจริงใจ 

ซื�อสัตย ์สุภาพ มีสมัมาคาราวะ 

ขอ้เสนอแนะ 

1. การส่งเสริมการท่องเที�ยวเพื�อดึงดูดนกัท่องเที�ยวใหเ้ดินทางท่องเที�ยวภายในพื�นที�เป้าหมาย 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และคนในพื�นที� ควรมีส่วนร่วมในการจดัรายการนาํเที�ยวที�

ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที�ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที�ยวเกิดใหม่ ควรมีความพร้อมในเรื�อง
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สิ�งอาํนวยความสะดวกสาํหรับนกัท่องเที�ยว เช่น เส้นทางท่องเที�ยว ป้ายบอกทาง ความสะดวกในการ

เขา้ถึง เนื�องจาก การสนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลือในดา้นความพร้อมทางสาธารณูปโภคพื�นฐาน จะ

ช่วยอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึงพื�นที� และเป็นการส่งเสริมใหก้ารท่องเที�ยวในพื�นที�นั�นๆ ไดเ้ป็นที�

รู้จกัมากขึ�น ประชาชนในพื�นที�เห็นความสาํคญัของการพฒันาความพร้อมของการท่องเที�ยว  

 2. องคป์ระกอบการจดัรายการนาํเที�ยวที�ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที�ยวอยา่งแทจ้ริง 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และคนในพื�นที� สามารถนาํผลการวิจยัไปใช ้เป็นส่วนหนึ�งใน

การ พฒันาเส้นทางท่องเที�ยว ที�ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที�ยว และเพื�อใหห้น่วยงานที�

เกี�ยวขอ้งเห็นความสาํคญัในการสนบัสนุนและพฒันาแหล่งท่องเที�ยว ให้มีความพร้อมในการรองรับ

นกัท่องเที�ยว 
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บทคดัย่อ 

การวิจยันี� มีวตัถุประสงค ์�) เพื�อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี�ยวกบัพฤติกรรมทางเพศของ

นกัท่องเที�ยวในจงัหวดัภูเก็ต �) เพื�อศึกษาการรับรู้ ความเขา้ใจในการบงัคบัใชก้ฎหมายเกี�ยวกบัการ

แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กจากครอบครัวเด็กในจงัหวดัภูเกต็ 3) เพื�อศึกษารูปแบบการป้องกนั

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในกิจกรรมการท่องเที�ยวที�เหมาะสมให้กบัเยาวชนและครอบครัวใน

จงัหวดัภูเกต็ กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัสาํหรับการสัมภาษณ์เป็นการเลือกโดยเจาะจง จาํนวน �� 
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คน ประกอบดว้ย เจา้หนา้ที�บา้นพกัเด็กจงัหวดัภูเก็ต จาํนวน � คน  เจา้หนา้ที�พฒันาสงัคมและความ

มั�นคงของมนุษย ์จาํนวน � คน เจา้หนา้ที�กรมสอบสวนพิเศษ จาํนวน � คน เจา้หน้าที�ตาํรวจปราบปราม

คา้มนุษย ์จาํนวน � คน  เครื�องมือวิจยัคอื แบบสัมภาษณ์ สาํหรับสัมภาษณ์ ในประเด็นที�เกี�ยวกบัความรู้ 

ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการคุม้ครองเด็กปัจจยัที�ก่อใหเ้กิดปัญหา ในการแสวงหาประโยชนจ์ากเด็กจากการ

ท่องเที�ยว โดยใชก้ารวิเคราะห์หาขอ้สรุปเชิงอุปนยั ขอ้มูลที�ไดถู้กนาํไปวิเคราะห์โดยมีโปรแกรม QDA 

Miner ผลการวจิยัพบวา่ ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายที�บงัคบัใชโ้ดยตรงและเพื�อเป็นการยบัย ั�งป้องกนัมิ

ใหมี้การล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กเกิดขึ�นในการเดินทาง

ท่องเที�ยว และมีกฎหมายหลายฉบบัที�เกี�ยวขอ้ง พบว่ายงัไม่มีการกาํหนดฐานความผิดในการเดินทาง

ท่องเที�ยวเพื�อมีเพศสัมพนัธ์กบัเด็กโดยเฉพาะและการปรับใชก้ฎหมายที�มีอยูใ่นปัจจุบนั ยงัมีขอ้บกพร่อง

และขอ้จาํกดัในการลงโทษผูก้ระทาํผิดที�เป็นผูเ้ดินทางหรือผูจ้ดัการเดินทางท่องเที�ยวเพื�อมีเพศสัมพนัธ์

กบัเด็ก รวมถึงยงัมีช่องว่างในการบงัคบัใชก้ฎหมายในการกระทาํความผดินอกราชอาณาจกัร อีกทั�ง

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ และเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งยงัไม่สามารถปรับใชก้ฎหมายใหต้รงกบั

ความผิดในการเดินทางท่องเที�ยวเพื�อมีเพศสัมพนัธ์กบัเด็กได ้ส่งผลใหเ้ด็กไม่ไดรั้บความคุม้ครองตาม

กฎหมายอยา่งแทจ้ริง 

คาํสําคัญ: การบงัคบัใชก้ฎหมาย, การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ, การท่องเที�ยว, การคุม้ครองเด็ก 

Abstract 

 The objectives of this research are 1) to analyze problems related to sexual behavior among 

tourists in Phuket Province 2 )  to study perceptions Understanding the Enforcement of Sexual 

Exploitation of Children from Child Families in Phuket 3 )  to study sexual exploitation prevention 

patterns in tourism activities appropriate for youth and families in Phuket Province. The samples were 

20 key informants for the interview Include Phuket Children's Shelter four people, Social 

Development and Human Security Officer four people, Special Investigation Officer four people, 

Police officers to suppress human trafficking four people. The research tool is an interview form for 

interview. On issues related to knowledge Understanding of child protection, contributing factors in 

the exploitation of children from tourism. Using inductive inference analyzed the data was analyzed 

with the QDA Miner program. The research results were found that Thailand does not yet have any 

direct applicable laws and to prevent sexual harassment and sexual exploitation of children from 
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occurring in tourism. And there are many laws involved, it was found that no specific offenses against 

child sex tourism have been established and the current law is being applied. There are flaws and 

restrictions on penalizing travelers or travel organizers for sex with children. There are also gaps in 

law enforcement for offenses outside the Kingdom. In addition, the interviewee has no knowledge 

and understanding, and the relevant authorities have not been able to apply the law to the offenses of 

traveling to have sex with children. As a result, the child does not have real legal protection. 

 

Keywords: law enforcement, sexual exploitation, tourism, child protection 
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การวิจยัครั� งนี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา �.เพื�อศึกษาระดบัการพฒันาศกัยภาพทนายความ

อาสาของศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระบุรี �.เพื�อศึกษาการพฒันาศกัยภาพทนายความอาสา

ของศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระบุรีโดยจาํแนกเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้

กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการศึกษาครั� งนี�  เป็นประชาชนที�มาติดต่อราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดั

สระบุรี จํานวน 200 คน เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี�ย ( ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ

ทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งที�มากกว่า 

2 กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA  

ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาศกัยภาพทนายความอาสาของศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระบุรี

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.22) คือ ดา้นคุณภาพของทนายความอาสา ( = 4.28) ดา้นความร่วมมือกบั

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  ( = 4.25)  ดา้นกฎหมาย  ( = 4.24)  ดา้นการบริการประชาชน  

( = 4.22) ดา้นสวสัดิการของทนายความอาสา  ( = 4.20) และดา้นนโยบายและการบริหารงาน  

( = 4.15)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ มีผลต่อ

การพฒันาศกัยภาพทนายความอาสาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดัสระบุรี ไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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Abstract 

The research on the Capacity Development of Volunteer Lawyers in Saraburi Province, 

Thailand has its main objectives to: 1) study the level of capacity development of volunteer lawyers at 

Juvenile and Family Court, Saraburi province, and 2) compare the capacity development of volunteer 

lawyers working at Juvenile and Family Court in Saraburi province with personal factors in terms of 

sex, age, education, occupation, and income. The sample size includes 200 people who come into 

official contact with Juvenile and Family Court in Saraburi province. The questionnaires are used to 

collect the data. The computer software package is utilized and the statistical descriptive information 

are composed of percentage, mean, and standard deviation. The data are also analyzed by using t-test 

and One-Way ANOVA.  

The results revealed that the overall value of capacity development of volunteer lawyers 

working at Juvenile and Family Court in Saraburi province is at high level (4.22). When consider 

each dimension separately, it was found that the quality of volunteer lawyer dimension is at the 

highest level (4.28), and then following by cooperation with related units dimension (4.25), legal 

dimension (4.24), public service dimension (4.22), volunteer lawyer’s welfare dimension (4.20), and 

policy and administrative dimension (4.15) respectively. For the hypothesis testing, it was discovered 

that personal factors regarding sex, age, education, occupation, and average monthly income have no 

relationship with the capacity development of volunteer lawyers working at Juvenile and Family 

Court in Saraburi province at the statistical significant level of 0.05.    

 

Keywords: volunteer lawyer, Juvenile and family court, capacity development 

 

บทนํา 

ทนายความมีหน้าที�ให้ความช่วยเหลือดา้นกฎหมายแก่ประชาชนที�ได้รับความเดือดร้อนและ

ตอ้งการใชก้ฎหมายเป็นเครื�องมือในการบรรเทาความเดือดร้อนเนื�องจากวิชาชีพทนายความเป็นวชิาชีพ

อิสระทนายความมีอิสระในการพิจารณาว่าจะรับคดีของลูกความหรือไม่ก็ไดขึ้�นอยูก่บัอุดมการณ์ในการ

ประกอบวิชาชีพของแต่ละคนเช่นทนายความอาจไม่รับคดียาเสพติดคดีฆ่าคนตายเป็นตน้อยา่งไรกต็าม

โดยหน้าที�ของทนายความนั�นควรจะช่วยเหลือลูกความที�เดือดร้อนเนื�องจากบุคคลเหล่านี� มิได้รู้ขอ้
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กฎหมายไม่ทราบว่าตนมีสิทธิและจะได้รับความคุม้ครองตามกฎหมายอย่างไรจึงเป็นหน้าที�ของ

ทนายความที�จะตอ้งอธิบายให้ลูกความเขา้ใจและยอมรับสารภาพผิดหากไดก้ระทาํความผิดจริงเพื�อให้

โทษที�จะได้รับลดน้อยลงในประเทศองักฤษนั�นการไม่รับว่าความถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ให้ความ

ยติุธรรมแต่ในสหรัฐอเมริกาถือว่าทนายความมีอิสระที�จะรับหรือไม่รับว่าความกไ็ดร้ะบบการให้ความ

ช่วยเหลือในการดาํเนินคดีของทนายความอาสาในต่างประเทศไดแ้ก่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับรอง

สิทธิการมีทนายความของผู ้ถูกกล่าวหามานานแล้วโดยมีระบบทนายความพิทักษ์สิทธิ (Public 

Defender) ทาํหนา้ที�คาํปรึกษาและต่อสู้คดีให้แก่ประชาชนผูย้ากไร้ซึ� งตกเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญาและ

เป็นผูท้ี�ไม่มีทุนทรัพยเ์พียงพอที�จะว่าจ้างทนายความของตนเองได้สําหรับการให้ความช่วยเหลือ

ทางดา้นกฎหมายแก่ประชาชนในประเทศองักฤษมีพฒันาการชดัเจนโดยรัฐเป็นผูด้าํเนินการและให้ทุน

สนับสนุนแนวคิดของการมีทนายความช่วยเหลือแก่จาํเลยทั� งในคดีแพ่งและคดีอาญานั� นกฎหมาย

องักฤษถือหลกัการที�ว่าหลกัการรักษาประโยชน์แห่งความยตุิธรรมใหแ้ก่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยทั�งนี� เพราะ

รัฐตอ้งบริหารกระบวนการยุติธรรมให้มีความยตุิธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นที�เชื�อถือของประชาชน

ในการที�จะก่อใหเ้กิดความยติุธรรมแก่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา (Groiety, Tamara, 1995, pp. 413-

419) โดยมีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือด้านทนายความอาสาได้แก่ทนายความที�ได้รับเงินค่า

ทนายความจากกองทุนทนายความประจาํศาลทนายความในศาลที�พิจารณาคดีอาญาและทนายความจาก

สํานักงานส่วนระบบการให้ความช่วยเหลือในการดาํเนินคดีของทนายความอาสาในประเทศไทย

ปัจจุบนักาํหนดให้รัฐจัดหาทนายความให้แก่จาํเลยที�ไม่มีทนายความในคดีโทษจาํคุกหากไม่มีและ

ตอ้งการทนายความคดีที�จาํเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีและคดีที�มีโทษประหารชีวิตสังคมทุกสังคมยอ่ม

ประกอบไปดว้ยประชากรจาํนวนมากและ ชีวิตทีมีแนวโน้มที�จะขยายจาํนวนมากขึ�น มีทั�งวฒันธรรม 

ค่านิยม ความเชื�อ แบบแผนการดาํเนินแตกต่างกนั เมื�อสังคมประกอบไปดว้ยบุคคลจาํนวนมาก ต่าง

ความคิดต่างความตอ้งการ ความขดัแยง้หรือพิพาทกนัระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ก็ยอ่มเกิดขึ�นเป็น

เรื�องธรรมดา แต่เมื�อประชาชนเกิดปัญหาความขดัแยง้ทางด้านกฎหมาย ถูกจบั ถูกควบคุมตวัไวที้�สถานี

ตาํรวจซึ� งเป็นจุดเริ�มตน้ของการเกิดคดี ถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีในศาล ปัญหาที�ตามมาคือการไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมเนื�องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ

ทนายความ พ.ศ.2528 กาํหนดให้มี “สภาทนายความ” เพื�อทาํหน้าที�ตรวจสอบผูมี้คุณสมบตัิประกอบ

วิชาชีพทนายความ เพื�อออกใบอนุญาตว่าความควบคุมดูแลการปฏิบติัหน้าที�ของทนายความให้อยู่ใน

ขอบเขตของกฎหมาย เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ช่วยเหลือประชาชนที�ยากไร้  และไม่ไดรั้บความเป็น

ธรรมทางคดีความที�บุคคลผูน้ั� นถูกจับ ถูกฟ้อง หรือการฟ้องร้องผูอ้ื�นเพื�อเรียกร้องความเป็นธรรม 
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รัฐบาลไดเ้ล็งเห็นความเป็นธรรมที�ควรมีในสังคมเพื�อแกไ้ขปัญหาความเหลื�อมลํ�าทางดา้นกฎหมาย ให้

ประชาชนไดรั้บความช่วยเหลือเมื�อมีคดีความเกิดขึ�นดว้ยเหตุใดก็ตาม ในปัจจุบนัสภาทนายความจึงจดั

ให้มีโครงการช่วยเหลือประชาชนขึ� นในปี 2536 ทั� งหมด 3 โครงการ คือ 1) โครงการช่วยเหลือ

ประชาชนทางฝ่ายคดี 2) โครงการอบรมวิทยากรและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 3) โครงการ

ทนายความอาสาประจาํส่วนราชการ (Mancixarya, 2007: 5) 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ไวด้งันี�  

1. เพื�อศึกษาระดบัการพฒันาศกัยภาพทนายความอาสาของศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั

สระบุรี 

2. เพื�อศึกษาการพฒันาศกัยภาพทนายความอาสาของศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระบุรี

โดยจาํแนกเพศ อาย ุระดบัการศึกษาอาชีพรายได ้

 

วิธีการดาํเนินการวจิัย 

การวิจยัในครั� งนี�  เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey research) เก็บขอ้มูลครั� งเดียวแลว้นํามา

วิเคราะห์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเกบ็ขอ้มูล 

 �.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1) ประชากร ไดแ้ก่ ชายหรือหญิงเป็นประชาชนที�มาติดต่อราชการศาลเยาวชนและ

ครอบครัว จงัหวดัสระบุรีประจาํวนั ในช่วงเดือนกนัยายน 2562 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 

 2) กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ชายหรือหญิงที�มาติดต่อราชการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวดั

สระบุรีประจาํวนั ที�อยูใ่นในเขตรับผิดชอบ �� อาํเภออาํเภอเมืองสระบุรี อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ อาํเภอ

แก่งคอย อาํเภอหนองแค อาํเภอหนองแซง อาํเภอเสาไห้ อาํเภอวิหารแดง อาํเภอพระพุทธบาท อาํเภอ

หนองโดน อาํเภอบา้นหมอ อาํเภอมวกเหล็ก อาํเภอวงัม่วง อาํเภอดอนพุด โดยเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง 

จํานวน  200  คน  การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) (Wanichybaycha K. 

2001:24) ของพื�นที�ศาลเยาวชนและครอบครัว จงัหวดัสระบุรีรับผดิชอบ  
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เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

 1)  ลักษณะเครื�องมือ 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือ โดยสร้างขึ�นจากการ 

ทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  � ตอน ดงันี�  

 ตอนที� � เป็นแบบสอบถามลกัษณะ ปลายปิดเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษา  รายได้ของประชากรที� ใช้การพัฒนาศักยภาพ

ทนายความอาสา ศาลเยาวชนและครอบครัว จงัหวดัสระบุรี 

  ตอนที�  �  เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด  เป็นคําถามเกี�ยวกับการพัฒนาศักยภาพ

ทนายความอาสา ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวดัสระบุรีมีจาํนวน  27 ขอ้โดยแบ่งออกเป็น � ดา้น 

ได้แก่ด้านคุณภาพของทนายความอาสาด้านสวสัดิการของทนายความอาสาด้านนโยบายและการ

บริหารงานดา้นกฎหมายดา้นความร่วมมือกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งด้านการบริการประชาชน ผูว้ิจยัใช้

ลกัษณะคาํถามแบบมาตราส่วน � ระดบั โดยใช้หลกัของ Likert Scale คือ มากที�สุด  มาก  ปานกลาง  

นอ้ย  นอ้ยที�สุด   

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัไดน้าํเครื�องมือคือแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวาวางแผนและปฏิบติัการ ดงันี�  

1. ทาํหนงัสือขอความร่วมมือในการจดัเก็บขอ้มูลจากสาํนักบณัฑิตวิทยาลยัของ 

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนยเ์พื�อขอความร่วมมือถึงผูพ้ิพากษาหวัหนา้ศาล 

2. ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อประชากรศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระบุรีเป็นรายวนัเพื�อขอความ

ร่วมมือในการเก็บขอ้มูลดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ตรวจสอบความถูก

ตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื�อนาํไปวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปต่อไป  

 

ผลการวจิัย 

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ   

รายได้ มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพทนายความอาสาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 

ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Panphsun, 2011) ที�กล่าวว่า “ปัจจยัส่วนบุคคลเป็นปัจจยัที�มีอิทธิพล
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ต่อพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยความพึงพอใจในการปฏิบติังานจึงเป็นความรู้สึกของบุคคลที�ชอบหรือ

พอใจงานที�ทาํในดา้นต่างๆซึ� งปัจจยัส่วนบุคคลที�ต่างกนัจะสะทอ้นถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังาน” โดย

มีผลการศึกษาในความสัมพนัธ์แต่ละดา้น ดงันี�  

1. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ พบว่าการพฒันาศกัยภาพทนายความอาสาของศาล

เยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระบุรีมีความคิดเห็นในแต่ละดา้นดา้นสวสัดิการของทนายความอาสาไม่

แตกต่างกนั เป็นการยอมรับ HO หรือปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลด้านเพศที�แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็น

ก าร พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ ท น าย ค ว าม อ าส าข อ ง ศ าล เยาว ช น แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว จั งห วั ด ส ร ะ บุ รี 

ไม่แตกต่างกนั ระดบันยัสาํคญัที� �.�� 

�. สมมติฐานเกี�ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ  ที�แตกต่างกันส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ

ทนายความอาสาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีแตกต่างกันระดับนัยสําคญัที�  �.�� ด้าน

สวสัดิการของทนายความอาสา ดา้นความร่วมมือกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

3. สมมติฐานเกี�ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา ที�แตกต่างกันส่งผลต่อการพฒันา

ศกัยภาพทนายความอาสาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดัสระบุรีแตกต่างกนัระดบันัยสําคญัที� �.�� 

ดา้นคุณภาพของทนายความอาสาดา้นนโยบายและการบริหารงานดา้นความร่วมมือกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

4. สมมติฐานเกี�ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ

ทนายความอาสาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีแตกต่างกันระดับนัยสําคญัที�  �.�� ด้าน

คุณภาพของทนายความอาสาดา้นสวสัดิการของทนายความอาสา 

5. สมมติฐานเกี�ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้ ที�แตกต่างกันส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ

ทนายความอาสาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดัสระบุรีแตกต่างกันระดับนัยสําคญัที�  �.��  ด้าน

คุณภาพของทนายความอาสาด้านสวสัดิการของทนายความอาสา ด้านกฎหมายด้านความร่วมมือกับ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งดา้นการบริการประชาชน 

 

อภปิรายผล 

 จากผลการวิจัย เรื� อง การพัฒนาศักยภาพทนายความอาสาของศาลเยาวชนและครอบครัว

จงัหวดัสระบุรีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัโดยเรียงลาํดบั ดงันี�  ดา้นคุณภาพของทนายความอาสาด้าน

ความร่วมมือกับหน่วยงานที� เกี�ยวขอ้งด้านกฎหมาย ด้านการบริการประชาชนด้านสวัสดิการของ

ทนายความอาสาและดา้นนโยบายและการบริหารงานภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก  สามารถอภิปรายผลได ้

ดงันี�  
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1. ดา้นศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งเรื�อง การพฒันาศกัยภาพทนายความอาสาของ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระบุรี กลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัสระบุรีกลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็น

ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอาย ุอาย ุ31-40 ปี มีอาชีพรับราชการมีการศึกษาระดบัระดบัตํ�ากว่าปริญญาตรี มี

อาชีพคา้ขาย และ มีรายไดต่้อเดือน��.001-15,���บาทซึ� งสามารถมองถึงภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งและ

เขา้ใจความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่ง ชดัเจนว่าซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ ที�

กล่าวว่าลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที�สําคญัและสถิติที�วดัไดข้องประชากรจะช่วย

กาํหนดตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั�งง่ายต่อการวดัจากตวัแปรอื�นๆและสอดคลอ้งกบั (Makchan.K 

1999) ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบัทศันคติของทนายความต่อการดาํเนินงานโครงการทนายความอาสาประจาํ

ส่วนราชการศึกษาเฉพาะกรณีทนายความในจงัหวดัสงขลาโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งที�เป็นทนายความซึ� งสภา

ทนายความไดรั้บจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความโดยแจง้จดทะเบียนสํานักงานและ

ประกอบอาชีพเป็นทนายความอยู่ในจังหวดัสงขลาพบว่าเพศของทนายความและปริมาณคดีของ

ทนายความไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการดาํเนินงานตามโครงการทนายความอาสาประจาํส่วน

ราชการและพบว่าอายุของทนายความและการรับ รู้ข้อมูลข่าวสารเกี� ยวกับสภาทนายความมี

ความสมัพนัธ์กบัทศันคติต่อการดาํเนินงานตามโครงการทนายความอาสาประจาํส่วนราชการ 

�. การพฒันาศักยภาพทนายความอาสาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดัสระบุรี โดย

ภาพรวม ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามาก  กลุ่มตวัอยา่งเห็นว่ามีความสําคญัเรียงลาํดบัดงันี�  ดา้นคุณภาพ

ของทนายความอาสาดา้นความร่วมมือกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งดา้นกฎหมาย ดา้นการบริการประชาชน

ดา้นสวสัดิการของทนายความอาสาและดา้นนโยบายและการบริหารงานภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก ดา้น

ภาพรวมกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัดา้นคุณภาพของทนายความอาสามากเป็นอนัดับหนึ�งในหกด้าน

อาจเป็นเพราะหัวใจของการเป็นทนายอาสาที�สาํคญัที�สุดคือคุณภาพทนายเพราะถา้เจา้หน้าที�ดาํเนินการ

แกไ้ขปัญหาทนัทีที�มีปัญหาเรื�องการใชบ้ริการดา้นทนายความอาสา เช่นเมื�อเกิดปัญหา เจา้หนา้ที�แนะนาํ

ขั�นตอนการให้บริการแก่ท่านไดท้นัที และเมื�อท่านไม่เขา้ใจขั�นตอนหรือระบบเกี�ยวกบัการใช้บริการ

ทนายความอาสา เจ้าหน้าที�ให้คาํแนะนํา ช่วยเหลือท่านด้วยความเต็มใจและเข้าใจ  การพูดจาของ

เจา้หนา้ที�มีความไพเราะ และสุภาพการบริการจึงเป็นหัวใจของทนายความอาสาสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ (Srichan, 2004) ไดศึ้กษาเรื�องความพึงพอใจของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อโครงการบริการ

ของสภาทนายความ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถามควบคู่กบัการสัมภาษณ์ประชาชนที�มาใช้

บริการหรือเคยมาใชบ้ริการในโครงการ จาํนวน 217 คน พบว่า 1) ประชาชนที�มาใชบ้ริการในโครงการ

ทนายความอาสาช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมากที�สุด  รองลงมา คือโครงการเผยแพร่ความรู้ทาง
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กฎหมาย โครงการทนายความอาสาให้คาํปรึกษาและเขา้ฟังการสอบปากคาํผูต้้องหา และโครงการ

ทนายความอาสาประจาํส่วนราชการ ตามลาํดบั 2) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมาก

เกี�ยวกบับริการของทนายความอาสาในโครงการของสภาทนายความจงัหวดัเชียงใหม่ทั�ง 4 โครงการ

และแต่ละดา้นนั�นผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลดงันี�  

�.� ด้านคุณภาพของทนายความอาสาพบว่าการพัฒนาศักยภาพทนายความอาสาของศาล

เยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากกว่าทุกดา้นในการตอบแบบสอบถามของ

กลุ่มตวัอย่างทั� งหมด ��� คน  กลุ่มตัวอย่างลงความเห็นว่าสําคญัที�สุดคือควรมีประสบการณ์และมี

ความรู้ดา้นกฎหมายในการปฏิบัติงานที�มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Chandraukkarit, 

2013) ไดศึ้กษาเรื�องประสิทธิภาพของทนายความขอแรงกบัเงินรางวลั ซึ� งศึกษาเฉพาะกรณีศาลจงัหวดั

หลงัสวน โดยสรุปผลว่า เงินรางวลัที�ศาลสั�งจ่ายให้แก่ทนายความขอแรงและจิตสํานึกของทนายความ

ขอแรงมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที�ของทนายความขอแรง โดยทนายความขอแรงมีความ

ตั� งใจในการปฏิบติัหน้าที� การเตรียมคดีตํ�ากว่าที�ปฏิบติัหน้าที�ให้แก่ผูเ้สียหายหรือจาํเลยหรือจาํเลยที�

ว่าจา้งทนายโดยตรง 

�.�  ดา้นความร่วมมือกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งพบว่าการพฒันาศกัยภาพทนายความอาสา ของ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ในการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม

ตวัอย่างทั�งหมด ��� คน  กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า ควรจดัสัมมนาและมีการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเนื�องให้

ประชาชนไดรั้บทราบ  และทราบวธีิปฏิบติัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Chunukulpong, 

2011)ไดศ้ึกษาเรื�องการให้บริการประชาชนตามหลกัสังคห วตัถุ 4ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

ดําเนินการโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจกับกลุ่มตัวอย่างที�เป็นประชาชนที�มาใช้บริการที�ศาลเยาวชนและ

ครอบครัวกลาง จาํนวน 209 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบ ซึ� งผลการศึกษาพบว่า 

การให้บริการประชาชนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนเรื�องปัญหาอุปสรรคการให้บริการที�สาํคญัคือ

ปัญหาเรื� ององค์กรขาดบุคลากรที�มีจิตสํานึกในการให้บริการ ขาดการติดต่อประสานงานที�ดี ขาด

ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญในวิชาชีพ ขาดความรู้ ความสามารถ ทาํให้การปฏิบติังานล่าชา้ไม่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

�.� ดา้นกฎหมาย พบว่าการพฒันาศกัยภาพทนายความอาสาของศาลเยาวชนและครอบครัว

จงัหวดัสระบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างทั�งหมด ��� คน  

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น การให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติ กองทุน

ยุติธรรม พ.ศ. 2558 สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสงี�ยม บุญจันทร์ (2552)ได้ทาํการศึกษาเรื� องสภา
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ทนายความกบังานเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยศึกษาหาขอ้มูลจากเอกสารและ

ขอ้เท็จจริงที�มีอยู่จริง แลว้นาํมาวิเคราะห์สาเหตุประเด็นปัญหา ซึ� งผลการศึกษาพบว่าในแง่ขององคก์ร

สภาทนายความนั�น มีการจดัโครงสร้างเพื�องานเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนค่อนขา้งดี แต่มีขอ้จาํกดั

ที�ที�ค่อนขา้งจะเป็นระบบราชการ เพราะการใชเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาลอนัเป็นเงินภาษีของประชาชนที�

ตอ้งตรวจสอบได ้จึงทาํให้เกิดความล่าชา้ในเชิงโครงสร้างอยูบ่า้ง ส่วนตวัทนายความซึ� งเป็นทนายความ

อาสานั�น ถือว่ามีจิตใจรับรู้ภาระการที�ตอ้งช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอยูแ่ลว้ รวมทั�งทนายความที�

อยูใ่นโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายก็พร้อมที�จะทาํหน้าที� แต่ตอ้งพฒันาคุณภาพองคก์รความรู้

แก่ทนายความให้เท่าทนักบัสภาวะที�เปลี�ยนไปด้วยการจัดอบรมทางวิชาการอย่างสมํ�าเสมอ สําหรับ

ประชาชนที�มาขอรับการช่วยเหลือจากสภาทนายวามนั� น ต่างมาด้วยความคาดหวงัที�จะได้รับการ

ช่วยเหลือ เมื�อทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการแล้ว อาจมีความหวงั เกิดความรู้และเขา้ใจถึง

ขอ้กาํหนดของสภาทนายความอยูบ่า้ง ดงัจะพบจากสถิติการมาขอรับคาํปรึกษาและการรับช่วยเหลือที�มี

ขอ้จาํกดัและความแตกต่างกนัมา ถึงอย่างไรก็ดีสภาทนายความก็ยงัตอ้งดาํเนินภารกิจดงักล่าว เพื�อให้

การเผยแพร่และการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนต่อไป และเพิ�มมากขึ�น ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือ

กับองค์กรรัฐอิสระ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู ้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

สํานักงานคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นต้น การปฏิบัติภารกิจดังกล่าว สภาทนายความจะตอ้งกระจายการ

บริหารการจดัการให้ส่วนภูมิภาคตดัสินใจร่วมดว้ย แมจ้ะมีขอ้จาํกดัในเรื�องงบประมาณ สภาทนายความ

ก็ใช้ความพยายามปลูกสํานึกแก่ทนายความให้เห็นความสําคญัในภารกิจการเผยแพร่และช่วยเหลือ

ประชาชนเป็นเบื�องตน้ก่อนจะเห็นแก่ประโยชนส่์วนตน 

�.�  ดา้นการบริการประชาชนพบว่าการพฒันาศกัยภาพทนายความอาสาของศาล 

เยาวชนและครอบครัวจังหวดัสระบุรี โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ในการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม

ตวัอยา่งทั�งหมด ��� คนกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่ามีความสําคญัในดา้นนี� สิ�งที�มีความเห็นมากที�สุด

กระทรวงศึกษาธิการควรบรรจุวิชากฎหมายขั�นพื�นฐานในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั� น

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิรดี โพธิ� พร้อม และคณะ (2550)ได้ศึกษา

ปัญหาความไม่เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรมที�ประชาชนไดรั้บซึ� งมีประเด็นศึกษาเกี�ยวกบัการให้

ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนคดีแพ่งและคดีอาญา ประเด็นปัญหาในคดีอาญาพบว่า แม่

กฎหมายจะได้กาํหนดให้ความคุม้ครองแก่สิทธิของผูต้ ้องหาและจาํเลย โดยให้ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายจัดให้มีทนายความขอแรงก็ตาม แต่ยงัพบว่าปัญหาการจดัทนายขอแรงยงัส่งผลทาํให้บุคคล

ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เสมอภาค เพราะไม่มีการกาํหนดคุณสมบตัิของทนายขอแรง ระบบการคดัเลือก
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และประสิทธิภาพของทนายความ รวมไปถึงค่าตอบแทนที�กาํหนดให้แก่ทนายขอแรง ซึ� งเป็นสิ�งสาํคญั

ในการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน 

�.� ดา้นสวสัดิการของทนายความอาสาพบวา่การพฒันาศกัยภาพทนายความ 

อาสาของศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก ในการตอบแบบสอบถาม

ของกลุ่มตวัอย่างทั�งหมด ��� คนกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นว่ามีความสาํคญัในดา้นนี� สิ�งที�มีความเห็น

มากที�สุดคือสภาทนายความยงัตอ้งมีการทดสอบความรู้ความสามารถ ของทนายความอาสาเพื�อแสดง

ให้เห็นถึงความเชี�ยวชาญสอดคล้องกับงานวิจัยของพรกมล ชูนุกูลพงษ์ (2554)ได้ศึกษาเรื� องการ

ให้บริการประชาชนตามหลกัสังคหวตัถุ 4 ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ดาํเนินการโดยวิธีวิจยั

เชิงสาํรวจกบักลุ่มตวัอยา่งที�เป็นประชาชนที�มาใชบ้ริการที�ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จาํนวน 209 

คน เครื� องมือที�ใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบ ซึ� งผลการศึกษาพบว่า การให้บริการประชาชนใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนเรื� องปัญหาอุปสรรคการให้บริการที�สําคญัคือปัญหาเรื� ององค์กรขาด

บุคลากรที�มีจิตสํานึกในการให้บริการ ขาดการติดต่อประสานงานที�ดี ขาดประสบการณ์และความ

เชี�ยวชาญในวิชาชีพ ขาดความรู้ ความสามารถ ทําให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

2.6 ดา้นนโยบายและการบริหารงานพบว่า   การพฒันาศกัยภาพทนายความอาสาขอศาล 

เยาวชนและครอบครัวจังหวดัสระบุรี โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ในการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม

ตวัอยา่งทั�งหมด ��� คนกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่ามีความสําคญัในดา้นนี� สิ�งที�มีความเห็นมากที�สุด

คือ.มีการจดัตั�งกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอนัมีที�มาของเงินทุนคือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

มีนโยบายให้คาํปรึกษาด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสอดคล้องกบังานวิจยัของชลธิชาเกียรติสุข 

(2554) ไดร้ะบุผลการวิจยัว่าควรมีการจดัตั�งกองทุนเพื�อให้ความช่วยเหลือทางดา้นทนายความโดยให้มี

การหักเงินบางส่วน (เป็นเปอร์เซ็นต์) ของผูท้ี�มีฐานะรํ�ารวยในกระบวนการยุติธรรมเช่นค่าขึ�นศาลค่า

ทนายความนาํมาเขา้กองทุนยติุธรรม 
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ข้อเสนอแนะ 

ผลการวจิยัเรื�อง การพฒันาศกัยภาพทนายความอาสาของศาลเยาวชนและครอบครัว 

จงัหวดัสระบุรี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี�  

1. ดา้นคุณภาพของทนายความอาสาการพฒันาศกัยภาพทนายความอาสาของศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจงัหวดัสระบุรีควรมีสภาทนายความเป็นแหล่งผลิตทนายความและควบคุมความประพฤติ

และจรรยาบรรณของทนายความดูแลการปฏิบตัิงานของทนายความอาสา 

�. ดา้นความร่วมมือกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งการพฒันาศกัยภาพทนายความอาสาของ 

ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระบุรีควรหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในกระบวนการยติุธรรมสาํนักงาน

ตาํรวจแห่งชาติศาลสภาทนายความร่วมกนัทาํงานโดยมี การจดัตั�ง  

3. ดา้นกฎหมาย การพฒันาศกัยภาพทนายความอาสาของศาลเยาวชนและครอบครัว 

จงัหวดัสระบุรี   ควรมีกระทรวงศึกษาธิการควรบรรจุวิชากฎหมายขั�นพื�นฐานในหลกัสูตรการเรียนการ

สอนในระดบัชั�นประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

4. ดา้นการบริการประชาชนการพฒันาศกัยภาพทนายความอาสาของศาลเยาวชนและ 

ครอบครัวจังหวดัสระบุรีควรมีการให้คาํปรึกษาทางโทรศัพท์โดยงบประมาณสนับสนุนจากสภา

ทนายความเพื�อการส่งเสริมการบริการตามขอ้บงัคบัสภาทนายความว่าดว้ยการช่วยเหลือประชาชนทาง

กฎหมาย 

�. ดา้นสวสัดิการของทนายความอาสาการพฒันาศกัยภาพทนายความอาสาของศาล 

เยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระบุรีควรมีควรมีสวสัดิการสนับสนุนที�เหมาะสมกบัค่าครองชีพและ

ปรับปรุงสวสัดิการค่าตอบแทนของทนายอาสาทุกปี 

6. ดา้นนโยบายและการบริหารงานการพฒันาศกัยภาพทนายความอาสาของศาล 

เยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระบุรีควรมีการให้ความช่วยเหลือผูถู้กละเมิดสิทธิมนุษยชนในหมวด 3 

มาตรา 28 พระราชบญัญติักองทุนยติุธรรมและการปล่อย ชั�วคราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในมาตรา29 และ

มาตรา 30 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั�งต่อไป 

เพื�อใหก้ารพฒันาศกัยภาพทนายความอาสาของศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสระบุรี   

มีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอแนะสาํหรับการศึกษาครั� งต่อไป ดงันี�  

1. การศึกษาวิจัยในครั� งนี� มุ่งสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทนายความอาสาของสภา

ทนายความเนื�องจากปัจจุบนัสภาทนายความยงัไม่มีรูปแบบเฉพาะในการพฒันาศกัยภาพทนายความ

อาสาดังนั�นจึงควรมีการนํารูปแบบมาทาํให้เป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามยงัมีทนายความทั�วไปที�สภา

ทนายความจะตอ้งพฒันาให้มีประสิทธิภาพด้วยเช่นเดียวกนัดังนั�นจึงควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดให้

ครอบคลุมถึงกลุ่มทนายความทั�วไปดว้ย 

2. การศึกษาเจาะลึกรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทนายความอาสาในด้านต่างๆเพื�อให้สภา

ทนายความไดพ้ฒันาทนายความอาสาให้มีประสิทธิภาพเพิ�มมากยิ�งขึ�น 

3. ควรมีการศึกษาวิจยัทนายความอาสากบัการให้บริการประชาชนทางดา้นกฎหมายในเขต

อาํนาจศาลในพื�นที�อื�นๆทั�งนี� เพื�อนาํผลการศึกษามาเปรียบเทียบกนั 
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Reducing the Problem of Bullying in Academy 

 

สิทธิพร ภู่นริศ1 

Sittiporn Phunaris 
1อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ 

Lecturer of the Faculty of Law, Faculty of Law, Vongchavalitkul University 

Email: Sittiporn_phu@vu.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

สถานศึกษาเปรียบเสมือนสังคมๆหนึ�งซึ� งประกอบดว้ยบุคคลซึ� งมีที�มาที�หลากหลาย การเรียนรู้

และทาํความเขา้ใจถึงความหลากหลายดงักล่าว รวมทั�งการปฏิบตัิต่อบุคคลที�มีความหลากหลายอยา่ง

เท่าเทียมและเสมอภาคกนัโดยที�ไม่เลือกปฏิบติัยอ่มเป็นหนทางที�ดีในการลดทอนปัญหาการกลั�นแกลง้

ในสถานศึกษา แต่อย่างไรก็ตามหากมีการกลั�นแกลง้เกิดขึ�นในสถานศึกษา การแสวงหาเครื�องมือหรือ

วิธีการในการช่วยเหลือผูที้�ถูกกลั�นแกลง้ให้สามารถเผชิญและรับมือกบัการกลั�นแกลง้อยา่งถูกตอ้งถือว่า

เป็นหนทางที�ดีในการบรรเทาผลกระทบอนัเกิดจากการกลั�นแกลง้ไดเ้ช่นเดียวกนั โดยเฉพาะผลกระทบ

เชิงลบที�ผูถู้กกลั�นแกลง้ไดรั้บ ดงันั�นแนวทางในการลดทอนปัญหาการกลั�นแกลง้ในสถานศึกษาจึงควร

ประกอบดว้ย 3 ขั�นตอน ดงันี�   

ขั�นตอนที� 1 การลดความเสี�ยงของการกลั�นแกลง้  

ขั�นตอนที� 2 การเผชิญหนา้และการรับมือกบัการกลั�นแกลง้ 

ขั�นตอนที� 3 การลดผลกระทบเชิงลบจากการถูกกลั�นแกลง้ 

 

คาํสําคัญ: กลั�นแกลง้, สถานศึกษา, ความเสี�ยง, เผชิญหนา้, การคุกคาม 
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Abstract 

Academy are like society. One which consists of person with various origins. Learning and 

understanding of such diversity Including equal and equal treatment of a diverse workforce without 

discrimination is a good way to reduce the problem of bullying in academy. However, if there is a 

bullying in an academy. Seeking tools or methods to help the victim to face and deal with it properly 

is also a good way to mitigate the effects of bullying. In particular, the negative impact that the 

persecuted has had, so the approach to mitigating the problem of bullying in academy should consist 

of 3 steps: 

Step 1 Reducing the risk of bullying 

Step 2 Confrontation and dealing with bullying 

Step 3 Minimizing the negative effects of bullying 

 

Keywords: bullying, academy, risk, confront, harassment 

 

บทนํา 

การเรียนการศึกษานั�นเป็นพื�นฐานที�สาํคญัที�สุดในการพฒันาสังคม ทั�งนี� เพื�อใหค้นซึ� งเป็นสมาชิก

ของสังคมนั� นสามารถที�จะพฒันาตนเองให้เป็นคนที�มีคุณภาพและสามารถนําพาสังคมไปสู่ความ

เจริญกา้วหนา้ต่อไปในอนาคต ดว้ยเหตุนี�  การเรียนการศึกษาจึงเป็นสิ�งจาํเป็นสําหรับคนทุกคนที�อยู่ใน

สังคม และก็เป็นหน้าที�ที�สาํคญัของทุกสังคมดว้ยเช่นเดียวกนัที�จะตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทุก

คนที�อยูใ่นสังคมของตนเองไดมี้โอกาสเขา้สู่ระบบการเรียนการศึกษา 

ประเทศไทยเป็นหนึ�งในสังคมที�เล็งเห็นถึงความสําคญัของระบบการเรียนการศึกษา โดยประเทศ

ไทยไดเ้ริ�มจดัตั�งโรงเรียนขึ�นอย่างเป็นทางการครั� งแรกในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจ้าอยู่หัว โดยพระองคไ์ดท้รงโปรดเกล้าฯให้มีการจดัตั�งโรงเรียนหลวงขึ�นเป็นแห่งแรก (วรัฎรยา หุ่น

เจริญ, 2545, น. 21-23) ในพระบรมมหาราชวงั ซึ� งก็คือ โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก ซึ� งในเวลาต่อมาได้

เปลี�ยนชื�อมาเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ในช่วงแรกของการเปิดการเรียนการสอนนั�นไดเ้ปิด

สอนรายวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์และวิชาขนบธรรมเนียมราชการ และในเวลาต่อมา พระองคย์งั

ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้ตั� งโรงเรียนหลวงสอนภาษาอังกฤษขึ� นที�พระราชวังนันทอุทยานฝั�งธนบุรี 

โรงเรียนทาํแผนที�ในกรมมหาดเลก็ โรงเรียนฝึกหัดอาจารย ์และต่อมาพระองคไ์ดท้รงโปรดเกลา้ฯใหต้ั�ง
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โรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรทั�วไปขึ�นตามวดัต่างๆ อาทิเช่น โรงเรียนมธัยมวดัเบญจมบพิตร เป็นตน้ 

โดยพระองค์ทรงได้กาํหนดหลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอนด้วยพระองค์เอง โดยโรงเรียน

เหล่านี�อยูใ่นพระบรมราชูปถมัภโ์ดยตรงและไม่ขึ�นตรงต่อกระทรวงธรรมการสมยันั�น  

จากจุดเริ�มตน้ของการจดัตั� งโรงเรียนในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว

ดงักล่าว ประเทศไทยไดข้ยายการจดัตั�งโรงเรียนในระดบัต่าง ๆ โดยในปัจจุบนั ปรากฎว่ามีการเกิดขึ�น

ใหม่ของโรงเรียนและสถานศึกษาในประเทศไทยเป็นจาํนวนกว่า 41,258 แห่ง (สาํนกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ, 2563, ย่อหน้าที�  1) ซึ� งโรงเรียนและสถานศึกษาเหล่านี� เรียกรวมๆกันว่า “สถานศึกษา” 

(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ซึ�งประกอบดว้ย สถานพฒันาเด็กปฐมวยั โรงเรียน ศูนยก์าร

เรียน วิทยาลยั สถาบนั มหาวิทยาลยั และดว้ยความที�มีสถานศึกษาเป็นจาํนวนมากก็เป็นที�แน่นอนว่า

ย่อมมีเหล่านักเรียน นักศึกษาเป็นจาํนวนมากเช่นเดียวกนั เมื�อมีคนมารวมกลุ่มเป็นจาํนวนมากเช่นนี�  

ปัญหาที�ตามมาก็คือ ความขดัแยง้ของคนที�อยูใ่นสังคมเดียวกนัหรือสถานศึกษาเดียวกนั ซึ� งในอดีตเรา

มกัจะได้ยินได้ฟังกนัมาว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาเปรียบเสมือนบ้านหลงัที�สองของเหล่านักเรียน 

นกัศึกษา โดยมีครูบาอาจารยเ์ปรียบเสมือนดั�งบิดามารดา 

แต่อย่างไรก็ตาม เนื�องจากมนุษยน์ั�นได้ชื�อว่าเป็น “สัตว์สังคม” หรือ Man is by nature a social 

animal (Man, as a social animal, 2020, para 2) เพราะมนุษยม์กัจะมีการอาศยัอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นกลุ่ม 

มิได้ใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียวตามลําพังแต่อย่างใด และเนื�องจากมนุษย์ต้องทํากิจกรรมร่วมกันอยู่

ตลอดเวลา จึงตอ้งพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนั ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งการเสริมสร้างความสุข ความมั�นใจ

และความปลอดภยัให้กบัตนเองอยูเ่สมอดว้ย ดงันั�น สังคมจึงเป็นแหล่งรวมศูนยท์างความคิดที�มนุษยไ์ด้

สร้างขึ�นมาเพื�อแสวงหาคาํตอบทุกอยา่งใหก้บัตนเอง สังคมในทุกระดบัชั�นเป็นแหล่งรวมคนหลายๆคน

เข้าด้วยกัน ซึ� งในจาํนวนคนเหล่านั� น แต่ละคนต่างก็มีชีวิต มีจิตวิญญาณ มีความรู้สึกนึกคิดและมี

จุดหมายปลายทางที�แตกต่างกนัออกไป 

จากแนวความคิดดงักล่าวจะเห็นไดว้่า มนุษยห์รือคนเรานั�นมีความหลากหลาย (Diversity) เพราะ

มีแหล่งที�มาที�แตกต่างกนั รวมทั�งมีคุณลกัษณะเฉพาะตวัที�ไม่เหมือนกนัตามแต่ลกัษณะของแต่ละบุคคล 

ซึ� งหากนาํมาพิจารณาในแง่มุมของสังคมที�เป็นสถานศึกษาแลว้ จะเห็นไดถึ้งความหลากหลายดงักล่าว 

อาทิเช่น หากพิจารณาในมุมของความหลากหลายของแหล่งที�มาที�แตกต่างกนั เราจะพบขอ้เท็จจริงว่ามี

นกัเรียน นกัศึกษาที�เรียนและศึกษาอยูท่ั�งในสถานศึกษาของภาครัฐกบัสถานศึกษาของภาคเอกชน หรือ

นักเรียน นักศึกษาที�เรียนและศึกษาในหลักสูตรภาคปกติกับนักเรียน นักศึกษาที� เรียนและศึกษาใน

หลกัสูตรภาคสมทบ เป็นตน้ และหากพิจารณาในมุมของความหลากหลายของคุณลกัษณะเฉพาะตวัที�
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ไม่เหมือนกนัตามแต่ลกัษณะของแต่ละบุคคล เราจะพบขอ้เท็จจริงว่ามีนกัเรียน นกัศึกษาที�มีอายมุากกบั

นักเรียน นักศึกษาที�มีอายุน้อย  หรือนักเรียน นักศึกษาที�เป็นเพศชายกับนักเรียน นักศึกษาที�เป็นเพศ

หญิง หรือนกัเรียน นกัศึกษาที�เป็นเพศทางเลือก เป็นตน้ ความหลากหลายทั�งสองประการดงักล่าว เมื�อ

นาํมาประสานรวมกบัการมนุษยที์�เป็นสัตวส์ังคมที�มีความหลากหลายทางความคิด จึงเป็นบ่อเกิดของ

ปัญหาการกลั�นแกลง้กนัในสถานศึกษา 

 ดังนั�น บทความนี�  ผูเ้ขียนจึงตอ้งการเสนอถึงวิธีการของการลดทอนปัญหาการกลั�นแกลง้ใน

สถานศึกษา โดยการนาํเรื�องของการปฏิบติัที�ไม่เท่าเทียมกนัหรือการเลือกปฏิบติัในความหลากหลาย

ของแหล่งที�มาที�แตกต่างกันหรือความหลากหลายของคุณลักษณะเฉพาะตวัที�ไม่เหมือนกันตามแต่

ลกัษณะของแต่ละบุคคลมาแสดงหรือชี� ให้เห็นว่า กรณีดงักล่าวเป็นสาเหตุสาํคญัประการหนึ� งของการ

กลั�นแกล้งในสถานศึกษา นอกจากนี� เพื�อให้เห็นภาพของโครงสร้างการกลั�นแกล้งได้ชัดเจนยิ�งขึ� น 

ผูเ้ขียนจะนําเรื� องการคุกคามของประเทศองักฤษที�มีลักษณะใกล้เคียงกับการกลั�นแกล้ง แต่มีความ

รุนแรงมากกว่ามาพิจารณาประกอบเปรียบเทียบเพื�อให้ภาพของปัญหาชดัเจนยิ�งขึ�น 

 

การกลั�นแกล้ง (Bully) และการคุกคาม (Harassment) 

 ในส่วนนี�  ผูเ้ขียนจะนําเสนอความหมายของการกลั�นแกล้ง และการคุกคามเป็นลาํดับแรก 

หลงัจากนั�นจะนาํเสนอถึงความแตกต่างของการกลั�นแกลง้กบัการคุกคามเป็นลาํดบัต่อไป 

1.) ความหมายของการกลั�นแกล้ง และการคุกคาม 

บูลลี� (Bully) หรือหลายๆคนแปลเป็นภาษาไทยว่า “การกลั�นแกลง้1” หรือ “การระราน”นั�น มี

ผูใ้ห้ความหมายไวท้ั�งแบบภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ� งผูเ้ขียนจะนาํมาเสนอเป็นตวัอยา่งเพื�อให้

ผูอ่้านไดเ้ห็นภาพของโครงสร้างการกลั�นแกลง้ ดงันี�  

ความหมายที�หนึ� ง การกลั�นแกลง้ หมายถึง พฤติกรรมที�ไม่เป็นที�ยอมรับในสังคม โดยพฤติกรรม

นั�นเป็นความตั�งใจกระทาํให้ผูอื้�นไดรั้บความทุกข ์ความเจ็บปวด เพื�อให้ตนเองรู้สึกมีอาํนาจหรือมีพลงั

เหนือกว่าผูอื้�น อีกทั�งการกระทาํดงักล่าวจะเกิดขึ�นซํ� าๆอย่างต่อเนื�องและมีระยะเวลายาวนาน (มูลนิธิยวุพฒัน์, 

2019, ยอ่หนา้ที� 2)  

ความหมายที�สอง การกลั�นแกลง้ หมายถึง การระราน การให้ร้าย การด่าว่า การข่มแหง หรือการ

รังแกผูอื้�น (สาํนกังานราชบณัฑิตยสภา, 2562) 

                                                 
1 ในบทความนี� คําวา่ “การบูลลี� (Bully)” ผูเ้ขยีนจะใชค้ําวา่ “การกลั �นแกลง้”แทน. 
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ความหมายที�สาม การกลั�นแกลง้ หมายถึง การกระทาํให้บุคคลหนึ� งบุคคลใดไดรั้บความเจ็บใจ

หรือหวาดกลวั โดยการบงัคบัฝืนใจให้บุคคลหนึ� งบุคคลใดนั�นตอ้งกระทาํสิ�งใดสิ�งหนึ�งที�บุคคลดงักล่าว

นั�นไม่ตอ้งการ (Cambridge dictionary, 2020, para 2) 

ความหมายที�สี�  การกลั�นแกล้ง หมายถึง การที�บุคคลหรือกลุ่มบุคคลแสดงพฤติกรรมไม่พึง

ประสงค ์ซึ� งทาํให้บุคคลอื�นรู้สึกไม่สบายใจ ซึ� งรวมไปถึงความรู้สึกหวาดกลวั ความรู้สึกอึดอดัและอบั

อาย ความรู้สึกขุ่นเคือง ความรู้สึกถูกลดทอนคุณค่าในตนเอง (Advisory, Conciliation and Arbitration 

Service, 2020, para 1) 

 ส่วนฮาราสเมนต ์(Harassment) หรือหลายๆคนแปลเป็นภาษาไทยว่า “การคุกคาม2” หรือ “ล่วง

ละเมิด” หรือ “การก่อกวน”นั�น มีผูใ้ห้ความหมายทั�งในแบบภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ� งผูเ้ขียน

จะยกตวัอย่างของความหมายของคาํดงักล่าวเพื�อให้ผูอ่้านได้เห็นภาพของโครงสร้างของการคุกคาม 

ดงันี�  

ความหมายที�หนึ� ง การคุกคาม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคใ์นการล่วงละเมิด 

การคุกคาม กีดกนั ข่มขู่ ไม่เป็นมิตรที�ก่อให้เกิดการขดัขวางการทาํงาน โดยแมไ้ม่มีความตั�งใจ แต่มีผล

ต่อผูถู้กกระทาํในดา้นร่างกายและจิตใจ และให้รวมถึงการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศดว้ย (บริษทั

เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย, ไม่ปรากฎปีที�พิมพ,์ หนา้ที� 4) 

ความหมายที�สอง การคุกคาม หมายถึง พฤติกรรมที�ไม่ชอบด้วยกฎหมายที�กระทาํต่อบุคคลอื�น 

เพื�อให้บุคคลอื�นนั�นเกิดความทุกขท์รมานทางดา้นจิตใจ และรวมไปถึงการติดต่อ หรือการดูแคลน หรือ

การสัมผสัร่างกายของบุคคลอื�นโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร (Cambridge dictionary, 2020, para 2) 

ความหมายที�สาม การคุกคาม หมายถึง การกระทาํที�ไม่พึงประสงคที์�เกี�ยวขอ้งกบัลกัษณะที�ไดรั้บ

การคุ้มครอง ซึ� งมีจุดประสงค์หรือผลกระทบจากการละเมิดศักดิ� ศรีของแต่ละบุคคล หรือสร้าง

สภาพแวดล้อมที�ข่มขู่เป็นศตัรูทาํให้เสื�อมเสียชื�อเสียง น่าอับอาย หรือน่ารังเกียจสําหรับบุคคลนั� น 

(Advisory, Conciliation and Arbitration Service, 2020, para 1) 

2.) ความแตกต่างของการกลั�นแกล้ง และการคุกคาม 

จากความหมายของการกลั�นแกลง้และการคุกคามดงักล่าวขา้งตน้นั�น สิ�งที�เห็นไดอ้ยา่งหนึ�ง ก็คือ 

การกลั�นแกลง้นั�นยงัไม่อาจถือว่าเป็นสิ�งที�ผิดกฎหมายอยา่งชดัเจน การกลั�นแกลง้เป็นเพียงพฤติกรรมที�

ไม่เหมาะสมและที�ไม่สมควรกระทาํต่อบุคคลอื�น ซึ� งไม่เหมือนกบัการคุกคามที�ประเทศอังกฤษระบุ

                                                 
2 ในบทความนี� คาํวา่ “การฮาราสเมนต ์(Harassment)” ผูเ้ขยีนจะใชค้ําว่า “การคุกคาม”แทน. 
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อย่างชัดเจนว่าเป็นสิ�งที�ผิดกฎหมาย โดยกฎหมายของประเทศองักฤษที�ระบุว่าการคุกคามเป็นสิ� งผิด

กฎหมาย กคื็อ พระราชบญัญตัิส่งเสริมความเท่าเทียม ค.ศ.2010 (The Equality Act 2010) 

เหตุผลประการหนึ�งที�ทาํให้ความหมายของการกลั�นแกลง้และการคุกคามนั�นมีลกัษณะที�แตกต่าง

ไม่เหมือนกนั ก็คือ ความหมายดังกล่าวได้ยึดโยงกบัความคิดของการคุม้ครองความหลากหลายของ

คุณลกัษณะเฉพาะตวัที�ไม่เหมือนกนัตามแต่ลกัษณะของแต่ละบุคคล ซึ� งในประเทศอังกฤษได้มีการ

บญัญติักฎหมายเพื�อรองรับความหลากหลายของคุณลกัษณะนี�  โดยเรียกว่า “protected characteristics” 

ซึ� งคุณลกัษณะเฉพาะตวัที�ไม่เหมือนกนัตามแต่ลกัษณะของแต่ละบุคคลที�ไดรั้บความคุม้ครองนั�นมีอยู่

ดว้ยกนั 9 ลกัษณะ อนัไดแ้ก่ (University of Sheffield, 2020, para 1) 

(1) อาย ุ(age)  

(2) การแปลงเพศสภาพ (gender reassignment)  

(3) สถานะ เช่น สมรสหรือพลเมือง (being married or in a civil partnership)  

(4.) ตั�งครรภ ์(being pregnant or on maternity leave)  

(5) ภาวะทุพพลภาพ (disability) 

(6) ชาติพันธ์ุ หรือเชื�อชาติ หรือสัญชาติ (race including colour, nationality ,ethnic or national 

origin)  

(7) ศาสนาหรือความเชื�อ (religion or belief)  

(8) เพศ (sex) 

(9) รสนิยมทางเพศ (sexual orientation) 

จากคุณลกัษณะเฉพาะตวัที�ไม่เหมือนกนัตามแต่ลกัษณะของแต่ละบุคคลที�ได้รับความคุม้ครอง

ตามกฎหมายองักฤษนั� น ผูเ้ขียนเห็นว่ามีลกัษณะที�สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2560 มาตรา 27 ที�บัญญติัว่า “...การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุ

ความแตกต่างในเรื�องถิ�นกาํเนิด เชื�อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ

ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื�อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น

ทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื�นใดจะกระทาํมิได ้...” ซึ� งจากบทบญัญติั

แห่งรัฐธรรมนูญดงักล่าวจะเห็นไดว้่ารัฐธรรมนูญไดใ้ห้การคุม้ครองคุณลกัษณะเฉพาะตวัเช่นเดียวกนั3 

                                                 
3 แต่อาจจะมคีวามเห็นแย้งวา่ การคุม้ครองตามรฐัธรรมนูญดงักล่าวมลีักษณะกวา้งกวา่ที�กฎหมายของประเทศองักฤษให้

ความคุม้ครองไว ้เชน่ ภาษา การศกึษาอบรม ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม เป็นตน้. 
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จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการกลั�นแกล้งและการคุกคามนั� นมีลักษณะที�

คลา้ยคลึงกนัตรงที�การกระทาํทั�งสองอยา่งนั�นเป็นพฤติกรรมที�ไม่เหมาะสมและที�ไม่สมควรที�กระทาํต่อ

บุคคลอื�น เพื�อใหบุ้คคลนั�นไดรั้บความทุกข ์ความเสียหายทางดา้นจิตใจเป็นสาํคญั ไม่ว่าเป็นการอบัอาย

ขายหนา้ หรือรู้สึกนอ้ยเนื�อต ํ�าใจ หรือรู้สึกดอ้ยคุณคา่ในตนเอง เป็นตน้  

แต่อยา่งไรก็ตาม หากพฤติกรรมดงักล่าวนั�นเขา้ไปกระทบกระทั�งถึงคุณลกัษณะเฉพาะตวัที�ไม่

เหมือนกนัตามแต่ลกัษณะของแต่ละบุคคลและคุณลกัษณะเฉพาะตวันั�นไดรั้บการรับรองคุม้ครองตาม

กฎหมายแลว้ ทั�งนี� ไม่ว่าจะเป็นเรื�องถิ�นกาํเนิด เชื�อชาติ เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 

ความเชื�อทางศาสนา การกระทําดังกล่าวก็อาจจะเข้าลักษณะของการคุกคามซึ� งเป็นความผิดตาม

กฎหมายได ้หรืออาจกล่าวไดอี้กนยัหนึ� ง ก็คือ การกลั�นแกลง้นั�นเป็นส่วนหนึ�งของการคุกคามและการ

กลั�นแกล้งจะกลายมาเป็นการคุกคามซึ� งถือว่าเป็นสิ�งที�ผิดกฎหมายทันที หากการกลั�นแกลง้นั� นไป

เกี�ยวขอ้งกบัคุณลกัษณะเฉพาะตวัที�ไม่เหมือนกนัตามแต่ลกัษณะของแต่ละบุคคลที�กฎหมายรับรองและ

ให้ความคุม้ครอง ซึ� งในกรณีของประเทศไทยนั�น อาจพิจารณาตวัอย่างของการกลั�นแกลง้ที�กลายเป็น

การคุกคามไดใ้นกรณีของ “การคุกคามทางเพศ4” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 ที�บญัญติัติว่า 

“ผูใ้ดกระทาํดว้ยประการใด ๆ ต่อผูอื้�น อนัเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทาํให้ไดรั้บความอบั

อายหรือเดือดร้อนรําคาญ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 

ถา้การกระทาํความผิดตามวรรคหนึ� งเป็นการกระทาํในที�สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกาํนัล

หรือเป็นการกระทาํอนัมีลกัษณะส่อไปในทางที�จะล่วงเกินทางเพศ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ� ง

เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ�งหมื�นบาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ...”  

ส่วนกรณีของการคุกคามลกัษณะอื�นคงเป็นสิ�งทา้ทายที�นกักฎหมายตอ้งทาํการศึกษาและคน้ควา้

หาคาํตอบต่อไป 

นอกจากความแตกต่างกนัดงักล่าวแลว้ การกลั�นแกลง้กบัการคุกคามยงัมีความแตกต่างกนัในอีก

หลายลกัษณะ ซึ� งผูเ้ขียนขอนําผลการศึกษาของนักวิชาการของมหาวิทยาลยัเซาแทมป์ตัน ประเทศ

องักฤษที�ไดแ้ยกความแตกต่างของการกลั�นแกลง้กบัการคุกคามไว ้ดังนี�  (University of Southampton, 

2020, para 1) 

                                                 
4 แต่มีนักวชิาการบางส่วนเห็นว่ามาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญานั �นไม่สามารถที�จะนํามาใชก้ับกรณีของการ

คุกคามทางเพศได ้
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(1) การกลั�นแกลง้นั�น ส่วนใหญ่มกัจะเป็นเรื�องทางดา้นจิตใจ ส่วนทางดา้นร่างกายจะพบไดน้อ้ย

ครั� ง ในขณะที�การคุกคามนั�น ส่วนใหญ่จะเป็นการใชพ้ละกาํลงัทางร่างกายที�เหนือกว่า เช่น การสัมผสั

ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น หรือพื�นที�ส่วนตวัของผูท้ี�ถูกกลั�นแกลง้ 

(2) การกลั�นแกลง้นั�น ผูที้�ถูกกลั�นแกลง้มกัจะเป็นผูที้�มีจุดสนใจหรือมีความโดดเด่นอยา่งใดอย่าง

หนึ� ง ในขณะที�การคุกคามนั� นจะมุ่งเน้นเป้าหมายไปที�ความแตกต่างในคุณลักษณะเฉพาะตัวที�ไม่

เหมือนกนัตามแต่ลกัษณะของแต่ละบุคคล เช่น เพศ เชื�อชาติ หรือเพศวิถี เป็นตน้ 

(3) การกลั�นแกลง้นั� น บ่อยครั� งของผูที้�ถูกกลั�นแกลง้จะไม่รู้ตวัหรือรู้สึกตวัชา้ว่าตนเองถูกกลั�น

แกลง้ ในขณะที�การคุกคามนั�น โดยปกติผูท้ี�ถูกคุกคามมกัรู้ตวัโดยทนัทีวา่ตนเองถูกคุกคาม 

(4) การกลั�นแกลง้นั� น มกัจะเป็นการกล่าวถอ้ยคาํวิพากษ์วิจารณ์ที�ไม่รุนแรง หรือไม่เป็นธรรม 

หรือไม่เหมาะสม ในขณะที�การคุกคามนั�นมกัจะเป็นการใชถ้อ้ยคาํที�รุนแรงเสมอ 

(5) การกลั�นแกลง้นั�น ผูที้�กระทาํมกัจะตอ้งการควบคุมคนที�ถูกกลั�นแกลง้ ซึ� งหากไม่ไดด้ั�งใจก็จะ

พยายามขบัไสไล่ส่งออกไป ในขณะที�การคุกคามนั�น ผูท้ี�คุกคามมกัจะตอ้งการครอบครองผูที้�ถูกคุกคาม 

(6) การกลั�นแกลง้นั�น มกัจะเกิดในพื�นที�ส่วนตวัที�ไม่มีใครรู้เห็น ในขณะที�การคุกคามนั�นมกัจะ

กระทาํโดยเปิดเผยในที�สาธารณะ 

(7) การกลั�นแกลง้นั�น ผูที้�ตกเป็นเป้าหมายมกัจะเป็นผูที้�มีความเขม้แขง็ ในขณะที�การคุกคามนั�นผู ้

ที�ตกเป็นเป้าหมายมกัจะเป็นผูที้�อ่อนแอและตกเป็นเหยื�อไดง่้าย 

จากขอ้เท็จจริงที�กล่าวมาขา้งตน้นั�น ผูเ้ขียนขอสรุปความหมายของการกลั�นแกลง้กบัการคุกคาม 

ดงันี�  

การกลั�นแกล้ง หมายถึง การแสดงพฤติกรรมที�ไม่เหมาะสมที�กระทาํต่อบุคคลหนึ� งบุคคลใด 

เพื�อใหบุ้คคลนั�นไดรั้บความเสียหายทั�งทางกายหรือทางจิตใจ 

การคุกคาม หมายถึง การกระทาํหรือการแสดงพฤติกรรมที�ไม่เหมาะสมที�กระทาํต่อบุคคลหนึ� ง

บุคคลใด เพื�อให้บุคคลนั� นได้รับความเสียหายทั� งทางกายหรือทางจิตใจ โดยอาศยัความแตกต่างใน

คุณลกัษณะเฉพาะตวัที�ไม่เหมือนกนัตามแต่ลกัษณะของแต่ละบุคคล 

 

การลดทอนปัญหาการกลั�นแกล้งในสถานศึกษา 

 จากความหมายของการกลั�นแกลง้และการคุกคามในตอนตน้นั�น จะเห็นได้ว่าสาเหตุสําคญั

ประการหนึ�งของการกลั�นแกลง้และการคุกคามนั�นเกิดจากความหลากหลายที�มีอยูใ่นตวัของบุคคล และ

หากความหลากหลายนี� ไดรั้บการปฏิบติัที�ไม่เท่าเทียมกนัหรือไดรั้บการปฏิบติัที�ไม่เป็นธรรมก็อาจเป็น
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แรงกระตุน้หรือผลกัดนัใหค้วามหลากหลายนี�กลายเป็นปัญหาการกลั�นแกลง้ในสถานศึกษาได ้หรืออาจ

กล่าวอีกนยัหนึ�งก็คือ มีการเลือกปฎิบตัิจากความหลากหลายนั�น ซึ� งความหลากหลายในที�นี�สามารถที�จะ

แยกออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

(1) ความหลากหลายของแหล่งที�มาที�แตกต่างกนัของแต่ละบุคคล 

(2) ความหลากหลายของคุณลกัษณะเฉพาะตวัที�ไม่เหมือนกนัตามแต่ลกัษณะของแต่ละบุคคล 

ดงันั�น วิธีการของการลดทอนปัญหาการกลั�นแกลง้ในสถานศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงความ

หลากหลายดงักล่าวนี�ดว้ย ดว้ยเหตุนี�  วิธีการลดทอนปัญหาดงักล่าวจึงมีอยู ่� ขั�นตอน อนัไดแ้ก่  

ขั�นตอนที� � การลดความเสี�ยงของการกลั�นแกลง้ (Reducing risks)  

ขั�นตอนที� � การเผชิญหนา้และการรับมือกบัการกลั�นแกลง้ (Combatting bullying) และ 

ขั�นตอนที� � การลดผลกระทบเชิงลบจากการถูกกลั�นแกลง้ (Buffering negative impact) 

1) ขั�นตอนที� � การลดความเสี�ยงของการกลั�นแกล้ง (Reducing risks)  

สถานศึกษานั�นเป็นหน่วยงานหนึ�งที�มีความสาํคญัในการพฒันาประเทศ ทั�งนี� เพราะสถานศึกษามี

หน้าที�ในการให้บริการสาธารณะในรูปแบบของการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียน 

นกัศึกษา ซึ� งผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวใ้นตอนตน้แลว้ว่า สถานศึกษาตามกฎหมายนั�น ไดแ้ก่ สถานพฒันาเด็ก

ปฐมวยั โรงเรียน ศูนยก์ารเรียน วิทยาลยั สถาบนั มหาวิทยาลยั โดยสถานศึกษาเหล่านี�อาจจะเป็นของ

ภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ได ้

สถานศึกษาเป็นแหล่งรวมของความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของแหล่งที�มาที�

แตกต่างกันของบุคคลที�อยู่ในสถานศึกษา อันได้แก่ บุคลากรที�ทาํหน้าที�ภายในสถานศึกษา เช่น 

บุคลากรที�ทาํหน้าที�ในการบริหารงานสถานศึกษา บุคลากรที�ทาํหน้าที�ในการถ่ายทอดองคค์วามรู้และ

สรรค์สร้างกิจกรรมทางวิชาการ หรือบุคลากรที�ทาํหน้าที�ในการสนับสนุนงานดา้นต่าง ๆ นอกจากนั�น

ยงัมีนกัเรียน นกัศึกษาซึ� งเป็นผูเ้ขา้รับบริการดา้นการศึกษาตามหลกัสูตรหรือสาขาวิชาที�มีที�มาที�แตกต่าง

กนัด้วย นอกจากความหลากหลายของบุคคลที�อยูใ่นสถานศึกษาที�มีแหล่งที�มาที�แตกต่างกนัแลว้ บุคคล

ที�อยูใ่นสถานศึกษาดงักล่าวนั�นยงัประกอบไปดว้ยบุคคลที�มีคุณลกัษณะเฉพาะตวัที�ไม่เหมือนกนัตามแต่

ลกัษณะของแต่ละบุคคลที�แตกต่างกนัอีก ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในเรื�องเพศ อายุ เชื�อชาติ สัญชาติ 

ศาสนา เพศวิถี ความพกิาร เป็นตน้  

จากความหลากหลายในสถานศึกษาดงักล่าวนั�นอาจจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ขึ�นได ้ถา้หากว่าใน

สถานศึกษาได้มี    การเลือกปฎิบัติ (Discrimination) ที�ไม่เท่าเทียมกันหรือไม่เป็นธรรมต่อบุคคลที�มี

ความหลากหลายดังกล่าว ความขดัแยง้ที�เกิดขึ�นนั�นอาจจะเป็นบ่อเกิดของความไม่พอใจและนาํมาซึ� ง
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การกลั�นแกลง้กนัในที�สุด และหากการกลั�นแกลง้มีความรุนแรงมากขึ�นก็อาจจะกลายเป็นการคุกคามได้

เช่นกนั  

ยกตวัอย่างเช่น กรณีที�หัวหน้าหรือผูบ้งัคบับญัชาเลือกปฏิบติัต่อหัวหน้าหรือผูบ้งัคบับญัชาด้วย

กนัเอง หรือกรณีที�หวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชาเลือกปฏิบตัิต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ว่าจะเป็นคณาจารย ์ครู 

หรือเจา้หน้าที� หรือกรณีเพื�อนร่วมงานเลือกปฏิบติัต่อเพื�อนร่วมงานดว้ยกนัเอง หรือกรณีที�คณาจารย ์ครู

เลือกปฏิบตัิต่อนักเรียน นักศึกษา หรือกรณีที�นักเรียน นกัศึกษาเลือกปฏิบติัต่อเพื�อนนักเรียน นกัศึกษา

ดว้ยกนั เป็นตน้  

ดงันั�น วตัถุประสงคห์ลกัของการลดทอนปัญหาการกลั�นแกลง้ในสถานศึกษาจึงอยู่ที�การสร้าง

ความรู้และความเข้าใจถึงความหลากหลายของบุคคลที�มีแหล่งที�มาที�หลากหลายหรือบุคคลที�มี

คุณลกัษณะเฉพาะตวัที�ไม่เหมือนกนัตามแต่ลกัษณะของแต่ละบุคคลที�แตกต่างกนั แต่ตอ้งมาอาศยัอยูใ่น

สถานศึกษานั� น ๆ ร่วมกัน ทั� งนี� เพื�อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมและเป็นธรรมให้เกิดขึ� นใน

สถานศึกษา และเพื�อให้บุคลากรที�มีความหลากหลายเหล่านั� นได้รับการปฏิบัติที�เท่าเทียมกันโดย

ปราศจากการเลือกปฏิบติัหรือกีดกนัโดยไม่เป็นธรรม  

ด้วยเหตุนี�  สถานศึกษาจึงควรมี “กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัว่าด้วยความเท่าเทียมกนัของบุคคลที�มี

ความหลากหลาย”  โดยคาํนึงถึงบริบทแห่งกฎหมายเพื�อไม่ให้กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัดงักล่าวกลบักลาย

มาเป็นการเลือกปฎิบติัและสร้างความไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรม อีกทั�งเพื�อให้กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบันี�

เป็นกฎเกณฑ์ภายในของสถานศึกษาโดยบุคลากรต่างๆของสถานศึกษาสามารถที�จะนํากฎเกณฑ์

ดงักล่าวนี� ไปใชป้ฎิบติังานได ้ในขณะเดียวกนัสถานศึกษาควรที�จะทาํการศึกษากฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั

ต่างๆของตนเองว่ามีกฎ ระเบียบ ขอ้บังคบัใดๆที�สร้างความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างบุคลากรภายใน

สถานศึกษาหรือไม่ ถา้หากมีจะไดท้าํการแกไ้ขปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัเหล่านั�นให้มีความเท่า

เทียมกนัเพื�อลดทอนปัญหาที�อาจจะเกิดขึ�นในอนาคต 

แต่อยา่งไรก็ตาม แมส้ถานศึกษาจะมีกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัว่าดว้ยความเท่าเทียมกนัของบุคคลที�มี

ความหลากหลายดังกล่าวแล้ว แต่การสร้างความรู้ ความเข้าใจในความหลากหลายนั� นถือว่าเป็น

สิ�งจาํเป็นเพราะจะทาํให้รู้ถึงปัญหาและผลกระทบที�จะเกิดขึ�นจากความไม่เท่าเทียมกนั ดงันั�น การสร้าง

หลักสูตรการอบรมในเรื� องดังกล่าวให้กับบุคลากรซึ� งเป็นผูบ้ริหาร บุคลากรด้านวิชาการและด้าน

สนับสนุน รวมไปถึงหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื� องดังกล่าวให้กับนักเรียน นักศึกษาที�อยู่ใน

สถานศึกษาจึงเป็นสิ�งจาํเป็น 
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นอกจากนี�  สถานศึกษาควรมีการจัดตั�งคณะกรรมการว่าด้วยความเท่าเทียมในสถานศึกษาขึ�น 

ทั�งนี� เพื�อทาํหน้าที�กาํหนดแนวทางในการส่งเสริมความเท่าเทียมกนัภายในสถานศึกษา เสนอแนะการ

ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย       ความเท่าเทียมกันของบุคคลที� มีความหลากหลายภายใน

สถานศึกษา รวมไปถึงการลงโทษบุคคลที�ทาํการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัดงักล่าวดว้ย 

ในส่วนของระบบอาจารยที์�ปรึกษาหรือครูประจาํชั� นนั� น เนื�องจากอาจารยท์ี�ปรึกษาหรือครู

ประจาํชั�นมีความใกลชิ้ดกบันักเรียน นักศึกษา รวมทั�งนักเรียน นักศึกษามีความเชื�อมั�นและไวว้างใจ

มากกว่าบุคลากรส่วนอื�นๆของสถานศึกษา การรับรู้และรับทราบปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัในกลุ่ม

ของนักเรียน นักศึกษาจึงมีความรวดเร็ว ดังนั� น อาจารยที์�ปรึกษาหรือ  ครูประจาํชั�นจึงเป็นบุคคลที�

เหมาะสมในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นความเท่าเทียมกนัในความหลากหลาย ทั�งนี� ไม่ว่าจะดาํเนินการ

ในลกัษณะรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  

นอกจากนี�  สถานศึกษาควรจดักิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมกนัใหก้บันกัเรียน นกัศึกษา ซึ� งอาจ

เป็นกิจกรรมในรูปแบบค่ายหรือกิจกรรมในรูปแบบอื�นเพื�อให้นักเรียน นักศึกษาไดมี้เวทีและพื�นที�ใน

การพูดคุย แลกเปลี�ยนความคิดเห็น รวมทั�งเสนอขอ้เสนอแนะในเรื�องการเลือกปฎิบตัิที�ไม่เท่าเทียมกนั

และความไม่เป็นธรรมที�เกิดขึ�นในสถานศึกษา เป็นตน้ 

 จากขอ้เสนอดังกล่าว ผูเ้ขียนเห็นว่าน่าจะช่วยลดความเสี�ยงของการกลั�นแกลง้ที�เกิดขึ�นหรือ

อาจจะเกิดขึ�นให้กบับุคลากร นกัเรียน นกัศึกษาในสถานศึกษาได ้

2) ขั�นตอนที� � การเผชิญหน้าและการรับมือกับการกลั�นแกล้ง (Combatting bullying) 

ตามที�ได้กล่าวไวใ้นตอนต้นว่า สาเหตุสําคญัประการหนึ� งของการกลั�นแกล้งเกิดจากความ

หลากหลาย ทั�งนี� ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของแหล่งที�มาที�แตกต่างกนัและความหลากหลายของ

คุณลกัษณะเฉพาะตวัที�ไม่เหมือนกนัตามแต่ลกัษณะของแต่ละบุคคลที�แตกต่างกนั  

แต่อย่างไรก็ตาม เมื�อมีการกลั�นแกลง้เกิดขึ�นในสถานศึกษาแลว้ สถานศึกษานั�นควรมีมาตรการ

หรือหามาตรการเพื�อให้ผูที้�ถูกกลั�นแกลง้นั�นมีช่องทางในการเผชิญหน้าหรือรับมือกบัการกลั�นแกลง้

ดังกล่าว ทั� งนี� เพื�อมิให้ผูถู้กกลั�นแกลง้เลือกวิธีการในการเผชิญหน้าหรือรับมือที�ไม่เหมาะสมในการ

แกไ้ขปัญหาดงักล่าวด้วยตนเอง เพราะวิธีการแก้ไขปัญหานั�นอาจจะใช้ความรุนแรงตอบโต้ผูท้ี�กลั�น

แกลง้ตนเองดั�งที�เคยปรากฎเป็นข่าวทางหนงัสือพิมพก์ไ็ด ้

ดงันั�น คณะกรรมการว่าดว้ยความเท่าเทียมในสถานศึกษาของสถานศึกษานั�น ตอ้งมีกระบวนการ

ในการแกไ้ขปัญหาการกลั�นแกลง้ในสถานศึกษา โดย (1) การสร้างระบบรับเรื�องร้องเรียนปัญหาการ

กลั�นแกลง้ผ่านช่องทางต่าง ๆ (2) การแต่งตั� งคณะอนุกรรมการเพื�อทาํหน้าที�สอบสวนและระงับขอ้
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พพิาทปัญหาการกลั�นแกลง้ที�เกิดขึ�นในสถานศึกษา และ (3) การกาํหนดมาตรการในการลงโทษบุคคลที�

กระทาํการกลั�นแกลง้ ทั�งนี� เพื�อไม่ให้ปัญหาการกลั�นแกลง้ลุกลามและรุนแรงขึ�นจนอาจจะกลายเป็นการ

คุกคามซึ� งอาจจะเป็นความผดิทางกฎหมายได ้ 

นอกจากคณะกรรมการว่าด้วยความเท่าเทียมในสถานศึกษาของสถานศึกษาจะต้องสร้าง

กระบวนการในการแกไ้ขปัญหาการกลั�นแกลง้ในสถานศึกษาแลว้ ยงัมีบุคลากรอีกกลุ่มหนึ�งที�มีบทบาท

หน้าที�สําคญัและใกล้ชิดกับนักเรียน นักศึกษา  ซึ� งก็คือ อาจารยท์ี�ปรึกษาและครูประจําชั� น ดังนั� น 

บทบาทที�ดีของบุคคลดงักล่าว คือ การทาํหนา้ที�ไกล่เกลี�ยและระงบั         ขอ้พิพาทปัญหาการกลั�นแกลง้

แบบสมานฉนัทเ์พราะสามารถดาํเนินการไดโ้ดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี�  ทางสถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่ายงานภายนอกเพื�อจดักิจกรรม

การอบรมใหค้วามรู้ในเรื�องแนวคิดและทศันคติต่าง ๆ เกี�ยวกบัการเผชิญหนา้และการรับมือกบัการกลั�น

แกลง้ ในขณะเดียวกนั ในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษานั�นก็ควรจัดกิจกรรมในลกัษณะการสัมมนาเชิง

ปฎิบติัการให้ความรู้ ความเขา้ใจกบัพ่อแม่ ผูป้กครองของนักเรียน นักศึกษาเพื�อให้ร่วมเป็นส่วนหนึ� ง

ของกระบวนการของการเผชิญหนา้และการรับมือกบัการกลั�นแกลง้ในสถานศึกษา เช่น การไกล่เกลี�ย

ขอ้พิพาทจากการกลั�นแกลง้โดยพ่อแม่ หรือผูป้กครอง เป็นตน้ 

การสร้างกระบวนการในการแกไ้ขปัญหาการกลั�นแกลง้ขึ�นในสถานศึกษาดงักล่าวจะทาํให้การ

แกไ้ขปัญหาดงักล่าวเป็นระบบ ซึ� งส่งผลใหบุ้คคลที�ถูกกลั�นแกลง้มีช่องทางในการแกไ้ขปัญหาที�ตนเอง

ประสบอยู ่โดยไม่ตอ้งใชวิ้ธีการรุนแรงเพื�อตอบโตบุ้คคลที�มากลั�นแกลง้ตนเอง 

3) ขั�นตอนที� � การลดผลกระทบเชิงลบจากการถูกกลั�นแกล้ง (Buffering negative impact) 

จากที�ได้กล่าวไวใ้นตอนต้นแล้วว่า ผลของการถูกกลั�นแกล้งนั� นจะส่งผลกระทบหรือความ

เสียหายทางดา้นจิตใจมากกว่าทางดา้นร่างกาย ดงันั�น การหาวิธีการในการเยยีวยาและฟื� นฟูจิตใจใหแ้ก่ผู ้

ที�ถูกกลั�นแกลง้จึงเป็นสิ�งที�มีความสาํคญัอยา่งยิ�ง  

ผลกระทบที� เกิดขึ� นต่อจิตใจของผูที้�ถูกกลั�นแกล้งนั� น อาทิเช่น ความรู้สึกโทษตนเอง หรือ

ความรู้สึกโทษปมด้อยของตนเอง หรือความรู้สึกโกรธและเกลียดชังผูที้�กลั�นแกล้งตนเอง หรือ

ความรู้สึกต่อต้านสังคมที�ตนเองอาศัยอยู่ เป็นตน้ ความรู้สึกต่างๆเหล่านี� เปรียบเสมือนเปลวไฟหรือ

ระเบิดที�รอเวลาปะทุและลุกไหม ้หรือรอเวลาที�จะระเบิดออกมา ดังนั�น หากไม่มีกระบวนการฟื� นฟู

จิตใจและใหก้าํลงัใจผูท้ี�ถูกกลั�นแกลง้แลว้ ความเสียหายที�ตามมาก็อาจจะเป็นสิ�งที�ไม่อาจคาดคิดได ้ไม่

ว่าจะเป็นกรณีผูท้ี�ถูกกลั�นแกลง้ทาํร้ายร่างกายตนเอง หรือผูท้ี�ถูกกลั�นแกลง้ลงมือตอบโตผู้ที้�กลั�นแกลง้

ตนเองด้วยวิธีการที�มีความรุนแรงระดับน้อยไปจนถึงระดับมาก หรือผูท้ี�ถูกกลั�นแกลง้หลบหนีจาก
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ปัญหาโดยการยา้ยสถานศึกษา เป็นตน้ แต่ไม่ว่าผูที้�ถูกกลั�นแกลง้จะเลือกวิธีการใดก็ตาม กไ็ม่สามารถที�

จะลดผลกระทบจากการที�ตนเองถูกกลั�นแกลง้ได้ ดงันั�น สถานศึกษาจะตอ้งสร้างกระบวนการในการ

สร้างภูมิคุม้กนัและการฟื� นฟูเยยีวยาจิตใจให้กบัผูที้�ถูกกลั�นแกลง้ ทั�งนี� เพื�อไม่ให้ผลกระทบที�เกิดจากการ

ถูกกลั�นแกลง้ลุกลามขยายใหญ่มากกว่าที�เป็นอยู ่

กระบวนการของการลดผลกระทบทางดา้นจิตใจให้แก่ผูที้�ถูกกลั�นแกลง้นั�นตอ้งเริ�มตั�งแต่ภายใน

สถานศึกษา กล่าวคือ สถานศึกษาควรจะมีหน่วยงานให้คาํปรึกษาให้กบับุคลากร นักเรียน นักศึกษา 

เพื�อให้บุคคลดงักล่าวสามารถบอกเล่าปัญหา การถูกกลั�นแกลง้และขอคาํปรึกษาเพื�อหาทางแกไ้ขปัญหา

ดังกล่าว และในกรณีผูที้�ถูกกลั�นแกล้งเป็นนักเรียน นักศึกษานั� น ควรจะมีอาจารยท์ี�ปรึกษาหรือครู

ประจาํชั�นเขา้มาทาํหน้าที�ให้คาํปรึกษาร่วมด้วย เพราะอาจารยที์�ปรึกษาหรือครูประจาํชั�นจะรู้จักและ

ใกลชิ้ดกับนักเรียน นักศึกษา ดังนั� น การรับทราบปัญหาและการเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาใน

เบื�องตน้กจ็ะกระทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

นอกจากนี�  เพื�อให้บุคคลที�ทาํหนา้ที�ดงักล่าวสามารถให้คาํปรึกษาในเรื�องการฟื� นฟูเยียวยาจิตใจ

ให้กบัผูที้�ถูกกลั�นแกลง้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง สถานศึกษาตอ้งประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกที�

เกี�ยวขอ้งกบัการลดผลกระทบเชิงลบจากการถูกกลั�นแกลง้ เพื�อจะไดด้าํเนินการจดักิจกรรมการอบรมให้

ความรู้กบับุคลากร นักเรียน นักศึกษา เพราะบุคคลดงักล่าวจะไดน้าํความรู้ที�ได้รับมาใชเ้ยยีวยา รักษา

สภาพจิตใจของตนเอง และ/หรือนําความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้เพื�อนๆที�ประสบปัญหา รวมทั� ง

ผูป้กครองที�ใกลชิ้ดกบับุคคลที�ประสบปัญหาดว้ย 

ดังนั�น กระบวนการของการลดผลกระทบทางด้านจิตใจให้แก่ผูที้�ถูกกลั�นแกลง้ดังกล่าว ถือว่า

เป็นการสกดักั�นไม่ให้ปัญหาการกลั�นแกล้งลุกลามใหญ่โตขึ�น และทาํให้ผูท้ี�ถูกกลั�นแกลง้ได้รับการ

เยยีวยา รักษาสภาพจิตใจของตนเองโดยวิธีที�ถูกตอ้ง เพราะถา้ปัญหาลุกลามใหญ่โต สถานศึกษาอาจจะ

ตอ้งสูญเสียบุคคลเหล่านี�ไปเพราะอาจเกิดการตดัสินใจลาออกเพื�อหนีปัญหาดงักล่าวได ้ตวัอยา่งเช่น ใน

กรณีสถานศึกษาตอ้งสูญเสียบุคลากร ก็ตอ้งมีการสรรหาบุคลากรใหม่ บุคลากรดังกล่าวจะทาํงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพก็ตอ้งมีการเรียนรู้ระบบการทาํงาน และขณะเดียวกนัก็ตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัระบบ

การทาํงานและบุคคลที�อยู่ในสถานศึกษาดว้ย ซึ� งจะเห็นได้ว่าเป็นเรื�องตอ้งใช้ระยะเวลาอยู่ไม่ใช่น้อย 

เป็นตน้ 
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บทสรุป 

การกลั�นแกลง้นั�นเป็นการแสดงพฤติกรรมที�ไม่เหมาะสมที�กระทาํต่อบุคคลอื�น เพื�อให้บุคคลนั�น

ไดรั้บความทุกขท์รมานทางดา้นจิตใจ เช่น เกิดความรู้สึกอบัอาย ความรู้สึกหดหู่ ความรู้สึกน้อยเนื�อตํ�า

ใจ หรือความรู้สึกดอ้ยค่าในตนเอง เป็นตน้ ซึ� งการกลั�นแกลง้มีความแตกต่างจากการคุกคามตรงที�การ

คุมคามนั�นเป็นการกระทาํหรือการแสดงพฤติกรรมที�ผดิกฎหมายและไม่เหมาะสมอยา่งรุนแรงต่อบุคคล

อื�น เพื�อให้บุคคลนั�นไดรั้บความทุกขท์รมานทั�งทางดา้นร่างกายและจิตใจ เช่น การคุกคามทางเพศ เป็น

ตน้  

นอกจากการกลั�นแกลง้จะแตกต่างจากการคุกคามในแง่ของระดับความรุนแรงแล้ว การกลั�น

แกล้งยงัแตกต่างจากการคุกคามในแง่ของกฎหมายที�ให้การรับรองคุม้ครอง ตัวอย่างเช่น ประเทศ

องักฤษ ตามกฎหมายของประเทศองักฤษ อนัไดแ้ก่ พระราชบัญญติัส่งเสริมความเท่าเทียม ค.ศ.2010 

(หรือ The Equality Act 2010) ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองคุณลักษณะของบุคคล หรือที� เรียกว่า 

“protected characteristics” ซึ� งมีอยู่ด้วยกนั 9 ประการ คือ (1) อายุ (2) การแปลงเพศสภาพ (3) สถานะ 

เช่น สมรสหรือพลเมือง (4) ตั� งครรภ ์(5) ภาวะทุพพลภาพ (6) ชาติพนัธุ์ หรือเชื�อชาติ หรือสัญชาติ (7) 

ศาสนาหรือความเชื�อ (8) เพศ และ (9) รสนิยมทางเพศ ให้เป็นสิ�งที�ไดรั้บการรับรองและคุม้ครอง ดงันั�น 

การกลั�นแกล้งโดยอาศัยเหตุเกี�ยวกับคุณลักษณะดังกล่าวจะถือว่าเป็นการคุกคามและเป็นสิ� งที�ผิด

กฎหมายทันที ซึ� งแนวคิดของการคุ้มครองคุณลักษณะของบุคคลดังกล่าวของประเทศอังกฤษ  ก็

สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ที�ไดบ้ญัญตัิคุม้ครองไวเ้ช่นเดียวกนั 

ดงัปรากฎในมาตรา 27 วรรค 2 อนัไดแ้ก่ “... ถิ�นกาํเนิด เชื�อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง

กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื�อทางศาสนา การศึกษาอบรม 

หรือความคิดเห็นทางการเมือง ...” และแมรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยจะไม่ไดบ้ญัญติัโดยตรง

เหมือนเช่นกรณีกฎหมายของประเทศองักฤษว่า การกลั�นแกลง้โดยอาศยัเหตุแห่งคุณลกัษณะเฉพาะตวัที�

ไม่เหมือนกนัตามแต่ลกัษณะของแต่ละบุคคลนั�นจะเป็นความผิดฐานคุกคาม แต่เรากส็ามารถบอกไดว้่า

กฎหมายไทยก็ให้ความคุม้ครองคุณลกัษณะของบุคคลบางลกัษณะและถือว่าการกลั�นแกลง้ ในลกัษณะ

ดงักล่าวเป็นการคุกคามได ้เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 วรรค 2 ที�บญัญติัถึงการคุมคามที�มี

ลกัษณะ “ส่อไปในทางที�จะล่วงเกินทางเพศ” เป็นความผิด เป็นตน้ 

ดังนั� น การลดทอนปัญหาการกลั�นแกล้งในสถานศึกษาจึงต้องประกอบด้วยกระบวนการ 3 

ขั�นตอน คือ  
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ขั�นตอนที� � การลดความเสี�ยงของการกลั�นแกลง้ 

ไดแ้ก่ การออกกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัว่าดว้ยความเท่าเทียมกนัของบุคคลที�มีความหลากหลายใน

สถานศึกษาและการออกแบบหลักสูตรการอบรมความเท่าเทียมกนัของบุคคลที�มีความหลากหลาย

สําหรับบุคลากร และ หลกัสูตรการเรียน  การสอนความเท่าเทียมกนัของบุคคลที�มีความหลากหลาย

สําหรับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา และการแต่งตั� งคณะกรรมการว่าด้วยความเท่าเทียมใน

สถานศึกษา รวมไปถึงการมีและใช้ระบบอาจารยที์�ปรึกษาหรือครูประจาํชั�นเพื�อให้คาํปรึกษาเกี�ยวกบั

ปัญหาดงักล่าว 

ขั�นตอนที� � การเผชิญหนา้และการรับมือกบัการกลั�นแกลง้  

ไดแ้ก่ การแต่งตั�งคณะอนุกรรมการเพื�อทาํหน้าที�สอบสวนและระงบัขอ้พิพาทปัญหาการกลั�น

แกลง้ที�เกิดขึ�นในสถานศึกษา และการอบรมให้ความรู้ในเรื�องแนวคิดและทศันะคติต่างๆ เกี�ยวกบัการ

เผชิญหนา้และการรับมือกบัการกลั�นแกลง้  

ขั�นตอนที� � การลดผลกระทบเชิงลบจากการถูกกลั�นแกลง้ 

การมีหน่วยงานให้คาํปรึกษาให้กบับุคลากร นักเรียน นักศึกษา เพื�อให้บุคคลดงักล่าวสามารถ

บอกเล่าปัญหาการถูกกลั�นแกลง้และขอคาํปรึกษาเพื�อหาทางแกไ้ขปัญหา การอบรมให้ความรู้การลด

ผลกระทบเชิงลบจากการถูกกลั�นแกลง้ให้กบับุคลากร นักเรียน นกัศึกษา เพราะบุคคลดงักล่าวจะไดน้าํ

ความรู้ที�ได้รับมาใช้เยียวยา รักษาสภาพจิตใจของตนเอง และ/หรือนาํความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้

เพื�อนๆที�ประสบปัญหา รวมทั�งผูป้กครองที�ใกลชิ้ดกบับุคคลที�ประสบปัญหาดว้ย 

ดงันั�น หากกระบวนการทั�งสามขั�นตอนดงักล่าว มีการปฎิบตัิอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ก็ย่อมลด

ปัญหาการกลั�นแกล้ง ในสถานศึกษาได้ และยงัป้องกนัไม่ให้การกลั�นแกล้งดงักล่าวลุกลามเป็นการ

คุกคามอนัอาจเป็นความผดิตามกฎหมายต่อไปไดด้ว้ย 
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บทคดัย่อ  

งานวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาลกัษณะของการดาํเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง

ของตาํรวจ และเพื�อศึกษาความสาํเร็จจากการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช ้ของตาํรวจ เป็นการวิจยั

เชิงคุณภาพที�อาศยัวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื�อหา โดยวิธีเก็บขอ้มูล การ

สมัภาษณ์เชิงลึก  การสนทนากลุ่ม และการจดัเวที 

ผลการวิจัยพบว่า  ลักษณะการดําเนินชีวิตของตาํรวจ มีการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีการวางแผน จดัตั�งกลุ่มยอ่ยเพื�อสร้างรายไดเ้สริมและการลดค่าใชจ่้าย มีการใชว้สัดุอุปกรณ์ที�

ประยุกต์จากภูมิปัญญา มีการเรียนรู้ร่วมกนั มีการแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นให้สามารถอยูร่อดได ้สําหรับใน

ด้านการมีภูมิคุม้กันที�ดี ได้แก่ การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ที�จัดขึ�น ด้านคุณธรรมในส่วนของการ

ช่วยเหลือเกื�อกูลกันในชุมชนตาํรวจ การดูแลรักษาสิ� งแวดล้อมที�อยู่ การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณีวฒันธรรมอย่างต่อเนื�อง และยงัพบว่าตาํรวจส่วนใหญ่ให้ความสําคญัของการใช้หลกัความ

พอเพียงและการสร้างความรู้จากภูมิปัญญามาปรับใช้เพื�อสร้างรายได้เสริมและการลดค่าใช้จ่าย การ

คิดคน้สร้างผลิตภณัฑที์�สามารถทาํรายไดแ้ละการลดคา่ใชจ่้ายให้กบัครอบครัว มีการวางแผนที�ดี 

 

คาํสําคัญ: ตาํรวจ, หลกัเศรษฐกิจพอเพียง, การดาํเนินชีวิต 

 

 

 

 

 



   

 88 

Abstract 

The purpose of this research is to study the characteristics of living according to the police 

sufficiency economy principles and to study the success of the police application of the sufficiency 

economy philosophy. This was a qualitative research using a descriptive analysis method with content 

analysis. By data collection method In-depth interviews Group chat and setting the stage. 

The study indicated that The lifestyle of Police sufficiency economy philosophy is applied 

planned established a subgroup to generate extra income and reduced costs. There is a use of 

materials applied from wisdom learning together there are solutions to problems that can survive. In 

terms of having good immunity, including participation in activities that are held. Moral aspects of 

helping each other in the police community. Caring for the living environment conservation of 

cultural traditions continued. And also found that the majority of police attach importance to the 

sufficiency principle and the creation of knowledge, the wisdom to apply them to generate additional 

revenue and reduce costs. The inventions create a product that can generate revenue and reduce costs 

to families well planned. 

 

Keywords: police,  the philosophy of sufficiency economy, living  

 

บทนํา  

ภายใตวิ้กฤตสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-�� ส่งผลให้รัฐบาล

ตอ้งใช้มาตรการที�เขม้ขน้เพื�อควบคุมการระบาด โดยไดเ้ริ�มใชม้าตรการล็อกดาวน์ส่งผลให้เศรษฐกิจ

หยุดชะงกั ซึ� งมาตรการต่างๆ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของเราแลว้ ยงัส่งผลกระทบ

ต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอีกดว้ย  สิ�งที�เกิดหลงัการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส 

เนื�องจากมีการประกาศให้กกัตวั และรัฐเขา้มาจาํกดัการเคลื�อนไหวของประชาชน ซึ� งเป็นการลดโอกาส

เคลื�อนยา้ยของผูก้ระทาํผิด และลดโอกาสที�จะเกิดกิจกรรมที�ผิดกฎหมาย ทาํให้เกิดอาชญากรรมไดย้าก

ขึ�น ของการเปลี�ยนแปลงระหว่างการแพร่ระบาดของโรค คือ อาชญากรรมเปลี�ยนจากอาชญากรรมตาม

ทอ้งถนน (street crime) ไปสู่อาชญากรรมไซเบอร์ แน่นอนว่าท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด สิ�ง

ที�ประชาชนทั�วไปสนใจใคร่รู้คือ เรื�องราวที�เกี�ยวขอ้งกบัเชื�อไวรัส หรือการคน้หาเพื�อซื�อสินคา้ทางการ

แพทยไ์วใ้ชส้ําหรับป้องกนัตวั วิกฤตครั� งนี� กลบับงัคบัให้มีการหันมาใชเ้ทคโนโลยีเหล่านี� อยา่งจริงจงั 
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และสร้างโอกาสต่อยอดในตลาดมากยิ�งขึ�น อาทิ แพลตฟอร์มที�ช่วยสื�อสารทางไกล จัดประชุม ซึ� ง

ผูบ้ริโภคจะเกิดความคุน้เคยและเปลี�ยนพฤติกรรม นอกจากนี�  แมก้ระทั�งสถาบนัการศึกษาตอ้งพฒันาไป

ใชว้ิธีการสอนแบบออนไลน์ทดแทนทั�งหมดในช่วงวิกฤต ซึ� งอาจพลิกโฉมระบบการศึกษาโลกไปโดย

สิ�นเชิงหลังผ่านพน้วิกฤตแลว้ และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ผูค้นอาจจะกลัวการใช้เงินสดหรือธนบตัร 

เพราะกระดาษอาจเป็นพาหะของเชื�อโรคไดแ้มผ้า่นพน้วิกฤตโควิด-�� ไปแลว้ และจะเริ�มคุน้ชินกบัการ

รักษาสุขอนามยัอยา่งเขม้งวดไปจนถึงการใชชี้วติประจาํวนัที�คาํนึงถึงความปลอดภยัต่อสุขภาพ และการ

มีชีวิตอยูอ่ยา่งพอเพียงใชท้รัพยากรเท่าที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดั (กรมควบคุมโรค, 2563) 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที�ชี� ถึงแนวทางการดาํรงชีวิตและการปฏิบติัตนในทุกระดับ 

ทาํให้ดาํเนินการไปในทางสายกลางภายใตก้ารเปลี�ยนแปลงของโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง คือ ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผลและรวมถึงความจาํเป็นที�ตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในชีวิตที�ดีเพื�อรองรับการ

เปลี�ยนแปลงจากภายในและภายนอก โดยอาศยัความรู้ ความรอบคอบ ความระมดัระวงัและมีคุณธรรม 

ความซื�อสัตย์สุจริตเพื�อความก้าวหน้าอย่างสมดุลเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผูที้�

นาํไปใชต้อ้งมีความชดัเจนในการประยุกต์สามารถปรับใชก้บับริบทที�แตกต่างกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม มี

แนวทางปฏิบติัในทิศทางเดียวกนัทาํใหก้ารขบัเคลื�อนมีพลงัและนาํไปใชใ้นสังคมไทยที�มีวิถีสมดุลและ

ยั�งยนื การนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการดาํรงชีวิตไดก้ลายเป็นส่วนสาํคญัที�จะทาํให้คน

ในชุมชนสามารถอยูร่อดไดโ้ดยใหค้าํนึงถึงการใชท้รัพยากรในการดาํเนินการอยา่งประหยดัและอยา่งมี

คุณค่าและเนน้การบริหารความเสี�ยงตํ�า จากการศึกษา การพฒันาระบบการจดัการและความสําเร็จจาก

การนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้การใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัพื�นฐานเป็นจุดเริ�มตน้ใน

การเน้นความพอเพียงในระดบับุคคลากรและครอบครัว สามารถพึ�งพาตวัเองไดส้ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการพื�นฐานและเนน้ถึงความอยูร่อดภายใตค้วามเขม้แข็งโดยอาศยัทรัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดั 

มีรายรับที�พอเพียงต่อการดาํเนินชีวิตหรือมีความสามารถในการชาํระหนี� ในระยะเวลาที�กาํหนด (จิราย ุ

อิศรางกูร ณ อยธุยา, 2550) 

ส่วนของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ ในบริบทการทาํงานของตาํรวจไวว่้า มีการทาํงานอยู่

สองประเภท งานประเภทแรก คือ งานบริการหรืองานแจง้ความรับเรื� องร้องทุกข์ทั�วไป เช่น กรณีที�มี

ผูท้าํบตัรประชาชนหายและเขา้แจง้ความ ขณะที�งานอีกประเภท คือ การทาํงานของเจา้หน้าที�สายตรวจ 

โดยแบ่งการทาํงานออกเป็นสองส่วนคือ การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม และงานสืบสวน 

ตามสภาวะดังกล่าวข้างต้น ทาํให้ตาํรวจต้องมีปรับเปลี�ยนการใช้ชีวิต หันมาใช้ชีวิตแบบพอเพียง

สามารถทาํให้ชีวิตของตาํรวจประสบความสําเร็จได ้การมีชีวิตที�พออยู่พอกินเป็นเพียงหลกัพื�นฐาน
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เริ�มตน้ของความสําเร็จในชีวิต เพราะการนาํหลกัของความพอเพียงมาใช้ทาํให้ตาํรวจสามารถพฒันา

ชีวิตและความเป็นอยูข่องตาํรวจให้ดีขึ�น ตาํรวจไดน้าํเอาวิธีการและแนวคิดเรื�องของความสาํเร็จในแบบ

ชีวิตมาใช้ เริ� มตน้จากการตั�งเป้าหมายให้กบัชีวิต ซึ� งการตั� งเป้าหมายให้กบัชีวิตอย่างที�ตาํรวจรู้จกักัน 

ส่วนใหญ่คือการตั�งเป้าหมายให้ไกลและพยายามทาํทุกวิถีทางเพื�อให้ไดม้าซึ� งการบรรลุเป้าหมายนั�น ๆ 

แต่ถ้าว่ากันด้วยหลักของการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เป้าหมายของตํารวจควรที�จะเป็นลักษณะของ

ขั�นบนัได ที�เราจะตอ้งค่อย ๆ เดินขึ�นไปให้สูงขึ�นเรื�อย ๆ ค่อย ๆ ขยบัและพฒันาชีวิตไปอยา่งชา้ ๆ แต่

มั�นคง เมื�อมีเป้าหมายแล้ว สิ�งที�ตาํรวจตอ้งทาํต่อไปคือการพฒันาตนเองเพื�อไปให้ถึงเป้าหมายนั�น ๆ 

และสิ�งที�เราไดม้าจะตอ้งมาจากศกัยภาพ คุณสมบติัและความเหมาะสมของตน นอกจากนั�นแลว้หลกันี�

ยงัแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จที�ย ั�งยืนของชีวิตตาํรวจอีกด้วย แต่จะลืมไม่ไดเ้ลยก็คือความรู้จักพอ ถา้

ตาํรวจรู้จกัพอใจกบัความสาํเร็จ ตาํรวจจะไดพ้บกบัความสุขที�แทจ้ริงของการใชชี้วิต (วรรณมนสั  ทรง

เจริญ, ����) 

ดังนั� นผู้วิจัยสนใจในเรื� องตาํรวจกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อที�จะทราบว่าวิถีชีวิต

ตลอดจนแนวทางการใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าใชห้ลกัการใดที�สามารถสร้างความยั�งยนืตลอดจน

ลกัษณะของการดาํเนินชีวิตและความสาํเร็จจากการนาํตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีความตื�นตวัต่อการ

นําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างต่อเนื�อง การวิจัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที�สามารถเห็นเป็น

รูปธรรม ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อตาํรวจและสังคม พร้อมกบัมีแนวทางในการปฏิบติัสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของตาํรวจและสังคมต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื�อศึกษาลกัษณะของการดาํเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ของตาํรวจ 

2. เพื�อศึกษาความสาํเร็จจากการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้ของตาํรวจ 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย  

 การวิจัยเรื� อง “ตํารวจกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง”  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที�อาศัยวิธีการ

วิเคราะห์เชิงพรรณนาดว้ยการวเิคราะห์เชิงเนื�อหา ดงันี�  

 ขอบเขตของการวจิัย 

  1.ขอบเขตดา้นพื�นที� คือ สาํนกังานตรวจสอบภายใน สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
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  2.ขอบเขตด้านเนื� อหา คือ ตํารวจกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งตาม เพศ อาย ุ

สถานภาพ การศึกษา ระยะเวลาที�อาศยัในพื�นที� 

  3.ขอบเขตด้านประชากร คือ ขา้ราชการตาํรวจในสังกดัสํานักงานตรวจสอบภายใน 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ จาํนวน 160 นาย (ขอ้มูล ณ พ.ค.63) ดงันี�  

- กลุ่มตวัอย่างเลือกโดยวิธีการจับสลากแบบไม่มีการคืนที� จากขา้ราชการตาํรวจ

ทั�งหมด ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง �� คน 

- กลุ่มตวัอยา่งจากผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั จากหน่วยงานในสังกดั � หน่วย หน่วยละ � คน 

จาํนวน � คน 

- กลุ่มตวัอยา่งจากการคดัเลือกแบบเจาะจง จากหน่วยงานในสังกดั � หน่วย หน่วย

ละ � คน จาํนวน � คน 

- กลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการสนทนากลุ่ม จาํนวน 20 คน 

- กลุ่มตวัอย่างสําหรับการจดัเวทีสาธารณะ จากหน่วยงานในสังกดั � หน่วย หน่วย

ละ � คน จาํนวน �� คน 

 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

�.� การสัมภาษณ์เชิงลึก  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั� ง  28  คน ซึ� งได้จัดเตรียมประเด็นและสร้าง

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ทั� งนี� เพื�อให้ครอบคลุมประเด็น และตวัแปรต่างๆ ที�ใชใ้นการวิจยัและ

เพื�อให้ไดค้าํตอบที�สามารถนาํไปตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัได ้จากนั�นไดน้าํไปสัมภาษณ์เจาะลึก

กลุ่มเป้าหมายดงัที�ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

2.2 การสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัไดท้าํการนัดหมายตวัแทนแต่ละหน่วย พร้อมทั�งสถานที�ที�จะ

ทาํการสนทนากลุ่ม โดยมีการจัดเตรียมประเด็นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการวิจัยในครั� งนี�  และมีการใช้

เครื�องบนัทึกเทปเสียงเป็นตวัช่วยในการเกบ็ขอ้มูล 

2.3 การจดัเวที เพื�อให้มีการแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และเป็นการเติมเต็มขอ้มูลที�

เกี�ยวกบัประเด็นที�วิจยั  

3. การพิทกัษสิ์ทธิ� ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัโดยเคร่งครัดและต่อเนื�อง โดยมีหลกัการ คือ การเคารพสิทธิ�

ของผูเ้ขา้ร่วมวิจยั การรักษาความลบั ความยตุิธรรม ความซื�อสตัย ์และความประพฤติดี ดงันั�นผูเ้ขา้ร่วม

วิจยัเป็น ผูต้ดัสินดว้ยตนเองว่าจะเขา้ร่วมการวิจยัครั� งนี�หรือไม่ โดยมิไดมี้การบงัคบัขู่เขญ็หรือหลอกลวง

ใดๆ ทั�งสิ�น 
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กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวจิัย 

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการดาํเนินชีวิตของตาํรวจ มีการจัดการตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงดา้นความมีเหตุผลมากที�สุด ไดแ้ก่ มีความสนใจต่อขอ้เสนอแนะของการประชุมกลุ่มตาํรวจใน

ชุมชนเพื�อนาํมาปรับปรุงผลิตภณัฑ ์ให้ความสําคญักบัการใชค้นเป็นหลกั รองลงมา คือ การมีภูมิคุม้กนั

ที�ดี ไดแ้ก่ มีการสนับสนุนส่งเสริมให้คนในชุมชนรักษาสิ�งแวดลอ้มหรือทาํประโยชน์เพื�อสังคมและ

ชุมชน และดา้นความรู้ ไดแ้ก่ สามารถนาํความรู้ประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างรายไดล้ดค่าใชจ่้าย นาํ

ความรู้ความคิดจากการประชุมมาดําเนินชีวิตและสร้างรายได้ ด้านคุณธรรม ได้แก่ มีโครงการที�

ช่วยเหลือตาํรวจและชุมชนสิ�งแวดลอ้ม 

ตาํรวจมีความเพียงพอในความสาํเร็จทุกดา้นจากการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

โดยพบว่า ตาํรวจส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที�มีความสัมพนัธ์กับมิติทั� ง � ได้แก่ ความพอประมาณ มี

ความสัมพนัธ์ครบทั�ง 4 มิติโดย มิติดา้นมนุษย ์ไดแ้ก่ มีความสามารถและทกัษะการดาํรงชีวิต มิติดา้น

สังคม ได้แก่ การสร้างเครือข่ายกบับุคคลภายนอกองค์กร มิติดา้นสิ�งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การสร้างความ

ตาํรวจในสาํนกังาน

ตรวจสอบภายใน 

การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

1. ความมีเหตุผล 

2. ความพอประมาณ 

3. ความมีภูมิคุม้กนัที�ดี 

4. ความรู้ 

5. คุณธรรม 

ความสําเร็จจากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

1. มิติดา้นมนุษย ์

2. มิติดา้นสงัคม 

3. มิติดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

4. มิติดา้นเศรษฐกิจ 
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รับผิดชอบต่อสังคม และมิติด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การสร้างรายได้และการลดรายจ่ายของตํารวจ 

นอกจากนี�  ความรู้ว่ามีความสัมพนัธ์กบั � มิติโดย มิติดา้นมนุษย ์ไดแ้ก่ มีการพฒันาความสามารถและ

ทกัษะการผลิตจากภูมิปัญญา มิติดา้นสังคม ไดแ้ก่ มีการจดักิจกรรมเกี�ยวกบัการรักษาสิ�งแวดลอ้มต่างๆ 

การรวมกลุ่มเพื�อการเรียนรู้ การสอนงานให้กบัตาํรวจในชุมชน มิติดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ มีรายได้เสริม

เพิ�มและทาํให้ลดการก่อให้เกิดปัญหาทางการเงิน สําหรับความมีเหตุผลมีความสัมพนัธ์กบัมิติด้าน

สังคม ไดแ้ก่ การมีชุมชนเครือข่ายที�ช่วยเหลือเกื�อกูลกนั      มีกลุ่มเครือข่ายการตลาด อาชีพเสริม การ

ผลิตผลิตภณัฑ์ที�ใชใ้นครัวเรือน มีข่าวสารขอ้มูลสําหรับมิติดา้นสิ�งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมดา้น

สิ�งแวดลอ้มในการกาํจดัและลดขยะในครัวเรือน และ มิติดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การมีทรัพยสิ์นปัจจยัการ

ผลิต(อาชีพเสริม)เพิ�มขึ�น จากการวิจยัพบว่า ความมีเหตุมีผลมีความสําคญักบัมิติดา้นมนุษย ์ไดแ้ก่ การ

รู้จกัเลือกสรรอาชีพเสริมให้กบัตาํรวจ  มิติด้านสังคม ไดแ้ก่ การสร้างความสัมพนัธ์กบัตาํรวจ และมิติ

ด้านสิ�งแวดลอ้ม ได้แก่ การใช้ทรัพยากรการผลิต(อาชีพเสริม)อย่างเขา้ใจและประหยดั สําหรับด้าน

คุณธรรมมีความสัมพนัธ์กบัมิติดา้นมนุษย ์ไดแ้ก่ มีการนาํหลกัศาสนา ประเพณีนิยมมาใชก้บัตาํรวจและ

ชุมชน มิติสิ�งแวดลอ้มไดแ้ก่มีการจดัทาํกิจกรรมดา้นสิ�งแวดลอ้มใหก้บัชุมชน 

 

การอภิปรายผล 

จากการวิจัยพบว่า ลักษณะการดาํเนินชีวิตของตาํรวจ มีการจัดการตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงดา้นความมีเหตุผลมากที�สุด มีการจดัการแบบมีส่วนร่วมตามทุกขอ้เสนอแนะของการประชุม

ถือว่ามีความสาํคญัอยา่งยิ�งให้ความสาํคญักบัการใชค้นเป็นหลกัซึ�งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กญัญามน 

อินหว่างและคณะ (2554) ในด้านการใช้กระบวนการจัดการมาดาเนินการร่วมกับแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี� ยงัพบว่า ความพอประมาณมีความสัมพนัธ์ครบทั�ง 4 มิติ ไดแ้ก่ มิติมนุษย ์

มิติสังคม มิติสิ�งแวดลอ้ม และมิติเศรษฐกิจ ซึ� งเป็นไปงานวิจยัของ สหัทยา พลปัถพี (2548 :2) ในด้าน

การดาํเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน คือ 1) กิจกรรมเพื�อสร้างความพอเพียงด้าน

เศรษฐกิจ 2) กิจกรรมเพื�อสร้างความพอเพียงด้านสังคม 3) กิจกรรมเพื�อสร้างความพอเพียงด้าน

สิ�งแวดลอ้ม และ 4) กิจกรรมเพื�อสร้างความพอเพียงดา้นจิตใจ ทั�งนี� อาจเป็นเพราะการแสดงให้เห็นถึง

มิติทั� ง 4 เป็นผลลพัธ์ที�ได้จากการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นั�น มีการพฒันาภูมิปัญญาสู่การ

สร้างอาชีพเสริมใหม่อย่างต่อเนื�อง จึงก่อให้เกิดการสืบทอดอาชีพและการจดัการนาํปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชไ้ดป้ระสบความสาํเร็จ ซึ� งจะเห็นไดว่้ามีความสอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการทางธุรกิจ

ที�มีการนาํหลกัความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนัที�ดี การมีความรู้ และคุณธรรม เช่นกนั 
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สรุปผลการวจิัย 

การวิจยัครั� งนี� ของตาํรวจที�ตอ้งดาํรงชีวิตในช่วงวิกฤตสถานการณ์การระบาดของไวรัสโค

โรนา โดยนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชก้บัชีวิต เพื�อให้การแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นสามารถอยู่รอดได ้

พร้อมทั�งมีภูมิคุม้กนัที�ดี สาํหรับที�จะดูแลประชาชนต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะสําหรับตาํรวจสามารถนําผลการวิจัยมาเป็นแนวทางการดาํเนินกิจกรรม

เกี�ยวกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานอื�นๆ ได้อย่างย ั�งยืนในรูปแบบของตาํรวจ 

ผลลพัธ์ในมิติดา้นมนุษย ์ดา้นสังคม ดา้นสิ�งแวดลอ้ม และดา้นเศรษฐกิจ มีความสอดคลอ้งกนักบัหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ� งสามารถนาํผลการวิจยัไปเป็นแนวทางการจดัการโครงการต่างๆ ของ

ตาํรวจโดยดูลกัษณะการจดักิจกรรม ที�มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเห็นเด่นชดั สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

โดยจะเห็นได้ว่าหลักการของความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุม้กันที� ดี ความรู้และ

คุณธรรมสามารถก่อใหเ้กิดความสาํเร็จได ้สามารถไปปรับใชก้บัการดาํเนินชีวิตได ้

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั� งต่อไป การวิจัยครั� งนี� ผู ้ให้ข้อมูลเป็นตํารวจในสังกัด 

สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตํารวจแห่งชาติศึกษา ซึ� งอาจไม่สามารถสรุปอ้างอิงไปยงั

ขา้ราชการในสังกดัอื�นๆ ได ้ดงันั�นผูวิ้จยัซึ� งมีความสนใจที�จะวิจยัในส่วนของขา้ราชการในสังกดัอื�นๆ 

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที�คาํนึงถึงโอกาสทางสถิติ และขยายขนาดประชากรออกไป เพื�อให้คน้พบ

ผลการวจิยัที�ชดัเจนมากยิ�งขึ�น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี� มีจุดประสงค์ �) เพื�อศึกษาปัจจัยที�ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสมุทรสาคร จังหวดัสมุทรสาคร �) เพื�อเปรียบเทียบปัจจยัที�ส่งผลต่อการ

พฒันาตนเองของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ซึ� งจาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ตาํแหน่ง และระยะเวลาใน

การปฏิบตัิงาน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างซึ� งเป็นบุคลากรขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน ��� คน โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์

เพื�อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ใชส้ถิติเชิงอนุมาน ซึ� งไดแ้ก่ การทดสอบหา

ความแตกต่างค่าทีและความแตกต่างค่าเอฟหรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว โดยมีนัยสําคญั

ทางสถิติที�ระดบั �.�� เมื�อพบความแตกต่างเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ดว้ยวิธี Scheffé  

ผลการวิจยัพบว่า �) ปัจจยัที�ส่งผลต่อการพฒันาตนเองของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัสมุทรสาคร จังหวดัสมุทรสาคร ได้แก่ ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ ดา้นการวินิจฉัยตนเอง  ดา้นการ

กาํหนดเป้าหมาย ดา้นการหาทรัพยากรที�เหมาะสม ดา้นการหาเพื�อน ดา้นความอดทนพยายาม และดา้น

การประเมินผล �) ปัจจัยขอ้มูลส่วนบุคคลในด้านเพศที�แตกต่างกัน มีผลต่อการพัฒนาตนเองของ

บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาครไม่แตกต่างกนั ส่วนอาย ุระดบั

การศึกษา รายได้เฉลี�ยต่อเดือน ตาํแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบติังานที�แตกต่างกันมีผลต่อการ

พฒันาตนเองของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาครจงัหวดัสมุทรสาคร ที�แตกต่างกนั  
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คาํสําคญั: องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร, บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร,  

  การพฒันาตนเอง 

 

Abstract 

The objectives of this research were to 1) study the factors affecting the self-development of 

the personnel and 2) compare the personal factors affecting the self-development of the personnel of 

Samut Sakhon Provincial Administrative Organization, Samut Sakhon Province, including gender, 

age, education level, average monthly income, job title, and years of. Data were collected by using 

questionnaires from a sample group of 175 personnel of Samut Sakhon Provincial Administrative 

Organization, Samut Sakhon Province. Descriptive statistics were used for the analysis to determine 

the percentage, mean, and standard deviation while inferential statistics such as t-test and F-test were 

applied to determine the t-value and the f-value of difference and one-way ANOVA. The statistical 

significance value was set to 0.05 and if any difference was found, a pair of means was compared by 

the Scheffé’s method. 

The research findings revealed that 1) the study of the factors affecting the self-development 

of the personnel of Samut Sakhon Provincial Administrative Organization in Samut Sakhon Province 

included learning, self-diagnosis, goal setting, search for appropriate resources, search for friends, 

patience, effort and evaluation. 2 )  The personal factor in terms of difference in gender caused no 

difference in the self-development of the personnel of the Samut Sakhon Provincial Administrative 

Organization while the difference in age, education level, average monthly income, job titles, and 

years or service caused difference in self-development among the personnel of Samut Sakhon 

Provincial Administrative Organization in Samut Sakhon Province.  

 

Keywords: Samut Sakhon provincial administrative organization, personnel of Samut Sakhon  

      provincial administrative organization, self-development 
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บทนาํ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวดั หรือเรียกชื�อย่อว่า “อบจ.” ซึ� งในปัจจุบนั องค์การบริหารส่วน

จังหวดั ถือเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ�นไทยรูปแบบหนึ� ง ที�มีความเป็นมาและมีวิวฒันาการการ

ปรับปรุงแกไ้ขตลอดมาตามลาํดบั เริ�มตั�งแต่ พ.ศ. 2476  ไดมี้พระราชบญัญติัว่าดว้ยระเบียบบริหารแห่ง

ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 กาํหนดให้จังหวดัเป็นหน่วยงานบริหารส่วนภูมิภาค โดยอาํนาจการ

บริหารงานในจังหวดัอยู่ภายใต้การดาํเนินงานของกรมการจังหวดั ซึ� งมีขา้หลวงประจาํจังหวดัเป็น

ประธาน ต่อมาได้มีการจดัตั�งสภาจงัหวดัตามพระราชบญัญตัิจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 เพื�อให้มี

บทบาทหน้าที�ให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่คณะกรมการจงัหวดั โดยฐานะของสภาจงัหวดัยงัมิไดเ้ป็นนิติ

บุคคลที�แยกต่างหากจากราชการภูมิภาค ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ไดมี้การตราพระราชบญัญตัิสภาจงัหวดั 

พ.ศ. 2481 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อแยกกฎหมายสภาจงัหวดัไวโ้ดยเฉพาะ แต่สภาจงัหวดัยงัมีลกัษณะคง

เดิม กล่าวคือทําหน้าที� เป็นสภาที�ปรึกษาของกรมการจังหวดั ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ในปี พ.ศ. 2485  กาํหนดให้ผูว้่าราชการจังหวดัเป็นหัวหน้าปกครอง

บงัคบับญัชาขา้ราชการและความรับผิดชอบบริหารราชการในจงัหวดัของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ 

ทาํให้อาํนาจของกรมการจงัหวดัเป็นอาํนาจของผูว้่าราชการจงัหวดั ดงันั�นโดยผลของกฎหมายฉบบันี�

ทาํให้สภาจังหวดัจึงมีฐานะเป็นสภาที�ปรึกษาผูว้่าราชการจังหวัดด้วย ต่อมา พ.ศ. 2498  ได้มีความ

พยายามในการจดัการปกครองทอ้งถิ�น โดยมีแนวความคิดที�จะปรับปรุง   บทบาทของสภาจงัหวดัให้มี

ประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากยิ�งขึ�น ทาํให้เกิด “องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั” (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) ขึ�นตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั 

พ.ศ. 2498  ในสมยัรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม กาํหนดให ้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีฐานะเป็น

นิติบุคคลและแยกจากจงัหวดัซึ� งเป็นราชการส่วนภูมิภาค และโครงสร้างและองคป์ระกอบของ องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั ใชม้าจนถึง พ.ศ. 2540 สําหรับหน้าที�ของ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในตอนนั�น 

กาํหนดให้มีอาํนาจหนา้ที�ดาํเนินกิจการส่วนจงัหวดัภายในเขตจงัหวดัซึ� งอยูน่อกเขตเทศบาล สุขาภิบาล 

และหน่วยการปกครองทอ้งถิ�นรูปแบบอื�น (Provincial Administrative Organization Act, 1997) และในปี 

พ.ศ. 2540 ได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาใช้บังคับแทน

พระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจังหวดั พ.ศ. 2498 การมีพระราชบญัญติันี�  เกิดจากแรงกดดันจาก

การรวมตวัของสหพนัธ์ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ทั�วประเทศ และผลกระทบจาก พระราชบญัญติั 

สภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 ที�มีการประกาศยกฐานะสภาตาํบลเป็นองค์การ

บริหารส่วนตาํบล (อบต.) ซึ� งทาํให้พื�นที�ดาํเนินงานของ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัซ้อนทบักบั อบต. 
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รวมทั� งการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 

(Kaewmanee, 2014) สาํหรับหน้าที�ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540  มาตรา 45 ไดก้าํหนดอาํนาจหน้าที�ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไว ้ไดแ้ก่ 1) 

ตราขอ้บญัญัติโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย 2) จัดทาํแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดั และ

ประสานการจัดทาํแผนพฒันาจงัหวดัตามระเบียบที�คณะรัฐมนตรีกาํหนด 3) สนับสนุนสภาตาํบลและ

ราชการส่วนทอ้งถิ�นอื�นในการพฒันาทอ้งถิ�น 4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบติัหน้าที�ของ

สภาตาํบลและราชการส่วนทอ้งถิ�นอื�น 5) แบ่งสรรเงินซึ� งตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งให้แก่สภาตาํบลและ

ราชการส่วนทอ้งถิ�น 6) อาํนาจหนา้ที�ของจงัหวดัตาม พระราชบญัญติั ระเบียบริหาราชการส่วนจงัหวดั 

พ.ศ. 2498  เฉพาะในเขตสภาตําบล 7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม 8) จดัทาํกิจการใด ๆ อนัเป็นอาํนาจหนา้ที�ของราชการส่วนทอ้งถิ�นอื�นที�อยู่ในเขต องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั และกิจการนั�นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนทอ้งถิ�นอื�นร่วมกนัดาํเนินการหรือให ้

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทาํตามที�กาํหนดในจังหวัด เช่น พระราชบัญญัติ กาํหนดแผนและ

ขั�นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. 2542  จากอาํนาจหน้าที�ขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัขา้งตน้ และพื�นที�ที�องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาครรับผิดชอบมีไม่มากแต่มี

ประชากรมาก มีงบประมาณเกือบ 900 ล้านบาท เป็นองค์กรที� เชื�อมประสานความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนทอ้งถิ�น เพื�อพฒันาคุณภาพชีวิต 

สร้างโอกาสและอาชีพให้สนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร และสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันากบัทุกภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อพฒันาจงัหวดัสมุทรสาครเพื�อ

จะบรรลุวตัถุประสงค์ตั� งไว ้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวดัมีส่วนสําคัญในการขบัเคลื�อน

ความสาํเร็จ ซึ� งตอ้งมีการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา การพฒันาตนเองของบุคลากรในองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัสมุทรสาครมีส่วนสําคญัอย่างยิ�งในการผลกัดนัองคก์รให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที�ได้

ตั�งไว ้เพราะการพฒันาตนเองเป็นการเพิ�มศกัยภาพในหน้าที�การงานของตนเองให้พฒันาออกมาทาง

ผลงานในการทาํงานให้ดียิ�งขึ�น แต่ถา้หากพนักงานไม่พร้อมที�จะพฒันาตนเองทั�งขาดสิ�งจูงใจในการ

พฒันาและเพิ�มศกัยภาพของตนเอง การพฒันาภายในองคก์รก็จะไม่สามารถดาํเนินต่อใหบ้รรลุเป้าหมาย

ตามที�องคก์รกาํหนดไวไ้ด ้ดงันั�นแรงจูงใจจึงอาจเป็นส่วนหนึ� งในการพฒันาตนเองในการทาํงานของ

บุคลากรในองคก์ร และนาํไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ�  ยงัเป็นความป

รารถของบุคคลที�จะกระทาํสิ�งหนึ� งให้ประสบความสําเร็จ โดยไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคที�เกิด ด้วยระดับ

เกณฑ์การทาํงานที�ดี และพยายามทาํให้ดีกว่าคนอื�น (Thitiwattana, 1999)  ดงันั�น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจ
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ที�จะศึกษาว่าปัจจยัที�ส่งผลต่อการพฒันาตนเองของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร 

จังหวดัสมุทรสาคร เพื�อนําผลที�ได้จากการวิจัยนาํไปประยุกต์ใช้การการพฒันาบุคลากรในองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร และเพื�อให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากขึ�นต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

�. เพื�อศึกษาปัจจัยที�ส่งผลต่อการพฒันาตนเองของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

 2. เพื�อเปรียบเทียบปัจจยัที�ส่งผลต่อการพฒันาตนเองของบุคลากรขององค์การบริหารส่วน

จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ซึ�งจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ตาํแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ไดท้ราบปัจจยัส่วนบุคคลที�ส่งผลต่อการพฒันาตนเองของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

2. ได้ทราบถึงแนวทางในการกาํหนดนโยบายเกี�ยวกับการพัฒนาตนเองของบุคลากรของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

3. ได้ทราบถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะที�มีผลต่อการพฒันาตนเองของบุคลากรขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

4. สามารถนาํผลการวิจยัที�ไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาและปรับปรุงการพฒันาตนเองของ

บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

 

วธีิการดาํเนินการวจิัย 

 �. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี� ไดแ้ก่ บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร 

ได้แก่ ขา้ราชการ ลูกจ้างประจาํ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั�วไป จาํนวน  ��� คน 

(Samutsakhon Provincial Administrative Organization, 2020) 
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 กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร โดยใช้

วิธีเลือกตวัอย่างแบบแบ่งชั�นภูมิ โดยใช้ขนาดของประเภทเป็นชั�น ได้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน ��� คน 

(Yamane, 1973) 

 �. เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

     เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  เป็นแบบสอบถามซึ�งแบ่งออกเป็น � ส่วน ดงันี�  

  ส่วนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรเพศ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

รายได ้ตาํแหน่ง โดยสร้างลกัษณะคาํถามเป็นแบบปลายปิดใหเ้ลือกตอบ (Check list) ชนิดมาตรวดัแบบ

นามบญัญติั (Nominal scale) จาํนวน 5 ขอ้ 

   ส่วนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัการพฒันาตนเอง ไดแ้ก่ การเรียนรู้  การวินิจฉัย

ตนเอง  การกาํหนดเป้าหมาย  การหาทรัพยากรที�เหมาะสม  การหาเพื�อน ความอดทนพยายามและการ

ประเมินผล ลกัษณะคาํถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating scale)  

  ส่วนที� � เป็นคาํถามปลายเปิด เกี�ยวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมเกี�ยวกบัปัจจยั

ที� ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร 

 �. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     การวิจัยเรื� องนี� เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยการมุ่งความตอ้งการพัฒนา

ตนเองของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยการใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน ��� คน โดย 

ติดต่อเพื�อขออนุญาตในการเก็บขอ้มูลจากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร เพื�อให้ทราบ

ขั�นตอนและวิธีการเก็บขอ้มูลจากบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร และดาํเนินการ

เก็บข้อมูลในองค์การบริหารส่วนจังหวดัสมุทรสาครแต่ละประเภทให้ได้ขอ้มูลครบถ้วน โดยใช้

ระยะเวลาการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ตั�งแต่เดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. ���� 

 �. การวเิคราะห์ข้อมูล 

    หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั� งหมดที�ได้เรียบร้อยแล้วผู ้วิจัยได้นําแบบสอบถาม 

ทั�งหมดหมดมาดาํเนินการ ดงันี�  

    4.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู ้วิจัยตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบ 

แบบสอบถามที�ไดม้าครบเตม็จาํนวนร้อยละ 100 
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    4.2 ลงรหัส (Coding) คือการลงลาํดบัของแบบสอบถาม การลงค่าตามขอ้และกลุ่มของ

แบบสอบถามสาํหรับประมวลผล 

    4.3 ประมวลผลขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์ 

    4.4 นาํผลการวิเคราะห์ทางสถิติที�ไดม้าวิเคราะห์ ตรวจสอบและอธิบายในระดบันยัสาํคญั

ของตวัแปรและพิสูจน์สมมติฐาน โดยการตีความจากผลที�ไดป้ระมวลออกมาจากตวัแปรที�ได้ทาํการ

ทดสอบ 

     4.5 นาํผลการอธิบาย จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติมาทาการวิจยัเกี�ยวกบัทฤษฎี และ

พจิารณาดว้ยเหตุผล มาช่วยตีกรอบในแนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูล 

4.6 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อตรวจสอบสมมติฐาน 

 

ผลการวจิัย 

 จากการวิจัยครั� งนี� พบว่า กลุ่มตัวอย่างที�ได้ตอบแบบสอบถามเกี�ยวกับปัจจัยที�ส่งผลต่อการ

พฒันาตนเองของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร จังหวดัสมุทรสาคร โดยสรุป

พบว่า 

 �. ผลการวิเคราะห์ด้านการพฒันาตนเองของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี�ย

เท่ากบั �.�� และมีส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62 เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นของปัจจยั

การพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมากที�สุด มีจาํนวน � ด้าน ได้แก่ ด้านความอดทนและพยายาม ด้านการ

กาํหนดเป้าหมาย ด้านการวินิจฉัยตนเอง  และด้านการประเมินผล โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากับ  �.�� �.�� �.�� 

และ �.�� และมีค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน �.�� �.�� �.�� และ �.�� ตามลาํดบั และดา้นของปัจจยัการ

พฒันาตนเองอยูใ่นระดบัมาก มีจาํนวน � ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนรู้ ดา้นการหาทรัพยากรที�เหมาะสม และ

ดา้นการหาเพื�อน โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� �.�� และ �.�� และมีค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน �.�� �.�� 

และ �.�� ตามลาํดบั 

 2. ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ที�แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการพฒันา

ตนเองในภาพรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที� 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบั

การศึกษา รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ตาํแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานที�แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ

พฒันาตนเองในภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� 0.05 
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อภปิรายผล 

 ปัจจัยขอ้มูลส่วนบุคคลในด้านเพศที�แตกต่างกัน มีต่อผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรใน

องคก์ารบริหารส่วนจังหวดัสมุทรสาคร ไม่แตกต่างกนั ส่วนอาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 

ตาํแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบติังานที�แตกต่างกนัมีต่อการพฒันาตนเองของบุคลากรในองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร ที�แตกต่างกนั ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ Yaemkerd (2015) ศึกษา

เรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อการพฒันาตนเองในการทาํงานของพนักงานธนาคารสายลูกคา้บุคคลของธนาคาร

เอกชนแห่งหนึ� ง  ผลของการวิจัยพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบติังานและการพฒันาตนเองของ

พนักงาน โดยจาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา เงินเดือน และประสบการณ์การทาํงาน พบว่า เพศ

ชายกบัเพศหญิงมีความคิดเห็นที�ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั Srathonghuam (2017) ศึกษาเรื� อง 

การพัฒนาตนเองของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ผลของการวิจัยพบว่า

พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ที�มีอายุ คณะ/หน่วยงาน ตาํแหน่งงานที�ปฏิบติั และระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน มีการพฒันาตนเองแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ �.05 ส่วนพนักงานสาย

สนับสนุนวิชาการที�มีเพศ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนต่างกนั มีการ

พฒันาตนเองไม่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

    1.1 การเรียนรู้ องค์กรควรจดัทาํเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื�อ

ช่วยในการพฒันาวิธีการทาํงาน เช่น ลดการตอบคาํถามทาํให้สามารถทาํงานไดเ้ร็วขึ�น ลดเวลาในการสอน

งานเพื�อที�คนสอนงานจะไดไ้ปทาํงานอื�นต่อไป ช่วยเสริมสร้างความมั�นใจว่าปฏิบตัิงานไดถู้กตอ้ง ทาํให้เกิด

ความสมํ�าเสมอของงาน ช่วยลดการขดัแยง้ที�อาจเกิดจากการทาํงานเพราะมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทาง

เดียวกนั และช่วยทาํให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทาํงานให้ดีขึ�น 

    1.2 การวินิจฉัยตนเอง ผูบ้ริหารควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ด้วยการสอบถามจากเพื�อนร่วมงาน หัวหน้างาน และความคิดถึงจากบุคคลที�ได้ใกล้ชิดหรือติอต่อ

ประสานงานกนั และแจง้ผลใหก้บัผูถู้กประเมิน เพื�อผูป้ระเมินจะไดป้รับปรุงแกไ้ขตนเองต่อไป 

    �.� การกาํหนดเป้าหมาย ผูบ้ริหารควรกาํหนดนโยบายหรือเป้าหมายด้านการพัฒนา

บุคลากรให้ชดัเจนและสามารถปฏิบตัิได ้เพื�อเป็นแนวทางให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดาํเนินการเพื�อไปสู่
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เป้าหมายที�ได้ตั� งไว ้พร้อมทั� งให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาประเมินตนเอง เพื�อให้ผูบ้ริหารเห็นผลงานเชิง

ประจกัษ ์และเห็นดว้ยตามที�ไดป้ระเมินตนเองไว ้

    1.4 การหาทรัพยากรที�เหมาะสม และการหาเพื�อน ผูบ้ริหารควรจดักิจกรรมเพื�อเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์ภายในองคก์ารหรือฝ่ายในหน่วยงาน เพื�อสร้างความสามคัคีให้เกิดขึ�นภายในหน่วยงาน 

เมื�อคนในองคก์รมีความสัมพนัธ์ที�ดีก็จะทาํทุกคนร่วมมือกนัขบัเคลื�อนองคก์รให้ไปดต้ามเป้าหมายที�ตั�ง

ไว ้

    1.5 ความอดทนและพยายาม องค์กรควรจดัอบรม สัมมนาในเรื�องการใชเ้ทคโนโลยแีละ

วิทยากรใหม่ ๆ เพื�อเพิ�มพูนความรู้และเป็นการฝึกฝนให้บุคลากรสามารถตามทนักบัการเปลี�ยนแปลง

ของเทคโนโลยอียา่งรวดเร็วและไม่หยดุนิ�ง 

    1.6 การประเมินผล ผูบ้ริหารความสนบัสนุนใหบุ้คลากรวางแผนการทาํงานของตนเองให้

เป็นขั�นเป็นตอนและมีการติดตามในระหว่างการดาํเนินการอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อให้งานสาํเร็จได ้โดยไม่มี

อุปสรรค 

 �. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัครั� งต่อไป 

   2 .1 ควรทําการศึกษาปัจจัยอื� น  ๆ  ที� อาจส่งผลต่อการพัฒ นาตนเองเพิ� ม เติม  เช่น

สภาพแวดลอ้มในที�ทาํงาน วฒันธรรมองคก์รในการทาํงาน และคา่ตอบแทนในตาํแหน่งที�สูงขึ�น เป็นตน้ 

   �.� ควรทาํการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการประเมินสภาพการทาํงาน ปัญหาและอุปสรรค

ของบุคลากร เพื�อนาํปัญหาและอุปสรรคมาดาํเนินการปรับปรุง แกไ้ขต่อไป 

   2.3 ในการวิจัยครั� งนี� เป็ นการศึกษาในเชิงป ริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามเป็ น 

เครื� องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิจยัในครั� งต่อไปควรศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพหรือใชว้ิธีการเก็บ

ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เพิ�มเติม 

   �.� ควรทาํการศึกษาซํ� าในเรื�องของปัจจยัดา้นการพฒันาตนเองเพิ�มเติมจากขอ้มูลหลาย ๆ 

แหล่งหลงัจากระยะเวลาผ่านไป 12 เดือน เพื�อนาํผลที�ไดม้าเปรียบเทียบกบัผลในครั� งแรกว่าบุคลากรใน

องคก์รมีการพฒันาตนเองเปลี�ยนแปลงไปอยา่งไร 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนี� มีจุดประสงค์เพื�อศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และศึกษา

ระดบัการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดัสมุทรสาคร จงัหวดั

สมุทรสาคร จาํแนกตามเพศ อาย ุระดับการศึกษา ตาํแหน่งและระยะเวลาปฏิบติังาน ใชวิ้ธีการวิจยัเชิง

ปริมาณ ดาํเนินการโดยการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ� งเป็นบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 175 คน และวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ    เชิงพรรณนา 

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี� ค่าเฉลี�ยและค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน หาค่าความแตกต่างดว้ยการทดสอบ

ค่า t – test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) เมื�อพบความแตกต่าง

เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ดว้ยวิธี Least-Significant Different 

ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการมี

ส่วนร่วมในระดบัมากเป็นอนัดับแรก รองลงมาดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และการมีส่วนร่วมใน

การรับผลประโยชน์ มีส่วนร่วมในระดบัมาก และสุดทา้ยด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีส่วนร่วม

อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรที�มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาํแหน่งและ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดัสมุทรสาคร 

จงัหวดัสมุทรสาคร แตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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 คาํสําคญั: การมีส่วนร่วม, การปฏิบติังาน, บุคลากร 

 

Abstract 

The objectives of this research are to study the factors affecting the work participation and the level 

of work participation of the personnel of Samut Sakhon Provincial Administrative Organization, Samut 

Sakhon Province which were classified by gender, age, education level, job title and service years, 

respectively. The quantitative method was employed and a questionnaire was administered for a sample 

group of 175 personnel of Samut Sakhon Provincial Administrative Organization. The data were analyzed by 

using descriptive statistics, such as percentage, frequency, mean and standard deviation while the difference 

was determined by t-test and one-way ANOVA, respectively. If any difference was found, a pair of means 

were compared by least-significant difference test. 

The research findings revealed that the factors affecting the work participation of the personnel of 

Samut Sakhon Provincial Administrative Organization in Samut Sakhon Province, which included decision-

making, work, benefits, and evaluation were rated overall at a high level. On the other hand, participation in 

work was the highest-ranked factor, followed by participation in decision making, and participation in 

gaining benefits, were at high-ranked factors; and participation in evaluation, which was at a high-ranked 

factor, respectively. The results of hypothesis test showed that difference in gender, age, education level, job 

title and years of service among the personnel caused difference in work participation, which was statistically 

significant at 0.05. 

 

Keywords: participation, work, personnel 

 

บทนํา 

องค์การบริหารส่วนจังหวดั เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที�เริ� มก่อตั� งขึ�นเมื�อ พ.ศ. 

2498 เพื�อทาํหน้าที�เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น โดยกาํหนดให้พื�นที�จงัหวดัเป็นพื�นที�ขององคก์าร

บริหารส่วนจังหวดัมีฐานะเป็นนิติบุคคล ก่อให้เกิดความสามารถในการทาํนิติกรรม ความเป็นหน่วย

การบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�นก่อให้เกิดอาํนาจ หน้าที� และขอบเขตพื�นที�ในการใช้อาํนาจหน้าที�นั�น 

โดยมีผูบ้ริหารสูงสูดคือ ตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มาจากการเลือกตั�งของสมาชิกสภา
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องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั โดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เป็นผูป้กครองและ

บงัคบับญัชาขา้ราชการส่วนจงัหวดั  และดาํเนินกิจการส่วนจงัหวดัควบคู่ไปกบัสภาจงัหวดั  ซึ� งสภาพ

ปัญหาหนึ� งที�พบเจอในการทาํงานขององคก์รที�เป็นระบบราชการคือ การมีบุคลากรจาํนวนมาก มีปริมาณ

งานมาก แต่มีผูที้�มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานเป็นจาํนวนน้อย ขาดความร่วมมือในการทาํงาน โดยอาจเกิด

ไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น  การแบ่งหนา้ที�ความรับผิดชอบ ทาํให้สนใจแต่ภารกิจงานของตนเอง มองขา้มงาน

ส่วนรวม  ขาดการสร้างการรับรู้ในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ร  หรือจาก

ปัจจัยส่วนบุคคลต่างๆ ทาํให้การปฏิบัติงานขององค์กรขาดประสิทธิภาพ ไม่ได้รับความร่วมมือจาก

บุคลากรเท่าที�ควร เพราะขาดการมีส่วนร่วมจากบุคลากรผูป้ฏิบติังาน โดยในการขบัเคลื�อนกิจการต่าง ๆ 

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร บุคลากรขององค์กรในทุกตาํแหน่ง ต่างก็มีส่วนสําคญัใน

การปฏิบตัิงานขององคก์ร ดงัจะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวดัสมุทรสาคร มีภารกิจและหน้าที�ที�

ตอ้งดาํเนินการภายในความรับผิดชอบของตนเป็นจาํนวนมาก และตอ้งอาศยับุคลากรเป็นจาํนวนมาก

ในการปฏิบติังาน รวมถึงความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการ

ตดัสินใจ ดา้นการปฏิบตัิงาน ดา้นผลประโยชน์ และดา้นการประเมินผล เพื�อทาํให้การปฏิบตัิงานของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยจากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผู ้

ศึกษาได้เห็นความสําคญัของบุคลากรที�มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวดัสมุทรสาคร และสนใจที�จะ

ศึกษาถึงปัจจยัต่างๆที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร จึงมีความสนใจที�จะศึกษาเรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร เพื�อนาํผลการศึกษา

ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื�อศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร  

2. เพื�อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 
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วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม   

Cohen & Uphoff (1977) ไดอ้ธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยสามารถแบ่ง

ออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 

1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) ประกอบดว้ย 3 ขั�นตอน คือ ริเริ� ม

ตดัสินใจ ดาํเนินการตดัสินใจ และตดัสินใจลงมือปฏิบติัการ 

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบไปด้วยการสนับสนุน

ทางดา้นทรัพยากร การเขา้ร่วมในการบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ 

3) การมี ส่ วน ร่วมใน ผลป ระโยช น์  (Benefits) ท างด้าน ต่าง ๆ  ป ระกอ บ ไป ด้วย

ผลประโยชน์ทางดา้นวสัดุ ผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เกี�ยวกบัการควบคุมและการตรวจสอบ

การดาํเนินกิจกรรมทั�งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตวัในการมีส่วนร่วมต่อไป 

Methanesadudee (2000) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะแนวทางของการมีส่วนร่วม ดงันี�  

1) การร่วมคิด หมายถึง การมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือในการวางโครงการ

วิธีการติดตามผล การตรวจสอบและการดูแลรักษา เพื�อใหกิ้จกรรมโครงการสาํเร็จผลตามวตัถุประสงค ์

2) การร่วมตดัสินใจ หมายถึง เมื�อมีการประชุมปรึกษาหารือเรียบร้อยแลว้ต่อมาจะตอ้ง

ร่วมกนัตดัสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางที�เห็นวา่ดีที�สุดหรือเหมาะสมที�สุด 

3) การร่วมปฏิบัติตามโครงการ หมายถึง การเขา้ร่วมในการดาํเนินงานตามโครงการ

ต่างๆ เช่น ร่วมออกแรง ร่วมบริจาคทรัพย ์เป็นตน้ 

4. การร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ หมายถึง เมื�อโครงการเสร็จสิ�นแลว้ไดเ้ขา้มามี

ส่วนร่วมในการตรวจตราดูแล รักษาและประเมินผลประโยชน์ที�เกิดขึ�นจากโครงการ 

Prachpruet (1999:50) กล่าวว่า ทฤษฎีพัฒนาองค์การ (Organization Development) หรือโอดี 

(OD) มีวตัถุประสงคท์ั�ว ๆ ไปเพื�อที�จะเพิ�มความสามารถขององคก์ารในการแกไ้ขปัญหาที�เป็นอยู ่โดย

เนน้การปรับปรุงและปรับพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์เนน้การร่วมแรงร่วมใจ ซึ� งการพฒันา

องคก์าร มีขั�นตอน 4 ขั�นตอน คือ 

1) คน้หาสาเหตุของปัญญา (Diagnostic) 

2) ขั�นวางแผนการดาํเนินงาน (Action - Planning) 

3) การปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์ที�วางไว ้(Implementing) 
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4) ขั�นประเมินผล (Evaluating) 

สาํหรับงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ไดท้าํการศึกษาในหัวขอ้วจิยัที�ใกลเ้คียงกนั มีดงันี�  

Amree et al (2018) ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกบัการ

จดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 1 โดยพบว่าการมีสวนร่วมของบุคลากร สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 

� มีค่าเฉลี�ยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

Kaewkriengkai (2015) ศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพฒันาคุณภาพ

การบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) ของกรมชลประทาน ในส่วนของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ

พฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมชลประทานนั�น ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 

Srinoon (2015) ทาํการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผนพฒันาเทศบาล

เมืองเบตง อาํเภอเบตง จังหวดัยะลา โดยผลวิจัยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาํแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองเบตง อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา อยูใ่นระดบัปานกลาง 

Sorpimai (2007) ศึกษาเรื� องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ�น กรณีศึกษา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเมือง อาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ซึ� งพบว่าระดบัการมีส่วนร่วมใน

ดา้นการคน้หาสาเหตุของปัญหาการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

Phansangiam (2007) ศึกษาเรื�องการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของสมาชิกชุมชนร่วมจิต

ร่วมใจ จงัหวดักระบี� ผลการวจิยัสรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของกลุ่มตวัอยา่ง โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

วิธีการดาํเนินการวจิัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในครั� งนี�  ผูศึ้กษาไดก้าํหนดประชากรคือ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ พนักงานจา้งตาม

ภารกิจ และพนกังานจา้งทั�วไปขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 

��� คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างด้วยตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1970) ที�ระดบัความเชื�อมั�นที� �.� 

ไดจ้าํนวน 175 คน 
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 เครื�องมือวิจัย 

เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที�ผูศึ้กษาสร้างขึ�น โดย

ประกอบดว้ยคาํถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Questions) และคาํถามแบบปลายปิด (Close-Ended 

Questions) รวมทั�งแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale Questions) โดยแบ่งโครงสร้างคาํถาม

ออกเป็น � ตอน ดงันี�  

ตอนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง และระยะเวลา

ปฏิบติังาน 

ตอนที� � เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของ

บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร แบ่งเป็น  4 ปัจจยั ประกอบด้วย 

การตัดสินใจ การปฏิบติัการ ผลประโยชน์ และการประเมินผล โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดเกณฑ ์� ระดบั คอื มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด  

ตอนที� � ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื�น ๆ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยมีขั�นตอน ดงันี�  

1)  ขอหนงัสือจากมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์เพื�อขอความอนุเคราะห์จากนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื�อขออนุญาตให้ผู ้ศึกษาได้เข้าไปแจก

แบบสอบถามในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

2)  เมื�อไดรั้บอนุญาตแลว้จึงทาํการนัดหมายวนั เวลา เพื�อตอบแบบสอบถามตามที�กาํหนด

ไว ้

3)  ดาํเนินการแจกแบบสอบถาม ตามวนั เวลาและสถานที�ที�กาํหนดนดัไวจ้นครบทุกประเด็น  

4) เก็บรวบรวมขอ้มูล นํามาวิเคราะห์โดยวิธีการที�เหมาะสม/ โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพวิเตอร์เพื�อการศึกษาและนาํเสนอต่อไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูศึ้กษานาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการแจกแบบสอบถาม ไปวิเคราะห์ดว้ยเครื�องคอมพิวเตอร์โดย

ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ คาํนวณ และวิเคราะห์ค่าต่างๆที�ตอ้งการทราบในการศึกษาครั� ง

นี�   โดยคาํนวณหาค่าสถิติตามลาํดบั ดงัต่อไปนี�  
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1) การวิเคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาํแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน โดยใช้ค่าความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) 

2) การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ, การมี

ส่วนร่วมในการปฏิบตัิการ, การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยใช้

ค่าความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Divation) 

3) การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปร

ตน้กบัตวัแปรตามโดยใชส้ถิติ t-test สําหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปรตน้ที�มี   2 กลุ่ม 

และใช้สถิติ One-way ANOVA สําหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปรตน้ที�มี 3กลุ่มขึ�นไป 

และหากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 จะทาํการทดสอบความแตกต่าง

รายคู่ดว้ยวิธีการ LSD (Least Significant Difference Test) 

 

ผลการวจิัย 

 �. ขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอย่าง คือ บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร จังหวดั

สมุทรสาครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีจาํนวนร้อยละ 61.71 มีอายอุยูใ่นช่วงมากกว่า ��-

�� ปี จาํนวนร้อยละ 48.57 มากที�สุด รองลงมาอยู่ในช่วงอายุมากกว่า ��-�� ปี จาํนวน ร้อยละ 27.43 

และน้อยที�สุดคือช่วงอายุมากกว่า �� ปีขึ�นไป การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที�สุด ร้อยละ 57.14 

รองลงมาคือระดับปริญญาโท ร้อยละ ��.�� อยู่ในตาํแหน่งพนักงานราชการมากที�สุด ร้อยละ ��.�� 

รองลงมาคือระดบัเจา้หนา้ที�ระดบัปฏิบติัการ/ปฏิบติังาน ร้อยละ 30.86 มีระยะเวลาปฏิบติังานอยูใ่นช่วง 

2 – 5 ปี มากที�สุด ร้อยละ 44.0 รองลงมาคอืระยะเวลาปฏิบติังาน 6 – 10 ปี   ร้อยละ 37.14 

 �. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

จงัหวดัสมุทรสาคร มีค่าเฉลี�ยมรวมอยูใ่นระดับมาก เมื�อพิจารณารายด้าน พบว่า ดา้นที�มีค่าเฉลี�ยมาก

ที�สุด คือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ มีค่าเฉลี�ยรวมอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจ และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี�ยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนดา้นที�มี

ค่าเฉลี�ยนอ้ยที�สุด คอื การมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีคา่เฉลี�ยรวมอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 

   2.1 ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.90) เมื�อพิจารณา

รายขอ้ พบว่า บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการ
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ปฏิบติังาน มีค่าเฉลี�ยสูงสุด ( X  = 3.97) รองลงมา คือ บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

ชี�แจงปัญหาต่างๆ ในการดาํเนินงาน ( X  = 3.93) บุคลากรแนะนาํหรือให้คาํปรึกษา เพื�อนาํมาปรับปรุง

แกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน ( X  = 3.89) และบุคลากรมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการของ

องคก์ร ( X  = 3.8�) ตามลาํดบั 

   �.� ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.92) เมื�อ

พิจารณารายขอ้ พบว่า ค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดังนี�  บุคลากร

ได้เขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ( X  = 3.95) รองลงมา คือ บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงกระบวนการทาํงานให้ดีขึ�น ( X  = 3.93) บุคลากรมีส่วนร่วมในการจดัโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

ขององคก์ร ( X  = 3.92) และบุคลากรไดด้าํเนินงานตามแผนงานที�วางไว ้( X  = 3.90) ตามลาํดบั 

   �.� ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.90) เมื�อ

พิจารณารายขอ้ พบว่า ค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี�  การมี

ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.90)  รองลงมา คือ บุคลากรไดรั้บการ

ฝึกอบรมตามความตอ้งการ เพื�อนาํความรู้และทกัษะมาใชใ้นการสร้างผลงานที�ดี ( X  = 3.90) บุคลากร

ได้รับประโยชน์จากการนําแผนการดําเนินงานไปปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จ ( X  = 3.88) และการทํา

กิจกรรมร่วมกนั ทาํใหบุ้คลากรมีสัมพนัธภาพที�ดีกบับุคลากรในองคก์ร ( X  = 3.87) ตามลาํดบั 

  �.� ดา้นการมีส่วนร่วมในการการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.85) เมื�อ

พิจารณารายขอ้ พบว่า ค่าเฉลี �ยอยูใ่นระดบัมากทุกด ้าน โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี�  

บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาํเนินงานขององคก์ร ( X  = 3.89) รองลงมา คือ บุคลากรได้

ติดตามผลการดาํเนินงานขององค์กรอยู่เสมอ ( X  = 3.88) บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ

ดาํเนินงานขององคก์ร และหากพบปัญหาจะนาํปัญหานั�นไปปรับปรุง ( X  = 3.84) และบุคลากรมีส่วน

ร่วมในการติดตามผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆขององคก์ร ( X  = 3.81) ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

จังหวดัสมุทรสาคร จังหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ� งสอดคล้องกับงานวิจยัของ  

Kuniad et al (2019) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านนํ� ากระจาย 

ตาํบลพะวง อาํเภอเมืองสงขลา จังหวดัสงขลา เพื�อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พฒันาชุมชน หมู่บา้นนํ�ากระจาย ตาํบลพะวง อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา และ Amree et al (2018) 
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ที�ได้ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกบัการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียนของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยพบว่า การมี

สวนร่วมของบุคลากร สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต � มีค่าเฉลี�ยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เมื�อพิจารณารายด้าน พบว่า ดา้นที�มีคาํเฉลี�ยมากที�สุด คือ การมีสวนร่วมในการประเมินผล 

รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ส่วนดา้นที�มีค ํ�าเฉลี�ย

นอ้ยที�สุดคือการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ ตามลาํดบั และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  

ดา้นแรกเป็นการมีส่วนร่วมการตดัสินใจ มีส่วนร่วมอยูใ่นระดับมาก ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ Yokjinda (2014) ไดศึ้กษาเรื�องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชน หมู่บา้นทุ่งกร่าง 

ตาํบลทบัไทร อาํเภอโป่งนํ� าร้อน จังหวดัจันทบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา

ชุมชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีส่วนร่วมในระดบั

มากเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงาน มีส่วนร่วมในระดับมาก และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดบันอ้ย  

ด้านที�สองเป็นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ซึ� งสอดคล้องกบั

งานวิจยัของ Phansangiam (2007) ศึกษาเรื�องการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของสมาชิกชุมชนร่วม

จิตร่วมใจ จงัหวดักระบี� พบว่า การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของกลุ่มตวัอย่าง โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี�ย = 2.66) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัการมีส่วนร่วมใน

การปฏิบติัการอยูใ่นระดบัสูง และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีส่วนร่วมในการประเมินผล มีส่วนร่วม

ในการรับผลประโยชน์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดา้นที�สามเป็นการมีส่วนร่วมการรับผลประโยชน์ มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก ซึ� งสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ Yokjinda (2014) ไดศึ้กษาเรื�องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชน หมู่บา้น

ทุ่งกร่าง ตาํบลทบัไทร อาํเภอโป่งนํ� าร้อน จังหวดัจนัทบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พฒันาชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีส่วนร่วม

ในระดบัมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็นดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และดา้นการมีส่วนร่วม

ในการดาํเนินงาน มีส่วนร่วมในระดบัมาก และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมอยู่

ในระดบันอ้ย 
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ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการวิจยั ดงันี�  

�. ขอ้เสนอแนะผลจากการวิจยั 

  1) ควรผลกัดนัให้บุคลากรเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนปฏิบตัิราชการขององคก์ร 

มากขึ�น 

  2) แต่ละหน่วยงานควรมีการวางแผนการดาํเนินงานของบุคลากร และมีการตรวจสอบการ

ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนที�วางไวอ้ยูเ่สมอ    

  3)  ควรมีกิจกรรมที�ส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพที�ดีระหว่างคนในองคก์ร   

    4) ส่งเสริมให้บุคลากรในทุกระดับ เขา้มามีส่วนร่วมในการติดตามผลการดาํเนินโครงการ/

กิจกรรมต่างๆขององคก์ร และมีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม/ผลการดาํเนินโครงการ ใหรั้บรู้ไดโ้ดย 

ทั�วกนั  

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครั� งต่อไป 

เพื�อให้ผลการศึกษาในครั� งนี�สามารถขยายต่อไปในการสร้างการมีส่วนร่วมที�ประสบผลสําเร็จ

มากขึ�นมากขึ�นอนัจะเป็นประโยชน์ ในการทราบถึงปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานของ

บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ผูศึ้กษาจึงขอเสนอแนะประเด็น

สาํหรับการศึกษาครั� งต่อไป  

  1) ควรทาํการศึกษาถึงปัจจยัดา้นอื�นๆที�น่าจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน เพื�อให้

การศึกษามีความครอบคลุมปัจจยัต่างๆที�ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมมากยิ�งขึ�น  

  2) ควรนําเทคนิคอื�นๆ มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย เพื�อให้ได้ข้อมูลที� มี

รายละเอียดมากยิ�งขึ�น เช่น การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นตน้  
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บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค�์.เพื�อศึกษาระดบัคุณภาพการให้บริการของ

พนักงาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวั   อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  2. เพื�อศึกษาความคิดเห็น

ต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองบัว   อาํเภอเมือง  จังหวดั

จันทบุรี  โดยจาํแนก เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ทาํงาน  รายได้  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ใน

การศึกษาครั� งนี�  ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวั   อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 

��� คนและพนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวั   อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน �� คน 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบ

สมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างที�มากกว่า � 

กลุ่มด้วย One-Way ANOVA  ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการให้บริการของพนักงาน องค์การบริหาร

ส่วนตาํบลหนองบัว   อาํเภอเมือง  จังหวดัจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ ด้านช่องทางการ

ให้บริการ (�̅=  �.��) ดา้นเจา้หน้าที�ผูใ้ห้บริการ(�̅= 4.24)  ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก(�̅= 4.22) ดา้น

ขั�นตอนในการให้บริการ (�̅= 4.18) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ  อาย ุ 

การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  รายได ้มีผลต่อการให้บริการของพนักงาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
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หนองบวั   อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .��  ผลจาการ

สัมภาษณ์ พบว่า คุณภาพการให้บริการของพนกังาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวั   อาํเภอเมือง  

จงัหวดัจนัทบุรี การให้บริการมีขั�นตอนการให้บริการที�ไม่ยุง่ยาก ชัดเจนและเขา้ใจง่าย  ช่องทางการ

ให้บริการของพนักงาน ควรมีการลดรอบระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน ใหมี้ความรวดเร็วยิ�งขึ�น

ทั�งในดา้นเอกสาร เจา้หน้าที�ผูใ้ห้บริการของพนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวั  อาํเภอเมือง  

จงัหวดัจันทบุรี มีจาํนวนเพียงพอ เจ้าหน้าที�ที�ให้บริการแต่งกายสุภาพ สะอาด และเหมาะสมกบัการ

ใหบ้ริการ ที�เจา้หนา้ที�ให้บริการและอาํนวยความ สะดวกแก่ประชาชนดว้ยความเต็มใจ  สิ�งอาํนวยความ

สะดวกขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองบัว อาํเภอเมือง  จังหวดัจันทบุรี อาคารและสถานที�

ใหบ้ริการมีความสะอาด สะดวกสบาย และ สวยงาม มีที�จอดรถที�ปลอดภยั เพยีงพอ และ สะดวกสบาย 

 

คาํสําคัญ:  คุณภาพ,   การใหบ้ริการ,  พนกังาน 

 

Abstract 

This research is a quantitative research. Objective 1. to study the level of quality of service 

provided for employees in  Nong Bua Subdistrict Administrative Organization, Mueang District, 

Chanthaburi Province, 2. To study opinions on the quality of service provided for employees in Nong 

Bua Subdistrict Administrative Organization, Mueang District, Chanthaburi Province by classifying 

sex, age, education level, work experience, income. The samples used in this study 350 people of 

Nong Bua Subdistrict Administrative Organization, Muang District, Chanthaburi Province and 10 

employees of Nong Bua Subdistrict Administration Organization, Muang District, Chanthaburi 

Province. The research instrument were questionnaire and interview. The data were analyzed by using 

a computer software, percentage (%), mean (�̅), standard deviation (S.D), and hypothesis testing with 

independent sample t-test. And comparing the relationships of more than 2 sample groups by One-

Way ANOVA. 

 The research results were found that quality of service provided for employees in  Nong Bua 

Subdistrict Administrative Organization, Mueang District, Chanthaburi Province. Overall at the high 

level was service channels (�̅ = 4.31), service emplyees side (�̅ = 4.24), facility side (�̅ = 4.22) and 

procedures for providing services (�̅  = 4.18). Hypothesis test results It was found that personal 
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factors such as sex, age, education level, work experience, income were an effect on the quality of 

service provided for employees in Nong Bua Subdistrict Administrative Organization, Mueang 

District, Chanthaburi Province was no different. With statistical significance at the .05 level. 

 The results from the interview were found that quality of service provided for employees in 

Nong Bua Subdistrict Administrative Organization, Mueang District, Chanthaburi Province. The 

service has a simple service process, clear and easy to understand. On the employee service channels, 

There should be a reduction in the period of service to the public to be faster. In both documents, 

service personnel for employees in Nong Bua Subdistrict Administrative Organization, Mueang 

District, Chanthaburi Province were sufficient number. The service employees is dressed politely, 

clean and suitable for the service. At the service staff and facilitates Convenient for people with 

willingness. Facilities of the Nong Bua Subdistrict Administrative Organization, Muang District, 

Chanthaburi Province, the buildings and the places are clean, comfortable and beautiful, with a secure 

parking lot, sufficient and comfortable. 

 

Keywords: quality, service provided, employee 

 

บทนํา 

บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ระดบัผูบ้ริหาร ขา้ราชการ พนกังาน และลูกจา้ง ตอ้ง

ได้รับการส่งเสริมให้มีการพฒันาด้านการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงานอยู่เสมอ เนื�องจากการ

บริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในปัจจุบนัจาํเป็นตอ้งมีแนวคิดของการบริหารจดัการแบบ

มุ่งเน้นผลงานและการบริหารการเปลี� ยนแปลง (Performance Public Management and Change) 

ตลอดจนการพฒันาทรัพยากรบุคคล ในการรองรับกบัการกระจายอาํนาจการบริหารจากส่วนกลาง 

มายงัส่วนภูมิภาค และสุดทา้ยคือส่วนทอ้งถิ�น โดยภารกิจที�เขา้มาเกี�ยวขอ้งกบัส่วนทอ้งถิ�นต่อการบริการ

ภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื� องของการพฒันากระบวนการทางความคิด การบริหารเชิงกลยุทธ์ การ

บริหารจดัการความขดัแยง้ บทบาทผูน้ําองค์การที�พึงประสงค์ การพฒันาคุณภาพชีวิต และการสร้าง

สุนทรียภาพของชีวิต การบริหารจดัการภาครัฐ แนวใหม่ คุณธรรม ธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นอาทิ ซึ�งสิ�งที�สาํคญัที�สุดนบัวา่เป็นหวัใจภารกิจหลกัของส่วนทอ้งถิ�น 
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หน่วยงานภายในขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีพนกังานส่วนทอ้งถิ�น เป็นเจา้หนา้ที�ทอ้งถิ�น

ของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ปฏิบติังานอนัเป็นภารกิจประจาํสํานกังานหรืออาจจะนอกสาํนกังานก็

ได ้ซึ� งมี ความเกี�ยวพนักบัชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนอยา่งใกลชิ้ด เพราะหนา้ที�ขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล ต้องติดต่อและให้บริการแก่ประชาชน ทั� งในเรื� องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที�ดี การจัด

ระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิช 

กรรมและการท่องเที�ยว การบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม และการ

ทาํนุ บาํรุง ศิลปะ วฒันธรรม จารีต และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นให้คงอยูก่บัทอ้งถิ�นซึ� งนับว่าเป็นภาระหนา้ที� 

ที�ใกลชิ้ดกบัประชาชนในทอ้งถิ�น มาก (Administration. (2003 : 2)   ดงันั�น ภารกิจสาํคญัประการหนึ� ง

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นคือ ความรับผิดชอบ (Accountability) ในความคาดหวงัและตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชนต่อระบบราชการในเรื�องของ คุณภาพการให้บริการ ซึ� งหมายถึงความ

รับผดิชอบทางการเมือง (Political Accountability) ดว้ยเช่นกนัใน การมุ่งเนน้การตอบสนองต่อตวัแสดง 

(Actor) ที�อยู่ภายนอกหน่วยงานของผูบ้ริหาร ภายใตก้ลไกดา้น การเมือง ผูบ้ริหารจะตอ้งตดัสินใจใช้

ดุลยพินิจที�จะต้องตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ กลุ่มและปัจเจกบุคคลที�

หลากหลายที�อ้างความชอบธรรม ได้แก่ พลเมือง ฐานคะแนนเสียง ผูรั้บบริการ ผู ้เสียภาษี ลูกค้า 

เจา้หนา้ที�ที�มาจาการเลือกตั�ง และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอกและแนวคิดที�สาํคญัประการ หนึ� งที�เขา้มา

มีส่วนสัมพนัธ์กบัความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐคือแนวทางการจัดการภาครัฐแนว ใหม่ 

(New Public Management : NPM) ที�นําไปสู่การพฒันาและปรับปรุงองคก์ารแบบใหม่โดยนาํแนวคิด

ทางการตลาด (Marketing) มาปรับใชก้บัการให้บริการของภาครัฐ คือ ประชาชนเปรียบเสมือน ลูกคา้ 

(Customer) ผูม้ารับบริการจากรัฐ รัฐจาเป็นที�จะตอ้งตอบสนองความคาดหวงัและให้บริการลูกคา้ ดว้ย

ความพึงพ อใจ (Jaiyen. (2006 : 39 –55)   นอกจากความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐต่อ

ประชาชนแลว้ รัฐยงัตอ้งส่งเสริมและ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาํหนดนโยบาย 

การตดัสินใจทางการเมือง การวางแผนพฒันา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั�งการตรวจสอบการ

ใช้อาํนาจรัฐ ทุกระดบัซึ� งการปฏิบตัิหน้าที�ของส่วน ราชการตอ้งใชว้ิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งให้คาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบติังานของรัฐ (the public sector development commission. (2003  : 11) 

 จากอาํนาจหน้าที�ที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งรับผิดชอบ และจะตอ้งดูแลความเป็นอยูข่อง

ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที�ดี มีความสุขสบายเท่าเทียมกนั เพราะปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่

ละแห่งมีสภาพปัญหาค่อนขา้งมากและมีความหลากหลายของปัญหา เพราะสภาพพื�นที�เป็นลกัษณะกึ�ง
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ชนบท (Rural Urbanization) มีประชากรอาศยัอยูจ่าํนวนมาก ประชาชนมีสภาพความเป็นอยูแ่ตกต่างกนั 

มีการประกอบอาชีพที�หลากหลาย เช่น ทาํไร่ ทาํนา คา้ขาย ทาํสวนผสม เป็นตน้ ดังนั� น จึงทาํให้เกิด

ความตอ้งการที�แตกต่างกนั เมื�อประสบปัญหาดา้นอาชีพ กระทบถึงการดาํรงชีวิต จึงตอ้งให้หน่วยงาน

ของรัฐเขา้ช่วยเหลือ ให้คาํแนะนาํ หาวสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ เขา้ช่วยเหลือซึ� งปัญหาที�เกิดขึ�นมีความ

หลากหลายสลบัซับซ้อน นับว่าเป็นปัญหาที�น่าสนใจมาก และจากสาเหตุดังกล่าวทาํให้ผูศึ้กษาสนใจ

ทาํการศึกษาถึงคุณภาพการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัจนัทบุรีว่ามีคุณภาพการ

ให้บริการแตกต่างกนัหรือไม่ แตกต่างกนัในดา้นใดซึ� งผลของการศึกษาองค์กรจะสามารถนาไปเป็น

แนวทางในการปรับปรุงยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

สามารถนาผลจากการศึกษาไปปรับใชใ้นการยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการองคก์รของหน่วยงาน

ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

 การวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ไวด้งันี�  

1. เพื�อศึกษาระดบัการใหบ้ริการของพนกังาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวั   อาํเภอเมือง  

จงัหวดัจนัทบุรี 

�. เพื�อศึกษาความคิดเห็นต่อการให้บริการของพนักงาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบัว   

อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  โดยจาํแนก เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ทาํงาน  รายได ้
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

        1. แนวคดิที�เกี�ยวข้องกับคุณภาพการบริการ (Service Quality)  

ก าร ศึ ก ษ าข อ ง  Parasuraman แ ล ะค ณ ะ  (Parasuraman, Zeithaml, 1994 : 201-203) พ บ ว่ า 

ผลลพัธ์ที�เกิดจากการที�ลูกคา้ประเมินคุณภาพของการบริการที�เขาไดรั้บเรียกว่า “คุณภาพของการบริการ

ที�ลูกคา้รับรู้” (Perceived Service Quality) ซึ�งจะเกิดขึ�นจาการที�ลูกคา้ทาํการเปรียบเทียบ “บริการที�รับรู้” 

(Perceived Service) ซึ� งก็คือประสบการณ์ที�เกิดขึ�นหลังจากการที�เขาได้รับบริการแลว้นั�นเอง ในการ

ประเมินคุณภาพของการบริการเหล่านั� น ลูกค้ามักพิจารณาจากเกณฑ์ที�เขาคิดว่ามีความสําคัญ 10 

ประการ ดงันี�   
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1. ความไวว้างใจ (Reliability)  

2. ความสะดวก (Access)  

3. สิ�งที�สามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles)  

4. การสื�อสาร (Communication)  

5. การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) 

6. ความเขา้ใจลูกคา้ (Understanding the Customer)  

7. ความน่าเชื�อถือ (Credibility)  

8. ความสามารถ (Competence)  

9. ความมั�นคงปลอดภยั (Security)  

10. ความสุภาพและความเป็นมิตร (Courtesy)  

ขอ้น่าสังเกตที�น่าสนใจ ที�เกิดจาก Parasuraman และคณะ ก็คือ จากเกณฑ์ที�สําคญัทั� งสิ�น 10 

เกณฑ์ดังกล่าว ที�ลูกคา้ประเมินคุภาพของบริการนั�น มีเพียง 2 เกณฑ์เท่านั�น ซึ� งได้แก่ ความน่าเชื�อถือ 

(Credibility) และสิ�งที�ลูกคา้สามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) ที�จัดเป็น Search Quality ซึ� งหมายความว่า 

ลูกคา้สามารถที�จะประเมินคุณภาพไดล่้วงหน้าก่อนการซื�อ ส่วนเกณฑ์อื�นๆ ที�เหลือส่วนใหญ่จาํนวน 6 

เกณฑ์ อันได้แก่ ความไวว้างใจ (Reliability) การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) ความสะดวก 

(Access) การสื� อสาร (Communication) ความเข้าใจลูกค้า (Understanding the Customer) และความ

สุภาพและความเป็นมิตร (Courtesy) ล้วนแต่จัดเป็น Experience Quality ทั� งสิ�น ซึ� งหมายถึงว่าลูกค้า

สามารถที�จะประเมินคุณภาพตามเกณฑ์เหล่านั�นไดเ้ลย จนกว่าจะไดซื้�อหรือบริโภคแลว้เท่านั�น ส่วน

เกณฑ์ที�เหลือ คือ ความมั�นคงปลอดภยั (Security) และ ความสามารถ (Competence) นั�นอาจจะจดัเป็น 

Credence Quality ซึ� งหมายความว่า ลูกคา้อาจจะไม่สามารถที�จะประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ดงักล่าวได้

ทนัที ถึงแมว้า่จะไดซื้�อหรือบริโภคบริการไปแลว้กต็าม  

�. แนวคดิทฤษฎีเกี�ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

 การที�จะกล่าวถึงแนวคิดที�เกี�ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานของ องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นนั� น เราควรทราบถึงขอ้มูลที�เกี�ยวกบัแนวคิด ทฤษฎีและการ บริหารงานองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นเสียก่อน ซึ�งมีรายละเอียดดงันี�   

ความหมายของการปกครองทอ้งถิ�น 

 การใหค้าํจาํกดัความเกี�ยวกบัการปกครองทอ้งถิ�น ซึ� งมีนกัวิชาการไดใ้ห ้ความหมาย 

การปกครองทอ้งถิ�นไวอ้ยา่งหลากหลาย ซึ�งมีดงัต่อไปนี�    



   

 124 

องคก์รปกครองส่วน ทอ้งถิ�น หมายถึง องคก์รที�ทาํหนา้ที�บริหารงานในแต่ละทอ้งถิ�น มีผูแ้ทน

ที�ไดรั้บเลือกตั�งจาก ประชาชนในทอ้งถิ�นเป็นผูรั้บผิดชอบต่อการบริหารอยา่งอิสระในเขตพื�นที�กาํหนด 

มีอาํนาจใน การบริหารการเงินและการคลังและกําหนดนโยบายของตนเองรวมทั� งหน้าที�ดําเนิน

กิจกรรม ภายในกรอบที�กฎหมายบัญญัติไวเ้พื�อประโยชน์ของรัฐและของประชาชนในทอ้งถิ�น โดย

องค์กร ดังกล่าวในกรณีประเทศไทย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การ 

บริหารส่วนตาํบล พทัยา และกรุงเทพมหานคร เป็นตน้  การปกครองทอ้งถิ�น จึงหมายถึง การที�องคก์ร

หนึ� งมีพื�นที�อาณา เขตของตนเอง มีประชากรและมีรายไดต้ามที�หลกัเกณฑ์กาํหนด โดยมีอาํนาจและมี

อิสระในการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลงัของตน รวมทั�งมีอาํนาจหนา้ที�ให้บริการในดา้นต่างๆ 

แก่ประชาชน ซึ� งประชาชนในพื�นที�ดงักล่าวจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกครองตนเอง อาทิ การมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในชุมชน หรือการมีส่วนร่วมในการบริหารและ ปกครองตนเอง 

โดยผ่านตัวแทนที�มาจากการเลือกตั� ง เช่น การมีสภาทอ้งถิ�น เป็นต้น หรือหมายถึง การปกครองซึ� ง

ราชการส่วนกลางได้มอบอาํนาจในการปกครองและบริหาร กิจการงานให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นในขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และพื�นที�ของตนที�กาํหนด ไวต้ามกฎหมาย โดยมีความเป็นอิสระตาม

สมควรไม่ตอ้งอยู่ในบงัคบับญัชาของราชการ ส่วนกลาง ราชการส่วนกลางเป็นเพียงหน่วยคอยกาํกบั

ดูแลให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ดาํเนินกิจการไปดว้ยความเรียบร้อย หรืออีกนยัหนึ� ง การปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�น คือ การกระจาย อาํนาจของราชการส่วนกลางเพื�อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นนั�นๆไดป้กครอง

ตนเองตามระบอบ ประชาธิปไตย ซึ� งเป็นอิสระต่างหากจากการปกครองของราชการส่วนกลางที�ให้

อาํนาจแก่ประชาชนในทอ้งถิ�นไดป้กครองตนเอง (Mektrairat. (2014 : 22) หรือหมายถึง การปกครองที�

รัฐกลางหรือส่วนกลางไดก้ระจายอาํนาจไปให้หน่วยการปกครองทอ้งถิ�น ซึ� งเป็น องค์กรที�มีสิทธิตาม

กฎหมาย มีพื�นที�และประชากรเป็นของตนเอง ประการสําคญัองคก์ร ดังกล่าวจะตอ้งมีอาํนาจอิสระ 

(Autonomy) ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม การมอบอํานาจจาก ส่วนกลางมีวัตถุประสงค์เพื�อให้

ประชาชนในทอ้งถิ�นไดเ้ขา้มา มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการ เสนอปัญหา ตัดสินใจ การตรวจสอบการ

ทาํงานและร่วมรับบริการสาธารณะต่างๆ อย่างไรก็ ตาม แมว่้าการปกครองทอ้งถิ�นจะมีอิสระในการ

ดาํเนินงาน แต่ยงัอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ รัฐบาลกลาง หรือหมายถึง การปกครองที�รัฐบาลมอบ

อํานาจให้ประชาชนในท้องถิ�นใดท้องถิ�น หนึ� งจัดการปกครอง และดาํเนินการบางอย่างโดยการ

ดาํเนินการกันเองเพื�อบาํบดัความ ต้องการของตน การบริหารงานทอ้งถิ�นตอ้งมีผูบ้ริหารมาจากการ

เลือกตั� งจากประชาชนขึ�นมา ทั� งหมดหรือบางส่วน โดยให้มีอิสระในการบริหาร แต่รัฐบาลยงัตอ้ง
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ควบคุมด้วยวิธีต่างๆ ตาม ความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐไม่ได้ เพราะการปกครอง

ท้องถิ�นเป็นสิ� งที� รัฐทําให้ เกิดขึ� น (Hirunto. (2018 : 28) นอกจากนี� มีนักวิชาการตะวันตกได้ให้

ความหมาย ของการปกครองท้องถิ�นไว ้ดังนี�  การปกครองท้องถิ�น หมายถึง องค์การที�มีอาณาเขต

แน่นอน มี ประชากรตามหลกัที�กาํหนดไว ้มีอาํนาจการปกครองตนเอง มีการบริหารงานการคลงัของ 

ตนเอง และมีสภาทอ้งถิ�นที�สมาชิกไดรั้บการเลือกตั�งจากประชาชน หรือเป็นการปกครองที� รัฐบาลกลาง

ใหอ้าํนาจหรือกระจายอาํนาจไปให้หน่วยการปกครองทอ้งถิ�น เพื�อเปิดโอกาสให ้ประชาชนในทอ้งถิ�น

ไดมี้อาํนาจในการปกครองร่วมกนัทั�งหมด หรือเพียงแต่บางส่วนในการ บริหารทอ้งถิ�น หรือเป็นหน่วย

การปกครองท้องถิ�นที�ได้มีการเลือกตั� งโดยอิสระเพื�อเลือกผูมี้ หน้าที�บริหารการปกครองทอ้งถิ�น มี

อาํนาจอิสระพร้อมความรับผิดชอบซึ� งตนสามารถที�จะใช้ โดยปลอดจากการควบคุมของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค หรือเป็นหน่วย การปกครองที�มีหนา้ที�รับผดิชอบเกี�ยวขอ้งกบัการ

ใหบ้ริการประชาชนในเขตพื�นที�หนึ�งพื�นที�ใด โดยเฉพาะ และหน่วยการปกครองนี� จดัตั�งและอยูใ่นความ

ดูแลของรัฐบาลกลาง หรือเป็นหน่วย การปกครองซึ� งรัฐได้จดัตั�งขึ�นและให้มีอาํนาจปกครองตนเอง 

(Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Right) และตอ้งมีองค์กรที�จาํเป็นในการปกครอง (Necessary 

Organization) เพื�อปฏิบตัิ หนา้ที�ใหส้มความมุ่งหมายของการปกครองทอ้งถิ�นนั�น ๆ (Kokpol. (2011 : 1) 

สรุปไดว้่า การปกครองทอ้งถิ�น หมายถึง การที�องคก์รหนึ�งมีพื�นที�อาณาเขตของ ตนเอง มีประชากรและ

มีรายไดต้ามที�หลกัเกณฑก์าํหนด โดยมีอาํนาจและมีอิสระในการ ปกครองตนเอง มีการบริหารการคลงั

ของตน รวมทั�งมีอาํนาจหนา้ที�ให้บริการในดา้นต่าง ๆ แก่ประชาชน ซึ�งประชาชนในพื�นที�ดงักล่าวจะมี

ส่วนร่วมในการบริหารและปกครองตนเอง โดยผ่าน ตวัแทนที�มาจากการเลือกตั�ง เป็นตน้  

2. องคป์ระกอบของการปกครองส่วนทอ้งถิ�น องค์กรปกครองทอ้งถิ�นถือว่าเป็นรูปแบบหนึ� ง

ของการจดัการบริหารสาธารณะแก่ ประชาชนที�มาจากหลงัการกระจายอาํนาจภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ

รัฐ ซึ�งการที�ทอ้งถิ�น สามารถปกครองตนเองไดน้ั�นตอ้งมีองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 5 ประการ คือ  

        2.1. มีการกาํหนดพื�นที�หรือชุมชนที�อยูใ่นเขตความรับผิดชอบให้ชดัเจน  

        2.2. มีหน่วยการปกครองท้องถิ�นที�มาจากประชาชน โดยมีอาํนาจในการตดัสินใจ และ

บริหารในเขตความรับผิดชอบ  

       2.3. การมีส่วนร่วมของประชาชนซึ�ง ถือว่าเป็นหวัใจของการปกครองตนเองของ การ 

ปกครองทอ้งถิ�น  

       2.4. มีการโอนอาํนาจหนา้ที�หลากหลายและยดืหยุน่ เพื�อใหห้น่วยการปกครอง ทอ้งถิ�น 

สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิ�น  
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       2.5. มีความอิสระในการบริหารโดยมีฐานะทางกฎหมายมีอาํนาจในการหารายได ้การ 

จดัทาํงบประมาณรายจ่าย มีแหล่งรายไดแ้ละบุคลากร (Kokpol. (2011 : 187)  

3. ประเภทและรูปแบบขององค์การปกครองทอ้งถิ�น ประเภทและรูปแบบองคก์ารปกครอง

ทอ้งถิ�น (Provincial Administration. (2010 : 89) สํานักบริหารราชการส่วนท้องถิ�น กรมการปกครอง 

ไดก้ล่าวว่า รูปแบบการบริหารราชการส่วน ทอ้งถิ�นของไทยในปัจจุบนัมี 5 รูปแบบ ดงันี�   

    1) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.)  

    2) องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.)  

    3) เทศบาล  

    4) กรุงเทพมหานคร  

    5) เมืองพทัยา  

4. แนวคิด ทฤษฎีที�เกี�ยวกบัการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น นักวิชาการไดใ้ห้คาํ

ความหมายของคาํว่า “บริหาร” ไวอ้ยา่งหลากหลาย ซึ�งพอจะ สรุปไดด้งันี�  

 คาํว่า บริหาร ตรงกับภาษาบาลีว่า “ปริหร” เป็นคาํแสดงความหมายถึง ลักษณะของการ

ปกครองว่าเป็นการนาํสังคมหรือหมู่คณะให้ดาํเนินไปโดยสมบูรณ์ นาํหมู่คณะให้พฒันา ไปพร้อมกนั 

“ปริหร" อาจบ่งถึงความหมายที�ว่า การแบ่งงาน การกระจายอาํนาจ หรือการที� สมาชิกในสังคมมีส่วน

ร่วม ในการปกครองหมู่คณะก็ได้ ในพระไตรปิฎกมักจะใช้คาํว่า “ปริหร" กับกลุ่มสังคม เช่น “อห 

ภิกฺขุสงฺฆ ปริหริสฺสามิ” เราจักปกครองภิกษุสงฆ์ หรือ การบริหาร หมายถึง กระบวนการ จัดองค์การ

และการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงคที์� กาํหนดขึ�นไวล่้วงหน้า หรือเป็นกระบวนการ

ดาํเนินงานเพื�อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร โดย อาศยับุคคลและทรัพยากรอื�น หรือเป็นดาํเนินการไป

รอบคอบและรอบด้าน ซึ� งจะเป็นดว้ยความ เพียรพยายามในทางที�ชอบ ที�อาจสรุปเป็นการบริหารตน 

บริหารคน บริหารงาน หรือเป็นการทาํงานให้สําเร็จโดยอาศยัคนอื�น (Prayoon Tummajittato). (2016 : 

1) หรือ เป็นกระบวนการท างานโดยใชท้รัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ ซึ� งมีบุคลากรเป็นทรัพยากร

หลกั ขององคก์าร และบุคคลเหล่านี� จะใชท้รัพยากรอื�น เช่น เงินทุน เครื�องมือ เครื�องจกัรและ อุปกรณ์

อื�น ขอ้มูลสารสนเทศ เป็นตน้ ทั�งนี�  เพื�อให้องคก์ารสามารถบรรลุวตัถุประสงค์หรือ เป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ (Suyaprom and Staff. (2012: 43) หรือคาํว่า บริหาร นั� นมาจากคาํ 2 คาํ คือ บริ แปลว่า

โดยรอบ และ หาร แปลว่า แบ่ง รวมความจึงแปลว่า การ แบ่งงานที�อยูร่อบขา้ง ช่วยกนัทาํให้สาํเร็จ และ

การบริหาร คือ การใชค้นอื�นทาํงานแทนตน สาํเร็จ ส่วนการจดัการ คือ การใชต้นเองทาํงานแทนตนจน

สําเร็จการบริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ�นไม่เหมือนการบริหารงานของเอกชนที�มุ่งกาํไรเป็น
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เป้าหมาย แต่องคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถิ�นจะมุ่งความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลกัและสิ�งที�ตอ้ง

มุ่งเนน้อยา่งเต็มที� คือ การ “บาํบดัทุกข ์บาํรุงสุข” หรือการทาํให้ประชาชนพน้ทุกข ์มีสุข ซึ� งการบริหาร

ที�ดีตอ้งยดึ หลกัธรรมาภิบาล โดยทั�วไปมีแนวคิดเรื�องหลกัการบริหารงานตามทฤษฎีการบริหารที�นิยม

ใช ้คือ การบริหารงานใดๆ ในองค์กร ตอ้งเริ�มตน้จากการสํารวจความพร้อมในการจดัสรร ทรัพยากร

ทาง การบริหาร โดยยึดหลัก 4M คือ Man : คน Money : เงิน Material : วสัดุ อุปกรณ์ Management : 

การบริหารจดัการ หรือจะเพิ�มอีก ตามภาคเอกชนก็ไดต้ามคาํจาํเป็น และความเหมาะสม คือ Machine : 

เครื�องจกัร และ Marketing ตลาด (Saengnimnuan. (2009: 7) 

 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจยัศึกษาคุณภาพในการใหบ้ริการของพนกังาน องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหนองบวั   อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  รวมทั�งเอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง(ที�มา Mellet 1954)  

แลว้นาํมารวบรวมเป็นกรอบแนวคิด ดงันี�  

         ตวัแปรตน้                                                               ตวัแปรตาม 

    Independentriables                                            Dependent  Variables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

วิธีดาํเนินการวจิัย 

       1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือ ได้แก่ประชาชนที�อาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองบวั   อาํเภอ

เมือง  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน มี  6 หมู่บา้นครอบคลุมพื�นที�ตาํบลหนองบวัทั�งตาํบลมีจาํนวน รวมทั�งสิ�น 

         ปัจจยัดา้นบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

- การศึกษา  

-อาชีพ 

- รายได ้ 

 

คุณภาพในการให้บริการของ

พนกังาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หนองบวั  อาํเภอเมือง  จงัหวดั

จนัทบุรี 

-ดา้นขั�นตอนในการให้บริการ   

-ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ   

-ดา้นเจา้หนา้ที�ผูใ้หบ้ริการ   

-ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก 
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760  ครัวเรือน  รวมประชากรทั�งสิ�น �,599 คน (ขอ้มูล  ณ  วนัที�  15 พฤษภาคม 2558 , งานทะเบียนฯ/

สาํนักปลดั)  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ชายหรือผูห้ญิง จาํนวน 6 หมู่บา้น ใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบแบ่งชั�น

กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1967 ) ที�ระดับนัยสําคญั .05 ได้กลุ่ม

ตั ว อ ย่ า ง จํ า น ว น  350 ค น  แ ล ะ ใ ช้ วิ ธี ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ ง่ า ย  (simple random sampling)  

(Kritpreedaborisut. (1997) : 111-112)    ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัใชว้ิธีการเลือก

ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแบบเจาะจง (Criterion Based  Selection ) โดยคดัเลือกพนักงานชาย หญิง จาํนวน �� 

คน ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวั  อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี   

        2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

          �.� เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจัยเชิงปริมาณ  เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  ใช้แบบสอบถามเป็น

เครื�องมือ โดยสร้างขึ�นจากการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  � ตอน 

ดังนี�  ตอนที� � เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิดเกี�ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ประกอบด้วย ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้ต่อเดือน  ของกลุ่มตัวอย่าง

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวั   อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ตอนที� �  แบบสอบถามคุณภาพใน

การให้บริการของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองบวั   อาํเภอเมือง  จงัหวดัจันทบุรี  ใน 4 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นขั�นตอนในการให้บริการ  ดา้นช่องทางการให้บริการ  ด้านเจา้หน้าที�ผูใ้ห้บริการ  ดา้น

สิ�งอาํนวยความสะดวกลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ 

Likert โดยเรียงจากมากที�สุดไปหาน้อยที�สุด ตอนที�3ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาเกี�ยวกบัการใช้

หลกัพุทธธรรมในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�หา้พึ�งพาตนเองขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวั   

อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี   

 �.� เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ์  ผูว้ิจยัเริ�มทาํการวิจยัเชิงปริมาณก่อนและทาํ

การวิเคราะห์ผลเพื�อนาํผลที�ไดไ้ปใชอ้ธิบายการวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยนาํผลจากการวิจยัเชิงปริมาณมาสรุปเป็น

ปัญหาการวิจยัสําหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เกี�ยวกบัองค์ประกอบที�

ส่งผลให้มีคุณภาพในการใหบ้ริการของพนกังาน โดยคดัเลือกจากประชาชนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง

บวั อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

             การตรวจสอบเครื�องมือเพื�อวดัความเชื�อมั�นโดยผูเ้ชี�ยวชาญ � คนไดค่้าทดสอบโดยใชสู้ตรสัมประสิทธิ�

แอลฟ่าของครอนบัคสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’sAlpha Coefficient) ได้ค่าความเชื�อมั�นของ

เครื�องมือเท่ากบั .�4  
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          �. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมดว้ยตนเองและทาํหนงัสือเพื�อขอความอนุเคราะห์ถึงทาํหนงัสือขอความ 

ร่วมมือ ในการจดัเก็บข้อมูลจากสํานกับณัฑิตวิทยาลยั ของมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ เพื�อขอความร่วมมือถึง

นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองบัว อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัได้ติดต่อกลุ่มตัวอย่างเพื�อแจก

แบบสอบถามเป็นรายวนั เพื�อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร

กลุม่ตวัอยา่ง ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื�อนาํไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป

ต่อไป สําหรับการเก็บขอ้มูล   แบบสัมภาษณ์ ผูวิ้จยัสัมภาษณ์ประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนอง

บวั อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี  จาํนวน �� คน มีการสัมภาษณ์อย่างใกลชิ้ด สัมภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์

ทั�วไป ประกอบดว้ยการซกัถาม พูดคุยถึงเรื�องราวต่างๆทั�งดา้นคุณภาพในการให้บริการของพนกังาน องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหนองบวั   อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ถูกตอ้งตอ้งใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์

พูดคุยดว้ยความระมดัระวงัและเป็นกนัเอง  การจดบนัทึกภาคสนาม ผูวิ้จยัไดท้าํการจดรวบรวมข้อมูลและมี

การบนัทึกเทป ทาํการถอดเทป การสงัเกต  การสัมภาษณ์ เพื�อมิใหลื้มขอ้มลูและทาํการสรุปขอ้มลูที�ได ้

          �. การวเิคราะห์ข้อมลู 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสําเร็จรูป มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบน

ม าต ร ฐ าน (Standard Deviation) แ ล ะ ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ าน  ด้ว ย  Independent Sample t-test แ ล ะ

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA เพื�อนําไปใช้

วิเคราะห์กบัแบบสอบถามและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  ผูว้ิจยัใชว้ิธีถอดเทปสัมภาษณ์ และตรวจสอบ

เนื�อหาการสัมภาษณ์โดยอ่านบทสัมภาษณ์ทั�งหมดเปรียบเทียบกบัการฟังเทปสัมภาษณ์ซํ� าหลายๆรอบ 

และนําเนื�อหาที�ได้นํามาเขียนในรูปแบบพรรณา โดยผู ้วิจัยนําข้อมูลมาวิเคราะห์เนื� อหา  ทฤษฎีที�

เกี�ยวขอ้งใช้ร่วมกนัในการวิเคราะห์คาํตอบที�ได้จากการสัมภาษณ์ และนาํมาสรุปรวมผลการวิจัยเชิง

คุณภาพ 

 

ผลการวจิัย 

ขอ้มูลทั�วไป �. การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที�ตอบแบบสอบถามเรื�อง คุณภาพในการให้บริการ

ของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามทั�งหมด  จาํนวน ��� คน  คิดเป็นร้อยละ ��� คน  เป็นเพศชายจาํนวน ��� คน คิดเป็น
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ร้อยละ  ��.��  และเพศหญิง จาํนวน  ���  คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.�� ประชาชนส่วนใหญ่อาย ุ��-60  ปี

จาํนวน 1�� คน คิดเป็นร้อยละ  ��.��  ประชาชนส่วนใหญ่  การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน ��� คน  

คิดเป็นร้อยละ ��.�� ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย จํานวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ��,���บาท ขึ�นไปจาํนวน 1�� คน คิดเป็น

ร้อยละ ��.�� 

วตัถุประสงคข์อ้ที� �  ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพการใหบ้ริการของพนกังาน องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหนองบวั   อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  คือ ดา้นช่องทางการให้บริการ 

(�̅=  �.��) ดา้นเจา้หน้าที�ผูใ้ห้บริการ(�̅= 4.24)  ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก(�̅= 4.22) ดา้นขั�นตอนใน

การใหบ้ริการ (�̅= 4.18)   

ว ัตถุประสงค์ข้อที�  �  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อาย ุ 

การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  รายได ้มีผลต่อการให้บริการของพนักงาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หนองบวั   อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .��  ผลจาการ

สัมภาษณ์ พบว่า คุณภาพการให้บริการของพนกังาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวั   อาํเภอเมือง  

จงัหวดัจนัทบุรี การให้บริการมีขั�นตอนการให้บริการที�ไม่ยุง่ยาก ชัดเจนและเขา้ใจง่าย  ช่องทางการ

ให้บริการของพนักงาน ควรมีการลดรอบระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน ใหมี้ความรวดเร็วยิ�งขึ�น

ทั�งในดา้นเอกสาร เจา้หน้าที�ผูใ้ห้บริการของพนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบวั  อาํเภอเมือง  

จงัหวดัจันทบุรี มีจาํนวนเพียงพอ เจ้าหน้าที�ที�ให้บริการแต่งกายสุภาพ สะอาด และเหมาะสมกบัการ

ใหบ้ริการ ที�เจา้หนา้ที�ให้บริการและอาํนวยความ สะดวกแก่ประชาชนดว้ยความเต็มใจ  สิ�งอาํนวยความ

สะดวกขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองบัว อาํเภอเมือง  จังหวดัจันทบุรี อาคารและสถานที�

ใหบ้ริการมีความสะอาด สะดวกสบาย และ สวยงาม มีที�จอดรถที�ปลอดภยั เพยีงพอ และ สะดวกสบาย 
 

อภปิรายผล 

สมมติฐานที� �.คุณภาพในการให้บริการของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว   

อาํเภอเมือง   จังหวัดจันทบุรี  อยู่ในระดบัที�แตกต่างกัน 

สามารถอภิปรายผลได้ดงันี� 

 ผลการวิจยั เรื� อง คุณภาพในการให้บริการของพนักงาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองบัว   

อาํเภอเมือง  จังหวดัจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญโดยเรียงลาํดับ ดังนี�  คือ ด้านช่องทางการ
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ให้บริการ รองลงมาคือ  ดา้นเจ้าหน้าที�ผูใ้ห้บริการ  ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก  ด้านขั�นตอนในการ

ใหบ้ริการ  ภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก มีประเด็นสาํคญัที�นาํมาอภิปรายผล ดงันี�  

 คุณภาพในการให้บริการของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว  อาํเภอเมือง  

จังหวดัจันทบุรี กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญั ด้านช่องทางการให้บริการ ควรมีหลากหลายช่องทาง

เพื�อให้ประชาชนเขา้ถึงคุณภาพการบริการของพนกังาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kaeothep and Staff. 

(2016). การศึกษาคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดนครสวรรค ์ 

ผลการวิจัยพบว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดันครสวรรค์ มีระดับคุณภาพ การให้บริการ 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณารายด้านพบว่าคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลในจงัหวดันครสวรรค ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณารายดา้นผลการศึกษาพบว่าด้าน

ความเชื�อถือไวว้างใจได ้อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลี�ยสูงสุด ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นการให้

ความเชื�อมั�นต่อผูรั้บบริการดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ และดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการอยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าคุณภาพการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันครสวรรค ์ที�มีขนาดองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแตกต่างกนั มีคุณภาพการ

ให้บริการโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ 0.05การวิเคราะห์ผลการวิจยัคุณภาพ

การให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดันครสวรรคผ์ูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ควรมีการศึกษา

ถึงปัจจยัเชิงสาเหตุที�ส่งผลต่อระดบัคุณภาพการใหบ้ริการ และความสัมพนัธ์ของตวัแปรที�มีผลต่อระดบั

คุณภาพการให้บริการ ควรเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีสังเกตและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื�อให้ไดข้อ้มูลตาม

สภาพจริงที�ส่งผลต่อระดบัคุณภาพการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

สมมติฐานที� �  คุณภาพในการให้บริการของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว   อําเภอ

เมือง  จังหวัดจันทบุรี เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ที�แตกต่างกันมีความเห็นต่อการให้บริการที�

แตกต่างกนั 

คุณภาพในการให้บริการของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว  อาํเภอเมือง  

จงัหวดัจนัทบุรี เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ ที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการให้บริการที�

แตกต่างกันมีความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกนัพบว่าเพศ  อาย ุ การศึกษา ประสบการณ์การ

ทาํงาน  รายได้  มีค่า Sig น้อยกว่า �.��  ซึ� งเป็นการยอมรับสมมติฐาน เนื�องจากภาวะผูน้ํากาํนัน 

ผูใ้หญ่บา้นตามความ คาดหวงัของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลม

สิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี  มีความคาดหวงัแต่ละดา้นแตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Verapun (2011) 

วิจยัเรื�อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล บา้นเก่า อาํเภอ



   

 132 

พานทอง จงัหวดัชลบุรี” ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององคก์าร

บริหารส่วน ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจมากที�สุด 

เมื�อพิจารณา เป็นรายดา้นพบว่า ดา้นที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุด คือ ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ รองลงมา

คือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคและด้านการให้บริการอย่างกา้วหน้า โดยในด้านการให้บริการ 

อยา่งเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื�องอาคารสถานที�ให้บริการมีความเหมาะสม ในดา้น การ

ให้บริการอยา่งเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื�องเจา้หน้าที�บริการดว้ยความยิ�มแยม้ แจ่มใส 

และในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที�ผูใ้ห้บริการ มีความ

รับผิดชอบและมุ่งมั�นในการปฏิบัติงาน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการใหบ้ริการของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี พบว่า 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพ ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลบา้นเก่า  อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ไม่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยที�ส่งผลต่อระดับคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาํบลใน

จงัหวดัจนัทบุรี 

2. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดเล็ก องคก์ารบริหารส่วน 

ตาํบลขนาดกลาง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดใหญ่ ที�มีผลต่อระดบัคุณภาพการให้บริการของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัจนัทบุรี 

3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพต่อเนื�องจากเชิงปริมาณ เพราะการศึกษาครั� งนี� เป็นแบบสอบถาม

เพื�อวัดระดับคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาํบล ดังนั� นจึงควรใช้เทคนิคในการ

รวบรวมขอ้มูลงานวิจยัดว้ยวิธีการสงัเกตเนน้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื�อไดข้อ้มูลตามความเป็นจริง 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค�์.เพื�อศึกษาระดบัการบริหารงานตามหลกั

อิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี  �. .เพื�อศึกษาความ

คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัอิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  

จังหวดัจันทบุรี โดยจาํแนก เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้ โดยจาํแนก เพศ  อายุ ระดับ

การศึกษา  อาชีพ  รายได ้ กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี  จาํนวน ��� คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  

ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่า

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบ

ความสมัพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA 

ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานตามหลกัอิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  

อาํเภอท่าใหม่  จังหวดัจนัทบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก(�̅= 4.45)    คือ ด้านฉันทะความพอใจ(�̅=  

�.��)  ด้านวิมังสาความไตร่ตรอง (�̅= �.��) ด้านจิตตะความเอาใจใส่(�̅= �.��)  ด้านวิริยะความ

พากเพียร(�̅= 4.40)  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ  อาย ุ การศึกษา อาชีพ  

รายได ้มีผลต่อการบริหารงานตามหลกัอิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่า

ใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .��  
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คาํสําคัญ:  การบริหารงาน,  อิทธิบาท �,  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 
Abstract 

 This research is a quantitative research. Objective 1, to study the level of the administration 

according to the principle of Four Rddhippada in Ta Kad Ngaow Subdistict Administrative 

Organization, Tha Mai District, Chanthaburi Province. Objective 2, to study the opinions on the 

administration according to the principle of Four Rddhippada in Ta Kad Ngaow Subdistict 

Administrative Organization, Tha Mai District, Chanthaburi Province by classifying sex, age, 

education level, occupation, income. The sample group used in this study, 380 people in Ta Kad 

Ngaow Subdistrict Administrative Organization, Tha Mai District, Chanthaburi Province. The 

research tool was a questionnaire. The data were analyzed by using a computer software, percentage 

(%), mean (�̅ ), standard deviation (S.D), and hypothesis testing with independent sample t-test. And 

comparing the relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA. 

 The research results were found that the administration according to the principle of Four 

Rddhippada in Ta Kad Ngaow Subdistict Administrative Organization, Tha Mai District, Chanthaburi 

Province. Overall at the high level (�̅  = 4.45) is the Passion/satisfaction side (�̅  =4.54), the 

Investigation/Consideration (�̅  = 4.43), the Mind or Consciousness/Attention (�̅  = 4.41) and the 

Persistence/Diligence (�̅  = 4.40). Hypothesis test results it was found that personal factors, such as 

sex, age, education, work experience, income were an effect on the administration according to the 

principle of Four Rddhippada in Ta Kad Ngaow Subdistict Administrative Organization, Tha Mai 

District, Chanthaburi Province was no different. With statistically significant at the 0.05 level. 

 

Keywords: administration, four Rddhippada, subdistict administrative organization 

 

 

 

 



   

 137 

บทนํา 

 อิทธิบาท เป็นชื�อของหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา อิทธิ ความสาํเร็จ, ความรุ่งเรื�องงอกงาม  

อาํนาจที� จะทาํอะไรไดอ้ย่างวิเศษ อิทธิบาท คุณเครื�องให้ถึงความสาํเร็จ, คุณเครื�องสําเร็จสมประสงค,์ 

ทางแห่ง ความสําเร็จ มี 4 คือ 1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่สิ�งนั�น 2. วิริยะ ความพยายามทาํสิ�งนั�น 3. จิต

ตะ ความ เอาใจฝักใฝ่ในสิ�งนั�น 4. วิมงัสา ความพจิารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ�งนั�น: จาํง่ายๆว่ามีใจรัก 

พากเพียรทาํ เอาจิตฝักใฝ่ ใชปั้ญญาสอบสวน  อิทธิบาท มีองคป์ระกอบที�สาํคญั 4 ขอ้ จึงมกัเรียกว่า อิทธิ

บาท 4 อิทธิ บาท 4 เป็นหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาที�องคพ์ระศาสดาทรงสอนสืบต่อกนัมาเกือบ 

3000 ปีแลว้ ยงัมีผลแก่ ผูป้ฏิบติัมาตลอดกาล พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาสากลที�สาํคญัศาสนาหนึ�งของ

โลก มีพระโคตมพุทธเจ้าเป็น ศาสดา เป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม อุบัติขึ�นในประเทศอินเดีย เมื�อ

ประมาณ 2585 ปีมาแลว้ หลังจาก เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระอรหันต์

สัมมาสัมพุทธเจา้2 หลกัธรรมอิทธิบาท 4 เป็น หลกัธรรมที�เป็นแนวทางในการศึกษา การทาํงาน และ

หรือในกรณียกิจอื�นๆที�มีความสําคญัมากที�จะทาํให้ ประสบผลสําเร็จในทุกระดับตั� งแต่ระดบัโลกิยะ 

จนถึงโลกุตตระ การศึกษาเป็นสิ�งสําคญัแก่ชีวิตที�จะไดรั้บ ความรู้มาเป็นแนวทางในการดาํเนินวิถีชีวิต 

แม้แต่พระอริยบุคคลเจ็ดจําพวกตั� งแต่ที�ด ํารงในโสดาปัตติมรรค จนถึงท่านที�ด ํารงในองค์คุณ

อรหัตตมรรค ก็ยงัตอ้งศึกษา ที�เรียกว่า “เสขบุคคล : ผูท้ี�ตอ้งศึกษา” จะมีเฉพาะ พระอรหัตตผลเท่านั�นที�

ไม่ตอ้งศึกษา ที�เรียกว่า“อเสขบุคคล: บุคคลที�ไม่ตอ้งศึกษา” การศึกษาจึงเป็น สิ�งจาํเป็นแก่ชีวิต ชีวิตที�ดี 

คือชีวิตที�ใชค้วามรู้ ใชส้มองใชปั้ญญา และทกัษะ เพื�อตอบสนองความเป็นอยู ่อิทธิ บาท 4 เป็นแนวทาง

การศึกษาการทาํงานให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี อิทธิบาท 4 เป็น ธรรมสมงัคี เป็นกระบวนการ ทาํงานที�

เป็นระบบ อาศยัซึ� งกนัและกนัเชื�อมโยงกนัและกนั เป็นเหตุเป็นปัจจยัซึ� งกนัและกนั จะขาดหลกัขอ้ใด 

ขอ้หนึ�งหาไดไ้ม่องคป์ระกอบของอิทธิบาท ทั�ง 4 ขอ้มีดงันี�  1) ฉันทะ ไดแ้ก่การมีใจรัก ปรารถนา ชอบ

ใจในสิ�งที�ทาํ (ฉนฺท ธาตุ ในความปรารถนาความอยากได ้ความชอบใจ ความพอใจ)3 ใจที�รักนั�นเกิด

จากศรัทธาและเชื�อมั�นในสิ�งนั�น 2) วีริยะ หรือ วิริยะ ความพยายามทุ่มเทในสิ�งนั�น (วรี ธาตุ ในความกลา้

หาญ ความบากบั�น)4 เป็นความกลา้หาญอดทน บากบั�นทาํในสิ�งนั�น 3) จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ�ง

นั�น (จิต ธาตุ ในความ จงใจ ตั�งใจ)5 คือใจจดจ่อและรับผดิชอบ เมื�อมี ใจจดจ่อแลว้ก็จะเกิดการรอบคอบ 

ระมดัระวงัตามมา 4) วิมงัสา ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ�งนั� น (มาน ธาตุ ในการทดลอง 

สอบสวน) 6 คือ การทบทวนที�ไดท้าํมา หรืออาจจะเรียกว่า ประเมินผลงาน การปฏิบตัิธรรมอิทธิบาท 4 

นี�ผูป้ฏิบติัตอ้งมีใจเปี� ยมดว้ยศรัทธาจึงจะสัมฤทธิ� ผล เพราะศรัทธา หรือ ความเชื�อมีความสาํคญัเนื�องจาก

เป็นเรื�องของจิต ศรัทธาเป็นเครื�องปรุงแต่งจิตให้แสดงออกทางกายดว้ยการ กระทาํ แสดงออกทางวาจา
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ด้วยการพูด P.A. Payutto (2008) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์.พิมพ์ครั� งที� 11 (2551: 

553) 

 การบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาด

เงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี  คือแรงจูงใจให้ผูวิ้จยัทาํการศึกษาการใชอ้ิทธิบาท 4 ในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น องค์การบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  

จงัหวดัจนัทบุรี  ซึ� งเป็นหลกัธรรมที�ส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นให้หลกัอิทธิบาท 4 ในการ

บริหารทรัพยากรมนุษยไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุที�มุ่งหมายได้แก่1) ฉันทะ ความพอใจ คือ 

ตอ้งการที�จะทาํใฝ่ใจรักที�จะทาํสิ�งนั�นอยูเ่สมอและปรารถนาจะทาให้ไดผ้ลดียิ�ง ๆ ขึ�น ไป 2) วิริยะ ความ

เพียร คือ ขยนัหมั�นประกอบสิ�งนั� นด้วยความพยายาม เขม้แข็ง อดทน เอาธุระ ไม่ ท้อถอย 3) จิตตะ 

ความคิดมุ่งมั�น คือ ตั�งจิตรับรู้ในสิ�งที�ทาํและทาํสิ�งนั�นดว้ยความคิดเอาจิตฝักใฝ่ไม่ ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน

เลื�อนลอย อุทิศตวัอุทิศใจให้แก่สิ�งที�ทาํ 4) วิมงัสา ความไตร่ตรอง ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจ

ตรา หาเหตุผล และตรวจสอบขอ้ยิ�งหยอ่นในสิ�งที�ทาํนั�นมีการ วางแผน วดัผล คิดคน้ วิธีแกไ้ขปรับปรุง 

หากนาํคาํสอนของหลกัอิทธิบาท 4 มาประยกุตใ์ชใ้น ชีวิตประจาํวนัและชีวิตการทาํงานกจ็ะทาํให้การ

ดาํเนินงานมีประสิทธิภาพอย่างยั�งยืนจากการศึกษาการใช้อิทธิบาท 4 ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี  

ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ไวด้งันี�  

1. เพื�อศึกษาระดบัการบริหารงานตามหลกัอิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  

อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี   

�. เพื�อศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัอิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี โดยจาํแนก เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ทาํงาน  

รายได ้
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ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

        1.  องค์ประกอบของหลักอทิธิบาท 4 

ผูว้ิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที� เกี�ยวข้องกับองค์ประกอบของหลักอิทธิบาท 4 จาก

แหล่งขอ้มูลที�หลากหลาย เพื�อให้เกิดความเขา้ใจและเข้าถึงหลกัอิทธิบาท 4 อย่างถ่องแท ้ทั� งที�ได้มี

นกัวิชาการที�ไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลทั�วไปในดา้นเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเกี�ยวกบัหลกัอิทธิบาท 

4 ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของหลกัอิทธิบาท 4 ไวด้งันี�  

P.A. Payutto (2000: 79) กล่าวถึงองคป์ระกอบของอิทธิบาท 4 ไวด้งันี�  

1) ฉันทะ แปลว่า ความพอใจ ไดแ้ก่ ความมีใจรักในสิ�งที�ทาํ และพอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ�ง

ที�ทาํนั�นอยากทาํสิ�งนั�นๆ ให้สําเร็จอยากให้งานนั�นหรือสิ�งนั�นบรรลุ พูดง่ายๆว่ารักงานและรักจุดหมาย

ของงาน พูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่า ความรักความใส่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มเปี� ยมสมบูรณ์ 

ซึ�งเป็นจุดหมายของสิ�งที�กระทาํหรือจะเขา้ให้ถึงไดด้ว้ยการกระทาํนั�น อยากใหสิ้�งนั�นๆ เขา้ถึงหรือดาํรง

อยูใ่นภาวะที�ดีที�งดงามที�ประณีต ที�สมบูรณ์ที�สุดของมนัหรืออยากให้ภาวะดีงามเต็มเปี� ยมสมบูรณ์ของ

สิ�งนั�นๆของงานนั�นอยากทาํให้สาํเร็จตามจุดหมายที�ดีงามนั�น เมื�อเห็นสิ�งนั�นหรืองานนั�นกาํลงัเดินหนา้

ไปสู่จุดหมาย ก็เกิดปิติเป็นความอิ�มเอมใจ ครั�นสิ�งหรืองานที�ทาํบรรลุจุดหมายกไ็ดรั้บความโสมนสัเป็น

ความฉํ�าชื�นใจที�พร้อมดว้ยความรู้สึกโปร่งโล่งผ่องใส เบิกบานแผอ่อกไปเป็นอิสระไร้ขอบเขต 

ถา้สามารถปลุกเร้าฉันทะให้เกิดอย่างแรงกลา้ เกิดความรักในคุณค่าความดีงาม ความสมบูรณ์

ของสิ�งนั�นหรือจุดหมายนั�นอยา่งเตม็ที�แลว้ คนก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจอุทิศให้แก่สิ�งนั�น เมื�อรักแทก้็มอบใจ

ให้อาจถึงขนานยอมสละชีวิตเพื�อสิ�งนั�นได ้เมื�อมีฉันทะแลว้ก็ตอ้งทาํการสิ�งนั�น ให้ดีที�สุดให้สาํเร็จผล

อยา่งดีที�สุดของสิ�งนั�นของงานนั�น ไม่ห่วงพะวงกบัสิ�งล่อเร้าหรือผลตอบแทนทั�งหลาย จิตใจมุ่งแนวแน่ 

มั�นคงในการดาํเนินสู่จุดหมาย เดินเรียบสมํ�าเสมอ ไม่ซ่าน ไม่ส่าย ฉันทะสมาธิ จึงเกิดขึ�นโดยนัยนี�  และ

พร้อมนั�น 

2) วิริยะ แปลว่า ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั�น ก้าวไป ใจสู้ ไม่ย่อท้อไม่หวั�นกลัวต่อ

อุปสรรคและความยากลาํบาก เมื�อคนรู้ว่าสิ�งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึง ถา้วิริยะเกิดขึ�นแก่เขา้แลว้

แมไ้ดย้นิว่าจุดหมายจะบรรลุถึงไดย้ากนกั มีอุปสรรคมาก หรืออาจใชเ้วลายาวนานเท่านั�นปีเท่านี� เดือน

เขาก็ไม่ทอ้ถอยกลบัเห็นเป็นสิ�งทา้ทายที�เขาจะเอาชนะให้ไดใ้ห้สําเร็จ คนที�มีความเพียร เท่ากบัมีแรง

หนุนเวลาทาํงานหรือปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแนวแน่มั�นคง พุ่งตรงต่อจุดหมาย สมาธิก็เกิดขึ�นได้

เรียกวา่เป็น วิริยะสมาธิ 
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3) จิตตะ แปลว่า ความคิดจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ ไดแ้ก่ ความมีจิตผูกพนั จดจ่อเฝ้าคิดเรื�องนั�น

ใจอยู่กบังานนั�น ไม่ปล่อย ไม่ห่างไปไหน ถา้จิตตะเป็นไปอย่างแรงกลา้ในเรื�องใดเรื�องหนึ� งหรืองาน 

อยา่งใดอยา่งหนึ�ง คนผูน้ั�นจะไม่สนใจรับรู้เรื�องอื�นๆ ใครพูดอะไรเรื�องอื�นๆไม่สนใจ แต่ถา้พูดเรื�องงาน

นั�น จะสนใจเป็นพิเศษโดยทนัที บางทีจดัทาํเรื�องนั�น งานนั�น ขลุกง่วนอยูไ่ดท้ั�งวนัทั�งคืน ลืมกินลืมนอน 

ความมีใจฝักใฝ่เช่นนี� ย่อมทาํให้สมาธิเกิดขึ�น จิตจะแน่วแน่ แนบสนิทในจิตที�ทาํ มีกาํลังมากเฉพาะ

สาํหรับกิจนั�น เรียกวา่เป็นจิตตะสมาธิ 

4) วิมังสา แปลว่า ความสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่ การใช้ปัญญาพิจารณาหมั�นใคร่ครวญ

ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบขอ้ยิ�งหยอ่น เกินเลย บกพร่องหรือขดัขอ้ง เป็นตน้ในกิจที�ทาํ รู้จกัทดลอง

และคิดคน้หาทางแกไ้ขและปรับปรุง ขอ้นนี� เป็นการใช้ปัญญาชักนําสมาธิซึ� งจะเห็นได้ไม่ยากคนมี

วิมงัสาเป็นพวกชอบคิด คน้หาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เมื�อทาํอะไร ก็คิดพิจารณาทดสอบไปเช่น

คิดว่าผลนี� เกิดจากเหตุอะไรทาํไมจึงเป็นอยา่งนี�  ผลนี� เกิดจากปัจจยัที�เป็นองคป์ระกอบเหล่านี� เท่านี�ถา้ชกั

องค์ประกอบนี�ออกเสียจะเป็นอย่างนี�  ถา้เพิ�มองค์ประกอบนี� เขา้ไปแทนจะเกิดผลอย่างนี�  ลองเปลี�ยน

องคป์ระกอบนั�นแลว้ ไม่เกิดผลอยา่งที�คาดหมาย เป็นเพราะอะไร จะแกไ้ขจุดไหน เป็นเหตุให้จิต แน่ว

แน่แล่นดิ�งไปกบัเรื�องที�พิจารณา ไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวก เรียกวา่เป็นวิมงัสาสมาธิ 

2. การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาํบล  

จากผลของรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2540 มาตรา 288 ที�ตอ้งการให้มีการปรับปรุงระบบ การ

บริหารงานบุคคลของทอ้งถิ�นซึ� งแต่เดิมอยูภ่ายใตก้ารดูแลของก.ท. ก.ก. ก.จ. หรือก.สภ. แลว้แต่กรณีมา

เป็นระบบการบริหารงานบุคคลที�มีจุดเชื�อมโยงกนัโดยมีคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคล

ส่วนทอ้งถิ�น (ก.ถ.) เป็นจุดศูนยก์ลางที�จะมากาํกบัดูแลการบริหารงานบุคคล ในองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นทุกรูปแบบโดยก.ถ.นี� มีการกาํหนดให้คณะกรรมการเป็นไตรภาคี ที�ประกอบด้วยผูแ้ทนของ

หน่วยราชการที�เกี�ยวขอ้งผูแ้ทนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนฝ่ายละเท่ากนั 

ส่งผลให้ระบบการบริหารงานบุคคลที�ราชการส่วนกลาง เป็นผูค้วบคุมแต่เพียงฝ่ายเดียวสิ�นสุดลงและ

เปิดโอกาสให้ทอ้งถิ�นมีความเป็นอิสระในการ บริหารงานบุคคลตามความตอ้งการและความเหมาะสม

ของทอ้งถิ�น  

สําหรับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตาํบลนั�นก็ได้มีการปรับปรุงระบบ การ

บริหารงานบุคคลใหม่เช่นเดียวกบัก.ถ. โดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. 

2542 ได้กาํหนดให้ในระดับจังหวดันั�นองค์การบริหารส่วนตาํบลมีคณะกรรมการ ขา้ราชการหรือ

พนักงานส่วนทอ้งถิ�นของตนเองร่วมกนัเพื�อทาํหน้าที�เกี�ยวกบัการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน
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ส่วนทอ้งถิ�นของตนเองโดยตรงและในระดบัประเทศยงักาํหนดให้มีคณะกรรมการ กลางขา้ราชการ

หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ�นขึ�นมาอีกคณะหนึ�งเพื�อทาํหนา้ที�ในการกาํหนดมาตรฐาน ของการบริหารงาน

บุคคลของทอ้งถิ�นในระดบัจงัหวดัให้มีความสอดคลอ้งกนั 

สาํหรับรายละเอียดเกี�ยวกบัโครงสร้างและอาํนาจหนา้ที�ในการบริหารงานบุคคล ส่วนทอ้งถิ�น

ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. 2542 มี

ดงันี�   

1) คณะกรรมการกลางองค์การบริหารส่วนตําบลมีจํานวนกรรมการรวมทั� งสิ� น 18 คน 

ประกอบดว้ย  

    (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ� ง

ไดรั้บมอบหมายเป็นประธาน 

    (2) ปลดักระทรวงมหาดไทยเลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ผูอ้าํนวยการ 

สาํนกังบประมาณอธิบดีกรมบญัชีกลางและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น  

                  (3) ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 6 คน ซึ� งคดัเลือกจากประธาน กรรมการบริหาร

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 3 คน และปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

จาํนวน 3 คน  

              (4) ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 6 คนซึ� งคัดเลือกจากบุคคลซึ� งมีความรู้ความสามารถ ในด้านการ

บริหารงานบุคคลดา้นระบบราชการด้านการบริหารและการจดัการหรือดา้นอื�น ที�จะเป็นประโยชน์แก่

การบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโดยให้กรรมการ (1) และ (2) เสนอรายชื�อบุคคล

จาํนวน 9 คน และกรรมการ (3) เสนอรายชื�อบุคคลจาํนวน 9 คน และให้ ทั�ง 18 คน ประชุมกนัเองเพื�อ

คดัเลือกใหเ้หลือ 6 คน  

         2) คณะกรรมการพนักงานส่วนตาํบลในแต่ละจงัหวดัจะมีคณะกรรมการพนักงาน ส่วนตาํบล

รวมกนัคณะหนึ�งมีจาํนวนกรรมการรวมทั�งสิ�น 27 คน ประกอบดว้ย  

           1. ผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือรองผูว้่าราชการจงัหวดัซึ�งไดรั้บมอบหมายเป็นประธาน  

           2. นายอาํเภอหรือหัวหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดันั�นจาํนวน 8 คน  

           3. ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวน 9 คน ดงันี�   

                3.1 ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตจงัหวดันั�นคดัเลือกกนัเอง จาํนวน 3 คน  

                3.2 ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตจงัหวดันั�น คดัเลือกกันเอง

จาํนวน 3 คน  
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                3.3 ผูแ้ทนพนกังานส่วนตาํบลซึ�งปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดันั�น คดัเลือกกนัเอง

จาํนวน 3 คน 4 ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 9 คนคดัเลือกจากบุคคลซึ� งมีความรู้ความเชี�ยวชาญ ในด้านการ

บริหารงานทอ้งถิ�น ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นระบบราชการ ดา้นการบริหาร และการจดัการหรือ

ด้านอื�นที�จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาํบล ในการคดัเลือก

ผูท้รงคุณวุฒิให้กรรมการ (1) และ (2) เสนอรายชื�อจาํนวน 15 คน และกรรมการ (3) เสนอรายชื�อจาํนวน 

15 คนและใหบุ้คคลทั�ง 30 คน ท าการคดัเลือกกนัเอง ใหเ้หลือ 9 คน 

3. อํานาจหน้าที�ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542  

จากผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดก้าํหนดให้รัฐตอ้งกระจาย 

อาํนาจใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในฐานะที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นองคก์รปกครอง ส่วน

ทอ้งถิ�นรูปแบบหนึ�งรัฐตอ้งกระจายอาํนาจให้กบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยไดม้ีการกาํหนด ไวใ้น

พระราชบัญญติักาํหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 

2542 ซึ� งพระราชบญัญติัดังกล่าวได้กาํหนดให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจและหน้าที� ในการ

จดัระบบการบริการสาธารณะเพื�อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ�นของตนเอง (มาตรา 16) ดงันี�   

1) การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�นของตนเอง   2) การจดัให้มีและบาํรุงรักษาทางบกทางนํ� าและ

ทางระบายนํ� า  3) การจดัให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าขา้มและที�จอดรถ  4) การสาธารณูปโภค

และการก่อสร้างอื�น ๆ  5) การสาธารณูปการ  6) การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ  7) การ

พาณิชยแ์ละการส่งเสริมการลงทุน  8) การส่งเสริมการท่องเที�ยว  9) การจดัการศึกษา  10) การสังคม

สงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผูด้อ้ยโอกาส  11) การบาํรุงรักษาศิลปะจารีต

ประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและวฒันธรรมอนัดีของ ทอ้งถิ�น 12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการ

จดัการเกี�ยวกบัที�อยูอ่าศยั  13) การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาสถานที�พกัผ่อนหยอ่นใจ  14) การส่งเสริมกีฬา   

15) การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16) ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิ�น  17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บา้นเมือง 18) การกาํจดัมูลฝอยสิ�งปฏิกูลและนํ�าเสีย  19) การสาธารณสุขการอนามยัครอบครัวและการ

รักษาพยาบาล  20) การจดัให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  21) การควบคุมการเลี� ยงสัตว ์ 22) 

การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23) การรักษาความปลอดภยัความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการ

อนามยัโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื�นๆ  24) การจดัการการบาํรุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากป่า

ไมที้�ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดลอ้ม  25) การผงัเมือง   26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร   
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27) การดูแลรักษาที�สาธารณะ  28) การควบคุมอาคาร  29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  30) การ

รักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกนัและรักษา ความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น 31) กิจการอื�นใดที�เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ�นตามที�คณะกรรมการ ประกาศ 

กาํหนด 

   

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจยัศึกษาการบริหารงานตามหลกัอิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี รวมทั�งเอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ที�มา Khumsadoak 

(2012)  แลว้นาํมารวบรวมเป็นกรอบแนวคิด ดงันี�  

      

     ตวัแปรตน้                                                                                          ตวัแปรตาม 

    Independent  Variables                                                                  Dependent  Variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่า 

ประชากรคือ ประชาชนที�อาศยัอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  

จงัหวดัจนัทบุรี  จาํนวน มี  10 หมู่บา้นครอบคลุมพื�นที�ตาํบลบางสระเกา้  ทั�งตาํบลมีจาํนวน รวมทั�งสิ�น 

2,303 ครัวเรือน  รวมประชากรทั�งสิ�น 7,609 คน คน (ขอ้มูล ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2562) ชายหรือผูห้ญิง 

         ปัจจยัดา้นบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

- การศึกษา  

-อาชีพ 

- รายได ้ 

การบริหารงานตามหลกัอิทธิบาท � 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดั

จนัทบุรี  

-ดา้นฉนัทะ ความพอใจ   

-ดา้นวิริยะ ความพากเพียร 

-ดา้นจิตตะ ความเอาใจใส่  

-ดา้นวิมงัสา ความไตร่ตรอง 

ภาพที� �   กรอบแนวคิดการวิจยั 
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จาํนวน 5 หมู่บา้น ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่ายแบบแบ่งชั�นกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ 

(Yamane) ที�ระดบันยัสาํคญั .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 3�� คน และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 

(simple random sampling  Kritpreedaborisut. (1997). 

2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

           เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  ลักษณะของเครื� องมือ เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  ใช้

แบบสอบถามเป็นเครื� องมือ โดยสร้างขึ�นจากการทบทวนวรรณกรรมที� เกี�ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น  � ตอน ดังนี�  ตอนที�  � เป็นแบบสอบถามลกัษณะปลายปิดเกี�ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถามประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ การศึกษา  อาชีพ  รายได ้ของกลุ่มตวัอยา่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี  ตอนที� �  แบบสอบถาม การบริหารงานตามหลกัอิทธิบาท � ของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี ประกอบด้วย การใชอิ้ทธิบาท 4  ด้าน

ฉันทะความพอใจ  ด้านวิริยะความพากเพียร  ด้านจิตตะความเอาใจใส่  ด้านวิมงัสาความไตร่ตรอง  

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert โดยเรียงจากมากที�สุดไปหา

น้อยที�สุด ตอนที� 3 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาเกี�ยวกบัการบริหารงานตามหลกัอิทธิบาท � ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี 

การตรวจสอบเครื�องมือเพื�อวดัความเชื�อมั�นโดยผูเ้ชี�ยวชาญ � คนได้ค่าทดสอบโดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ� แอลฟ่าของครอนบคัสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’sAlpha Coefficient) ได้

ค่าความเชื�อมั�นของเครื�องมือเท่ากบั .�5  

          �. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมดว้ยตนเองและทาํหนงัสือเพื�อขอความอนุเคราะห์ถึงทาํหนงัสือขอความ 

ร่วมมือ ในการจดัเก็บข้อมูลจากสํานกับณัฑิตวิทยาลยั ของมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ เพื�อขอความร่วมมือถึง

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อกลุ่มตวัอยา่งเพื�อแจก

แบบสอบถามเป็นรายวนั เพื�อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร

กลุม่ตวัอยา่ง ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื�อนาํไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป

ต่อไป สาํหรับการเกบ็ขอ้มูล 

          �. การวิเคราะห์ข้อมลู 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสําเร็จรูป มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบน
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ม าต ร ฐ าน (Standard Deviation) แ ล ะ ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ าน  ด้ว ย  Independent Sample t-test แ ล ะ

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA เพื�อนําไปใช้

วิเคราะห์กบัแบบสอบถาม 

 

ผลการวจิัย 

การบริหารงานตามหลกัอิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  

จงัหวดัจนัทบุรี  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามทั�งหมด  จาํนวน ��� คน  คิดเป็นร้อยละ ��� คน  เป็นเพศ

หญิงจํานวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ  ��.��  และเพศชาย จํานวน  ���  คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.��  

ประชาชนส่วนใหญ่อายุ ��-45 ปีจาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ  ��. ประชาชนผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจาํนวน 164 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.20 ประชาชนส่วนใหญ่มี

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจจาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.��  ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

รายไดต่้อเดือน ��,��� บาท ขึ�นไปจาํนวน 205  คน คิดเป็นร้อยละ 53.90 

วตัถุประสงคข์อ้ที� �  ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานตามหลกัอิทธิบาท � ขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จังหวดัจนัทบุรี  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅= 4.45)    คือ ดา้น

ฉันทะความพอใจ (�̅=  �.��)  ด้านวิมงัสาความไตร่ตรอง (�̅= �.��) ด้านจิตตะความเอาใจใส่ (�̅= 

�.��)  ดา้นวิริยะความพากเพียร (�̅= 4.40)  

วัตถุประสงค์ข้อที�  �  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อาย ุ 

การศึกษา อาชีพ  รายได้ มีผลต่อการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท � ขององค์การบริหารส่วนตาํบล

ตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� จากการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ การศึกษา  อาชีพ  รายได ้มีผลต่อ

การบริหารงานตามหลกัอิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดั

จนัทบุรีที�แตกต่างกนั  ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Panpasorn. (2011) ที�กล่าวว่า  “ปัจจยัส่วน

บุคคลเป็นปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยความพึงพอใจในการปฏิบติังานจึงเป็น

ความรู้สึกของบุคคลที�ชอบหรือพอใจงานที�ทาํในดา้นต่างๆซึ� งปัจจยัส่วนบุคคลที�ต่างกนัจะสะทอ้นถึง

ความพงึพอใจในการปฏิบติังาน” โดยมีผลการศึกษาในความสัมพนัธ์แต่ละดา้น  ดงันี�  

�.สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ พบว่าการบริหารงานตามหลกัอิทธิบาท � ของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลตะกาดเง้า  อาํเภอท่าใหม่  จังหวดัจันทบุรี มีความคิดเห็นในแต่ละดา้นไม่

แตกต่างกัน เป็นการยอมรับ HO หรือปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคลด้านเพศที�แตกต่างกันมีผลต่อความ
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คิดเห็นกลยทุธ์ในการบริหารงานตามหลกั อิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอ

ท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรีไม่แตกต่างกนั ระดบันยัสาํคญัที� �.�� 

2. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ  ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อการบริหารงานตาม

หลกั อิทธิบาท � ขององค์การบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรีแตกต่างกนั

ระดบันยัสาํคญัที� �.�� ดา้นวิริยะความพากเพียร 

3. สมมติฐานเกี�ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา ที�แตกต่างกันส่งผลต่อการ

บริหารงานตามหลัก อิทธิบาท � ขององค์การบริหารส่วนตาํบลตะกาดเง้า  อาํเภอท่าใหม่  จังหวัด

จนัทบุรี  แตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.�� ดา้นฉนัทะความพอใจ ดา้นวริิยะความพากเพียร 

4.  สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล อาชีพ ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อการบริหารงานตามหลกั  

อิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรีแตกต่างกนัระดับ

นยัสาํคญัที� �.��  ดา้นฉันทะความพอใจ ดา้นวิริยะความพากเพียร ดา้นวิมงัสาความไตร่ตรอง             

5. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล รายได ้ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อการบริหารงานตามหลกั

อิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี แตกต่างกนัระดบั

นยัสาํคญัที� �.��  ดา้นวิริยะความพากเพียร   

 

อภปิรายผล 

สมมติฐานที� �.การบริหารงานตามหลักอทิธิบาท � ขององค์การบริหารส่วนตาํบลตะกาดเง้า  

อาํเภอท่าใหม่  จงัหวัดจันทบุรี อยู่ในระดบัที�แตกต่างกัน 

สามารถอภิปรายผลได้ดงันี� 

 ผลการวิจยั เรื�อง การบริหารงานตามหลกัอิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  

อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี  กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัโดยเรียงลาํดบั ดงันี�  คือ ดา้นฉนัทะความ

พอใจ  ดา้นวิมงัสาความไตร่ตรอง  ดา้นจิตตะความเอาใจใส่  ดา้นวิริยะความพากเพยีร ภาพรวมอยูใ่น

ระดบั มาก  มีประเด็นสาํคญัที�นาํมาอภิปรายผล ดงันี�  

การบริหารงานตามหลกัอิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  

จงัหวดัจันทบุรี  กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าด้านฉันทะความพอใจ อาจเป็นเพราะทุกวนันี� เหตุการณ์ทุกอย่าง

เปลี�ยนไปจึงคิดว่าอะไรก็ไดถ้า้เราพอใจ  เขา้ใจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของของ Naewchampa (2009) ได้

ทาํการศึกษาวิจยัเรื�อง “การประยกุตใ์ชอิ้ทธิบาท 4 ในการปฏิบติัหนา้ที� ของบุคลากรสํานกัป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยักรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรมี การประยุกตใ์ชอิ้ทธิบาท 4 ไดแ้ก่
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ดา้นฉันทะ ดา้นวิริยะ ดา้นจิตตะและดา้นวิมงัสาในการปฏิบติัหน้าที� โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเมื�อ

พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า การประยุกต์ใช้อิทธิบาท� ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ และด้านจิตตะ ในการ

ปฏิบติัหน้าที�อยูใ่นระดบัมากสําหรับการประยุกต์ใชอิ้ทธิบาท 4 ดา้น วิมงัสาในการปฏิบติัหนา้ที�อยู่ใน

ระดบัปานกลาง บุคลากรที�มีเพศ ระดบัการศึกษาและตาํแหน่งที� ต่างกนัมีการประยกุตใ์ชอิ้ทธิบาท 4 ใน

การปฏิบัติหน้าที�โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันส่วนบุคลากรที�มี อายุและรายได้ต่อเดือนต่างกันมีการ

ประยกุต์ใชอ้ิทธิบาท 4 โดยภาพรวมแตกต่างกนัสรุปไดว้่าทุกคน ตอ้งใชอิ้ทธิบาท 4 ในการปฏิบติังาน 

ซึ� งจะส่งผลให้เป็นผูที้�มีความรัก ความพอใจในงาน ปฏิบติังาน ดว้ยความพากเพียรบากบั�น ดว้ยความ

เอาใจใส่ในงาน และมีการตรวจสอบความสาํเร็จในงานอยูเ่สมอ 

สมมติฐานที� �  การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท � ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะกาดเง้า  

อําเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ที�แตกต่างกันมีความเห็นต่อ

การให้บริการที�แตกต่างกัน 

การบริหารงานตามหลกัอิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  

จงัหวดัจนัทบุรี  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ ที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการใหบ้ริการที�

แตกต่างกันมีความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกนัพบว่าเพศ  อาย ุ การศึกษา ประสบการณ์การ

ทาํงาน  รายได ้ มีค่า Sig นอ้ยกว่า �.��  ซึ� งเป็นการยอมรับสมมติฐาน เนื�องจากการบริหารงานตามหลกั

อิทธิบาท � ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี  มีความคาดหวงัแต่

ละดา้นแตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Khoratha (2004) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง “การใช้อิทธิบาท � 

ในการเรียนของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผลการศึกษาพบว่า พระนิสิต

สถานภาพแตกต่างกนัมีการใชห้ลกัอิทธิบาท � แตกต่างกนั พระนิสิตที�เป็นพระภิกษุมีการใชห้ลกัอิทธิ

บาท � ในการเรียนดา้นฉันทะ ดา้นจิตตะ แตกต่างกนักบัพระนิสิตที�เป็นสามเณร และทางดา้นวิริยะ กบั

ดา้นวิมงัสา ไม่แตกต่างกนั และ พระนิสิตชั�นปีที� � มีการใชอิ้ทธิบาท � แตกต่างกนักบัชั�นปีที� � ชั�นปีที� 

� และชั�นปีที� � พิจารณาพบว่าพระนิสิตชั�นปีที� 4 มีการใชอิ้ทธิบาท 4 ในการเรียนดา้นฉันทะ และดา้น

วิริยะแตกต่างกนักบัพระนิสิตชั�นปีที� �, � และ � ส่วนดา้นจิตตะและดา้นวิมงัสาไม่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

              1) ควรศึกษาการประยกุตใ์ชห้ลกัอิทธิบาท 4 ในการบริหารกลุ่มตวัอยา่งอื�นๆ เช่นโรงเรียนใน

เขตพื�นที� เพื�อสนบัสนุนและสามารถนาํแนวการประยกุตใ์ชห้ลกัอิทธิบาท 4 ในการบริหารไปใชไ้ดจ้ริง 
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2) ควรนาํหลกัธรรมทางพุทธศาสนาในหัวขอ้ธรรมอื�นๆมาประยกุต์ใชใ้นการบริหารงานใน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี 

�) ควรประยกุต์ใชห้ลกัอิทธิบาท 4 เพื�อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลตะกาดเงา้  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี ควรนาํมาสร้างเป็นรูปแบบการประยุกต์ใช้หลกัอิทธิ

บาท  

4) ควรส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลตะกาดเง้า  อาํเภอท่าใหม่  

จงัหวดัจนัทบุรี โดยการทาํการวิจยัในระดบัที�สูงขึ�น 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค�์.เพื�อศึกษาระดบัการพฒันาภาวะผูน้าํเชิง

จริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด  �. .เพื�อศึกษา

การพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  

จงัหวดัตราด โดยจาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  รายได้ต่อเดือน  กลุ่ม

ตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  ประชาชนชาย หญิงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  

จงัหวดัตราด  จาํนวน 365  คน  เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่ม

ตวัอยา่งที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA 

ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบาง

ปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก(�̅= 4.36)  คือ ดา้นการบริการ  (�̅= 4.40) 

ดา้นความซื�อสัตย ์(�̅= 4.37)  ดา้นความร่วมมือ �̅= 4.36 ดา้นต่อสังคม (�̅=4.35)จริยธรรมดา้นการอุทิศ

เพื�อหน้าที� (�̅= 4.34) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อายุ  การศึกษา 

ประสบการณ์ทาํงาน  รายได ้มีผลต่อการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด  ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.��  

คาํสําคัญ:  การพฒันาภาวะผูน้าํ,  ผูบ้ริหาร,  เชิงจริยธรรม 
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Abstract 

 This research is a quantitative research. Objective 1, to study the level of the ethical 

leadership development of administrators in Bangpit District Administrative Organization, Laem 

Ngop District, Trat Province. Objective 2, to study the ethical leadership development of 

administrators in Bangpit District Administrative Organization, Laem Ngop District, Trat Province by 

classification of sex, age, education level, length of work, monthly income. The sample group used in 

this study, 365 male and female people of Bangpit District Administrative Organization, Laem Ngop 

District, Trat Province. The research tool was questionnaire. The data were analyzed by using a 

computer software, percentage (%), mean (�̅ ), standard deviation (S.D), and hypothesis testing with 

independent sample t-test. And comparing the relationships of more than 2 sample groups by One-

Way ANOVA. 

 The research results were found that the ethical leadership development of administrators in 

Bangpit District Administrative Organization, Laem Ngop District, Trat Province. Overall at the high 

level (�̅ =4.36) is the services aspect (�̅ = 4.40), honesty (�̅ = 4.37), Cooperation (� ̅ = 4.36), social 

aspect (�̅  = 4.35), Ethics/Dedication of duty (�̅  = 4.34). Hypothesis test results It was found that 

personal factors, such as sex, age, education, work experience, income were an effect on the ethical 

leadership development of executive in Bangpit District Administrative Organization, Laem Ngop 

District, Trat Province. There was no different and statistically significant at the 0.05 level. 

 

Keywords: leadership development, administrator, ethical 

 

บทนํา 

 ภาวะผูน้าํ เชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารเป็นภาวะผูน้าํที�เกี�ยวขอ้งกบัค่านิยม จึงตอ้งตระหนักและ

ให้ความสําคญั กบัค่านิยมของตนเองและสังคม เนื�องจากภาวะผูน้าํ เชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารเกี�ยวขอ้ง

กับมิติในด้านจริยธรรมหลาย ประการ ซึ� งพื�นฐานสําหรับการพัฒนาภาวะผูน้ํา เชิงจริยธรรมของ

ผูบ้ริหารที�ควรประพฤติปฏิบตัิจึงควรประกอบดว้ยการ เคารพผูอื้�น มีความเห็นใจ อดทน และใจกวา้ง

ต่อความคิดเห็นที�ข ัดแยง้หรือตรงกันขา้ม การให้บริการประชาชนและเห็นแก่ผล ประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลกั มีความยติุธรรมและมีความซื�อสัตยค์าํนึงถึงเป้าหมายของตนเองและของประชาชน
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ให้บรรลุถึง เป้าหมายร่วมกนั Chongvisal (2013 : 148) จึงจะทาํ ให้เกิดการบริการบาํบดัทุกข์บาํรุงสุข

ของประชาชนไดอ้ยา่งชดัเจนเหมาะ สมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของสังคมไทย ซึ� ง

เท่ากบัเป็นการนาํองคก์รไปสู่สภาวการณ์บริการประชาชนอยา่งมีคุณภาพตามความคาดหวงั 

 การจัดทาํกลยุทธ์จะต้องมีการนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ� งเป็นเครื� องมือที�ใช้ในการ

บริหารจัดการ เป็นเครื� องมือ แปลงวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นเครื�องมือพัฒนากลไกต่าง ๆ ของ

องคก์ร เป็นเครื�องมือที�ใชใ้นการติดตามผลการดาํ เนินงาน ใช้เป็นเครื�องมือในการประเมินผลและวดั

ระดบัความสามารถขององคก์ร และเป็นเครื�องมือในการประเมินความสามารถขององคก์ร การกาํหนด

กลยุทธ์จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายจากการขยายวัตถุประสงค์โดยการนํา ไปกระจายลงสู่ฝ่ายต่าง ๆ 

รวมถึงการ แจกแจงฝ่ายงานที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

รับผิดชอบร่วม หรือสนับสนุน กลยทุธ์จึง เป็นสิ�งสําคญัและจาํ เป็นสําหรับองคก์รเพราะองคก์รใชก้ล

ยุทธ์ในการทาํ งานเพื�อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์โดยองค์กรจะกาํหนด กลยุทธ์จากสถานภาพหรือ

สภาวะขององคก์รนอกจากนี�ยงัตอ้งมีกระบวนการกาํหนดกลยทุธ์ที�เหมาะสมวิธีการ และเทคนิคใน การ

วิเคราะห์สภาวะขององคก์รอยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารในองค์การบริหารส่วนตาํบลตอ้งมี การแสดงออก

ทางพฤติกรรมที�บ่งบอกถึงภาวะผูน้าํจริยธรรม ย่อมตอ้งเผชิญกบัปัญหา ประเด็นปัญหาทางจริยธรรม

ต่างๆ เนื�องจากประเด็นดังกล่าวนั�นมีความยากลาํบากแตกต่างกนัไป เพราะมีบริบทและปัจจยัหลาย

อยา่งที�ตอ้งคาํนึงก่อนการตดัสิน ใจมากมายและอาจซบัซ้อน จึงอาจส่งผลให้เกิดปัญหาที�ตามมาหลงัจาก

การตดัสินใจอนัจะนาํไปสู่ปัญหาในการบริหารองคก์ร ผูบ้ริหารอาจจะตอ้งเผชิญกบัความยากลาํบากใน

การตดัสินใจที�จะตอ้งเลือกแนวทางในการปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูที้�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะถา้

ประเด็นปัญหาเหล่านั�นมีความเกี�ยวขอ้งกบัประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในการบริหาร จึงมีความจาํเป็น

ที�ผูบ้ริหารตอ้งทาํความเขา้ใจ เรียนรู้กบัปัญหาและหาแนวทางขบัเคลื�อนในการแกไ้ขกบัปัญหานั�นๆ 

ดว้ย เหตุผลดงัที�กล่าวมาแลว้นั�น การเป็นผูน้าํที�ดีจึงตอ้งอยูบ่นพื�นฐานของจริยธรรม ซึ�งอาจส่งผลให้พบ

กบัความอึดอดัใจ ที�จะตอ้งตดัสินใจทางเลือกใดทางเลือกหนึ� งที�เห็นว่าดีกว่าอีกทางเลือกหนึ� งในการ

แกปั้ญหาที�หลีกเลี�ยงไม่ได ้ทั�งนี� เพราะบางครั� ง ประเด็นปัญหาเชิงจริยธรรมไม่ใช่การเลือกระหว่างผิด

หรือถูกเท่านั�น แต่เป็นเรื�องที�ตอ้งพิจารณา ตดัสินใจว่าอะไรที�เหมาะสม มากกว่ากนั ดงันั�นผูน้าํที�มีความ

เขา้ใจ เคยเผชิญหรือมีประสบการณ์ทางการบริหารในการแกปั้ญหาเหล่านี� อาจจะสามารถ เผชิญและ

ขา้มผา่นปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั� น ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที�จะศึกษาการพฒันาภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหาร โดย

ศึกษาองคป์ระกอบทางจริยธรรมในปัจจุบนั และจดัทาํกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของ
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ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลของประเทศไทย เพื�อเตรียมความพร้อมของบุคลากรใหท้นัต่อสังคม

โลกที�มีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลาและเพื�อรับใชป้ระชาชนให้ตรงกบัความคาดหวงัและเป็นที�ยอมรับ

ของประชาชนการที�องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีผูน้าํที�ดี ก็จะส่งผลในทิศทางที�ดีต่อการแกปั้ญหา

ต่างๆ ขององค์การที� มีอยู่มากมายดังนั� นภาวะผู ้นําของผู้บริหารในองค์กรปกครองท้องถิ�นจึงมี

ความสําคญัเป็นอย่างมาก เพราะลักษณะภาวะผูน้าํจะส่งผลโดยตรงต่อการกาํหนดทิศทางการพฒันา

ของ องค์การที�ผูน้าํนั�นปฏิบติัหน้าที�อยู ่ดังนั�นงานวิจัยนี� จึงเป็นการศึกษาเพื�อนาํเสนอ กลยุทธ์ในการ

พฒันาภาวะผู ้นําเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารที� ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การ ในองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น ลกัษณะภาวะผูน้าํที�ดีจะตอ้งมีลกัษณะอยา่งไรจึงจะเหมาะสมที�จะเป็นผูบ้ริหาร องคก์รปกครอง

ทอ้งถิ�นได ้

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ไวด้งันี�  

1. เพื�อศึกษาระดบัการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบาง

ปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด  

�. เพื�อศึกษาการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางปิด  

อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด โดยจาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

1. ลักษณะสําคัญของผู้นํา 

Ketsakorn (2001 : 68-69) กล่าวว่าผูน้าํมีลกัษณะสาํคญั ดงันี�  

1. ด้านคุณสมบติัส่วนตวัของผูน้าํ ไดแ้ก่ ผูน้าํที�มุ่งแสวงหามรรควิธีที�จะนาํผูร่้วมงานให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์องหน่วยงานตามที�กาํหนดไว ้

2. การแสดงออกในรูปของพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์กับผู ้ร่วมงาน

ความสามารถในการตัดสินใจ กล้าคิด กล้าทํา มีความรับผิดชอบและมีวิสัยทัศน์ที�กวา้งไกลเพื�อ

ก่อใหเ้กิดผลในแง่ของความมีพลงัอาํนาจและอิทธิพลต่อผูร่้วมงาน 
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3. การแสดงออกซึ� งศกัยภาพ สถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปผูน้าํที�มีความเป็นผูน้าํสูงจะตอ้ง

สามารถแสดงบทบาทในการนาํดว้ยบารมี และความมีอิทธิพลเหนือกลุ่มบุคคลอื�นไดใ้นทุกสถานการณ์ 

4. ความเป็นผูน้าํเป็นสิ�งที�ฝึกฝนอบรมพฒันาใหเ้กิดขึ�นไดจ้ากประสบการณ์การเรียนรู้ดงัเช่น ผู ้

นาที�สาํเร็จการอบรมจากสถาบนัพฒันาผูบ้ริหาร หรือผูน้าที�ผ่านการอบรมในสาขาวิชาเฉพาะ มีความรู้

ความชาํนาญในดา้นเทคนิคสูง (Technical Skill) เป็นที�ยอมรับของกลุ่ม เป็นตน้ 

5. ผูน้าํที�ดีจะตอ้งสามารถสร้างความจงรักภกัดีให้เกิดในจิตสํานึกของบุคลากรต่อหน่วยงาน 

สร้างความพึงพอใจดว้ยการใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ที�ใหเ้กิดขึ�นแก่ผูร่้วมงานได ้จนสามารถสร้างทีมงานได้

อยา่งมั�นคง 

2. ทฤษฎจีริยธรรม  

จริยธรรมเป็นแนวทางของพฤติกรรมทีดีของมนุษยซึ์� งขึ�นอยู่กับค่านิยมของสังคม ดังนั� น 

จริยธรรมจึงมีการปรับเปลี�ยนตามสภาพของสังคม ทั� งนี� ขึ�นกบักาลเวลาและสภาพของ สังคมนั� น ๆ 

จริยธรรมของสังคมไทยมีพื�นฐานมาจากความเชื�อทางศาสนา คนไทยส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ซึ� ง

สอนให้คนทาํดีละความชั�ว และทาํจิตใจให้เบิกบานเพื�อความสุขในชีวิตและความ สงบสุขของสังคม 

จากความเชื�อทางศาสนาและสภาพของสังคมไทยซึ� งเดิมเป็นสังคมเกษตรกรรม มีการช่วยเหลือซึ� งกนั

และกนั เอื�ออารีต่อกนั อยู่กนัอย่างพี�น้อง ปัจจุบนัประเทศพฒันาด้าน เศรษฐกิจและสังคม สู่การเป็น

ประเทศอุตสาหกรรม มีความกา้วหนา้ทางวิชาการและเทคโนโลย ีชั�นสูง คนในสังคมมีการแข่งขนั และ

มีค่านิยมทางวตัถุมากขึ�นให้ความสําคญักบัคนที�มี ความสามารถ ทาํให้มีการแข่งขนักนัมากขึ�นและให้

ความสะดวกสบายกบัชีวิตมากขึ�น ค่านิยมที� เปลี�ยนไปทาํให้ความเอื�อเฟื� อเสียสละน้อยลง จะเห็นว่า

จริยธรรมมี ลกัษณะที�สัมพนัธ์และขึ�นอยูก่บัสภาพสังคม ความเชื�อ ค่านิยม และหลกัศีลธรรมของแต่ละ

บุคคล  

ทฤษฎีจริยธรรมไดรั้บอิทธิพลมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ ๆ กลุ่มแรก

เป็นทฤษฎีจริยธรรมที�ไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิดของ Piaget (1932) และ Kohlberg (1984) ที�กล่าวถึง

การพฒันาจริยธรรมในแต่ละขั�นตามระดบัพฒันาการของมนุษย ์กลุ่มที�สองไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิด

ของ Kitchener (2000) และ Gilligan (1982) ที�กล่าวถึงการมี คุณธรรมจริยธรรมของบุคคลโดยเนน้การ

มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ้ื�น ดงัรายละเอียด ต่อไปนี�  

1. ทฤษฎีของ Piaget  

การพัฒนาจริยธรรมของมนุษย์ Piaget (1932) กล่าวว่า จริยธรรมเกิดจากแรงจูงใจ ในการ

ปฏิบติัตนสัมพนัธ์กบัสังคม การพฒันาจริยธรรมจึงตอ้งมีการพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรม ตามระดบั
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สติปัญญาของแต่ละบุคคลซึ� งมีวุฒิภาวะสูงขึ�น การรับรู้จริยธรรมก็พัฒนาขึ�นตามลาํดับ การพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์มี 3 ขั�นตอน ขั�นแรก คือ ขั� นก่อนจริยธรรม ขั�นนี� เป็น ขั�นที�ไม่เกิด

จริยธรรมแต่สามารถเรียนรู้จากประสาทสัมผสัและการมีพฒันาการทางสติปัญญาใน ขั�นตน้ ขั�นที�สอง 

คือ ขั�นเชื�อฟังคาํสั�ง เป็นการเชื�อฟังและปฏิบติัตามคาํสั�งสอนของผูใ้หญ่ มีการคิดก่อนปฏิบติัตามคาํ สั�ง 

ซึ� งในขณะแรกเริ�มจะไม่คาํนึงถึงเหตุผลของคาํสั�งนั�น และขั�นที�สาม คือ ขั�นยึดหลกัแห่งตน เป็นขั�นที�

บุคคลเกิดหลกัความคิด มีการพฒันาทางสติปัญญาสูงขึ�นตาม ประสบการณ์ทางสังคม คลายความเกรง

กลวัอาํนาจภายนอก เริ�มมีความเป็นตวัของตวัเองมากขึ�น  

2. ทฤษฎีของ Kohlberg  

Kohlberg (1984) ไดว้ิเคราะห์ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรม (Moral development) และแบ่ง

พฒันาการทางจริยธรรมออกเป็น 3 ระดบั 6 ขั�น ที�มีความสัมพนัธ์ ต่อเนื�องกนั ดงันี�  

ระดบัที� 1 ระดบัก่อนกฎเกณฑ ์(Pre-conventional level) เป็นระดบัที�บุคคลจะตดัสินใจทาํการ

ใด ๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อตนเอง โดยไม่คาํนึงถึงผูอื้�น แบ่งออกเป็น 2 ขั�น ไดแ้ก่ ขั�นที� 1 การเชื�อฟังและ

หลีกเลี�ยงการถูกลงโทษ (Obedience and punishment orientation) และขั�นที� 2 เอกตะบุคคลและการ

แลกเปลี�ยน (Individualism and exchange)  

ระดบัที� 2 ระดบัตามกฎเกณฑ ์(Conventional level) เป็นระดบัที�บุคคล จะปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์

ของกลุ่มยอ่ย เป็นการปรับตวัเลียนแบบหรือคลอ้ยตามคนในกลุ่มเพื�อให้ เป็นที�ยอมรับ รู้ถึงบทบาท

หนา้ที�ของตนในฐานะที�เป็นหน่วยหนึ�งในสังคม แบ่งออกเป็น 2 ขั�น ไดแ้ก่ ขั�นที� 3 การมีสัมพนัธภาพ

ระหว่างบุคคล (Good interpersonal relationship) และขั�นที� 4 การ ปฏิบติัตามบทบาททางสังคม 

(Maintaining the social order)  

ระดับที� 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post-conventional level) เป็นระดับที� บุคคลจะตอ้งใช้การ

พิจารณาสิ�งที�ดาํเนินการ รวมถึงขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งรอบครอบดว้ยตนเอง มี หลกัการในการปฏิบติั

เคารพในความเป็นมนุษยแ์ละมีความเกรงกลวัต่อบาปแบ่งออกเป็น 2 ขั�น ไดแ้ก่ ขั�นที� 5 การทา ตาม

ขอ้ตกลงของสังคมและสิทธิส่วนบุคคล (Social contract and individual right) และขั�นที� 6 การยึดหลกั

ตามสากล (Universal principles) 

3. ทฤษฎีของ Kitchener  

Kitchener (2000) กล่าวว่าถา้บุคคลปฏิบัติตามหลกัทั� ง 5 ประการจะทาํให้ สามารถตัดสินใจ

อยา่งมีคุณธรรมจริยธรรมได ้หลกั 5 ประการดงักล่าว ประกอบดว้ย 1) การเคารพ ในเสรีภาพ (Respect 

autonomy) บุคคลมีสิทธิในการตดัสินใจในการดาํรงชีวิตหรือทาํการใด ๆ อย่างเสรีตามความคิดและ
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การเลือกกระทาํของแต่ละบุคคล ดงันั�นผูอื้�นจึงไม่ควรไปรบกวน ความสุขหรือสวสัดิภาพส่วนตวัของ

คนอื�น 2) ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผูอื้�น (Do not harm) บุคคลตอ้งระมดัระวงัการทาํร้ายจิตใจผูอื้�นไม่

ว่าจะเป็นดา้นร่างกายหรือจิตใจ 3) รู้จกัสร้าง ประโยชน์ให้ผูอื้�น (Benefit other) บุคคลตอ้งพยายามที�จะ

ทาํประโยชน์ให้กบัผูอื้�น 4) มีความ ยติุธรรม (Be just) บุคคลตอ้งมีความเสมอภาคในการปฏิบติัต่อผูอื้�น

โดยเท่าเทียมกนัทุกคน และ ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์เดียวกนั และ 5) มีความซื�อสัตย ์(Be faithful) บุคคล

ตอ้งการรักษาคาํมั�นสญัญา เคารพผูอื้�นรวมทั�งการบอกกล่าวแต่ขอ้เทจ็จริง  

4. ทฤษฎีของ Gilligan  

Gilligan (1982) กล่าวถึง สภาวการณ์แสดงออกของบุคคลเกี�ยวกบัการมีคุณธรรม ออกเป็น 3 

ระดบั ประกอบดว้ย ระดบัที�หนึ� ง การยึดประโยชน์ตนเองเป็นหลกั (Orientation toward self-interest) 

เป็นการเปลี�ยนผ่านจากความเห็นแก่ตวัไปสู่ความรับผิดชอบต่อผูอ้ื�น ระดบัที� สอง การยดึผูอื้�นเป็นหลกั 

(Orientation toward others-interest) เป็นการเปลี�ยนผ่านจากความดีงาม ไปสู่ความจริง ยดึถือความดีคือ

ความเสียสละส่วนตวั และระดบัที�สาม การยึดความสมดุลระหว่าง ตนเองและผูอื้�น (Focusing on the 

balance between self and others) ยึดถือความห่วงใย คาํนึงถึงเพื�อนร่วมโลก มีความเข้าใจลึกซึ� งต่อ

ตนเองและผูอ้ื�น และมีการพึ�งพาอาศยักนั บุคคลให ้ความสาํคญัในการใชเ้หตุผลทางคุณธรรมจริยธรรม

ในการตดัสินใจและการกระทาํต่าง ๆ แตกต่าง กนั โดยการประพฤติเกี�ยวกบัการดาํรงชีวิตของตนเอง

และการอยูร่่วมกบัผูอ้ื�นทั�ง 3 ระดบั 

 

3. องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรม ขอ้คน้พบ แนวคิด คุณลกัษณะสําคญั คุณสมบติัที�เกี�ยวกบัภาวะ

ผูน้าํเชิงจริยธรรมจากนักวิชาการ นกัวิจยัและนกัการศึกษา ผูเ้ขียนขอนาํเสนอองคป์ระกอบภาวะผูน้าํเชิง

จริยธรรมที�ควรมีของผูบ้ริหารการศึกษาพยาบาล ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบดงันี�  

1. การประสานประโยชน์สุข หมายถึง การแสดงออกดว้ยการปฏิบติัที�ดีงาม ในการบริหารงาน

ที�ประสานความสุขในหน่วยงานดว้ยการมีสัมมาคารวะ ความสุภาพ เมตตา เอื�ออาทร เขา้ใจ ยดืหยุน่ ให้

อภยัไม่ผูกใจเจ็บ การมีกลัยาณมิตร ใหค้วามเคารพความเป็นส่วนตวั สิทธิ การกระทาํ ศกัดิ� ศรีความเป็น

มนุษย ์พิทกัษ์สิทธิของบุคคล โดยปราศจากความลาํเอียงและการควบคุมจากอิทธิพลใดๆ ไม่แบ่งแยก 

แบ่งพรรคแบ่งพวก หลีกเลี�ยงการกระทาํใดๆที�จะทาํใหเ้กิดความกระทบกระเทือน ความเสียหาย รักษา

สัญญา มีความจริงใจ เต็มใจในการช่วยเหลือกบับุคลากรทุกระดบัอย่างเหมาะสม โดยส่งเสริมให้เกิด
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บรรยากาศที�ดีซึ� งจะนาํไปสู่ความตั�งใจทาํงานอย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอเพื�อสร้างประโยชน์ให้กบั 

หน่วยงาน วิชาชีพและสังคม 

2. การสร้างศรัทธา หมายถึง แสดงออกถึง ประพฤติตนอยู่ในหลกัศีลธรรมอนัดีงาม มีความ

ซื�อสัตย ์สุจริตต่อตนเองเพื�อนร่วมงานและวิชาชีพ แสดงออกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในการ

ปฏิบติังาน ด้วยการถือประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานเป็นสําคญั ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในการ

ปฏิบติังานให้แก่ตนและพวกพอ้งอย่างสมํ�าเสมอจนเป็นที�ไวว้างใจ จงรักภกัดีในหน่วยงานของตน มี

ความรับผิดชอบที�ตรวจสอบได ้แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ มีความพยายามในการปรับปรุง พฒันา

ตนและงาน เพียรพยายามและอดทนต่อปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ เป็นตวัอยา่งในการมีวินยัในตนเอง 

มีความชดัเจนในการแสดงออกซึ� งการยดึมั�นในคุณค่าที�ถูกตอ้ง นาํองคก์รไปสู่ความสําเร็จโดยยึดหลกั

คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั�นต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเป็นที�ยอมรับของวิชาชีพพยาบาลที�เป็น

องค์ประกอบพื�นฐานในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ�นในการบริหารงาน ของหมู่คนและวิชาชีพอย่าง

สมํ�าเสมอ 

3. การยนืหยดัอยูบ่นความจริง ความถูกตอ้งอยา่งเปิดเผยและเท่าเทียม หมายถึง แสดงออกอยา่ง

เปิดเผยในการให้และตอบแทนบุคลากรทุกระดับ ด้วยความเท่าเทียมตามคุณค่าในสังคม ตามความ

พยายาม ความดี ความตอ้งการ การกระทาํสนับสนุนและส่งเสริมให้ผูบ้ริหารทุกระดับคงไวซึ้� งการ

ปกปิดความลบั การรักษาสัญญากบับุคลากร การปฏิบติัที�ตรงตามความคิดและความเขา้ใจของตนเอง 

ให้ความน่าเชื�อถือในการสื�อสารภายในองคก์รระหว่างบุคคลของบุคลากร และมีความกลา้ตดัสินที�จะ

เสี�ยงในหนา้ที�ความรับผิดชอบของตนเพื�อผลประโยชน์ขององคก์าร 

4. การกล้าเผชิญปัญหาในกาบริหารงานที�หลากหลายและซับซ้อนอย่างมืออาชีพ หมายถึง 

แสดงออกดว้ยความตั�งใจทาํงานและเขม้แขง็ที�จะสู้งาน บุกฝ่าไปขา้งหนา้ ให้สําเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งมีสติ

และสุขุม การกลา้เผชิญกับปัญหาไม่ย่อท้อ ละทิ�งเพิกเฉยต่ออุปสรรค แสดงจุดยืนในการตดัสินใจที�

เหมาะสม ดว้ยความกลา้ยนืหยดัในสิ�งที�ถูกตอ้งทุกครั� งในการปฏิบติังานเมื�อตอ้งเผชิญกบัการแกปั้ญหา 

ที�ซับซ้อนและยากต่อการตดัสินใจอย่างมืออาชีพ สามารถโน้มน้าวจิตใจให้บุคลากรทุกระดบัคาํนึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวม บริหารจดัการใหอ้งคก์ารบรรลุวสิัยทศัน์อยา่งสมํ�าเสมอ 

5. การสรรสร้างพลงัให้ทีมงาน หมายถึง แสดงออกด้วยความสามารถอย่างเต็มที�ในการสรร

สร้างความเป็นทีมงานอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้เกิดพลงัการขบัเคลื�อนให้ผูบ้ริหารทุกระดบั บุคลากรใน

หน่วยงาน ที�ทาํให้การบริหารจดัการองคก์ารบรรลุเป้าหมาย ดว้ยการปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ

ดว้ยความถูกตอ้งที�แกปั้ญหาในการปฎิบติังานได ้
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4. กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

ภายใตส้ภาพแวดลอ้มที�มีการเปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ทาํให้องคก์ารสมยัใหม่เป็นองคก์าร

เชิงกลยุทธ์ซึ� งจะตอ้งมีการนาแนวคิดของการจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) มาใช ้เพราะ

การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบการบริหารที�มีกระบวนการเป็นขั�นตอนต่างๆ ที�จะทาํให้การบริหาร

บรรลุตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้การที�องคก์ารสามารถกาํหนดวิสัยทศัน์ในระยะยาวไวล่้วงหน้าได้

อยา่งชดัเจน การกาํหนดพนัธกิจให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ และกาํหนดกลยุทธ์ เพื�อผลกัดนัองคก์ารให้

บรรลุตามพนัธกิจ และวิสัยทศัน์ที�กาํหนดไวจึ้งมีความสําคญัอย่างมากที�จะต้องอาศัยกระบวนการ

จดัการเชิงกลยทุธ์มีนกัวิชาการหลายท่านไดแ้สดงแนวคิดเกี�ยวกบักระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ ์ดงันี�  

Gordon and associates (1990, pp.144-150) ได้เสนอว่าในการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีขั�นตอน

สาํคญั 5 ขั�นตอน ดงันี�  

1. การกาํหนดพันธกิจขององค์การ (mission determination) เป็นการกาํหนดว่าองค์การจะมี

ภารกิจใด เป็นการตอบคาํถามว่าองคก์ารนั�นตั�งขึ�นมาเพื�ออะไร หรือแสดงเหตุผลความจาํเป็นในการมี

องคก์ารดงักล่าว การกาํหนดพนัธกิจขององคก์ารจะเป็นการกาํหนดสภาพแวดลอ้มขององคก์าร แสดง

ถึงความพยายามขององค์การในภาพรวมว่าต้องการให้เกิดผลใดขึ�น พันธกิจขององค์การสามารถ

พิจารณาไดจ้ากพระราชบญัญตัิจดัตั�งหน่วยงานในองคก์ารราชการ และวตัถุประสงค์ขององคก์ารใน

หนังสือบริหารสนธิในหน่วยงานเอกชน พันธกิจขององค์การเอกชนสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตาม

ช่วงเวลา ขึ�นอยูก่บัความตอ้งการของผูบ้ริหาร ซึ� งสามารถกาํหนดพนัธกิจใหม่ หรือเปลี�ยนหนา้ที�ได ้แต่

องค์การภาครัฐหรือหน่วยงานราชการเปลี�ยนแปลงพนัธกิจได้ยากเพราะต้องเกี�ยวขอ้งกับกฎหมาย 

นอกจากนี�หน่วยงานราชการยงัเป็นงานบริการสังคม ที�ลกัษณะเป็นสินคา้สาธารณะบา้งเป็นการบงัคบั

ใชก้ฎหมายบา้ง ทาํให้ไม่สามารถเปลี�ยนแปลงพนัธกิจได ้การกาํหนดพนัธกิจในหน่วยงานภาครัฐจะ

เป็นการทบทวนอาํนาจหนา้ที�ของหน่วยงาน 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ การวางแผนกลยุทธ์ให้ความสําคัญกับการ

เปลี�ยนแปลงทั� งในด้านสภาพแวดล้อมที�มีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา และในต้านการปรับตัวของ

องคก์าร การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในการวางแผนกลยุทธ์เป็นการวิเคราะห์เพี�อนามากาํหนดกลยุทธ์

ขององคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม โดยในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 2 ส่วน คือ 

2.1 สภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั�วไปและสภาพแวดลอ้มเฉพาะ 
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2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เป็นขั�นตอนสําคญัของการวางแผนกลยุทธ ์

เพราะจะเป็นฐานในการกาํหนดกลยุทธ์และทิศทาง ตลอดจนวิธีการดาํเนินงานให้บรรลุทิศทางที�

กาํหนดไวข้ององคก์าร 

3. การกําหน ดวัต ถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์  ห ลังจากศึกษาพันธกิจ และวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมขององค์การแล้ว องค์การจะกาํหนดวตัถุประสงค์ในการดาํเนินงานขององค์การที�

สอดคลอ้งกบัภารกิจขององคก์าร ซึ�งวตัถุประสงคที์�กาํหนดขึ�นจะตอ้งมีลกัษณะสาํคญั คือ 

3.1 มีความเฉพาะเจาะจงและมีความชดัเจน (specific) 

3.2 สามารถวดัได ้(measurable) 

3.3 เป็นที�ยอมรับและเห็นพอ้งตอ้งกนัในหมู่ผูที้�เกี�ยวขอ้ง (agreeable) 

3.4 สามารถปฏิบตัิไดห้รือเป็นจริงได ้(realistic) 

3.5 ระยะเวลาที�กาํหนดไว ้(time - frame) ลกัษณะของวตัถุประสงคด์งักล่าวนี�อาจเรียก 

ว่า SMART – GOAL 

3.6 มีความทา้ทาย แต่สามารถบรรลุไดไ้ม่ยาก หรือง่ายจนเกินไป (challenging, butattainable) 

3.7 วตัถุประสงคค์วรมีการบนัทึก หรือเขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร (documented, written) 

4. การกาํหนดกลยทุธ์ขององคก์าร เป็นการกาํหนดกลยุทธ์จากการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ 

ประกอบดว้ยแผน 3 ระดบั คือยุทธศาสตร์ไนระดบัองคก์ารโดยรวมซึ� งเรียกว่า corporate level กลยทุธ์

ไนระดบัหน่วยงานย่อย หรือระดับหน่วยธุรกิจ หรือระดับ business – level และแผนระดับปฏิบตัิการ 

หรือ operational - level โดยแผนกลยุทธ์แต่ละระดับจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ สอดคลอ้งและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนัในลกัษณะความเชื�อมโยงของเป้าหมายและวิธีการปฏิบติั ดงันั�น หากการกาํหนดมีความ

ชดัเจนและเชื�อมโยงกนัดีก็จะทาํให้การปฏิบติังานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ

ตามที�องคก์ารวางไว ้

5. การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เป็นขั� นตอนที�มีผลต่อความสําเร็จขององค์การเป็นอย่างมาก

เนื�องจากเป็นกระบวนการในการทาํงานขององคก์าร และเกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานในมิติต่างๆ เช่น 

โครงสร้างขององคก์าร ระบบการนาํในองคก์าร ระบบการติดต่อสื�อสารและการควบคุมในองคก์าร ซึ� ง

ตวัแปรเหล่านี� ถือเป็นปัจจยัในการปฏิบติังานขององคก์ารทั�งสิ�น 

David, (1997: 11)การจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ขององคก์ารนั�นจะประกอบ

ไปดว้ยกระบวนการ 3 ขั�นตอนใหญ่ๆ คือ ขั�นการกาํหนดกลยทุธ์ ขั�นการนากลยุทธ์ไปปฏิบติั และขั�น

การประเมินผลกลยทุธ์โดยแต่ละขั�นตอนมีรายละเอียด ดงันี�  
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1) ขั�นการกาหนดกลยทุธ์ (Strategic Formulation) จะเกี�ยวขอ้งกบัการกาํหนดพนัธกิจ (mission 

statement) การพิจารณาถึงโอกาสและขอ้จาํกดัที�มาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก การพิจารณาถึงจุดแข็ง

จุดอ่อนขององคก์าร การกาํหนดวตัถุประสงคร์ะยะยาว พิจารณาประเมินทางเลือกกลยุทธ์ต่างๆ และ

การตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ที�จะนาํมาใชใ้นการดาํเนินงาน 

2) ขั� นการนํากลยุทธ์ไป ปฏิบัติ  (Strategic Implementation) จะเกี� ยวข้องกับการกําหนด

วัตถุประสงค์ของแผนประจําปี การกาํหนดนโยบาย การจูงใจบุคลากรที�รับผิดชอบ การจัดสรร

ทรัพยากร ให้แก่การดาํเนินกลยุทธ์ต่างๆ การสร้างวฒันธรรมการทาํงานแบบใหม่ที�เนน้การทาตามกล

ยุทธ์ การกาํหนดโครงสร้างองค์การที�มีประสิทธิผล การจัดเตรียมงบประมาณ รวมถึงการพฒันาและ

การใชร้ะบบการจดัการขอ้มูล 

 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจยัศึกษาการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จังหวดัตราด รวมทั� งเอกสารงานวิจัยที� เกี�ยวข้อง แล้วนํามา

รวบรวมเป็นกรอบแนวคดิ ที�มา Chongvisal (2013) ดงันี�  

          ตวัแปรตน้                                                                                           ตวัแปรตาม 

    Independent  Variables                                                                      Dependent  Variables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ปัจจยัดา้นบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายไดต่้อเดือน 

 

การพัฒนาภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม

ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ตําบ ล บ างปิ ด   อ ําเภอ แห ล มงอ บ  

จงัหวดัตราด  

- ดา้นการบริการ  

- ดา้นความซื�อสัตย ์

- ดา้นความร่วมมือ 

- ดา้นต่อสังคม  

- ดา้นการอุทิศเพื�อหนา้ที� 

ภาพที� �   กรอบแนวคิดการวิจยั 
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วิธีดาํเนินการวจิัย 

       1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

            ประชากรคือ ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด 

จํานวนครัวเรือน 1,631  หลังคาเรือน ประชากรจํานวน  4,553 คน  กลุ่มตัวอย่างการศึกษาครั� งนี�

ประชาชนชายหรือผูห้ญิง จาํนวน � หมู่บา้น ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่ายแบบแบ่งชั�นกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดย

ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane) ที�ระดับนัยสําคญั .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 365  คน และใช้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling) Kritpreedaborisut (1997) 

        2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

          เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  ลักษณะของเครื� องมือ เครื� องมือที� ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  ใช้

แบบสอบถามเป็นเครื� องมือ โดยสร้างขึ�นจากการทบทวนวรรณกรรมที� เกี�ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น  � ตอน ดังนี�  ตอนที�  � เป็นแบบสอบถามลกัษณะปลายปิดเกี�ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถามประกอบดว้ย ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน  ของกลุ่มตวัอยา่ง

องค์การบริหารส่วนตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราดตอนที� �  แบบสอบถาม  การพฒันาภาวะ

ผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด ไดแ้ก่  ดา้น

การบริการ  จริยธรรมดา้นความซื�อสัตย ์ ดา้นความร่วมมือ  ดา้นต่อสังคม  ดา้นการอุทิศเพื�อหนา้ที�  ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert โดยเรียงจากมากที�สุดไปหาน้อย

ที�สุด ตอนที�3ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาเกี�ยวกบัการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด 

             การตรวจสอบเครื�องมือเพื�อวดัความเชื�อมั�นโดยผูเ้ชี�ยวชาญ � คนไดค่้าทดสอบโดยใชสู้ตรสัมประสิทธิ�

แอลฟ่าของครอนบคัสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’sAlpha Coefficient) ไดค่้าความเชื�อมั�น

ของเครื�องมือเท่ากบั .��  

        �. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

           ผูวิ้จยัเกบ็รวบรวมดว้ยตนเองและทาํหนงัสือเพื�อขอความอนุเคราะห์ถึงทาํหนงัสือขอความ 

ร่วมมือ ในการจดัเก็บข้อมูลจากสํานกับณัฑิตวิทยาลยั ของมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ เพื�อขอความร่วมมือถึง

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราดผูวิ้จยัไดติ้ดต่อกลุ่มตวัอย่างเพื�อแจก

แบบสอบถามเป็นรายวนั เพื�อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร

กลุม่ตวัอยา่ง ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื�อนาํไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป

ต่อไป สาํหรับการเกบ็ขอ้มูล 
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       �. การวเิคราะห์ข้อมลู 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสําเร็จรูป มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบน

ม าต ร ฐ าน (Standard Deviation) แ ล ะ ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ าน  ด้ว ย  Independent Sample t-test แ ล ะ

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA เพื�อนําไปใช้

วิเคราะห์กบัแบบสอบถาม 

 

ผลการวจิัย 

ขอ้มูลทั�วไป การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที�ตอบแบบสอบถามเรื�อง การพฒันาภาวะผูน้ําเชิง

จริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด พบว่า  ผูต้อบ

แบบสอบถามทั�งหมด  จาํนวน ��� คน  คิดเป็นร้อยละ ���  เป็นเพศหญิงจาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อย

ละ  ��.��  และเพศชาย จาํนวน  ���  คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.�� ประชาชนส่วนใหญ่อายุ ��-�� ปี 

จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ  ��.�� ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.จํานวน �� คน  คิดเป็นร้อยละ ��.�� ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ รับ

ราชการ จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.��  ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ

เดือน ไม่เกิน �,���บาทจาํนวน �54  คน คิดเป็นร้อยละ 42.20  

วตัถุประสงคข์อ้ที� �  การพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

บางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก(�̅= 4.36)  คือ ดา้นการบริการ  (�̅= 

4.40) ดา้นความซื�อสัตย ์(�̅= 4.37)  ด้านความร่วมมือ �̅= 4.36 ด้านต่อสังคม (�̅=4.35)จริยธรรมด้าน

การอุทิศเพื�อหนา้ที�(�̅= 4.34) 

วตัถุประสงคข์อ้ที� �  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ  อาย ุ 

การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  รายได ้มีผลต่อการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด  ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�

ระดบั �.��  
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อภปิรายผล 

สมมติฐานที� �.การพฒันาภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 

บางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด  อยู่ในระดบัที�แตกต่างกันสามารถอภิปรายผลได้ดงันี� 

ผลการวจิยั เรื�อง การพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

บางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จังหวดัตราด  กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญัโดยเรียงลาํดับ ดังนี�  ด้านการ

บริการ  ดา้นความซื�อสัตย ์ดา้นความร่วมมือ  ดา้นต่อสังคม  ดา้นการอุทิศเพื�อหนา้ที�  มีประเด็นสาํคญัที�

นาํมาอภิปรายผล ดงันี�  

การพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลม 

งอบ  จังหวดัตราด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ ด้านการบริการ  อาจเป็น

เพราะว่าการทาํงานผูบ้ริหารตอ้งคาํนึงถึงการบริการประชาชนมาเป็นสิ�งสาํคญัอนัดบัแรก สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ Kannil (2013) ศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรสาธารณสุขเขตตรวจ

ราชการกระทรวงสาธารณสุขที� 17 มีวตัถุประสงค ์เพื�อศึกษาสภาพ ปัญหาและความตอ้งการเกี�ยวกบั

การส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรสาธารณสุข เพื�อพฒันากลยุทธ์การส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร

สาธารณสุข และเพื�อประเมินกลยุทธ์การส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรสาธารณสุขเขตตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุขที� 17 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาจริยธรรมของบุคลากรสาธารณสุข ส่วนใหญ่เกิด

จากการไม่ปฏิบติัตามระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือขอ้บงัคบั ระเบียบราชการมีช่องว่างในการปฏิบติัและ

จุดอ่อนของการควบคุมกาํกบัและบริหารจดัการ และปฏิบติัตามต่อ ๆ กนัมาทาํใหป้ฏิบตัิไม่ถูกตอ้ง โดย

คิดว่าเป็นเรื�องปกติที�ยอมรับได ้การจดัเก็บเอกสาร ขอ้มูลและรายงานไม่สมบูรณ์ขาดการสื�อสารทาให้มี

ความขดัแยง้เกิดขึ�น ความไม่เขา้ใจในรายละเอียดของภารกิจที�ตอ้งปฏิบติั เพื�อให้บรรลุเป้าหมาย ปัญหา

การส่งเสริมจริยธรรมมีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง กลยุทธ์การส่งเสริมจริยธรรมที�พฒันาขึ�นมี 6 กล

ยทุธ์ 18 ตวัชี� วดั และ 32 มาตรการผลการประเมินกลยทุธ์ พบว่า กลยทุธ์ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมอยู่

ในระดบัมากที�สุด มีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก และมีประโยชน์ในระดบัมากที�สุด 

สมมติฐานที� �  การพฒันาภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน 

ตําบลบางปิด  อําเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ที�แตกต่างกนัมี

ความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกนั 

การพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลม 

งอบ  จังหวัดตราด  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ที�แตกต่างกันมีความเห็นต่อการ

ให้บริการที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกนัพบว่าเพศ  อาย ุ การศึกษา อาชีพ  
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รายได้  มีค่า Sig น้อยกว่า �.��  ซึ� งเป็นการยอมรับสมมติฐาน เนื�องจากการพัฒนาภาวะผู้นําเชิง

จริยธรรมของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จังหวดัตราด  มีความ

คิดเห็นแต่ละด้านแตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยั Niyomsuk (2018) ภาวะผูน้าํทางจริยธรรมของ

นายกเทศมนตรี ที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพองคก์ารภาวะผูน้าํทางจริยธรรมของนายกเทศมนตรีโดยรวม

อยู่ในระดับมาก เมื�อนาํมาจาํแนกรายด้าน พบว่า  ภาวะผูน้าํทางจริยธรรมดา้นความอ่อนโยน อยู่ใน

ระดบัสูงที�สุดและอยู่ในระดบัมากที�สุด รองลงมาทุกด้านอยูใ่นระดับมาก โดยสามารถเรียงลาํดับจาก

มากไปหาน้อยได้คือ ดา้นความไม่โกรธ ด้านความไม่เบียดเบียนด้านบริจาค ด้านความซื�อตรง ด้าน

ความเพียร ดา้นความยติุธรรม ดา้นความอดทน ดา้นศีล และดา้นทานตามลาํดบัสําหรับประสิทธิภาพ

ขององคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อนาํมาพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นผลลพัธ์การดเนินการ อยูใ่น

ระดบัสูงที�สุด คืออยู่ในระดบัมาก รองลงมาทุกดา้นอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยสามารถเรียงลาํดบัจาก

มากไปหาน้อยได้คือ การมีความอดกลั�นการบริหารจัดการความพึงพอใจในงาน และการจัดหาและ

จัดสรรทรัพยากร ตามลําดับ โดยปัจจัยภาวะผู ้นําทางจริยธรรมของนายกเทศมนตรีที� ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพองคก์าร ที�มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพขององคก์ารประกอบดว้ย 

ความอ่อนโยน ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียนบริจาค ความซื�อตรง ความเพียร ความยติุธรรม และ

ความอดทน 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

              1)ควรศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด   

2) ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมของการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของ 

ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด 

3) ควรมีการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานผูบ้ริหาร สาเหตุของปัญหาด้านจริยธรรมในการ

บริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล กลไกต่าง ๆ ในการควบคุมดา้นจริยธรรมในวิชาชีพผูบ้ริหาร 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค ์�.เพื�อศึกษาระดบัการพฒันาภาวะผูน้าํตาม

หลกัพุทธธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตาํบลมาบไพ  อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี   �. .เพื�อ

ศึกษาการพฒันาภาวะผูน้าํตามหลกัพุทธธรรมของบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาบไพ  อาํเภอข

ลุง จงัหวดัจนัทบุรี  โดยจาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษา

ครั� งนี�  ประชาชนชาย หญิงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาบไพ  อาํเภอ ขลุง จงัหวดัจนัทบุรี   จาํนวน 340  

คน  เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบสมมติฐาน 

ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย 

One-Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า การพฒันาภาวะผูน้าํตามหลกัพุทธธรรมของบุคลากร องค์การ

บริหารส่วนตาํบลมาบไพ  อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี   โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅= 4.03.)  คือ ดา้น

หลักการครองงาน ระดับมาก (�̅= �.��) ด้านหลกัการครองคนระดับมาก  (�̅= 4.03) ด้านหลักการ

ครองตน ระดับมาก  (�̅= 3.86) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อาย ุ 

การศึกษา อาชีพ  รายได ้มีผลต่อการพฒันาภาวะผูน้าํตามหลกัพุทธธรรมของบุคลากร องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลมาบไพ  อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี  ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .��  

คาํสําคัญ:  หลกัพทุธธรรม,  บุคลากร,  ภาวะผูน้าํ 



   

 166 

Abstract 

This research is a quantitative research. Objective 1, to study the level of leadership 

development in accordance with busshadhamma of personnel in Mabphai Subdistrict Administrative 

Organization, Khlung District, Chantaburi Province. Objective 2, to study the leadership development 

in accordance with busshadhamma of personnel in Mabphai Subdistrict Administrative Organization, 

Khlung District, Chantaburi Province by classification of sex, age, education level, occupation, 

income. The sample group used in this study, 340 male and female people of Mabphai Subdistrict 

Administrative Organization, Khlung District, Chantaburi Province. The research tool was 

questionnaire. The data were analyzed by using a computer software, percentage (%), mean (�̅ ) , 

standard deviation (S.D), and hypothesis testing with independent sample t-test. And comparing the 

relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA. 

 The research results were found that the leadership development in accordance with 

busshadhamma of personnel in Mabphai Subdistrict Administrative Organization, Khlung District, 

Chantaburi Province. Overall at the high level (�̅  =4.03) is the principles of work management at a 

high level (�̅ =4.21). In the principle of man administration at a high level (�̅ =4.03). In the principle 

of self-control at a high level (�̅  =3.86). Hypothesis test results It was found that personal factors, 

such as sex, age, education level, occupation, income were an effect on the leadership development in 

accordance with busshadhamma of personnel in Mabphai Subdistrict Administrative Organization, 

Khlung District, Chantaburi Province. There was no different and statistically significant at the 0.05 

level. 
 

Keywords: Busshadhamma, personnel, leadership 

 

บทนํา 

 การบริหารงานบุคคล (Personnel Administration) เป็นกระบวนการที�ผูบ้ริหารใชศิ้ลปะและกล

ยุทธ์ ดําเนินการสรรหาคดัเลือก และบรรจุบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ปฏิบัติงานในองค์การ 

พร้อมทั�งสนใจการพฒันา ธาํรงรักษาให้สมาชิกที�ปฏิบติังานในองคก์ารเพิ�มพูนความรู้ความสามารถ มี

สุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดีในการทาํงาน และยงัรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที�ทาํให้สมาชิกใน
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องคก์ารที�ตอ้งพน้จากการทาํงาน ดว้ยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอาย ุหรือเหตุอื�นใด ให้สามารถดาํรงชีวิต

อยูใ่นสังคมอย่างมีความสุขโดยที�การบริหารงานบุคคล ตามแนวการบริหารหน่วยงานที�เป็นนิติบุคคล

ของโรงเรียน อยู่ในภารกิจงานของหน่วยงาน ซึ� งเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาที�พระราชบญัญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที�  2) พ.ศ.2545มุ่งให้กระจายอาํนาจในการ

บริหารจัดการมากที� สุด ด้วยเจตนารมณ์ที�จะให้สถานดําเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน  ชุมชนทอ้งถิ�น และการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

ซึ� งจะเป็นปัจจัยสําคญัทาํให้หน่วยงานมีความเขม้แข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพฒันา

บุคลากร รวมทั�งการวดัปัจจยัเกื�อหนุนการพฒันาคุณภาพนกัเรียน ชุมชน ทอ้งถิ�น ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและ

มีประสิทธิภาพ  การบริหาร (Administration) เป็นเรื�องที�มีความสําคญัอย่างยิ�งต่อการดาํเนินงานของ

องคก์าร เพราะเป็นเครื�องมือสาํคญัที�จะชี� ให้เห็นความสําเร็จ หรือความลม้เหลว ความมีประสิทธิภาพ

หรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื�องบ่งชี�ให้ทราบถึงความเจริญกา้วหนา้ของ

สังคม ความกา้วหน้าของวิทยาการต่างๆ การบริหารงานที�สําคญัจะนาํไปสู่ความกา้วหน้า การบริหาร

เป็นลกัษณะการทาํงานร่วมกันของกลุ่มบุคคล ในองคก์ารซึ� งมีการวินิจฉัยสั�งการ นักบริหารจะตอ้ง

คาํนึงถึงปัจจยัสิ�งแวดลอ้มต่างๆ การวินิจฉัยสั�งการเป็นเครื�องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนัก

บริหาร และความเจริญเติบโตของ การบริหารชีวิตประจาํวนัของมนุษยไ์ม่ว่าในครอบครัวหรือองคก์าร

ใด ยอ่มเกี�ยวขอ้งกบัการบริหารอยูเ่สมอ 

 พุทธธรรม คือ หลักความจริงที�เป็นสากล ให้ความสําคญัในเรื� องของจิตวิญญาณ ตั� งอยู่บน

พื�นฐานของความไม่ประมาท สอนให้เห็นทุกข ์มุ่งประโยชน์สุขของประชาชน และที�สาํคญั พุทธธรรม

มีสถานภาพเป็นองคค์วามรู้ ที�ผ่านการปฏิบติัและไดรั้บผลของการปฏิบตัิมาแลว้ สอนในเรื�องของการ

ดาํเนินชีวิตอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม สามารถนาํมาปฏิบตัิไดท้ั�งในการทาํงานและในชีวิตประจาํวนัเพื�อให้

เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะและดาํเนินชีวิตต่อไป P.A. Payutto (2000): 6) หลกัพุทธ

ธรรมที�มีความสอดคลอ้งกบัการพฒันาบุคลากรนั�นมีอยูห่ลากหลายและมีความเหมาะสมกบังานให้งาน

ในบริบทที�แตกต่างกนั หลกัพุทธธรรมเหล่านี�  จะหล่อหลอมสร้างพนกังานให้มีคุณธรรม จะตอ้งอาศยั

การกล่อมเกลาของคนและสถาบันทางสังคมมาอย่างยาวนาน ฝังรากที� ดีงามหย ั�งรากลึก ตั� งแต่ 

ครอบครัว (บา้น) วดั (บวร) โรงเรียน สถาบนัทางสังคม สถาบนัทางศาสนา มีการเรียนรู้ถ่ายทอดสืบต่อ

กนัมาในเชิงสร้างสรรค ์โดยเฉพาะในระดบัทอ้งถิ�นซึ� งอยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชนมากที�สุดการปลูกฝังหลกั

พุทธธรรมให้กบัคนและองค์กรให้ “เกาะติด”เป็นวิถีชีวิตนั�นสําคญัที�สุด P.A. Payutto (2000) ทุนทาง

สังคม คือ การเป็นสังคมแห่งการเอื�อเฟื� อเผื�อแผ ่มีการช่วยเหลือดูแลซึ� งกนัและกนั ให้ความสําคญักบั
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ผูสู้งอายโุดยมีลูกหลานคอยเอาใจใส่และดูแล มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา หรือที�เรียกว่ามีจิตวิญญาณ 

ตามที� เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้กล่าวไวใ้นจดหมายข่าวเวทีวิชาการ “ฟื� นพลังชุมชนท้องถิ�นสู่การ

อภิวัฒน์ประเทศไทย” เมื�อวนัที�  1 มีนาคม 2554 ประเด็นปัญหาเหล่านี�  แสดงให้เห็นว่าสังคมไทย

ขาดทุนทางสังคม (ทุนมนุษย,์ ทุนทางสถาบนั ภูมิปัญญา และวฒันธรรม) ส่วนที�สําคญั ก็คือ ทุนทาง

สถาบัน โดยเฉพาะสถาบันทางศาสนาที�คนรุ่นใหม่มิได้ให้ความสําคัญหรือสนใจในการศึกษา

หลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธองค ์

จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที�มีความ

สอดคล้องกับหลักการบริหารนั� นมีอยู่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับงานบริหารในบริบทที�

แตกต่างกันไป สําหรับการวิจัยครั� งนี� ผูวิ้จัยสนใจหลักพุทธธรรมที�สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบัการ

บริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาบไพ จึงไดเ้ลือกศึกษาเฉพาะหมวดธรรมที�มีความเกี�ยวขอ้งโดยตรง

และสามารถนาํไปใชไ้ดก้บัการบริหารประกอบดว้ย หลกัสัปปุริสธรรม 7 เพื�อการครองตน หลกัสังคห

วตัถุ 4 เพื�อการครองคน และหลักอิทธิบาท 4 เพื�อการครองงาน และสนใจศึกษาความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารในการนาํหลกัพุทธธรรมไปใชใ้นการบริหารรวมทั�งการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ

บุคลากรในการประยุกต์ใช้หลกัพุทธธรรมในหน่วยงาน ทั� งนี� เพื�อทาํให้ได้แนวทางการบริหารโดยมี

หลกัพุทธธรรมเป็นพื�นฐานอนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารและบุคลากรและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาบไพ ในการนาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็นลาํดบัต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

 การวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ไวด้งันี�  

1. เพื�อศึกษาระดบัการพฒันาภาวะผูน้าํตามหลกัพุทธธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วน

ตาํบลมาบไพ อาํเภอขลุง  จงัหวดัจนัทบุรี   

�. เพื�อศึกษาการพฒันาภาวะผูน้าํตามหลกัพุทธธรรมของบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

มาบไพ อาํเภอขลุง  จงัหวดัจนัทบุรี  โดยจาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  
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1. ทฤษฎเีกี�ยวกับความเป็นผู้นํา 

ทฤษฎีนี� เชื�อว่าบุคคลบางคนเกิดมาพร้อมดว้ยลกัษณะบางประการที�จะช่วยสนบัสนุนใหเ้ขาเป็น

ผูน้าํไดซึ้� งหมายถึงคุณลกัษณะดงันี�  Wongput (1999 : 117-119) 

1. บุคลิกภาพ (Personality) เป็นเรื� องที� ติดมากับตัวของบุคคลแต่ละคนในส่วนที�สามารถ

ปรับปรุงแกไ้ขให้ดีได ้บุคลิกภาพดงักล่าวคือ 

1.1 ความสามารถในการปรับตวั เป็นความสามารถทั�วไปของบุคคล 

1.2 ความตอ้งการที�จะนาํ ซึ�งอาจจะเป็นความสามารถในส่วนลึก ๆ มองไม่เห็นชดั 

แต่กส็ามารถคน้ควา้ได ้

1.3 ความมั�นคงทางอารมณ์ ซึ�งแต่ละคนจะมีนิสัยทางดา้นความคงที�ของอารมณ์ 

การควบคุมอารมณ์ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

1.4 ความเป็นตวัของตวัเอง มีอาํนาจในการตดัสินใจต่าง ๆ ตามสภาพสังคมและ 

วฒันธรรม 

1.5 ความอุตสาหพยายาม หมายถึง ความอดทนของแต่ละบุคคลที�จะพยายามฟัฝ่า 

อุปสรรคนานาประการ 

1.6 ความคิดสร้างสรรค ์ถือเป็นพรสวรรคอ์ยา่งหนึ�ง ที�มีความสนใจในเรื�องใดเรื�อ 

หนึ�งโดยเฉพาะแลว้คิดออกมาเป็นรูปธรรม 

1.7 ความทะเยอทะยาน เป็นธรรมชาติของมนุษยท์ี�ตอ้งการความสะดวกสบายใหม่  

เกิดขึ�นตลอดเวลา หากทุกคนได้ใช้ความคิดดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา เพราะการคิดแต่ละคนนั� นย่อม

แตกต่างกนัออกไป 

2. ความรู้ ความสามารถ (Intelligence) สมองของคนเรานี�ธรรมชาติสร้างมาเพื�อใชส้ติปัญญาให้

เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ความรู้ความสามารถจะเห็นไดจ้าก 

2.1 เชาวปั์ญญา คนทุกคนมีสติปัญญา ความเฉลียวฉลาดแตกต่างกนัไปอาจจะดว้ย 

สาเหตุหลายๆ ประการ ทั� งเรื� องพนัธุกรรม สภาพแวดล้อม การแข่งขนั การฝึกฝนตนเองให้เป็นผูที้�

สนใจในการศึกษาเล่าเรียน 

2.2 ความแม่นยาํในการตดัสินใจ เพราะตอ้งทาํการตดัสินใจอยูต่ลอดเวลาในการ 

ทาํงานการดาํรงชีวิต การตดัสินใจที�แม่นยาํจึงตอ้งอาศยัประสบการณ์ 

2.3 ระดบัความรู้ ทุกคนสามารถศึกษาเล่าเรียนไดไ้ม่เท่ากนัเพราะสมองแต่ละคนไม่ 
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สามารถรับอะไรไดอ้ยา่งเตม็ที� คือมีการจุความจาํไวเ้ท่ากนัก็จริง แต่การรับรู้ การถ่ายทอดอาจจะมีบาง

สิ�งบางอยา่งแตกต่างกนัออกไป ดงันั�นจึงวดัระดบัความรู้ไดจ้ากการศึกษาในระดบัที�สูง ๆขึ�นไปของแต่

ละคน 

2.4 ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา สื�อภาษาเป็นเรื�องที�สาํคญัอยา่งหนึ�งของ 

มนุษยทุ์กชาติจะมีภาษาของตนเองหรือไม่ก็ตาม แต่การพูดถือเป็นเรื� องของการสื�อความหมายให้

สามารถเขา้ใจกนั ผูน้าํที�มีความสามารถในการพดู การเขยีนยอ่มไดเ้ปรียบกว่า 

3. คุณลักษณะด้านสังคม (Social Skill) การเข้าสังคมเป็นของคนทุกคน เพราะคนเราไม่

สามารถอยู่คนเดียวในโลกได ้การเขา้สังคมของคนแต่ละระดบัตอ้งมีพิธีรีตองแตกต่างกนัออกไปตาม

สภาพการณ์และเหตุการณ์นั�นๆ คุณลกัษณะดา้นสังคมมีดงันี�  

3.1 การรู้จกัประนีประนอม การที�บุคคลทาํงานร่วมกบัคนอื�น ผลประโยชน์เป็น 

เรื�องที�มีความสําคญัไม่น้อย ด้วยเหตุนี� จึงตอ้งการคนที�จะมาประสานผลประโยชน์หรือเป็นคนที�คอย

ประนีประนอมใหทุ้กคนที�ร่วมงานเกิดความพอใจ 

3.2 ความสามารถในการบริหาร งานบริหารเป็นการใชศิ้ลป์ซึ� งแต่ละคน ไม่สามารถ 

ใช้ได้ทดัเทียมกนั ด้วยขอ้จาํกดัต่าง ๆ การศึกษาเล่าเรียนก็จะเป็นส่วนประกอบในการบริหารได้บา้ง

เช่นกนั 

3.3 ความร่วมมือ ถือเป็นเรื�องสาํคญัมากในการเป็นผูน้าํ เพราะผูน้าํจะตอ้งเป็นผูที้� 

สามารถชกัจูงให้ผูร่้วมงาน ตั�งใจทางานหรือทาตามที�ผูน้าตอ้งการดว้ยความเตม็ใจ 

3.4 ความเป็นที�นิยมชมชอบ เราคงจะเคยเขา้ไปในงานเลี�ยงและพบคนหนึ�งซึ� งจาก 

สีหนา้ท่าทาง เป็นบุคคลที�เรามองแวบเดียวเกิดความรู้สึกอยากรู้จกั อยากทกัทาย มีความเลื�อมใสศรัทธา

ยิ�งเมื�อเห็นเขาพูดจาดว้ยแลว้เกิดความนิยมชมชอบตามมา 

3.5 ความเป็นนกัการทูต การที�บุคคลจะเป็นนกัการทูตที�ดีนั�นตอ้งอาศยัปฏิภาณ 

ไหวพริบมากมาย เพราะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องโน้มน้าวเรื� องใหญ่ ๆ ที�เกิดขึ� นแก้ปัญหาให้

กลายเป็นเรื�องเลก็ตอ้งใชค้วามสามารถหลาย ๆ ดา้นประกอบกนั ซึ�งไม่ใช่การพดูเป็นเพียงอยา่งเดียว 

4. คุณลกัษณะดา้นกายภาพ (Physical Characteristic) ถือเป็นเรื�องที�ติดตวัมาอยา่งเห็นไดช้ดั ซึ� ง

สิ�งเหล่านี�อาจสามารถแกไ้ข ปรับปรุงดว้ยการให้อาหารหรือรับประทานอาหารที�ถูกสุขลกัษณะ รวมทั�ง

การออกกาํลงักายที�เหมาะสมดว้ย คุณลกัษณะดา้นกายภาพมีดงันี�  
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4.1 ส่วนสูง ถึงแมทุ้กคนไม่สามารถจะสูงทดัเทียมกนั แต่กเ็ป็นที�ประจกัษแ์ลว้ว่า 

การรับประทานอาหารที�ถูกต้องตามหลักโภชนาการนั� นมีส่วนทําให้คนเราสูงได้ไม่เพียงเพราะ

พนัธุกรรมเพียงอยา่งเดียว 

4.2 นํ�าหนกั การควบคุมนํ�าหนกัจะเห็นไดช้ดัเจนจากนกัมวย เพราะการควบคุม 

ต่าง ๆ ย่อมเกิดผลตามที�เราตอ้งการ หรือเป็นไปตามเป้าหมายระหว่างบุคคล มีนักจิตวิทยาไดท้าํการ

ทดสอบเรื�องนํ�าหนกักบัการเป็นภาวะผูน้าํเหมือนกนั แต่ไม่มีความสาํคญัอยา่งมีนยัสาํคญั 

4.3 การฝึกฝน นบัเป็นสิ�งสาํคญัอยา่งมากในการดาํรงชีวติ การที�ร่างกาย ของ 

คนเราไดรั้บการออกกาลงักาย การฝึกฝนให้ใช้ความคิด การใชส้มอง การนั�งสมาธิ ลว้นแลว้แต่มีส่วน

ทาํใหจิ้ตใจเยอืกเยน็ สามารถพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นผูน้าํไดใ้นที�สุด 

4.4 ความสมบูรณ์ของร่างกาย การรักษาตนให้พน้จากโรคภยัถือเป็นลาภอนั 

ประเสริฐตามหลกัของพระพุทธศาสนา ดงันั�น ความสมบูรณ์ตอ้งมีส่วนประกอบดา้นอื�นดว้ย เช่น การ

รักษาความอบอุ่นของร่างกาย การพกัผอ่นที�เพียงพอ การออกกาลงักายอยา่งสมํ�าเสมอ เป็นตน้ 

Tiyao (2001 : 190-192) ไดอ้ธิบายถึงทฤษฎีเกี�ยวกบัความเป็นผูน้าํไวด้งันี�  

1. ความเป็นผูน้าํที�ถือตามแนวพฤติกรรม (Leadership Behavior Approach) เป็นการเน้นการ

กระทาํของผูน้าํมากกว่าลกัษณะของผูน้าํ โดยการระบุแบบของพฤติกรรมและวิธีการที�ผูน้าํเอามาใชใ้ห้

เหมาะกบังานและพฤติกรรมของผูต้าม สมมติฐานที�ใชเ้ป็นแนวการศึกษาก็คือผูน้าที�ประสบผลสาํเร็จจะ

มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากผูน้ําที�ไม่ประสบผลสําเร็จอย่างไร การศึกษาแนวพฤติกรรมนี� ได้มีการ

ดาํเนินการที�มหาวิทยาลัยไอโอวาโอไฮโอ มิชิแกน และนักบริหารที�มีชื�ออีก 2 กลุ่ม คือกลุ่ม Robert 

Tannenbaum และกลุ่มของ Robert R. Blake ซึ�งมีรายละเอียด ดงันี�  

การศึกษาที�มหาวิทยาลยัไอโอวา การศึกษาเรื�องนี� ไดด้าํเนินการมาตั�งแต่ปลายปีค.ศ. 1930 โดย 

Ronald และ Ralph ภายใต้การดูแลของผู ้อ ํานวยการวิจัยชื� อ KurtLewin ที�มหาวิทยาลัยไอโอวา 

การศึกษาเนน้พฤติกรรมผูน้าํหรือแบบผูน้าํ 3 แบบ คือ ผูน้าแบบเผด็จการ ผูน้าํแบบประชาธิปไตย และ

ผูน้าํแบบเสรี ว่าผูน้าํแบบใดก่อใหค้วามสาํเร็จมากที�สุด 

ผูน้ําแบบเผด็จการ (Autocratic Leader) เป็นผูน้าที�มีพฤติกรรมเน้นการตัดสินใจแต่ผู ้เดียว

กาํหนดวิธีทาํงานเอง จาํกดัการมีส่วนร่วมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใชข้อ้มูลที�ไดจ้ากการทาํงานในเชิงลบ 

ผูน้าํแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) เป็นผูน้าํที�มีแบบการทาํงานโดยใหก้ลุ่มมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ ใหก้ลุ่มเป็นผูก้าํหนดวิธีการทาํงานเอง ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย

การประเมินผลงาน โดยใช้ขอ้มูลที�ได้ไปในทางบวก ผูน้าํแบบเสรี(Laissez-faire Leader) เป็นผูน้าํที�มี
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พฤติกรรมให้กลุ่มมีเสรีเต็มที�ในการจดัหาเครื�องมือ วตัถุ วิธีการทาํงาน ขาดความเป็นผูน้าํ หลีกหนีการ

ให้ขอ้มูลผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที�มีผูน้าํแบบเสรีไดผ้ลการปฏิบติังานตํ�ากว่ากลุ่มผูน้าํแบบเผด็จการ

และแบบประชาธิปไตย ซึ� งไดป้ริมาณงานเท่ากนัทั�งสองกลุ่ม คุณภาพงานและความพอใจในการทาํงาน

ที�ดีที�สุดตกอยู่กบักลุ่มที�ผูน้าํแบบประชาธิปไตย เมื�อศึกษาต่อมาก็พบว่าบางครั� งผลการปฏิบตัิงานใน

กลุ่มที�มีผูน้าํแบบประชาธิปไตยสูงกว่ากลุ่มที�มีผูน้าํแบบเผด็จการ แต่บางครั� งผลการปฏิบติังานของกลุ่ม

ที�มีผูน้าํแบบประชาธิปไตยตํ�ากว่ากลุ่มที�มีผูน้าแบบเผด็จการแต่ความพอใจในการทาํงานของกลุ่มที�มีผู ้

นาแบบประชาธิปไตยโดยสูงกว่ากลุ่มที�มีผูน้าแบบเผด็จการการศึกษาความต่อเนื�องของพฤติกรรมผูน้า 

(Continuous of Leader Behavior) ต่อมานักศึกษาทางการบริหาร 2 คนคือ Robert Tannenbaum และ

Warren H.Schmidt ไดเ้สนอผลการศึกษาพฤติกรรมความเป็นผูน้าที�เกิดขึ�นต่อเนื�องตั�งแต่แบบเผด็จการ 

หรือเน้นที�หัวหน้า (Boss-Centered) ไปจนถึงแบบประชาธิปไตยหรือเน้นที�ลูกน้อง (Subordinate-

Centered) หรือกลบักนัว่ามี 7 พฤติกรรม คือ 

1. ผูบ้ริหารตดัสินใจเองและนาํมาใช ้

2. ผูบ้ริหารบอกก่อนว่าจะตดัสินใจอยา่งไรแลว้จึงตดัสินใจ 

3. ผูบ้ริหารเสนอความคดิเห็นแลว้รับฟังขอ้เสนอแนะก่อนตดัสินใจ 

4. ผูบ้ริหารตดัสินใจแต่มีเงื�อนไขว่าอาจเปลี�ยนแปลงได ้

5. ผูบ้ริหารเสนอปัญหารับฟังขอ้เสนอแนะแลว้ตดัสินใจ 

6. ผูบ้ริหารกาํหนดขอบเขตแลว้มอบหมายให้กลุ่มตดัสินใจ 

7. ผู ้บ ริหารอนุญาตให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาดําเนินงานภายใต้ขอบเขตที� ก ําหนดขึ� นโดย

ผูบ้งัคบับญัชา 

หลกัพทุธธรรมสําหรับผู้บริหาร  

การที�ผูบ้ริหารนาหลกัพุทธธรรมมาใชใ้นการบริหารการศึกษาเป็นการสร้างความเชื�อถือใหก้าร

ยอมรับจากสังคม สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาภายในสถานศึกษาในการที�จะสร้างศรัทธา

ทาให้องค์กรต่าง ๆ ในสถานศึกษาขบัเคลื�อนหรือพฒันาไปในทิศทางที�ตอ้งการได ้หลกัพุทธธรรมที�

ผูบ้ริหารเลือกสรรและนาํมาประยุกตใ์ช้ในการบริหาร ในการปฏิบติัตนที�ส่งผลต่อสมรรถนะที�สาํคญั

และจาํเป็นของผูบ้ริหาร การปฏิบตัิงานของบุคลากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ไดแ้ก่  



   

 173 

หลกัพุทธธรรมที�สอดคลอ้งกบัหลักการบริหาร ดา้นครองตน มีจานวน 19 หลักธรรม หลัก

พุทธธรรมที�สอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารดา้นครองคน มีจาํนวน 15 หลกัธรรม และหลกัพุทธธรรมที�

สอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารดา้นครองงาน มีจาํนวน 10 หลกัธรรม ดงันี�   

1. กลัยาณมิตตตา ความมีกลัยาณมิตร คือ มีผูแ้นะนาํสั�งสอน ที�ปรึกษา เพื�อนที�คบหาและบุคคล

ผูแ้วดลอ้มที�ดี  

2. โยนิโสมนสิการ เป็นการใชค้วามคิดถูกวิธีคือ การทาํในใจโดยแยบคาย  

3. ธรรมคุม้ครองโลก 2 ธรรมที�ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เดือดร้อนและ

สับสนวุ่นวาย มีขอ้ธรรม 2 ขอ้ คือ หิริ คือ ความละอายต่อบาป ละอายใจต่อการทาํความชั�วโอตตปัปะ

คือ ความเกรงกลวัต่อบาป เกรงกลวัต่อความชั�ว  

4. ธรรมทาํใหง้าม 2 มีขอ้ธรรม 2 ขอ้คือ ขนัติคือ ความอดทน และโสรัจจะ คือ ความเสงี�ยม  

5. ธรรมมีอุปการะมาก 2 ธรรมที�เกื�อกูลในกิจหรือในการทาํความดีทุกอยา่ง มีขอ้ธรรม 2 ขอ้คือ 

สติ คือ ความระลึกได ้นึกได ้สาํนึกอยูไ่ม่เผลอ และสัมปชญัญะ คือ ความรู้ชดั รู้ชดัสิ�งที�นึกได ้ตระหนกั

เขา้ใจชดัตามความเป็นจริง 

6. กุศลมูล 3 รากเหงา้ของกุศล ตน้ตอของความดี มีขอ้ธรรม 3 ขอ้ คือ อโลภะ คือ ความไม่โลภ 

อโทสะ คือ ความไม่คิดประทุษร้าย อโมหะ คือ ความไม่หลง  

7. สุจริต 3 ความประพฤติดีประพฤติชอบมีขอ้ธรรม 3 ขอ้ คือ กายสุจริต การประพฤติชอบดว้ย

กาย วจีสุจริต การประพฤติชอบดว้ยวาจา และมโนสุจริต การประพฤติชอบดว้ยใจ  

8. สันโดษ 3 ความยนิดี ความพอใจ ความรู้จกัอิ�มรู้จกัพอ มีขอ้ธรรม 3 ขอ้ คือ ยถา-ลาภสันโดษ 

ยนิดีตามที�ได ้ยนิดีตามที�พึงได ้ยถาพลสันโดษ ยนิดีตามกาลงั ยถาสารุปปสันโดษ ยนิดีตามสมควร  

9. อธิป ไตย 3 ความเป็นใหญ่  มีข้อธรรม 3 ข้อ คือ อัตตาธิปไตย ความมีตนเป็นใหญ่

โลกาธิปไตย ความมีโลกเป็นใหญ่ถือโลกเป็นใหญ่ ธมัมาธิปไตย ความมีธรรมเป็นใหญ่  

10. ฆราวาสธรรม 4 ธรรมสาํหรับฆราวาส ธรรมสาํหรับการครองเรือน หลกัการครองชีวิตของ

คฤหัสถ์ มีขอ้ธรรม 4 ขอ้ คือ สัจจะ คือ ความจริง ซื�อตรง ซื�อสัตย ์จริงใจ พูดจริง ทาํจริง ทมะ คือ การ

ฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสยั ปรับตวั ขนัติคอื ความอดทน จาคะคือ ความเสียสละ  

11. พรหมวิหาร 4 ธรรมประจาํใจอันประเสริฐ หลกัความประพฤติที�ประเสริฐบริสุทธิ� มีขอ้

ธรรม 4 ขอ้ คือ เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาดีอยากใหเ้ขามีความสุข กรุณา คือ ความสงสาร คือช่วยให้

พน้ทุกข ์มุฑิตา คือ ความยนิดีเมื�อผูอื้�นไดดี้ อุเบกขา คือ การวางเฉย มีใจเป็นกลาง  
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12. สังคหวตัถุ 4 ธรรมยดึเหนี�ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชนไวใ้นสามคัคี หลกัการสงเคราะห์ 

มีขอ้ธรรม 4 ขอ้ คือ ทาน คือ การให้ ปิยวาจา คือ การใช้วาจาเป็นที�รัก อัตถจริยา คือ การประพฤติ

ประโยชน์ และสมานตัตตา คือ ความเสมอตน้เสมอปลาย  

13. อธิษฐานธรรม 4 ธรรมเป็นที�มั�น ธรรมอนัเป็นฐานที�มั�นคงของบุคคล มีขอ้ธรรม 4 ขอ้ คือ 

ปัญญา คือ ความรู้ชดั หยั�งรู้ในเหตุผล สัจจะ คือ ความจริง จาคะ คือ ความเสียสละ และอุปสมะ คือ 

ความสงบ  

14. อิทธิบาท 4 คุณธรรมที�นาํไปสู่ความสําเร็จแห่งผลที�มุ่งหมาย มีขอ้ธรรม 4 ขอ้คือฉันทะคือ 

ความพอใจ วิริยะ คือ ความเพียร จิตตะ คือ ความคิดมุ่งไป อุทิศตวัอุทิศใจให้แก่สิ�งที�ทาํและวิมงัสา คือ 

ความไตร่ตรอง  

15. เบญจธรรม คู่กบัเบญจศีล มีขอ้ธรรม 5 ขอ้ คือ เมตตาและกรุณา ความรักใคร่ปรารถนาให้มี

ความสุข ความเจริญ และความสงสารคิดช่วยให้พน้ทุกข์คู่กับศีล ขอ้ 1 สัมมาอาชีวะการหาเลี� ยงชีพ

ในทางสุจริต คู่กบัศีล ขอ้ 2 กามสังวร ความสังวรในกาม ความสารวมระวงัรู้จกัยบัย ั�งควบคุมตนในทาง

กามารมณ์ คู่กบัศีล ขอ้ 3 สัจจะ ความสัตย ์ความซื�อตรง คู่กบัศีล ขอ้ 4 สติสมัป-ชญัญะ ระลึกไดแ้ละรู้ตวั

อยู่เสมอ คือ ฝึกตนให้เป็นคนรู้จักยั�งคิด รู้สึกตัวอยู่เสมอว่าสิ� งใดควรทํา สิ� งใดไม่ควรทาํไม่มัวเมา

ประมาท คู่กบัศีล ขอ้ 5 

16. พละ 5 ธรรมอนัเป็นกาํลงั มีขอ้ธรรม 5 ขอ้ คือ สัทธา คือ ความเชื�อ วิริยะคือความเพียร สติ 

คือ ความระลึกได ้สมาธิ คือ ความตั�งจิตมั�น ปัญญาคอื ความรู้ทั�วชดั  

17. กลัยาณมิตรธรรม 7 คุณสมบติัของมิตรดีและมิตรแท ้มีขอ้ธรรม 7 ขอ้ คือ ปิโย คือ น่ารัก 

ภาวนีโย คือ น่าเจริญใจหรือน่ายกย่อง วตฺตา จ คือ รู้จกัพูดให้ไดผ้ล รู้จกัชี�แจงให้เขา้ใจ วจนกฺขโม คือ 

อดทนต่อถอ้ยคา คือ พร้อมที�จะรับฟังคาํปรึกษา ซกัถาม คาํเสนอและ คมฺภีรญจ กถ กตฺตา คือ แถลงเรื�อง

ลํ�าลึกได ้โน จฏฐาเน นิโยชเย คือ ไม่แนะนาํในเรื�องเหลวไหลหรือชกัจูงไปในทาง เสื�อมเสีย  

18. สัปปุริสธรรม 7 ธรรมของสัตบุรุษ คุณสมบติัของคนดี ธรรมของผูดี้ มีขอ้ธรรม 7 ขอ้ คือ 

ธัมมัญ�ุตา คือ ความรู้จกัธรรม รู้หลัก อัตถัญ�ุตา คือ ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมายหรือรู้จักผล 

กาลญั�ุตา คือ รู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม ปริสัญ�ุตา คือ รู้จักชุมชนและรู้จักที�ประชุม รู้กิริยาที�จะ

ประพฤติต่อชุมชนนั�นและปุคคลญั�ุตา คือ ความรู้จกับุคคล  

19. ทศพิศราชธรรม เป็นธรรมของพระราชา คุณธรรมของผูป้กครองบา้นเมือง ธรรมของนัก

ปกครองมีขอ้ธรรม 7 ขอ้ คือ ทาน คือ การให้ ศีล คือ ความประพฤติดีงาม ปริจจาคะ คือ การบริจาค 

อาชชวะ คือ ความซื�อตรง มทัทวะ คือ ความอ่อนโยน ตปะ คือ ระงบัยบัย ั�งข่มใจไดอ้กัโกธะ คือ ความ
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ไม่โกรธ อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียน ขนัติ คือ ความอดทน อวิโรธนะ คือ ความไม่คลาดธรรมใน

การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา หลกัพุทธธรรมเป็นสิ�งที�สาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ�งในการนาํไป

ประยุกต์ใชใ้นการปฏิบตัิงาน ด้วยเหตุผลที�ว่าบุคลากรมีบทบาทสําคญัยิ�งในการถ่ายทอดความรู้ ประ

สิทธิประสาทวิชาการความรู้ต่าง ๆ ไปสู่ผูเ้รียน ซึ� งผูบ้ริหารมีหน้าที�ดูแล กาํกบั ติดตาม และตรวจสอบ

การปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาจึงจําเป็นอย่างยิ�งที�ต้องเป็นบุคคลที�มีคุณธรรม 

จริยธรรมที�ดีงาม และมีหลกัพุทธธรรมเป็นพื�นฐานในการบริหารสถานศึกษา ซึ� งหลกัพุทธธรรมแต่ละ

หลักลว้นมีความสําคญัทั� งสิ�น แต่หลกัพุทธธรรมที�ผูบ้ริหารสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร

เพื�อให้การบริหารจัดการและพฒันาคุณภาพในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ไดต้รงประเด็นมาก

ที�สุด ดงันี�   

1. หลกัพทุธธรรมดา้นการครองตน ไดแ้ก่ หลกัสปัปุริสธรรม 7  

2. หลกัพทุธธรรมดา้นการครองคน ไดแ้ก่ สงัคหวตัถ ุ4  

3. หลกัพทุธธรรมดา้นการครองงาน ไดแ้ก่ อิทธิบาท 4  

นิติรัฐ วรรณวิริยวตัร (2552 : 12) กล่าวว่า คุณธรรมทางพระพุทธศาสนาที�เป็นหลกัในการ

ปฏิบติัของผูบ้ริหาร โดยแบ่งคุณธรรมออกเป็น 3 หมวด คือ คุณธรรมที�ใชใ้นการครองตน ครองคนและ

ครองงานของผูบ้ริหารไว ้ไดแ้ก่ 

1. คุณธรรมในการครองตน ได้แก่ สัปปุริสธรรม 7 ธรรมคุม้ครองโลก ธรรมมีอุปการะมาก 

อริยสัจ 4 ทิฏฐธมัมิกตัถประโยชน์ ความสุขของคฤหัสถ์ ศีล 5 โดยเฉพาะสัปปุริสธรรม 7 เป็นธรรมที�

ครอบคลุมขอ้ธรรมอื�น ๆ ในหมวดการครองตนไดเ้ป็นอยา่งดี  

2. คุณธรรมในการครองคน ไดแ้ก่ พรหมวิหาร 4 สังคหวตัถุ 4 ทศพิธราชธรรม ทิศ 6หลกัธรรม

ในเรื�องการครองตนนั�น พรหมวิหาร 4 เป็นธรรมที�ครอบคลุมหลกัธรรมขอ้อื�น ๆ ไดดี้ และถือว่าพรหม

วิหาร 4 เป็นธรรมสฎหรับนกัปกครอง  

3. คุณธรรมในการครองงาน ได้แก่ ฆราวาสธรรม และอิทธิบาท 4 สําหรับอิทธิบาท 4 เป็น

คุณธรรมในการครองงาน เป็นธรรมที�สําคญัที�สุด เพราะหากมีคุณธรรมขอ้นี� แลว้การดาํเนินงานต่าง ๆ 

จะประสบความสําเร็จ สามารถครองงานไวไ้ด ้ถือไดว้่าฆราวาสธรรมครอบคลุมคุณธรรมในการครอง

งานไดดี้ที�สุด  

สรุปได้ว่าการที�ผูบ้ริหารนาํหลกัพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารการศึกษาเป็นการสร้างความ

เชื�อถือให้การยอมรับจากสังคม สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาภายในสถานศึกษาในการที�

จะสร้างศรัทธาทาํให้องคก์รต่าง ๆ ขบัเคลื�อนหรือพฒันาไปในทิศทางที�ตอ้งการได ้
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจยัศึกษาภาวะผูน้าํตามหลกัพุทธธรรมของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลมาบไพ อาํเภอขลุง  จังหวดัจันทบุรี โดยอาศยักรอบแนวคิดในการวิจัยตามแนวคิดของ P.A. 

Payutto (����) ซึ� งเน้นการใชห้ลกัธรรมทางพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบติั ในการ

ดําเนินชีวิต 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการครองตน ด้านหลักการครองคน และด้านหลักการครองงาน 

รวมทั�งเอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง แลว้นาํมารวบรวมเป็นกรอบแนวคิด ดงันี�  

          ตวัแปรตน้                                                                ตวัแปรตาม 

    IndependentVariables                                           Dependent  Variables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือ ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาํบลมาบไพ อาํเภอขลุง  จังหวดัจันทบุรี 

จาํนวนครัวเรือน ��� ครัวเรือน จาํนวน � หมู่บา้น ประชากรจาํนวน  2,469 คน  กลุ่มตวัอยา่งการศึกษา

ครั� งนี� ชายหรือผูห้ญิง จาํนวน 6 หมู่บา้น ใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบแบ่งชั�นกาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้

สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane) ที�ระดับนัยสําคญั .05 ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 340 คน และใชว้ิธีการ

สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling)  Kritpreedaborisut (1997 : 111-112) 

 

 

         ปัจจยัดา้นบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายได ้

 

 

ภาวะผู ้นําตามหลักพุทธธรรมของ

บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาํบล

มาบไพ อาํเภอขลุง  จงัหวดัจนัทบุรี   

-ดา้นหลกัการครองตน 

-ดา้นหลกัการครองคน 

- ดา้นหลกัการครองงาน 

ภาพที� �   กรอบแนวคิดการวิจยั 
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2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

           เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมือ โดยสร้างขึ�นจากการทบทวน

วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  � ตอน ดงันี�  ตอนที� � เป็นแบบสอบถามลกัษณะปลาย

ปิดเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  

อาชีพ  รายไดต่้อเดือน  ของกลุ่มตวัอยา่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาบไพ อาํเภอขลุง  จงัหวดัจนัทบุรี  ตอนที� 

2  การพฒันาภาวะผูน้าํตามหลกัพุทธธรรมของบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาบไพ อาํเภอขลุง  จงัหวดั

จนัทบุรี  ได้แก่ ดา้นหลกัการครองตน ดา้นหลกัการครองคน ดา้นหลกัการครองงาน  ลกัษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert โดยเรียงจากมากที�สุดไปหาน้อยที�สุด  ตอนที�3 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการการพฒันาภาวะผูน้าํตามหลกัพุทธธรรมของบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาบ

ไพ อาํเภอขลุง  จงัหวดัจนัทบุรี   

   การตรวจสอบเครื� องมือเพื�อว ัดความเชื�อมั�นโดยผู้เชี�ยวชาญ � คนได้ค่าทดสอบโดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ� แอลฟ่าของครอนบคัสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’sAlpha Coefficient) ไดค้่า

ความเชื�อมั�นของเครื�องมือเท่ากบั .�5  

          �. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมดว้ยตนเองและทาํหนงัสือเพื�อขอความอนุเคราะห์ถึงทาํหนงัสือขอความ 

ร่วมมือ ในการจดัเก็บข้อมูลจากสํานกับณัฑิตวิทยาลยั ของมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ เพื�อขอความร่วมมือถึง

นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลมาบไพ อาํเภอขลุง  จงัหวดัจนัทบุรี ผูวิ้จยัได้ติดต่อกลุ่มตัวอย่างเพื�อแจก

แบบสอบถามเป็นรายวนั เพื�อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร

กลุม่ตวัอยา่ง ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื�อนาํไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป

ต่อไป สาํหรับการเกบ็ขอ้มูล   

         �. การวเิคราะห์ข้อมลู 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสําเร็จรูป มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบน

ม าต ร ฐ าน (Standard Deviation) แ ล ะ ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ าน  ด้ว ย  Independent Sample t-test แ ล ะ

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA เพื�อนําไปใช้

วิเคราะห์กบัแบบสอบถาม 
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ผลการวจิัย 

ขอ้มูลทั�วไป การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที�ตอบแบบสอบถามเรื�อง การพฒันาภาวะผูน้าํตามหลกั

พุทธธรรมของบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาบไพ  อาํเภอ ขลุง จงัหวดัจนัทบุรี    พบว่า  ผูต้อบ

แบบสอบถามทั�งหมด  จาํนวน ��� คน  คิดเป็นร้อยละ ���  เป็นเพศชายจาํนวน ���  คน คิดเป็นร้อยละ  

��.��  และเพศหญิง จาํนวน  ��  คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.ประชาชนส่วนใหญ่อาย ุ��-60  ปี จาํนวน ��� 

คน คิดเป็นร้อยละ  ��.��  . ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน ��5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.80  ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ���.001-15,���บาท จาํนวน ���  

คน คิดเป็นร้อยละ ��.��  

วตัถุประสงค์ขอ้ที� � ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาภาวะผูน้ําตามหลกัพุทธธรรมของบุคลากร 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาบไพ  อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี   โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก(�̅= 4.03.)  คือ 

ดา้นหลกัการครองงาน ระดบัมาก (�̅= �.��) ดา้นหลกัการครองคนระดบัมาก  (�̅= 4.03) ดา้นหลกัการ

ครองตน ระดบัมาก  (�̅= 3.86) 

  วตัถุประสงคข์อ้ที� �  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ  อาย ุ 

การศึกษา อาชีพ  รายได ้มีผลต่อการพฒันาภาวะผูน้าํตามหลกัพุทธธรรมของบุคลากร องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลมาบไพ  อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี  ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .��  

 

อภปิรายผล 

สมมติฐานที� �.การพฒันาภาวะผู้นําตามหลักพุทธธรรมของบุคลากร องค์การบริหาร 

ส่วนตาํบลมาบไพ  อาํเภอขลุง จังหวดัจันทบุรี  อยู่ในระดบัที�แตกต่างกัน  

สามารถอภิปรายผลได้ดงันี� 

ผลการวจิยั เรื�อง การพฒันาภาวะผูน้าํตามหลกัพุทธธรรมของบุคลากร องคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลมาบไพ  อาํเภอขลุง จังหวดัจันทบุรี  กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัโดยเรียงลาํดับ ดงันี�  ด้าน

หลกัการครองงาน  ดา้นหลกัการครองคน  ดา้นหลกัการครองตน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  มีประเด็น

สาํคญัที�นาํมาอภิปรายผล ดงันี�  

การพัฒนาภาวะผูน้ ําตามหลักพุทธธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตาํบลมาบไพ  

อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี  โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นว่า ดา้น

หลกัการครองงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  Bulpu (2017) ไดศึ้กษาเรื�อง หลกัการบริหารงบประมาณ

ตามหลกัพุทธธรรมการบริหารงบประมาณนบัเป็นภารกิจที�สาํคญัอยา่งยิ�งในการบริหารงานขององคก์ร 
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หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาต่างๆ จึงจาํเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบในการจัดทาํ

งบประมาณให้มีประสิทธิภาพเพื�อใชง้บประมาณที�มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหลกัการบริหาร

งบประมาณตามหลกัพุทธธรรมนั�น ประกอบดว้ย 5 ขั�นตอน ไดแ้ก่ ขั�นตอนที� 1 การวางแผนการเงิน 

หรืองบประมาณขั�นตอนที� 2 การบริหารจดัการภายใน ขั�นตอนที� 3 การแสวงหาและรักษางบประมาณ 

ขั�นตอนที� � การบริหารงบประมาณ ขั�นตอนที� 5 การใชจ่้ายงบประมาณ ซึ� งมีหลกัพุทธธรรม 2 ประการ

ที�สําคญัในการบริหารงบประมาณ คือ ทิฏฐธัมมิกตัถสังสัตตนิกธรรม 4 เป็นพุทธธรรมที�เป็นไปเพื�อ

ประโยชน์สุขในปัจจุบนัและโภคาทิยะ 5 เป็นพุทธธรรมที�ควรยดึถือเอาจากโภคทรัพย ์
 

สมมติฐานที� �  การพัฒนาภาวะผู้นําตามหลักพุทธธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วน

ตําบลมาบไพ  อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีเพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ที�แตกต่างกันมี

ความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกนั 

การพัฒนาภาวะผูน้ ําตามหลักพุทธธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตาํบลมาบไพ  

อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรีเพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ ที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการ

ให้บริการที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกนัพบว่าเพศ  อาย ุ การศึกษา ระยะเวลา

ในการปฏิบติังาน  รายได ้ มีค่า Sig นอ้ยกว่า �.��  ซึ� งเป็นการยอมรับสมมติฐาน เนื�องจากภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่า

ใหม่  จงัหวดัจันทบุรี  มีความคาดหวงัแต่ละด้านแตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ Chotipanyo 

(2015) ได้ทําการวิจัยเรื� อง การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  พบว่า  การ

บริหารงานบุคคล เป็นการบริหารหรือการจัดการงานในดา้นที�เกี�ยวกบัตวัผูป้ฏิบติังานภายในองคก์าร 

โดยมีกิจกรรมต่างๆ ตั� งแต่ การสรรหา จนถึงพน้สภาพจากการทาํงาน เพื�อให้ปัจจัยด้านบุคคลของ

องค์การสามารถปฏิบติังานไดดี้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จสมความมุ่งหมายขององค์การซึ� งมี

ความสําคัญคือเป็นหัวใจของการบริหารองค์การเพื�อให้ประสบคามสําเร็จตามวตัถุประสงค์ หาก

องคก์ารใดประกอบดว้ยบุคคลที�มีความสามารถสูงมีความเป็นผูน้าํเห็นความสําคญัของการใชค้น และ

ปรับตวัให้ทนัต่อการเปลี�ยนแปลง ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีตลอดจนการเลือกสรร การเสริมสร้าง

คนดีไวใ้ชง้าน ย่อมเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารนั�นๆ ตลอดถึงสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยหลกัใน

การบริหารงานบุคคล เป็นแนวทางที�ทาํให้ผูบ้ริหารสามารถบริหารงาน โดยยึดหลักความเสมอภาค 

ความสามารถ ความมั�นคง ความเป็นธรรมทางการเมือง หลกัการเสริมสร้างการพฒันา ความยุติธรรม 

โดยมีจุดประสงค์แน่ชัดในการบริหารงานโดยเน้นตัวบุคคลเป็นตวัชี� นาํแนวทางการพฒันาองค์การ
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เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามที�ต้องการและเกิดประสิทธิภาพอันสูงสุด ทั� งนี�  กระบวนการในการ

บริหารงานบุคคลนั�น ประกอบดว้ย การวางแผนบุคลากร การจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังานการบาํรุงรักษา

บุคลากร การพฒันาบุคลากร และการให้บุคลากรพน้จากงานเพื�อที�จะทาํให้การใชบุ้คลากรในแต่ละ

องค์การเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ดงันั�นจากกระบวนการในการบริหารงานบุคคลที�

นกัวิชาการหลายท่านไดส้รุปและกาํหนดไวด้งักล่าว ผูว้ิจยัจึงนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดและขอบเขต

ของการวิจยัครั� งนี� เป็น 5 ด้านคือ การวางแผนบุคลากร การจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน การบาํรุงรักษา

บุคลากร การพฒันาบุคลากรและการใหบุ้คลากรพน้จากงาน ทั�งนี�  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาลว้น

เป็นสิ�งที�ดี มีคุณค่าต่อการบริหารงานทุกๆ อยา่ง รวมถึงการบริหารบริหารงานบุคคลที�จะทาํให้ทุกคน

ในองคก์ารที�ไดป้ระพฤติปฏิบตัิตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาแลว้ จะทาํใหเ้กิดการบริหารงานที�ดี 

มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามที�องคก์ารนั�นตั�งไว ้จึงมีความสาํคญัยิ�งที�ทุกองคก์ารควรมีหลกัธรรม

ทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื� องยึดเหนี�ยวจิตใจไวป้ระพฤติปฏิบัติ อย่างเช่นในที�นี� ประกอบด้วย 4 

หลกัธรรม คือ อธิปไตย 3พรหมวิหาร 4 สงัคหวตัถ ุ4 และอคติ 4 

  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

1) ควรศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมและสนับสนุนการประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธธรรม

ในการบริหารการพฒันาภาวะผูน้าํตามหลกัพุทธธรรมของบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอื�น 

2) ควรศึกษาการประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธธรรมในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามความคิดเห็นของ

กลุ่มประชากรที�กวา้งและหลากหลายมากขึ�น เช่น นกัเรียน ผูป้กครอง และประชาชนทั�วไป  

3) ควรศึกษาความสัมพนัธ์ของการบริหารงานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกบัหลกัธรรมที� 

สอดคลอ้งกบัการประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธธรรม 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค�์.เพื�อศึกษาระดบัแนวทางปฏิบติัที�ดีในการ

บริหารกองทุนหลกัประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตาํบล สะตอน อาํเภอสอยดาว  จังหวดั

จนัทบุรี  �. เพื�อศึกษาแนวทางปฏิบติัที�ดีในการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบลสะตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรีโดยจาํแนก เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้

กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาํบล สะตอน อาํเภอสอยดาว  

จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน ��� คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่ม

ตวัอยา่งที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA 

ผลการวิจัยพบว่า แนวทางปฏิบติัที�ดีในการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพขององค์การ

บริหารส่วนตาํบล สะตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅=  4.37)  คือ 

ด้านการดําเนินการ ระดับมาก (�̅= 4.48) ด้านการวางแผนและตัดสินใจ (�̅= 4.47)   ด้านการรับ

ประโยชน์ระดับมาก (�̅= �.�� ) ด้านการติดตามผลระดบัมาก (�̅=4 08)  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อายุ  การศึกษา อาชีพ  รายได้ มีผลต่อแนวทางปฏิบัติที� ดีในการ

บริหารกองทุนหลกัประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตาํบล สะตอน อาํเภอสอยดาว  จังหวดั

จนัทบุรี ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05  
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Abstract 

This research is a quantitative research. Objective 1, to study the level of the best practices in 

administration of health insurance fund of Saton Subdistrict Administrative Organization, Soi Dao 

District, Chanthaburi Province. Objective 2, to study the best practices in administration of health 

insurance fund of Saton Subdistrict Administrative Organization, Soi Dao District, Chanthaburi 

Province by classifying sex, age, education level, occupation, income. The sample groups used in this 

study 398 people in Saton Subdistrict Administrative Organization, Soi Dao District, Chanthaburi 

Province. The research tool was questionnaire. The data were analyzed by using a computer software, 

percentage (%), mean (�̅ ), standard deviation (S.D), and hypothesis testing with independent sample 

t-test. And comparing the relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA.  

The research results were found that the best practices in administration of health insurance 

fund of Saton Subdistrict Administrative Organization, Soi Dao District, Chanthaburi Province. 

Overall at the highest level (�̅  =4.37) was the operation at the high level (�̅  =4.48), planning and 

decision (�̅  = 4.47), benefit receiving side at the high level (�̅  = 4.44) and follow-up aspect side at 

the high level (�̅  = 4.08). Hypothesis test results It was found that personal factors, such as sex, age, 

education, work experience, income were an effect on the best practices in administration of health 

insurance fund of Saton Subdistrict Administrative Organization, Soi Dao District, Chanthaburi 

Province was no different and statistically significant at the 0.05 level. 
 

Keywords: best practices, health insurance fund, administration 

 

บทนํา 

การมีสุขภาพที�ดีเป็นความตอ้งการพื�นฐานของมนุษย ์การเขา้ถึงบริการสาธารณสุขที�จาํเป็น 

เป็นสิทธิของประชาชนทุกคน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ซึ� งในมาตรา 52 ได้

บญัญติัไวว้่า บุคคลย่อมมีสิทธิไดรั้บบริการดา้นสาธารณสุขที�ไดม้าตรฐานและผูย้ากไร้ไดมี้สิทธิการ

รักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การให้บริการสาธารณสุขของรัฐเป็นไปอย่างทั�วถึงและมี
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ประสิทธิภาพ โดยจะตอ้งส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นและเอกชนมีส่วนร่วมเท่าที�จะกระทาํ

ได ้และมาตรา 82 ได้บัญญติัไวว่้าให้รัฐบาลตอ้งจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับ

บริการที�ไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพอยา่งทั�วถึง นอกจากนี� ในพระราชบญัญติัการกระจายอาํนาจสู่

ทอ้งถิ�น พ.ศ. 2542 ยงัไดก้าํหนดไวว้่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจะไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ สา

หรับการจดัระบบบริการสาธารณะเพื�อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ�นของตนเอง ซึ� งรวมทั�งดา้น

สุขภาพดว้ย (The National Health Security Fund Office (2011 : 12) 

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดับทอ้งถิ�นหรือพื�น ที� หรือกองทุน อปท. เป็นนวตักรรมที�

เกิดขึ�นจากความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น สํานักหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติและ

ภาคีส่วนต่าง ๆโดยมุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมสุขภาพ 

ป้องกันโรค ฟื� นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื�นที� รับผิดชอบ เพื�อให้สามารถเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขได้ทั�วถึงมากขึ�นรวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ� งตนเองด้าน

สุขภาพ ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที� เกี�ยวข้องเกิดความตะหนักต่อการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพของ

ประชาชน เพื�อให้สามารถเขา้ถึงบริการสาธารณสุขไดด้ว้ยตนเองและการสร้างกลไกในสังคมที�จะตอ้ง

เขา้มาร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที�มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วงโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

องคก์รภาคีต่าง ๆ ในพื�น ที�ให้เขา้มาบริหารจดัการสุขภาพร่วมกนัอยา่ง แขง็ขนัเกิดระบบสุขภาพชุมชน

ขึ�นทุกพื�น ที�จากการทบทวนสถานการณ์การดาํเนินงานของกองทุนที�ผ่านมา พร้อมกับข้อมูลจาก

หน่วยงานตรวจสอบภายนอกและจากการับฟังความคิดเห็นทั�วไปฯ พบว่ายงัมีความจาํเป็นที�จะตอ้งมี

การพัฒนาศักยภาพกองทุนและคณะกรรมการกองทุน ทั� ง ในด้านการบริหารธรรมาภิบาล เพื�อให้

สามารถทาํ หน้าที�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ ด้วยหลกัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื�นที�

อย่างต่อเนื�อง The National Health Security Fund Office (2007) ส่วนระบบหลักประกนัสุขภาพถว้น

หนา้ จดัตั�งขึ�นเมื�อปี 2545 มีแนวคิดสิทธิขั�นพื�นฐานเพื�อให้คนไทยเขา้ถึงการรักษาพยาบาล ยกเวน้ผูท้ี�อยู่

ในระบบสวสัดิการขา้ราชการและประกนัสังคม โดยนาํเงินมาจากงบประมาณของประเทศในการนาํมา

บริหาร The National Health Security Fund Office (2011 : 2) ในประเทศไทยนบัว่าเป็น ประเทศที�โชค

ดี เพราะว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและ

สวสัดิการจากรัฐตามมาตรา 51 จึงได้บญัญัติไวว้่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทาง

สาธารณสุขที�เหมาะสมและไดม้าตรฐาน และผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ

สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ� งต้อง

เป็นไปอย่างทั�วถึงและมีประสิทธิภาพบุคคลย่อมมีสิทธิไดรั้บการป้องกนัและขจัดโรคติดต่ออนัตราย
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จากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายและทนัต่อเหตุการณ์”ในช่วง 10 ปีที�ผ่านมา ระบบประกัน

สุขภาพของไทยมีการพฒันาไปมาก ในระดบักา้วกระโดด ครอบคลุมประชากร 64 ลา้นคนของประเทศ 

นอกจากนี� ยงัมีระบบประกนัสุขภาพภาคอื�นๆ เช่น ทั�งภาครัฐและภาคเอกชนเช่น กองทุนผูป้ระสบภยั

จากรถยนต์ กองทุนเงินทดแทน(เจ็บป่วยจากการทาํงาน) เป็นต้น ปัจจุบนัประเทศไทย  ส่วนระบบ

หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า จดัตั� งขึ�นเมื�อปี 2545 มีแนวคิดสิทธิขั�นพื�นฐานเพื�อให้คนไทยเขา้ถึงการ

รักษาพยาบาล ยกเว้นผู ้ที�อยู่ในระบบสวัสดิการข้าราชการและประกันสังคม โดยนําเงินมาจาก

งบประมาณของประเทศในการนาํมาบริหาร Security Office (2011 : 2)  

ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงเห็นความสําคญัของการศึกษาเพื�อนาํแนวทางปฎิบติัที�ดีในการบริหารกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล สะตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี เพื�อนาํผลที�

ไดม้ากาํหนดเป็นนโยบายและวางยทุธศาสตร์การพฒันายกระดบัการบริหารจดัการระบบสุขภาพชุมชน

ดว้ยนวตักรรมกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิ�นให้มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมทุกแห่งใน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล สะตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี ซึ� งเป็นการแสดงพลงัความพร้อมใน

การรองรับการกระจายอาํนาจด้านสุขภาพ การสอดรับเป้าหมาย “การพึ� งตนเอง” ตลอดจนเพื�อการ

ประยุกต์ใชก้บัการพฒันากองทุนดา้นอื�นๆ ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั�งในระดับบุคคล 

ครอบครัวและชุมชนอยา่งแทจ้ริง  

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ไวด้งันี�  

1. เพื�อศึกษาระดบัแนวทางปฏิบติัที�ดีในการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพขององค์การ

บริหารส่วนตาํบล สะตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี 

�. เพื�อศึกษาแนวทางปฏิบติัที�ดีในการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล สะตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรีโดยจาํแนก เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้
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ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

1. ความสําคัญของกองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิ�น  

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิ�นหรือพื�นที�นับเป็นนวตักรรมทางสังคมที�สําคญัใน

ระบบสุขภาพของประเทศไทย มุ่งเนน้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลาย

ภาคส่วนในสังคม โดยมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นกลไกสาํคญัในการประสานหน่วยงาน องคก์ร 

และภาคีเครือข่ายในพื�นที�เขา้มาร่วมคน้หาปัญหาและความตอ้งการของประชาชน ร่วมวางแผน และ

ส่งเสริมให้เกิดการร่วมดาํเนินกิจกรรมดา้นสุขภาพ สามารถติดตามประเมินผลการดาํเนินงานให้เกิดขึ�น

อยา่งเป็นรูปธรรมกบัประชาชน  

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิ�นหรือพื�นที� นอกจากมีเจตนารมณ์ในการสร้างการมี

ส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นให้เขา้มามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื�นที�

แลว้ยงัสนับสนุนให้ประชาชนไดแ้สดงบทบาทในการพึ�งตนเองดา้นสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากร

ดา้นสาธารณสุขในพื�นที�ไดแ้สดงบทบาทในการสนบัสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ทั�งนี� ยงั

ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 

สามารถดูแลสุขภาพไดด้ว้ยตนเองและการสร้างกลไกในสังคมที�จะตอ้งเขา้มาร่วมกนัแกปั้ญหาต่างๆ ที�

มีผลต่อสุขภาพใหลุ้ล่วง 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลกัประกันสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. 2555 มาตรา 13 (3) มาตรา 18 (4) (8) (9) และมาตรา 47 ได้กาํหนดให้คณะกรรมการ

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุน ประสาน และกาํหนดหลกัเกณฑ์เพื�อให้องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นเป็นผูด้าํเนินงานและบริหารจดัการระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิ�นหรือพื�นที�ไดต้าม

ความพร้อม ความเหมาะสม และความตอ้งการ เพื�อสร้างหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลใน

พื�นที� โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน รวมถึงสนับสนุนและกาํหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน 

องค์กรเอกชน และภาคเอกชนที�ไม่มีวตัถุประสงค์เพื�อแสวงหากาํไร ดาํเนินงาน และบริหารจัดการ

เงินทุนในระดับทอ้งถิ�นหรือพื�นที�ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความตอ้งการ โดยส่งเสริม

ก ร ะ บ ว น ก าร มี ส่ ว น ร่ ว ม เพื� อ ส ร้ า ง ห ลัก ป ร ะ กัน สุ ข ภ า พ แ ห่ ง ช าติ ให้ แ ก่ บุ ค ค ล ใน พื� น ที�

(http://obt.nhso.go.th/obt/about?id=1...17/12/2560) 
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2. ความสําคัญของการบริหารจัดการ  

ในช่วงศตวรรษที�19 เป็นสังคมอุตสาหกรรม มีการผลิตในระบบโรงงานมากขึ�น ก่อให้เกิด

แนวคิดการเพิ�มประสิทธิภาพและผลผลิต นบัเป็นการเริ�มตน้การบริหารจดัการที�ดี (เพญ็ศรี พิทกัษธ์รรม 

มชัฌิมาภิโร, 2551 : 27) และมีการพฒันารูปแบบมาจนถึงปัจจุบนั Yawiras (2010 : 2) จนเห็นไดช้ดัเจน

ว่าการบริหารจดัการเป็นกระบวนการที�สําคญัยิ�งต่อองคก์ร แนวคิดการบริหารจดัการมีวิวฒันาการมา

อยา่งต่อเนื�อง และพบว่าการบริหารจดัการองคก์รให้มีความเหมาะสมกบัองค์กร จึงจะสามารถนาพา

องคก์รไปสู่การมีผลผลิตที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล Saereerat and staff (1998) : 11) 

  3. หลกัการให้บริการ 

การบริการ อนัเป็นการใหค้วามช่วยเหลือ หรือการดาํเนินการเพื�อประโยชน์ของผูอื้�นนั�นจะตอ้ง

มีหลกัยดึถือปฏิบติั มิใช่ว่า การให้ความช่วยเหลือ หรือการทาํประโยชน์ต่อผูอื้�น จะเป็นไปตามใจของ

เราผูซึ้�งเป็นผูใ้ห้บริการ โดยทั�วไปหลกัการให้บริการมีขอ้ควรคาํนึง ดงันี�  

1. สอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ การให้บริการตอ้งคาํนึงถึงผูรั้บบริการเป็น

หลกัจะตอ้งนําความต้องการของผูรั้บบริการมาเป็นขอ้กาํหนดในการให้บริการ แมว้่าจะเป็นการให้

ความช่วยเหลือที�เราเห็นว่าดีและเหมาะสมแก่ผูรั้บบริการเพียงใด แต่ถ้าผูรั้บบริการไม่สนใจไม่ให้

ความสาํคญั การบริการนั�นกอ็าจจะไร้ค่า 

2. ทําให้ผู ้รับบริการเกิดความพอใจ คุณภาพคือความพอใจของลูกค้าเป็นหลักเบื� องต้น 

เพราะฉะนั� นการบริการจะต้องมุ่ งให้ผูรั้บบริการเกิดความพอใจ และถือเป็นหลักสําคัญในการ

ประเมินผลการใหบ้ริการ ไม่ว่าเราจะตั�งใจใหบ้ริการมากมายเพียงใด ก็เป็นเพียงดา้นปริมาณ แต่คุณภาพ

ของบริการวดัไดด้ว้ยความพึงพอใจของลูกคา้ 

3. ปฏิบติัถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถว้น การให้บริการซึ� งจะสนองตอบความตอ้งการและความพอใจ

ของผูรั้บบริการ ที� เห็นได้ชัดคือการปฏิบัติที�ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์

ครบถว้น เพราะหากมีขอ้ผิดพลาดขาดตกบกพร่องแลว้กย็ากที�จะทาํให้ลูกคา้พอใจ แมจ้ะมีคาํขอโทษขอ

อภยักไ็ดรั้บเพียงความเมตตา 

4. เหมาะสมแก่สถานการณ์ การให้บริการที�รวดเร็ว ส่งสินคา้หรือบริการตรงตามกาํหนดเวลา

เป็นสิ�งสาํคญั ความล่าชา้ไม่ทนักาํหนด ทาํให้เป็นการบริการที�ไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์นอกจากการ

ส่งสินคา้ทนักาํหนดเวลาแลว้ยงัจะตอ้งพิจารณาถึงความเร่งรีบของลูกคา้และสนองตอบให้รวดเร็วก่อน

กาํหนดดว้ย 
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5. ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอื�น ๆ การให้บริการในลักษณะใดก็ตามจะต้องพิจารณาโดย

รอบคอบรอบด้าน จะมุ่งแต่ประโยชน์ที�จะเกิดแก่ลูกคา้และฝ่ายเรานั� นไม่เป็นการเพียงพอ จะต้อง

คาํนึงถึงผูเ้กี�ยวขอ้งหลายฝ่าย รวมทั� งสังคมและสิ� งแวดล้อม จึงควรยึดหลักในการให้บริการว่าจะ

ระมัดระวงัไม่ทาํให้เกิดผลกระทบทาํความเสียหายให้แก่บุคคลอื�น ๆ ด้วย ในการทาํให้สังคมมอง

ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานในลกัษณะที�ดี มีความนิยมชื�นชอบจะช่วยให้ผูรั้บบริการและคนทั�วไปเกิด

ความเชื�อมั�นและยอมรับในสินคา้และบริการของหน่วยงาน เป็นผลให้ส่งเสริมการตลาดเพื�อช่วยให้ขาย

สินคา้และบริการไดม้ากขึ�น 

การสร้างภาพลกัษณ์โดยรวม (Corporate image) นบัเป็นสิ�งสาํคญัยิ�ง การสร้างความรู้สึกที�ดีทั�ง

ดา้นบุคคล สถานที� และการดาเนินการ จะช่วยใหเ้กิดภาพลกัษณ์อนังดงาม ไดรั้บการสนบัสนุนและปก

ปูอง เมื�อมีการให้ร้ายโจมตีที�ไม่ถูกตอ้งเป็นธรรมดา้นบุคคล จะตอ้งสร้างความรู้สึกให้การยอมรับว่าเป็น

บุคคลหรือคณะบุคคลที�น่าเชื�อถือ ยกยอ่งไม่มีขอ้รังเกียจในเรื�องบุคลิกภาพและกิริยามารยาท บุคลากรมี

คุณภาพทาํงานที�มีประสิทธิภาพกระตือรือร้น รวดเร็ว ว่องไว พูดจาสุภาพนุ่มนวล  ดา้นสถานที� จะตอ้ง

สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั�งด้วยการสัมผสัและการมอง ซึ� งการรักษาความสะอาดเป็นสิ� งสําคญั 

และมีการลงทุนที�ไม่มาก แต่ให้ผลคุม้ค่าที�สุดจึงตอ้งมีการจดัสถานที�และอุปกรณ์สานักงานให้เป็น

ระเบียบ มีป้ายบอกชื�อหน่วยงาน ชื�อตาํแหน่งหน้าหอ้ง บอกเวลาเปิด-ปิดทาํการวิธีติดต่องานแผนกต่าง 

ๆ ด้านการดาํเนินการ จะตอ้งให้ความรู้สึกเชื�อมั�นว่า ซื�อสัตยสุ์จริตและเป็นธรรม ไม่คิดโกงหรือเอา

เปรียบลูกคา้ และสงัคม 

สรุป จากแนวคิดเกี�ยวกบัการบริการที�กล่าวมาจึงเป็นสิ�งสาํคญัในการใหบ้ริการแก่ผูม้าใช้

บริการการตรวจสินคา้ส่งออก ณ สถานีตรวจสินคา้ ฝ่ายตรวจสินคา้นอกเขต ทั�งในดา้นบุคคลผู ้

ใหบ้ริการซึ�งไดแ้ก่เจา้หนา้ที�ฝ่ายตรวจสินคา้ ดา้นสถานที�ที�ตอ้งมีการอาํนวยความสะดวก ดา้นการ

ดาํเนินการในระเบียบปฏิบตัิของการใหบ้ริการที�สุจริต 
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจยัศึกษาระดบัแนวทางปฏิบติัที�ดีในการบริหารกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล สะตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี  รวมทั�งเอกสารงานวจิยั

ที�เกี�ยวขอ้ง Chanchamrat (2013).  แลว้นาํมารวบรวมเป็นกรอบแนวคิด ดงันี�  

          ตวัแปรตน้                                                                                      ตวัแปรตาม 

    Independent Variables                                                                    Dependent  Variables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

�.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือ ประชาชนที�อาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอน อาํเภอสอยดาว  

จังหวดัจันทบุรี  จาํนวน มี  12 หมู่บ้านครอบคลุมพื�นที�ตาํบลสะตอนทั� งตาํบลมีจาํนวน รวมทั� งสิ�น 

760  ครัวเรือน  รวมประชากรทั�งสิ�น �,��� คน (ที�มา  สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 

ณ  เดือน  มีนาคม  25��) กลุ่มตัวอย่างการศึกษาครั� งนี� กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนชายหรือผูห้ญิง 

จาํนวน �� หมู่บา้น ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่ายแบบแบ่งชั�นกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ 

(Yamane) ที�ระดับนัยสําคญั .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 398 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(simple random sampling)  Kritpreedaborisut (1997). 

 

 

         ปัจจยัดา้นบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-การศึกษา  

-อาชีพ 

-รายได ้ 

 

แนวทางปฏิบติัที�ดีในการบริหาร

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล สะตอน 

อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี   

-ดา้นการวางแผนและตดัสินใจ   

-ดา้นการดาํเนินการ    

-ดา้นการรับประโยชน์   

-ดา้นการติดตามผล 
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2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

�.� เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ  เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ใชแ้บบสอบถามเป็น

เครื�องมือ โดยสร้างขึ�นจากการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  � ตอน 

ดังนี�  ตอนที� เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิดเกี�ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ การศึกษา  อาชีพ  รายได ้ของกลุ่มตวัอยา่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล สะตอน 

อาํเภอสอยดาว  จังหวดัจนัทบุรี  ตอนที� �  แบบสอบถาม  แนวทางปฏิบัติที�ดีในการบริหารกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล สะตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี  ด้านการ

วางแผนและตัดสินใจ  ด้านการดําเนินการ   ด้านการรับประโยชน์  ด้านการติดตามผล  ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert โดยเรียงจากมากที�สุดไปหา

น้อยที�สุด   ตอนที�3ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาเกี�ยวกบัแนวทางปฏิบติัที�ดีในการบริหารกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี    

  การตรวจสอบเครื� องมือเพื�อว ัดความเชื�อมั�นโดยผู ้เชี� ยวชาญ � คนได้ค่าทดสอบโดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ� แอลฟ่าของครอนบคัสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’sAlpha Coefficient) ไดค่้า

ความเชื�อมั�นของเครื�องมือเท่ากบั .��  

�. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมดว้ยตนเองและทาํหนงัสือเพื�อขอความอนุเคราะห์ถึงทาํหนงัสือขอความ 

ร่วมมือ ในการจัดเก็บขอ้มูลจากสํานักบัณฑิตวิทยาลยั ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์ เพื�อขอความ

ร่วมมือถึงนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี   ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อกลุ่ม

ตวัอยา่งเพื�อแจกแบบสอบถามเป็นรายวนั เพื�อขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลดาํเนินการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื�อนาํไป

วิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปต่อไป  

�. การวเิคราะห์ข้อมลู 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสําเร็จรูป มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าสถิติความถี�(Frequency)ค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี�ย(Mean)และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation)S.D. และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และ
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เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA เพื�อนําไปใช้

วิเคราะห์กบัแบบสอบถาม 

 

ผลการวจิัย 

ขอ้มูลทั�วไป การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที�ตอบแบบสอบถามเรื�อง แนวทางปฏิบัติที�ดีในการ

บริหารกองทุนหลกัประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอน อาํเภอสอยดาว  จังหวดั

จันทบุรี พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามทั�งหมด  จาํนวน ��� คน  คิดเป็นร้อยละ ��� คน  เป็นเพศชาย

จาํนวน �78 คน คิดเป็นร้อยละ  69.80  และเพศหญิง จาํนวน  120 คน  คิดเป็นร้อยละ  30.20  ประชาชน

ส่วนใหญ่อาย ุ��-45 ปี จาํนวน �74 คน คิดเป็นร้อยละ  43.70  ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

มีการศึกษาระดับอนุปริญญา /ปวส/ปวท.จาํนวน ��� คน  คิดเป็นร้อยละ ��.�� ประชาชนส่วนใหญ่มี

เกษตรกรรม/ประมง จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10  ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

รายไดต่้อเดือน ��.001-15,��� บาท ขึ�นไปจาํนวน 160  คน คิดเป็นร้อยละ 40.20  

วตัถุประสงคข์อ้ที� �  ผลการวิจัยพบว่า แนวทางปฏิบติัที�ดีในการบริหารกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล สะตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

(�̅=  4.37)  คือ ดา้นการดาํเนินการ ระดบัมาก(�̅= 4.48) ดา้นการวางแผนและตดัสินใจ(�̅= 4.47)   ดา้น

การรับประโยชน์ระดบัมาก(�̅= �.�� ) ดา้นการติดตามผลระดบัมาก(�̅=4 08)   

 ว ัตถุประสงค์ข้อที�  �  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อาย ุ 

การศึกษา อาชีพ  รายได้ มีผลต่อแนวทางปฏิบัติที� ดีในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล สะตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที�ระดบั�.��  

 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ การศึกษา   

อาชีพ  รายได ้มีผลต่อแนวทางปฏิบติัที�ดีในการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลสะตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรีที�แตกต่างกนั  ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  

Panpasorn. (2011).  ที�กล่าวว่า  “ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

โดยความพึงพอใจในการปฏิบติังานจึงเป็นความรู้สึกของบุคคลที�ชอบหรือพอใจงานที�ทาํในดา้นต่างๆ

ซึ� งปัจจัยส่วนบุคคลที�ต่างกนัจะสะทอ้นถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน” โดยมีผลการศึกษาใน

ความสมัพนัธแ์ต่ละดา้น  ดงันี�  
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1. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ พบว่าแนวทางปฏิบติัที�ดีในการบริหาร 

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอน อาํเภอสอยดาว  จังหวดัจนัทบุรีมี

ความคิดเห็นในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั เป็นการยอมรับHO หรือปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศที�

แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นต่อแนวทางปฏิบติัที�ดีในการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรีไม่แตกต่างกนั ระดบันยัสาํคญัที� �.�� 

2. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุ ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อแนวทางปฏิบตัิที�ดี 

ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอน อาํเภอสอยดาว  

จงัหวดัจนัทบุรีแตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.�� ทุกดา้น 

3. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อแนวทาง 

ปฏิบติัที�ดีในการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอน อาํเภอสอย

ดาว  จงัหวดัจนัทบุรี   แตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.�� ทุกดา้น  

4.  สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลอาชีพ ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อแนวทางปฏิบติัที�ดีในการ

บริหารกองทุนหลกัประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอน อาํเภอสอยดาว  จังหวดั

จนัทบุรีแตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.�� ทุกดา้น  

5. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลรายได ้ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อแนวทางปฏิบตัิที�ดีในการบริหาร

กองทุนหลักประกนัสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอน อาํเภอสอยดาว  จังหวดัจันทบุรี

แตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.��  ทุกดา้น    

 

อภปิรายผล 

สมมติฐานที� �.แนวทางปฏิบัติที�ดีในการบริหารกองทุนหลกัประกันสุขภาพขององค์การ 

บริหารส่วนตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว  จังหวดัจนัทบุรีอยู่ในระดบัที�แตกต่างกัน 

สามารถอภิปรายผลได้ดงันี� 

ผลการวิจัย เรื� อง แนวทางปฏิบติัที�ดีในการบริหารกองทุนหลกัประกันสุขภาพขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลสะตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัโดยเรียงลาํดับ 

ดงันี�  คือ ดา้นการดาํเนินการ  ดา้นการวางแผนและตดัสินใจ  ดา้นการรับประโยชน์  ดา้นการติดตามผล

ภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก  มีประเดน็สาํคญัที�นาํมาอภิปรายผล ดงันี�  
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แนวทางปฏิบติัที�ดีในการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะ

ตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญั ดา้นการดาํเนินการ อาจเป็นเพราะว่า

กองทุนมีคณะกรรมการและมีสมาชิกจึงจาํเป็นตอ้งมีการดาํเนินการที�ชดัเจนดว้ยคณะกรรมการบริหาร

กองทุน สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ Puwtaecha. (2013). ศึกษาเรื� อง  แนวทางปฏิบัติที�ดีในการบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาํบลสามควายเผือก อาํเภอเมืองนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม พบว่า กระบวนการบริหารจดัการ  กระบวนการดาํเนินงานเริ�มจาก การสํารวจปัญหา

และความตอ้งการของประชาชน เพื�อนาํมาจดัทาํแผนสุขภาพชุมชนประชาชน หน่วยบริการสาธารณสุข 

เสนอโครงการที�เกิดจากความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

สมมติฐานที� �  แนวทางปฏิบัติที�ดีในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การ

บริหารส่วนตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ที�

แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกัน 

แนวทางปฏิบติัที�ดีในการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล สะ

ตอน อาํเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ที�แตกต่างกันมี

ความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกันมีความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกันพบว่าเพศ  อาย ุ 

การศึกษา อาชีพ  รายได ้ มีค่า Sig นอ้ยกว่า �.��  ซึ� งเป็นการยอมรับสมมติฐาน เนื�องจากแนวทางปฏิบติั

ที�ดีในการบริหารกองทุนหลักประกนัสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอน อาํเภอสอยดาว  

จงัหวดัจนัทบุรี มีความคาดหวงัแต่ละดา้นแตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Chaiyajit. (2018). ได้

ศึกษา ศึกษาแนวปฏิบัติที�ดีและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกองทุนหลกัประกันสุขภาพระดับ

ทอ้งถิ�นหรือพื�นที�เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า แนวปฏิบติัที�ดีในการบริหารงาน

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดับทอ้งถิ�น เกิดจากปัจจยัสาํคญั ไดแ้ก่ นโยบายและวิสัยทศัน์ของผูน้าํ, 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื�นที� ร่วมคิดคน้ปัญหาสุขภาพ ร่วมทาํงานกบักองทุนฯ ร่วมติดตาม

ประเมินผลการดาํเนินงานโครงการ, ความเขม้แข็งของกองทุนฯและภาคีเครือข่ายที�มีศกัยภาพในการ

ดาํเนินงานตามแนวทางที�ถูกตอ้งจนเกิดแนวปฏิบติัที�ดี และที�สําคญัมีคณะกรรมการที�เป็นบุคลากรดา้น

สาธารณสุขซึ� งมีความชาํนาญงานเฉพาะดา้นและมีความรู้ความเขา้ใจในงานกองทุนฯ มีกลุ่มจิตอาสาใน

ชุมชนที�มีความเสียสละทาํงานเพื�อสังคมส่วนรวมดว้ยความสมคัรใจ การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

กองทุนฯ พบว่ามี 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน ์และการมีส่วนร่วมในการติดตามผล 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาเกี�ยวกบันวตักรรมสังคมด้านสุขภาพ ของกองทุนฯ ว่าแต่ละกองทุนฯมี

หลกัการบริหารงานอยา่งไรที�ส่งผลต่อการเกิดนวตักรรมกองทุนฯขึ�นมาจนสามารถแกไ้ขปัญหาสุขภาพ

ในพื�นที�ชุมชนและตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในพื�นที� โดยอาจจะมีการเปรียบเทียบ

นวตักรรมของแต่ละกองทุนฯเพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้จุดเด่นที�ก่อให้เกิดประโยชน์กบักลุ่มเป้าหมายของ

กองทุนฯในชุมชน  

2) ควรศึกษาในดา้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายหลกัของกองทุนฯโดยตรง เนื�องจาก 

บางกองทุนฯอยูใ่นสังคมกึ�งเมืองกึ�งชนบทการเขา้มีส่วนร่วมของประชาชนที�ไม่ใช่คนในพื�นที�จริงก็จะ

ให้ความร่วมมือน้อยมากหรือไม่เขา้มามีส่วนร่วมเลยฉะนั�นในการดาํเนินงานกองทุนฯจะทาํอย่างไรที�

จะให้กลุ่มดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม/โครงการของกองทุนฯและได้รับบริการด้าน

สาธารณสุขในพื�นที�อยา่งทั�วถึง 

 3) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มผูน้าเยาวชน กลุ่มผูสู้งอาย ุ

กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ชมรมต่างๆ และประชาชนสามารถร่วมจดัทาแผนการดาเนินงานกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพ และควรมีการวิจยัการพฒันาการดาเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ในรูปแบบอื�น ๆ 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี� เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ วัตถุประสงค์ � .เพื� อศึกษาระดับ ภาวะผู้นําการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี  �.เพื�อ

ศึกษาภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  อาํเภอสอยดาว  

จังหวดัจันทบุรี  โดยจาํแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้ต่อเดือน  กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ใน

การศึกษาครั� งนี�  ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  อาํเภอสอยดาว  จังหวดัจนัทบุรี 

จาํนวน 380 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่ม

ตวัอยา่งที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA 

ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  

อาํเภอสอยดาว  จังหวดัจันทบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ ด้านสร้างแรงบันดาลใจ (�̅= 4.41)  

ดา้นปัญเจกบุคคล(�̅=4.40) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (� =̅4.39) ดา้นกระตุน้ทางปัญญา (�̅= 

4.37) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อาย ุ การศึกษา ระยะเวลาในการ
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ปฏิบติังาน  รายได ้มีผลต่อภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  

อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี  ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่

ระดบัที�สูงขึ�นและมีศกัยภาพมากขึ�น ทาํใหเ้กิดความตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสัยทศัน์ของกลุ่ม จูงใจให้

ผูร่้วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขา ไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคม ซึ� งกระบวนการ

ที�ผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงาน จะกระทาํโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ การมี

อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ผูน้าํตอ้งเป็นผูท้ี�หลีกเลี�ยงที�จะใชอ้าํนาจเพื�อผลประโยชน์ส่วนตน  การสร้าง

แรงบนัดาลใจเป็นผูท้ี�มองโลกในแง่ดีโดยใช้คาํพูดและการกระทาํที�เป็นกาํลงัใจแก่ทุกคน การกระตุน้

ทางปัญญาเป็นผูที้�ส่งเสริมให้มีการจดัการความรู้ในหน่วยงาน  เป็นผูที้�ส่งเสริมและพฒันาหน่วยงานให้

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลเป็นผูที้�ให้ข้อมูลข่าวสารและ

ถ่ายทอดความรู้ใหใ้ตบ้งัคบับญัชา   

 

คาํสําคัญ:  ภาวะผูน้าํ,  การเปลี�ยนแปลง,  ผูบ้ริหาร 

 

Abstract 

This research is a quantitative research. Objective 1, to study the level of the transformational 

leadership of administrator in Sai Khao Subdistrict Administrative Organization, Sai Dao District, 

Chanthaburi Province. And 2, to study the transformational leadership of administrator in Sai Khao 

Subdistrict Administrative Organization, Sai Dao District, Chanthaburi Province by classifying sex, 

age, education level, occupation, monthly income. The sample group used in this study, 380 people in 

Sai Khao Subdistrict Administrative Organization, Sai Dao District, Chanthaburi Province. The 

research tool were questionnaire and interview. The data were analyzed by using a computer 

software, percentage (%), mean (�), standard deviation (S.D) and hypothesis testing with 

independent sample t-test. And comparing the relationships of more than 2 sample groups by One-

Way ANOVA. 

 The research results were found that the transformational leadership of administrator in Sai 

Khao Subdistrict Administrative Organization, Sai Dao District, Chanthaburi Province. Overall, at the 
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high level was inspirational (�̅  = 4.41), individual (�̅  = 4.40), Ideological influence (�̅  = 4.39), 

Cognitive stimulation (�̅  = 4.37). Hypothesis test results it were found that personal factors, such as 

sex, age, education, duration of works, income had affects on the transformational leadership of 

administrator in Sai Khao Subdistrict Administrative Organization, Sai Dao District, Chanthaburi 

Province. There was no different and statistically significant at the 0.05 level. 

 The results from the interview were found that the transformational leadership by develop the 

capabilities of your colleagues to higher levels and greater potential. Raise awareness of the group's 

mission and vision, motivate associates to look beyond their interests. To the benefit of a group or 

society. Which process that the leader Influence your co-workers, it is done through Four I's, such as 

(1)idealized influence(II) leader must be one who avoids using power for personal gain. (2) 

Inspiration Stimulation(IM) is the mind an optimist, using words and actions that encourage 

everyone. (3) Intelectual Stimulation(IS) is who promote knowledge management in the organization, 

is a person who promotes and develops agencies into an organization of learning and taking into 

account the (4) individualized consideration(IC) is a person who provides information, news and 

transfers knowledge to subordinates 

    

Keywords: leadership, transformational, administrator 

 

บทนํา 

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นของไทยไดมี้บทบาทสาํคญัมากขึ�นเรื�อย ๆ เพราะถือว่าเป็นองคก์ร

ที�ช่วยแบ่งเบาภารกิจจากส่วนกลางมาสู่ระดบัทอ้งถิ�น เนื�องจากศกัยภาพของรัฐบาลที�บริหารประเทศ

เพียงองคก์รเดียว ไม่อาจตอบสนองแก่ประชาชนไดอ้ยา่งทั�วถึง เพราะในแต่ละพื�นที�ย่อมมีสภาพปัญหา 

ความตอ้งการและศิลปวฒันธรรมที�แตกต่างกนัออกไป ทาให้การดาํเนินงานวางแผน และมีรูปแบบการ

จดัการที�แตกต่างกนัออกไป จาํเป็นตอ้งอาศยั ทกัษะ ความรู้และเทคนิคการบริหารงานที�เหมาะสมกบั

สภาพสังคมในทอ้งถิ�นนั�น ๆ โดยอาศยัหลกัการกระจายอาํนาจและให้อิสระแก่ทอ้งถิ�นเพื�อปกครอง

ตนเองซึ� งไดก้าํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดยให้ความสําคญักบัการปกครองส่วนทอ้งถิ�น ซึ� ง

วางหลกัการอยา่งชดัเจนไวใ้นหมวดที� 9 ในมาตรา 282-290 ของรัฐธรรมนูญ แสดงเจตนารมณ์ใหม้ีการ

กระจายอาํนาจให้กบัทอ้งถิ�น โดยเน้นให้ทอ้งถิ�นมีสิทธิในการปกครองตนเอง มีอิสระในการกาํหนด
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ทิศทางในการบริหารท้องถิ�นของตนเองรวมทั� งมีอิสระในการบริหารงานทั� งทางด้านการบริหาร 

กาํลงัคน และงบประมาณ ทั�งนี� เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถิ�น และเป็นที�มาของ

การตราพระราชบญัญตัิกาํหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

พ.ศ. 2542 Srikaew. (2000: 7) 

 ภาวะผูน้าํ (Leadership) จึงเป็นทั�งศาสตร์และศิลป์ที�มีหลกัการ ทฤษฎี เนื�อหา กฎเกณฑ์ และ

สามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ตามบทบาทหน้าที�ของผูน้ําแต่ละคนที�จะพึงมี ซึ� งสิ� ง

เหล่านี� ย่อมแลว้แต่สภาพแวดลอ้มของแต่ละองคก์ร ส่วนลกัษณะประจาํตวัของผูน้าํแต่ละคนจะเป็นผู ้

ช่วยเหลือและสนบัสนุนการทาํงานเป็นทีม เป็นศูนยร์วมพลงัของสมาชิก การแสดงออกของผูน้าํหรือ

พฤติกรรมการเป็นผูน้าํ (Leadership Behavior) ย่อมจะมีผลต่อสมาชิกของทีม ผูน้าํจะตอ้งมีพฤติกรรม

ไปในทิศทางที�ทาํใหที้มมีประสิทธิภาพมากที�สุดโดยที�สมาชิกมีความพึงพอใจและทุ่มเทแรงกายแรงใจ

ในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการเป็นผู ้นําจะมีผลทั� งในด้านบวกและด้านลบต่อองค์กร ซึ� งหาก

พฤติกรรมการเป็นผูน้าํที�ส่งผลในด้านลบต่อองค์กร องค์กรก็จะประสบปัญหาในด้านต่างๆ และใน

ตรงกนัขา้มพฤติกรรมการเป็นผูน้าํที�ส่งผลดา้นบวกต่อองคก์ร องคก์รกจ็ะเจริญรุ่งเรือง ดงันั�น ผูน้าํและ

ทีมงาน จึงเป็นความจาํเป็นอยา่งยิ�งต่อการบรรลุเป้าหมายองคก์รใด มีผูน้าํและ ทีมงาน ที�มีประสิทธิภาพ

องคก์รนั�นก็จะบรรลุผลสําเร็จ ไม่ว่าองคก์รใดๆ ก็ตามย่อมมีเป้าหมายองคก์รทั�งนั�น สิ�งสําคญัที�สุดคือ

การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยงัส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อเศรษฐกิจ 

สังคม การเมืองการปกครองของประเทศ (Buakeaw. (2006 : 19)  อย่างไรก็ตามผูน้ําองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลและสมาชิกถือเป็นผูก้าํหนดแนวทางการบริหารกิจการขององคก์ร ประชาชนส่วนใหญ่จะ

ไดรั้บประโยชน์ หรือเสียประโยชน์ ย่อมขึ�นอยูก่บัว่าผูน้าํและสมาชิกจะสามารถปฏิบตัิหน้าที� ของตน

ไดดี้เพียงใด ผูน้าํและสมาชิกนอกจากจะตอ้งมีความสามารถปฏิบติัหนา้ที�ในการพฒันาองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลไปในทิศทางที�ดีสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาของประเทศและสนองความตอ้งการของ

ประชาชนในทอ้งถิ�นแลว้ การพฒันาในมิติอื�นๆ เช่น ในดา้นคุณภาพชีวิตดา้นสังคมและวฒันธรรมก็จะ

สามารถทาํให้ประชาชนในทอ้งถิ�นอยูดี่มีสุข มีความมั�นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นไดแ้ต่ปัญหา

ของผูน้าํองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมกัพบว่าการใชห้ลกัการบริหารจดัการที�เป็นไปตามสภาพแวดลอ้มที�

เกิดขึ�น ยงัเป็นเรื� องไกลตวัสําหรับผูน้าํองค์การบริหารส่วนตาํบลและประชาคม ดังนั�นผูน้ําองค์การ

บริหารส่วนตาํบลจึงต้องปรับแนวคิดเพื�อตอบสนองนโยบายของภาคราชการโดยการยึดหลักการ

บริหารจดัการที�ดีเพื�อให้ชุมชนทอ้งถิ�นมีความเขม้แขง็และเมื�อชุมชนมีความเขม้แข็งแลว้ ยอ่มส่งผลให้

ประเทศชาติเกิดความมั�นคงตามไปดว้ย 
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 จากเหตุผลที�กล่าวมาแล้วขา้งต้นผูศึ้กษาจึงสนใจที�จะศึกษาภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี  เพื�อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํ

การเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลว่าอยูใ่นระดบัใด และเป็นการสะทอ้นภาพการ

บริหารงานให้กับผูบ้ริหารทอ้งถิ�นไดน้ําไปปรับปรุงพฤติกรรมการบริหารงานของตนในส่วนที�ตอ้ง

ปรับปรุงหรือพัฒนาให้สามารถบริหารจัดการองค์กรภายใต้การเปลี�ยนแปลงตามยุคและสมัยของ

โลกาภิวฒัน์ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ไวด้งันี�  

1. เพื�อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  

อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี   

�. เพื�อศึกษาภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  อาํเภอ

สอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี  โดยจาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายไดต่้อ

เดือน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

�.ทฤษฎภีาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลง (Transformational Leadership Theory) 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  (Idealized Influence or Charisma Leadership:Or CL) 

หมายถึง การที�ผูน้าํประพฤติตวัเป็นแบบอย่าง หรือเป็นโมเดลสาํหรับผูต้ามผูน้าํจะเป็นที�ยกยอ่ง เคารพ

นบัถือ ศรัทธาไวว้างใจ และทาํให้ผูต้ามเกิดความภาคภูมิใจเมื�อไดร่้วมงานกนัผูต้ามจะพยายามประพฤติ

ปฏิบติัเหมือนกบัผูน้าํและตอ้งการเลียนแบบผูน้าํของเขา สิ�งที�ผูน้าํตอ้งปฏิบติัเพื�อบรรลุถึงคุณลกัษณะนี�  

คือ ผูน้าํจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้ามผูน้าํจะมีความสมํ�าเสมอมากกว่าการเอาแต่

อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วิกฤติผูน้าํเป็นผูที้�ไวใ้จไดว้่าจะทาํในสิ�งที�ถูกตอ้ง ผูน้าํ

จะเป็นผูที้�มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูน้าํจะหลีกเลี�ยงที�จะใชอ้าํนาจเพื�อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะ

ประพฤติตนเพื�อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอื้�นและเพื�อประโยชน์ของกลุ่มผูน้ําจะแสดงให้เห็นถึงความ

เฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพความตั�งใจการเชื�อมั�นในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื�อ



   

 201 

และค่านิยมของเขา ผูน้าํจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภกัดี และความมั�นใจของผูต้าม และทาํให้ผู ้

ตามมีความเป็นพวกเดียวกนักบัผูน้าํ โดยอาศยัวิสัยทศัน์และการมีจุดประสงคร่์วมกนั ผูน้าํแสดงความ

มั�นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ� งเดียวกนั เพื�อการบรรลุเป้าหมายที�ตอ้งการ ผูต้ามจะเลียนแบบผูน้าํ

และพฤติกรรมของผูน้าํจากการสร้างความมั�นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูน้าํ

การเปลี�ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตน ในการบรรลุเป้าหมายและปฏิบติัภาระหนา้ที�ขององคก์าร 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) หมายถึง การที�ผูน้ําจะประพฤติ

ในทางที�จูงใจให้เกิดแรงบนัดาลใจกบัผูต้าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้า

ทายในเรื� องงานของผู ้ตาม ผู ้นําจะกระตุ ้นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการ

แสดงออกซึ� งความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที�ดีและการคิดในแง่บวกผูน้าํจะทาํใหผู้ต้ามสัมผสั

กบัภาพที�งดงามของอนาคต ผูน้าํจะสร้างและสื�อความหวงัที�ผูน้าํตอ้งการอย่างชดัเจน ผูน้าํจะแสดงการ

อุทิศตนหรือผูกพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกนั ผูน้าํจะแสดงความเชื�อมั�นและแสดงให้เห็นความ

ตั�งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได ้ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามพฒันาความผูกพนัของตนต่อ

เป้าหมายระยะยาว และบ่อยครั� งพบว่า การสร้างแรงบนัดาลใจนี� เกิดขึ�นผ่าน การคาํนึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล และการกระตุน้ทางปัญญาโดยการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลทาํให้ผูต้ามรู้สึกว่า

ตนเองมีคุณค่า และกระตุน้ให้พวกเขาสามารถจดัการกบัปัญหาที�ตนเองเผชิญได ้ส่วนการกระตุ้นทาง

ปัญหาช่วยให้ผูต้ามจดัการอุปสรรคของตนเอง และเสริมความคิดริเริ�มสร้างสรรคพ์ฤติกรรมการสร้าง

แรงบนัดาลใจ ดงันี�  

2.ทฤษฎกีารปกครองท้องถิ�น 

การปกครองท้องถิ�นมุ่งหวงัให้ประชาชนได้รับบริการและมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�นในทุกด้าน 

ดงันั�นแนวคิดในการบริหารจดัการเพื�อให้เกิดผลตามที�ตอ้งการจึงตอ้งใช้แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ มา

เป็นหลกัในการดาํเนินการ ซึ�ง ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการปกครองทอ้งถิ�นไวด้งันี�  

1. ทฤษฎีเกี�ยวกบัสังคมวิทยา ปัจจยัทางสังคมวิทยามีอิทธิพลต่อการปกครองทอ้งถิ�นในอนัที�จะ

ส่งเสริมจิตสาํนึกและความรู้สึกร่วมกนัในการพฒันาทอ้งถิ�นใหดี้ยิ�งขึ�น ซึ� งทฤษฎีเกี�ยวกบัสังคมวิทยาจะ

อธิบายถึงการพัฒนาการของการปกครองท้องถิ�นของแต่ละท้องถิ�นด้วย โดยพยายามมุ่งเน้นว่า

ความรู้สึกผูกพันในพื�นที�นั� นมักจะมาจากบุคคลที�อยู่ในพื�นที�นั� นเป็นสําคัญ หรืออาจกล่าวได้ว่า

แนวความคิดในการปกครองท้องถิ�นนั� นมุ่งที�จะสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ� งขององค์การบริหาร

ทอ้งถิ�นให้มากที�สุด ดงันั�นแนวความคิดในการปกครองทอ้งถิ�นจึงไดรั้บอิทธิพลมาจากทฤษฎีเกี�ยวกบั

สงัคมวิทยา 
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2. ทฤษฎีเกี�ยวกบัเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการปกครองท้องถิ�นในอนัที�จะ

ตอบสนองต่อการแกปั้ญหาและความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ�น กล่าวคือประชาชนในแต่ละ

ทอ้งถิ�นจะมีวิถีชีวิตที�แตกต่างกนัไปตามลกัษณะสภาพของชุมชนนั�น ๆ เช่นสภาพทอ้งถิ�นที�เป็นชุมชน

ชนบท ประชาชนจะมีชีวิตค่อนขา้งยากจน ขาดการพฒันาในดา้นต่าง ๆแต่ถา้สภาพทอ้งถิ�นที�เป็นชุมชน

เมืองมีวิถีชีวิตของประชาชนก็จะเป็นแบบชีวิตการทาํงาน ดงันั�นปัจจยัทางเศรษฐกิจจึงเป็นตวักาํหนด

บทบาทและหนา้ที�ทางสังคม ซึ� งมีผลทาํให้ลกัษณะประเภทของปัญหาและความตอ้งการของประชาชน

แตกต่างกันไป การปกครองส่วนทอ้งถิ�นจึงเป็นเครื�องมือที�จะตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความ

ตอ้งการของประชาชนในดา้นเศรษฐกิจ 

3. ทฤษฎีเกี�ยวกบัภูมิศาสตร์ปัจจยัทางภูมิศาสตร์จะมีอิทธิพลต่อการจดัรูปแบบและโครงสร้าง

การปกครองทอ้งถิ�นกล่าวคือ ในกรณีที�มีอาณาเขตกวา้งขวาง แต่มีความหนาแน่นของประชากรน้อย 

การจัดรูปแบบของการปกครองทอ้งถิ�นก็อาจเป็นไปแบบหนึ� ง และในกรณีที�มีอาณาเขตกวา้งขวางมี

ความหนาแน่นของประชากรมากก็อาจเป็นอีกแบบหนึ�งโดยทั�วไปสภาพทางภูมิศาสตร์จะแบ่งอาณาเขต

ของท้องถิ�นใน 3 ลักษณะ คือ เขตทอ้งถิ�นที�เป็นชุมชนชนบทเขตทอ้งถิ�นที�เป็นชุมชนเมือง และเขต

ทอ้งถิ�นกึ� งชุมชนเมือง และชนบท ซึ� งสภาพทอ้งถิ�นดงักล่าวจะเป็นตวักาํหนดรูปแบบและโครงสร้าง

ของการบริหารการปกครองทอ้งถิ�น 

4. ทฤษฎีเกี�ยวกบักฎหมาย การปกครองส่วนทอ้งถิ�นนั�นถา้พิจารณาถึงลกัษณะสําคญัจะเห็นว่า

การจัดรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ�นในฐานะเป็นนิติบุคคลซึ� งจัดตั� งขึ� นโดยกฎหมายแยกจาก

ส่วนกลางมีขอบเขตการปกครองที�แน่นอนและมีคณะผูบ้ริหารไดรั้บการเลือกตั� งมาจากประชาชนใน

ทอ้งถิ�นนั�น ดงันั�น อาจกล่าวได้ว่าระบบการบริหารการปกครองทอ้งถิ�นมีลกัษณะที�เป็นไปตามตวับท

กฎหมายที�กาํหนดไว ้

5. ทฤษฎีเกี�ยวกบัการเมืองการปกครองทอ้งถิ�นจะเกี�ยวกบัการเมืองโดยตรง กล่าวคือการบริหาร

การปกครองทอ้งถิ�นจะเกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรผลประโยชน์ และคุณค่าทางสังคมอย่างทั�วถึงและเป็น

ธรรมเน้นกระบวนการแสวงหาอาํนาจในทอ้งถิ�น ซึ� งคณะผูบ้ริหารของหน่วยการปกครองทอ้งถิ�นจะ

ไดรั้บเลือกตั�งมาจากประชาชนในทอ้งถิ�นนั�น คณะผูบ้ริหารดงักล่าวจาํเป็นที�จะตอ้งผ่านกระบวนการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนซึ� งได้แก่การเลือกตั� งการมีกิจกรรมเกี�ยวกบัพรรคการเมือง การ

จดัตั� งและรวมกลุ่มผลประโยชน์ การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของประชาชน ดงันั�นการ

ปกครองส่วนท้องถิ�น จึงเกี�ยวขอ้งกับแนวความคิดและกระบวนการทางการเมือง ซึ� งแนวความคิด
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ดังกล่าวทาให้การปกครองท้องถิ�นเป็นพื�นฐานการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยใน

ระดบัชาติต่อไป 

6. ทฤษฎีเกี�ยวกบัการบริหารการปกครองทอ้งถิ�นอาจถือไดว้่าเป็นเรื�องเกี�ยวขอ้งกบัการบริหาร 

กล่าวคือ เมื�อเกิดองคก์รตามกฎหมายการบริหารองคก์รดงักล่าวจึงเป็นสิ�งจาํเป็นและตอ้งอาศยัหลกัการ 

และแนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารมาประยุกต์ใช้ เพื�อให้การบริหารงานการปกครองส่วนทอ้งถิ�น

บรรลุวตัถุประสงค์ที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารและการเมืองนั�นไม่สามารถแยกออก

จากกนัไดอ้ยา่งเด็ดขาด การเมืองและการบริหารเปรียบเสมือนคนละหนา้ในเหรียญเดียวกนั ดว้ยเหตุผล

ดงักล่าวจึงทาํให้ทฤษฎีเกี�ยวกบัการบริหารจึงเป็นเครื�องมือในการปกครองทอ้งถิ�นให้บรรลุเป้าหมายที�

กาํหนดไว ้

จากการศึกษาทฤษฎีการปกครองทอ้งถิ�นทั�ง 6 ทฤษฎีจะพบว่า แมแ้ต่ละทฤษฎีมีหลกัการและ

แนวคิดที�แตกต่างกนั เช่น ทฤษฎีดา้นสังคมวิทยาจะเป็นพื�นฐานของการสร้างความรู้สึกเป็นอนัหนึ�งอนั

เดียวกนัของประชาชนในทอ้งถิ�นเพราะการพฒันาทอ้งถิ�นตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายจึง

จะทาํให้งานประสบความสําเร็จ ทฤษฎีด้านเศรษฐกิจ จะเกี�ยวข้องกับปัญหาต่าง ๆซึ� งสอดคลอ้งกับ

หลกัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�มุ่งจะแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นในทอ้งถิ�นทฤษฎีเกี�ยวกบัภูมิศาสตร์

จะเป็นประโยชน์ในดา้นการจดัระบบการปกครอง การกาํหนดแผนในการดูแลรับผิดชอบต่อประชาชน

ให้ได้รับความสุขและความสะดวกมากที�สุด ทฤษฎีเกี�ยวกบักฎหมาย จะตอบสนองต่อการปกครอง

ทอ้งถิ�นที�ชัดเจน กล่าวคือ เมื�อประชาชนมาอยู่ร่วมกนัเป็นสังคม จะตอ้งมีกฎหมายมาเป็นหลกัในการ

ปกครอง โดยเฉพาะกฎหมายเกิดจากประชาชนโดยผ่านตวัแทนของทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นก็

จะทาํให้ประชาชนปฏิบติัตามกฎเกณฑ์นั�น ดว้ยความเต็มใจ ทฤษฎีเกี�ยวกบัการเมือง จะเป็นการจดัสรร

ทรัพยากรที�มีอยู่อย่างจํากัดให้คุม้ค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที�สุด และทฤษฎีสุดท้ายที�

จาํเป็นในการดําเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ�น คือ ทฤษฎีเกี�ยวกับการบริหาร เป็นทฤษฎีที�

ผูป้กครองและผูไ้ด้ปกครองเองต้องมีความเข้าใจร่วมกันในบทบาทหน้าที�ของแต่ละฝ่ายเพื�อการ

บริหารงานที�มีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์ที�ตั� งไว ้แมทุ้กทฤษฎีจะมีความแตกต่างกัน แต่ทุก

ทฤษฎีจะมีความเกี�ยวขอ้งและสัมพนัธ์กนัอยา่งชดัเจน (พจนารถ บวัเขยีว, 2549, : 27) 
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจัยศึกษาภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วน

ตาํบลทรายขาว  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี  รวมทั�งเอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ที�มาBass, (1985) 

แลว้นาํมารวบรวมเป็นกรอบแนวคิด ดงันี�  

          ตวัแปรตน้                                                                     ตวัแปรตาม 

    IndependentVriables                                               Dependent  Variables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

วิธีดาํเนินการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรคือ ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ประชาชนชายหรือหญิง องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลทรายขาว  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 7,362 คน  �� หมู่บา้นชายหรือผูห้ญิง จาํนวน 

13 หมู่บา้น ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่ายแบบแบ่งชั�นกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ 

(Yamane) ที�ระดบันยัสาํคญั .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 380 คน และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 

(simple random sampling)  Kritpreedaborisut. (1997). ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัใชวิ้ธีการเลือกผูใ้หข้อ้มูล

สาํคญัแบบเจาะจง(Criterion Based  Selection ) โดยคดัเลือกประชาชนชาย หญิง จาํนวน �� คน ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี 

 

ภ าว ะผู ้นํ าก าร เป ลี� ยน แ ป ล งข อ ง

ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล

ทรายขาว  อ ําเภอสอยดาว  จังหวัด

จนัทบุรี   

-ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  

-ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ  

-ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา  

-ดา้นการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล 

 

         ปัจจยัดา้นบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

 -รายไดต่้อเดือน 

 

 

ภาพที� � กรอบแนวคิดการวิจยั 
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2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

  �.� เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ  เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ใชแ้บบสอบถามเป็น

เครื�องมือ โดยสร้างขึ�นจากการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  � ตอน 

ดังนี�  ตอนที� � เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิดเกี�ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายไดต่้อเดือน  ของกลุ่มตวัอยา่ง 

องค์การบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  อาํเภอสอยดาว  จังหวดัจนัทบุรี  ตอนที� �  แบบสอบถาม  ภาวะ

ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี  

ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และด้าน

การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคลลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ 

Likert โดยเรียงจากมากที�สุดไปหาน้อยที�สุด   ตอนที�3ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาเกี�ยวกบัภาวะ

ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี 

  �.� เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ การวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการวิจยัที�ผูวิ้จยัเริ�มทาํการวิจยัเชิง

ปริมาณก่อนและทาํการวิเคราะห์ผลเพื�อนาํผลที�ไดไ้ปใชอ้ธิบายเชิงคุณภาพ โดยนาํผลจากการวิจยัเชิงปริมาณ

มาสรุปเป็นปัญหาการวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview )เกี�ยวกบัองคป์ระกอบที�ส่งผล

ใหภ้าวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี 

การตรวจสอบเครื� องมือเพื�อวัดความเชื�อมั�นโดยผู ้เชี� ยวชาญ � คนได้ค่าทดสอบโดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ� แอลฟ่าของครอนบัคสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’sAlpha Coefficient) ได้ค่าความ

เชื�อมั�นของเครื�องมือเท่ากบั .�4  

�. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

  ผูวิ้จยัเกบ็รวบรวมดว้ยตนเองและทาํหนงัสือเพื�อขอความอนุเคราะห์ถึงทาํหนงัสือขอความ 

ร่วมมือ ในการจดัเก็บข้อมูลจากสํานกับณัฑิตวิทยาลยั ของมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ เพื�อขอความร่วมมือถึง

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อกลุ่มตวัอยา่งเพื�อแจก

แบบสอบถามเป็นรายวนั เพื�อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร

กลุม่ตวัอยา่ง ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื�อนาํไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป

ต่อไป สําหรับการเก็บข้อมูล   แบบสัมภาษณ์ ผู ้วิจยัสัมภาษณ์ประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตําบล

ทรายขาว  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน �� คน มีการสัมภาษณ์อยา่งใกลชิ้ด สัมภาษณ์เชิงลึกและ

สัมภาษณ์ทั�วไป ประกอบด้วยการซักถาม พูดคุยถึงเรื� องราวต่างๆทั� งด้านภาวะผูน้ ําการเปลี�ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรีเพื�อให้ไดข้อ้มูลที�ถูกตอ้งตอ้งใช้
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เทคนิคการสัมภาษณ์พูดคุยดว้ยความระมดัระวงัและเป็นกนัเอง  การจดบนัทึกภาคสนาม ผูว้ิจยัไดท้าํการจด

รวบรวมขอ้มูลและมีการบนัทึกเทป ทาํการถอดเทป การสังเกต  การสัมภาษณ์ เพื�อมิให้ลืมขอ้มูลและทาํการ

สรุปขอ้มูลที�ได ้

�. การวเิคราะห์ข้อมลู 

  ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสําเร็จรูป มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าสถิติความถี�(Frequency)ค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี�ย(Mean)และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation)S.D. และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และ

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA เพื�อนําไปใช้

วิเคราะห์กบัแบบสอบถามและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  ผูว้ิจยัใชว้ิธีถอดเทปสัมภาษณ์ และตรวจสอบ

เนื�อหาการสัมภาษณ์โดยอ่านบทสัมภาษณ์ทั�งหมดเปรียบเทียบกบัการฟังเทปสัมภาษณ์ซํ� าหลายๆรอบ 

และนําเนื�อหาที�ได้นํามาเขียนในรูปแบบพรรณา โดยผู ้วิจัยนําข้อมูลมาวิเคราะห์เนื� อหา  ทฤษฎีที�

เกี�ยวขอ้งใช้ร่วมกนัในการวิเคราะห์คาํตอบที�ได้จากการสัมภาษณ์ และนาํมาสรุปรวมผลการวิจัยเชิง

คุณภาพ 

 

ผลการวจิัย 

ขอ้มูลทั�วไป การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที�ตอบแบบสอบถามเรื�อง ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

ของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลทรายขาว  อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  พบว่า  ผูต้อบ

แบบสอบถามทั�งหมด  จาํนวน ��� คน  คิดเป็นร้อยละ ���  เป็นเพศชายจาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ  

64.00  และเพศหญิง จาํนวน 138 คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.00 ประชาชนส่วนใหญ่อายุ ��-60  ปี จาํนวน 

133 คน คิดเป็นร้อยละ  35.00  . มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน �4 คน  คิดเป็นร้อยละ ��.00 

ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม จํานวน ��4 คน คิดเป็นร้อยละ ��.��  ประชาชนผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือน ��.001-15,��� บาท ขึ�นไปจาํนวน ���  คน คิดเป็นร้อยละ 

31.00  

วัตถุประสงค์ข้อที� �  ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลทรายขาว  อาํเภอสอยดาว  จังหวดัจันทบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ ด้านสร้างแรง

บนัดาลใจ (�̅= 4.41)  ดา้นปัญเจกบุคคล(�̅=4.40) ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (� ̅=4.39) ดา้น



   

 207 

กระตุน้ทางปัญญา (�̅= 4.37) ผลการทดสอบสมมติฐาน  สรุปผลการวิจยัเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิง

ลึกครั� งนี�   ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการโดยใชว้ิธีสัมภาษณ์เชิงลึก ประชาชน จาํนวน �� คน ขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลทรายขาว  อาํเภอสอยดาว  จังหวดัจันทบุรี  ได้ดังนี� ประชาชนผูถู้กสัมภาษณ์ขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลทรายขาว  อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  ภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลง พัฒนา

ความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่ระดับที�สูงขึ�นและมีศักยภาพมากขึ�น ทาํให้เกิดความตระหนักรู้ใน

ภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้ผู ้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขา ไปสู่

ประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคม ซึ� งกระบวนการที� ผู ้นํามีอิทธิพลต่อผู ้ร่วมงาน จะกระทําโดยผ่าน

องคป์ระกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ผูน้าํตอ้งเป็นผูที้�หลีกเลี�ยง

ที�จะใชอ้าํนาจเพื�อผลประโยชน์ส่วนตน  การสร้างแรงบนัดาลใจเป็นผูที้�มองโลกในแง่ดีโดยใช้คาํพูด

และการกระทาํที�เป็นกาํลงัใจแก่ทุกคน การกระตุน้ทางปัญญาเป็นผูที้�ส่งเสริมให้มีการจดัการความรู้ใน

หน่วยงาน  เป็นผูที้�ส่งเสริมและพฒันาหน่วยงานให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  และการคาํนึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคลเป็นผูที้�ใหข้อ้มูลข่าวสารและถ่ายทอดความรู้ใหใ้ตบ้งัคบับญัชา   

วัตถุประสงค์ข้อที�  �  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อาย ุ 

การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  รายได ้มีผลต่อภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลทรายขาว  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี  ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�

ระดบั .��   

 

อภปิรายผล 

สมมติฐานที� �.ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 

ทรายขาว อําเภอสอยดาว  จังหวดัจันทบุรี  อยู่ในระดบัที�แตกต่างกัน 

สามารถอภิปรายผลได้ดงันี� 

ผลการวจิยั เรื�อง ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ทรายขาว อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี  กลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญัโดยเรียงลาํดบั ดงันี�  ดา้นปัญเจก

บุคคล ดา้นสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  ดา้นกระตุน้ทางปัญญา  ภาพรวมอยู่

ในระดบั มาก  มีประเด็นสาํคญัที�นาํมาอภิปรายผล ดงันี�  

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทรายขาว อาํเภอสอย  

ดาว  จังหวัดจันทบุรี  ให้ความสําคัญด้านปัญเจกบุคคล  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Dangsakon. 

(2013).ที�ได้ศึกษาเรื�องภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอพะ
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โต๊ะ จงัหวดัชุมพร ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใน

อาํเภอพะโต๊ะ จงัหวดัชุมพร  อยูใ่นระดับมาก (μ = 3.78, α = 0.68) ทั�งนี� เกิดจากผูบ้ริหารใชน้โยบาย

การยกระดบัจิตสาํนึกและแรงจูงใจของผูร่้วมงานให้มีอุดมคติและมีคุณค่าทางจริยธรรมที�สูงขึ�นเป็นการ

กระตุ้นให้ผูร่้วมงานเกิดความตระหนักในการเห็นคุณค่าเพื�อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการทาํงาน 

และฟังปัญหาพร้อมทั�งขอ้เสนอแนะ แนวทางการแกไ้ข เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าของผู ้ร่วมงาน มอบหมายงานอย่างชัดเจน  2. การ

เปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอพะโต๊ะ จงัหวดั

ชุมพร ที� มีสถานภาพส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา  ต ําแหน่งการ

ปฏิบติังานและรายไดต่้อเดือนต่างมีความคิดเห็นที�แตกต่างกนัไปแต่อยูใ่นระดบัมาก 3. ภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีขอ้เสนอแนะที�สําคญัคือ การสร้างจุดยืนและ

อุดมการณ์แน่วแน่ของตนเอง การสื�อสารให้ผูอ้ื�นได้ครบถ้วน การเรียนรู้ตนเองโดยการฝึกฝนความ

อดทน อดกลั�น และพฒันามนุษยสัมพนัธ์ การศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ และความรู้เกี�ยวขอ้งกบังานให้

มากที�สุด การเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาและตดัสินใจการพฒันา

ความคิดให้เป็นระบบ ระเบียบ จนสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดใ้นทนัทีการสร้างแนวความคิดที�แตกต่าง 

แต่เป็นความจริง และสามารถใชไ้ดจ้ริง และการให้คาปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

สมมติฐานที� �  ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรีเพศ อายุ ระดับการศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  รายได้  ที�

แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกัน 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลทรายขาว อาํเภอสอยดาว  

จังหวัดจันทบุรี เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  รายได้  ที�แตกต่างกันมี

ความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกันมีความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกันพบว่าเพศ  อาย ุ 

การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  รายได้  มีค่า Sig น้อยกว่า �.��  ซึ� งเป็นการยอมรับสมมติฐาน 

เนื�องจากแนวทางปฏิบติัที�ดีในการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

สะตอน อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี มีความคาดหวงัแต่ละดา้นแตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ Nakbang. (2016). ศึกษาเรื� อง  ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลใน

จงัหวดันครสวรรค์  ผลการวิจับพบว่า   (1) ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบล ในจงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ� งแยกเป็นรายดา้น จะพบว่า ดา้นการ

คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก ส่วนดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ด้านการมีอิทธิพล
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อยา่งมีอุดมการณ์ และดา้นการกระตุน้ทางปัญญา อยูใ่นระดบัปานกลาง  (3) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู ้

นาการเปลี�ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดันครสวรรค์ พบว่า นายกองค์การ

บริหารส่วนตาํบลที�มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงที�ต่างกัน ส่วนนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�มีอาย ุและประสบการณ์การทาํงานแตกต่างกนัมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

ที�ไม่แตกต่างกนั  

   

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

1) ควรศึกษาภาวะผูน้าการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามมุมมองของ

ประชาชนในพื�นที�เพื�อเปรียบเทียบกบัมุมมองของพนกังานจากการศึกษาครั� งนี� ว่าสอดคลอ้งกนัหรือไม่ 

2) ควรศึกษาการจดัการการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารและพนักงานส่วนตาํบล เพื�อศึกษาถึง

ความตื�นตวัในการปรับตวัของผูบ้ริหารและพนกังานส่วนตาํบล 

3) ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลกบัประสิทธิผลการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี� เป็นการวิจัยเชิงปริมาณวัตถุประสงค์�)เพื�อศึกษาระดับพุทธภาวะผูน้ําของ

ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ประณีต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด   �) .เพื�อศึกษาพุทธภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นเพื�อสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในองค์การบริหารส่วนตาํบลประณีต  อาํเภอเขาสมิง  

จงัหวดัตราด  โดยจาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้  กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  

ประชาชนชาย หญิงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด จาํนวน 380  คน  

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย 

Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-

Way ANOVA 
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ผลการวิจยัพบว่า พุทธภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อสร้างการมีส่วน

ร่วมเชิงบูรณาการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด หลกัธรรมสังคห

วตัถุ �  ระดบัมาก (�̅= �.��) ดา้นปิยวาจาระดบัมาก (�̅= �.��)  ดา้นสมานตัตตา ระดบัมาก (�̅= �.��)   

ด้านทานระดับมาก (�̅= 4.23) ด้านอัตถจริยาระดับมาก (�̅= �.��)  และหลกัการของการมีส่วนร่วม 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅= 4.29)  การวางแผน(ร่วมวางแผน) ระดับมาก (�̅= �.��)  การติดตาม

ประเมินผล(ร่วมประเมินผล) ระดบัมาก (�̅= �.��)   การลงมือทาํ(ร่วมทาํ) ระดบัมาก (�̅= �.��)   การ

ระดมความคิด(ร่วมคิด) ระดบัมาก (�̅= 4.21)  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่

เพศ  อาย ุ การศึกษา อาชีพ  รายได ้มีผลต่อภาวะผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล

ประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .��  
 

คาํสําคัญ:  พุทธภาวะผูน้าํ,  การมีส่วนร่วม,  ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 

Abstract  

This research is a quantitative research. Objective (1) to study the level of buddhist 

leadership of the local administration organization administrators for to create integrated participation 

in Pranit Subdistrict Administrative Organization, Khao Saming District, Trat Province. Objective (2) 

to study the buddhist leadership of the local administration organization administrators for to create 

integrated participation in Pranit Subdistrict Administrative Organization, Khao Saming District, Trat 

Province by classification of sex, age, education level, occupation, income. The sample group used in 

this study, 380 male and female people of Pranit Subdistrict Administrative Organization, Khao 

Saming District, Trat Province. The research tool was questionnaire. The data were analyzed by using 

a computer software, percentage (%), mean (�̅), standard deviation (S.D), and hypothesis testing with 

independent sample t-test. And comparing the relationships of more than 2 sample groups by One-

Way ANOVA. 

The research results were found that the buddhist leadership of the local administration 

organization administrators for to create integrated participation in Pranit Subdistrict Administrative 

Organization, Khao Saming District, Trat Province. Principle Sangkhahawatthu 4 at high level (�̅  = 
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4.25), Piyavaca: kindly speech was at high level (�̅  = 4.28), Samanattata: even and equal treatment 

was at high level (�̅ = 4.27), Dana: giving was at high level (�̅ = 4.23), Atthacariya: useful conduct 

was at high level (�̅ = 4.22). And the principles of participation had overall picture was at high level 

(�̅ = 4.29), planning (joint-planning) was at high level (�̅ = 4.32), monitoring and evaluation (joint-

evaluation) was at high level (�̅ = 4.31), doing (joint do) was at high level (�̅ = 4.30), brainstorming 

(joint thinking) was at high level (�̅  = 4 .2 1 ) .  Hypothesis test results It was found that personal 

factors, such as sex, age, education, occupation, income were an effect on the buddhist leadership of 

the local administration organization administrators for to create integrated participation in Pranit 

Subdistrict Administrative Organization, Khao Saming District, Trat Province. There was no different 

and statistically significant at the 0.05 level. 

 

Keywords: Buddhist leadership, participation, local administration organization administrators 

 

บทนํา 

 ประเทศไทยไดเ้ริ�มปรับตวัเขา้สู่ยคุของการเปลี�ยนแปลงจากชนบทสู่เมือง แต่การจดัการพื�นที�ที�

แยกส่วนการพฒันาชนบทและเมืองออกจากกนั ทาํให้ขาดความเชื�อมโยงทั� งด้านนโยบายและการ

ปฏิบติั ผนวกกบันโยบายการบริหารแบบรวมศูนยท์ี�ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและทอ้งถิ�น ได้

ส่งผลให้เศรษฐกิจภาคเมืองมีการเชื�อมโยงกบัเศรษฐกิจโลกมากกว่า โดยที�การพฒันาแยกห่างจากพื�นที�

ชนบทก่อให้เกิดความเหลื�อมลํ�าระหว่างเมืองและชนบทมากขึ�น ทั�งในดา้นการกระจายรายได ้และการ

กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจตลอดจนคุณภาพและการกระจายบริการทางสังคม การตั�งค่าเป้าหมายให้

สอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงและเป็นการทา้ทายตามหลกัการจัดทาํแผนกลยุทธ์ (Meesuk, 2014) โดยการ

เติบโตของเมืองไม่ได้มีส่วนสนับสนุนการพฒันาชนบทเท่าที�ควร ก่อให้เกิดความไม่สมดุลของการ

พฒันา และไม่สามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดลอ้ม รวมทั� งมีการพึ� งตนเองได้น้อยลง

สภาวการณ์ดงักล่าวทาํให้ภาคชนบทเจริญเติบโตไม่เท่าเทียมกนัและเกิดภาวะความยากจนและความลา้

หลงัทั�งยงัขาดความเชื�อมโยงกบัระบบเมืองและโลกภายนอก ขณะที�ภาคการเกษตรซึ� งเป็นฐานการผลิต

ที�สาํคญั มีการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งสิ�นเปลือง ขาดการอนุรักษ ์ฟื� นฟู และเสื�อมโทรมลง ประกอบ

กบัแรงจูงใจจากรายไดน้อกภาคเกษตร ทาํให้คนชนบทตอ้งอพยพยา้ยถิ�นเพื�อแสวงหาโอกาสที�ดีขึ�นใน

การประกอบอาชีพในเมือง ส่งผลใหท้ี�ดินเพื�อการเกษตรถูกละทิ�ง ขณะที�การขยายตวัอยา่งไร้ทิศทางของ
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พื�นที�เมือง โดยไม่มีระบบผงัเมืองและการใชป้ระโยชน์ที�ดินที�เหมาะสม นาํไปสู่ความเสื�อมโทรมของ

สภาวะสิ�งแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของคนทั�งในเมืองและชนบทจึงมีความจาํเป็นตอ้งปรับกระบวน

ทรรศน์การพฒันาเชิงพื�นที�ให้เหมาะสม เพื�อสร้างความเชื�อมโยงของการพฒันาชนบทและเมืองให้มี

บทบาทส่งเสริมและสนบัสนุนกนัและกนั (Sritong, 2009 : 1)   

ตามทฤษฏี เกี�ยวกับความเป็นผู ้นํา (Theory of Leadership) ทฤษฏีทางพฤติกรรมศาสตร์  

(Behavioural Theory) สนใจในพฤติกรรมของผูน้าํว่าอาจจะมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิภาพในการ

เป็นผูน้าํ  ตาํแหน่งในการเป็นผูน้าํจะไดรั้บผลสําเร็จหรือไม่นั�นน่าจะขึ�นอยูก่บัผลการกระทาํของผูน้าํที�

จะให้หรือให้กลุ่มของตนไดรั้บความสําเร็จในทางที�น่าพึงพอใจเช่นความสามารถทาํให้กลุ่มช่วยเหลือ

ซึ�งกนัและกนัในการทาํงาน ในการตดัสินปัญหาในการร่วมแรงปฏิบติัภารกิจ การเพิ�มประสิทธิภาพของ

กลุ่ม การอาํนวยความสะดวดในการทาํงาน การใชอุ้ปกรณ์ทรัพยากรในการทาํงาน  เป็นตน้ สเมลเซอร์ 

(Smelser) ยนืยนัว่าผลสาํเร็จของการงาน จะดีเด่นมากนอ้ยเพียงใดขึ�นอยูก่บัลกัษณะของผูน้าํ ความเป็น

ผูน้าํจึงมีความสาํคญัที�สุดในสายตาของนกัจิตวิทยาสังคม (Wongsawan. 1986) 

การกระจายอาํนาจการปกครองส่วนกลางไปยงัส่วนทอ้งถิ�นให้มีอิสระในการบริหารจดัการ

เพื�อให้ประชาชนในทอ้งถิ�นได้มีโอกาสดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ�นด้วยตนเอง และเพื�อให้การ

บริหารงานบรรลุวตัถุประสงค ์องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการ รายไดแ้ละ

การใชจ่้าย เพื�อสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิ�น การเปิดช่องทางให้ประชาชนได้

เขา้ใจถึงการมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการบริหารทอ้งถิ�น จึงนบัเป็นการยกระดบัความสามารถ

ของชุมชนท้องถิ�นให้ก้าวหน้าขึ� น การปกครองท้องถิ�นเป็นผลมาจากการกระจายอาํนาจทางการ

ปกครองของรัฐ เพื�อให้ประชาชนในทอ้งถิ�นไดป้กครองตนเอง แต่การที�ทอ้งถิ�นจะสามารถบริหารงาน

ให้สําเร็จไปได้ด้วยดีนั� นจําเป็นต้องมีระบบในการจัดหารายได้และการใช้จ่าย เพื�อจัดทาํบริการ

สาธารณะตามความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ�น การกาํหนดรายได้-รายจ่ายจะมีบัญญัติไวใ้น

กฎหมาย ทอ้งถิ�นจะกาํหนดเองไม่ได ้โดยการคลงัจะประกอบไปด้วยการมีระบบงบประมาณ การมี

รายได้ รายจ่าย ทอ้งถิ�นจะต้องมีระบบงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละปี ซึ� งมีผลโดยตรงต่อการวาง

แผนการดาํเนินกิจการต่างๆ เป็นของตนเอง ยอ่มทาํให้ทอ้งถิ�นมีอิสระในการกาํหนดการใชจ่้าย สามารถ

ดาํเนินงานและริเริ�มงานอื�นไดต้ามที�ตนเห็นว่าเป็นไปตามความตอ้งการของประชาชน และโดยการ

สร้างความมีส่วนร่วมที�จะทาํให้การจดัการมีความชอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย มีระบบการ

กาํกบัดูแลที�ดี และมีผูบ้ริหารที�สุจริต มีคุณธรรมเท่านั�น ผูเ้กี�ยวขอ้งทั�งหลายก็เป็นส่วนสาํคญัที�จะตอ้งมี

ความรู้ในเรื�องของการสร้างการมีส่วนร่วมเพื�อในการพฒันาทอ้งถิ�นดว้ยสาํนึกสาธารณะ แต่ในปัจจุบนั
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จะเห็นไดว้่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นไทยรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าในรูปแบบองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทั�งหลาย ยงัถูกจบัตามองจากสังคมภายนอกว่า มีการทุจริตคอร์

รัปชนัเป็นจาํนวนมาก การถูกจบัตามองและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทาํนองดงักล่าว ยอ่มไม่เป็นผลดีต่อ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ทั�งอาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื�อถือของ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น

และการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถิ�นทั�งในแง่ของงาน (ภารกิจ) งบประมาณ (เงิน) และบุคลากรของทอ้งถิ�น

อยูไ่ม่นอ้ยเช่นกนั ภายใตก้ารถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อให้

ดาํเนินภารกิจ ซึ� งอาจกล่าวได้ว่าในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น กาํลงัถูกท้าทาย

ความสามารถในเชิงการบริหารจดัการให้มีความน่าเชื�อถือและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

จากความเป็นมาและความสําคญัที�กล่าวมาขา้งตน้ ทั�งนี� ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจที�จะศึกษาพุทธ

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลประณีต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด  ตามหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาว่ามีความรู้

ความเข้าใจในหลักพุทธรรมมากน้อยเพียงใดรามทั� งประชาชนมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการและนํามา

ประยกุตใ์ชใ้นหลกัการและแนวคิดการทาํงานนาํไปสู่การพฒันาองคก์ารของนายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหรือไม่อยา่งไร ทั�งยงัสามารถทราบถึงคุณค่าของหลกัธรรมที�สามารถที�จะพฒันาผูน้าํใหเ้ป็นผูน้าํ

ที� ดี เพื� อจะนําพาชุมชนไปสู่ความสุขในการดําเนินชีวิตและนําไปใช้ให้ เกิดประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพในองคก์ารหรือทอ้งถิ�นต่างๆ ซึ� งทั�งหลายเหล่านี� คือขอ้เท็จจริงที�ผูว้ิจยัตอ้งการที�จะนาํมา

เป็นตวัชี�วดัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลและยงัสามารถประยุกต์ใชใ้นสังคมไทย

ปัจจุบนัและเป็นบรรทดัฐานในการเลือกผูน้าํไดเ้ป็นอยา่งดีมาเป็นแนวทางในการบริหารองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลให้มีประสิทธิภาพและดียิ�งขึ�นใหสั้งคมและสาธารณชนไดรั้บรู้รับทราบสืบไป 

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ไวด้งันี�  

1. เพื�อศึกษาระดบัพุทธภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อสร้างการมีส่วน

ร่วมเชิงบูรณาการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด   

�. เพื�อศึกษาพุทธภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อสร้างการมีส่วนร่วม

เชิงบูรณาการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด  โดยจาํแนก เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้
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ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

1. ลักษณะสําคัญของผู้นํา 

  Chawalittamrong. (1986) กล่าวว่าผูน้าํมีลกัษณะสาํคญั ดงันี�  

  1. ดา้นคุณสมบติัส่วนตวัของผูน้าํ ไดแ้ก่ ผูน้าํที�มุ่งแสวงหามรรควิธีที�จะนาํผูร่้วมงานให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์องหน่วยงานตามที�กาํหนดไว ้

  2. การแสดงออกในรูปของพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์กับผู ้ร่วมงาน

ความสามารถในการตัดสินใจ กล้าคิด กล้าทํา มีความรับผิดชอบและมีวิสัยทัศน์ที�กวา้งไกลเพื�อ

ก่อใหเ้กิดผลในแง่ของความมีพลงัอาํนาจและอิทธิพลต่อผูร่้วมงาน 

  3. การแสดงออกซึ� งศกัยภาพ สถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปผูน้าํที�มีความเป็นผูน้าํสูงจะตอ้ง

สามารถแสดงบทบาทในการนาํดว้ยบารมี และความมีอิทธิพลเหนือกลุ่มบุคคลอื�นไดใ้นทุกสถานการณ์ 

  4. ความเป็นผูน้าํเป็นสิ�งที�ฝึกฝนอบรมพฒันาให้เกิดขึ�นไดจ้ากประสบการณ์การเรียนรู้ดงัเช่น 

ผูน้าที�สาํเร็จการอบรมจากสถาบนัพฒันาผูบ้ริหาร หรือผูน้าที�ผ่านการอบรมในสาขาวิชาเฉพาะ มีความรู้

ความชาํนาญในดา้นเทคนิคสูง (Technical Skill) เป็นที�ยอมรับของกลุ่ม เป็นตน้ 

  5. ผูน้าํที�ดีจะตอ้งสามารถสร้างความจงรักภกัดีให้เกิดในจิตสานึกของบุคลากรต่อหน่วยงาน 

สร้างความพึงพอใจดว้ยการใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ที�ใหเ้กิดขึ�นแก่ผูร่้วมงานได ้จนสามารถสร้างทีมงานได้

อยา่งมั�นคง 

 แนวคดิทฤษฎหีลักพุทธธรรม 

  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลกัพุทธธรรมในการนาํหลกัสังคหวตัถุ 4 เพื�อการพฒันา

ตนเองในการเป็นผูบ้ริหารที�มีความเป็นผูน้าํ ดงันี�  

  หลกัสงัคหวตัถุ 4 หลกัธรรมสาหรับผูภ้าวะผูน้า  

  Phra Brahmagunabhorn (2008) ไดก้ล่าวว่า การผูกใจคนจะตอ้งผูกดว้ยสังคหธรรม คือ 

ธรรมะที�จะช่วยผกูมดัใจคน ไดแ้ก่  

1) ทาน คือ การให้หรือการเสียสละ เพราะในสงัคมมนุษยเ์รา จะคิดเอาแต่ไดฝ่้ายเดียวยอ่ม

เป็นไปไม่ได ้หรือจะให้เขาทั�งหมดเรากอ็ยูไ่ม่ได ้ฉะนั�น จะตอ้งรู้จกัลกัษณะของการให้หรือการไม่ให้

หรือควรใหอ้ยา่งไร ทาํความเขา้ใจในส่วนนั�นแลว้ปฏิบติัตาม  
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2) ปิยวาจา คือ การกล่าวคาํที�ไพเราะเสนาะโสต เราคงเคยไดย้นิไดฟั้งคนที�พูดจาปราศรัย

กระโชกโฮกฮาก หรือที�เรียกว่า ผรุสวาท คือ คาํหยาบคาย ไม่ระรื�นหู เราก็ไม่พอใจเราก็ไม่ อยากฟัง แต่

ถา้เป็นปิยวาจา คือ วาจาที�กล่าวแลว้น่ารักน่าฟัง ก็จะทาํให้จิตใจของเรารื�นเริงบนัเทิงจิตใจในส่วนนั�น  

3) อตัถจริยา คือ การประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่เพื�อนบา้นไปจนกระทั�งถึงสังคม เช่น 

การที�ไดม้าร่วมกิจกรรมกนั ซึ�งต่างกไ็ดถื้อเอาอาหารคาวหวานหรือผลไมม้าถวายแก่พระสงฆแ์ลว้

บางส่วนก็นาํไปแจกกนั กเ็รียกไดว้า่ ไดท้าํหนา้ที�ที�เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแลว้  

4) สมานตัตตา หมายถึง ความเป็นผูม้ีตนเสมอ คาํวา่เสมอในที�นี� ไม่ไดห้มายถึงความเสมอกนั

ทางร่างกาย เพราะคนเราต่างกนัดว้ยสัญชาติ ดว้ยบรรพบุรุษ ความเสมอตามความหมายของสมานตัตตา

นั�น หมายถึงการประพฤติหรือปฏิบติัตนใหเ้สมอกบัฐานะหรือภาวะของตน คือ เราอยูใ่นฐานะใด หรือ

อยูใ่นภาวะอยา่งไร เราก็ปฏิบติัใหส้มกบัฐานะและภาวะนั�นๆ เป็นเด็กกป็ฏิบติัอยา่งเด็ก รู้จกัเคารพ

ผูใ้หญ่ ผูสู้งอาย ุเป็นผูป้กครองกต็อ้งรู้จกัว่าจะปกครองจะวางตนอยา่งไร ไม่ใช่ใชอ้าํนาจไปข่มเหง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่ใช่นึกว่าเราอยูใ่นฐานะที�สูงขึ�นมาโดยอาชีพ หรือมีฐานะมั�นคง ร่ารวยแลว้ เราจะ

เหยยีดหยามคนอื�นอยา่งไรกไ็ดถ้า้หากปฏิบติัเช่นนั�นก็จะไม่ไดชื้�อว่า สมานตัตตาธรรมะ  

Phra Brahmagunabhorn (2008) ไดอ้ธิบายความหมายเพิ�มเติมว่า สังคหวตัถุ 4 หมายถึง ธรรมเครื�องยึด

เหนี�ยว คือยดึเหนี�ยวใจบุคคล และประสานหมู่ชนไวใ้นสามคัคี หลกัการสงเคราะห์  

1) ทาน การให ้คือ เอื�อเฟื� อเผื�อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกนัดว้ยสิ�งของตลอดถึงใหค้วามรู้

และแนะนาํสั�งสอน  

2) ปิยวาจา หรือ เปยยวชัชะ วาจาเป็นที�รัก วาจาดูดดื�มน้าใจ หรือวาจาซาบซึ� งใจคือกล่าวคาํ

สุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามคัค ีให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นบัถือ ตลอดถึงคาํแสดงประโยชน์

ประกอบดว้ยเหตุผลเป็นหลกัฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม  

3) อตัถจริยา การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บาํเพญ็สาธารณ ประโยชน์ 

ตลอดถึงช่วยแกไ้ขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม 

4) สมานตัตตา ความมีตนเสมอ คือ ทาํตนเสมอดว้ยปลาย ปฏิบติัสมํ�าเสมอกนัในชน ทั�งหลาย 

และเสมอในสุขทุกขโ์ดยร่วมรับรู้ร่วมแกไ้ข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะบุคคล เหตุการณ์และ

สิ�งแวดลอ้ม ถูกตอ้งตามธรรมในแต่ละกรณี  

Chawalittamrong.(1986) ไดก้ล่าวถึงความหมายของสังคหวตัถุว่า ธรรมอนัเป็นที�ตั�งแห่งความ

ยดึเหนี�ยวจิตใจของกนัและกนั อนัเป็นไปเพื�อการสงเคราะห์กนั ซึ�งมีอยู ่4 ขอ้ คือ  
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1. ทาน หมายถึง การให้ การเฉลี�ยเผื�อแผ่แก่กนัและกนั ซึ� งเป็นขอ้สําคญัเพราะว่าทุกๆ คนนั�น 

ยอ่มตอ้งการความช่วยเหลือจากกนัและกนัอยู่ในดา้นต่างๆ ในดา้นวตัถุ เช่น ทรัพยสิ์นเงินทอง เครื�อง

อุปโภคบริโภคต่าง ๆ ในด้านกาํลงักาย ช่วยกระทาํกิจการของกนัและกนัทางกาย ในดา้นวาจา พูดจา

ช่วยเหลือกนัในเรื�องที�ควรพูดจา ในดา้นสติปัญญา ช่วยใหค้วามรู้ ให้การแนะนาํ ในขอ้ที�ควรจะแนะนาํ

ต่างๆ การให้การเฉลี�ยเผื�อแผ่เจือจานทุกคนทั�งผูใ้หญ่ ทั�งผูน้อ้ย ต่างก็ควรมีทาน คือ การให้ช่วยเหลือกนั 

ผู ้ใหญ่ให้การช่วยเหลือผู ้น้อย ผู ้น้อยให้การช่วยเหลือผู ้ใหญ่ ด้วยมีจิตใจมุ่งที�จะช่วยให้บรรลุถึง

ประโยชน์ที�ตอ้งการ หรือเพื�อที�จะให้พน้จากอุปสรรคขดัขอ้งทั�งหลาย  

2. ปิยวาจา หมายถึง การเจรจาถอ้ยคาํซึ� งเป็นที�รักที�จบัใจแก่กนัและกนั อนัเป็นถอ้ยคาสุภาพ 

เพราะวาจาที�พูดออกไปนั�น ถา้เป็นวาจาที�ไม่สุภาพไม่เป็นที�รักที�พอใจ ก็เป็นวาจาที�อาจเสียดแทงนํ� าใจ

ของผูอ้ื�น ทาํให้ผูอื้�นเสียใจ เจ็บใจ ไม่สบายใจ เพราะฉะนั�นจึงสมควรที�ทุกคนจะตอ้งมีสติควบคุมใจ 

ควบคุมวาจา ที�จะพูดออกไปใหเ้ป็นวาจาที�สุภาพ ที�เหมาะสม แมว้่าในบางคราวตอ้งทาํงานเหน็ดเหนื�อย

ก็ตาม สิ�งที�จะเป็นเครื�องในการควบคุมการพูดของเราให้ไพเราะก็คือสตินั�นเอง ดังนั�นการพูดหรือการ

แสดงออกทุกครั� งตอ้งมีสติอยูเ่สมอ  

3. อตัถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน์ต่อกนัและกนั คือ การทาํสิ�งที�เป็นประโยชน์ต่อ

สถาบนั เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลยั สังคมที�ตนอาศยัอยู ่ตลอดถึงประเทศชาติสิ�งใดที�เป็นโทษกค็วร

ละเวน้ไม่กระทาํ การประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์สามารถปฏิบตัิไดท้ั�งกาย วาจา และใจ ในทุกเวลาทุก

โอกาส  

4. สมานตัตตา หมายถึง ความเป็นผูว้างตนสมํ�าเสมอ หรือเสมอตน้เสมอปลายซึ� งหมายถึง การ

รักษาระเบียบวิจยัอนัใดที�ทุกคนพึงปฏิบติัทั�งผูใ้หญ่ทั�งผูน้อ้ยตามหนา้ที� ที�บญัญติัเอาไวเ้ป็นระเบียบของ

สถานที� ของหน่วยงาน เช่น กฎระเบียบของสถาบนัการศึกษากฎระเบียบของสถานที�ราชการต่างๆ เป็น

ตน้ ตลอดถึงกฎหมายบา้นเมือง ในทางพระพุทธศาสนาก็คือ พระวินยั บญัญตัิสาหรับพระภิกษุทั�งหลาย

นั�นเอง  

สรุปไดว้่า หลกัธรรมสําหรับภาวะผูท้างพระพุทธศาสนา  การนาํหลกัสังคหวตัถุ 4 เป็นธรรม

เพื�อการยึดเหนี�ยวจิตใจ ที�กล่าวถึงผูน้าโดยทั�วไป ซึ� งไดศ้ึกษาถึงความหมายของภาวะผูน้าํตลอดถึงการ

กาํหนดบทบาทหน้าที� อาํนาจของผูน้ํา ทาํให้ทราบถึงภาพรวมของผูน้าํหรือภาวะผูน้ําในด้านต่าง ๆ 

โดยเฉพาะคุณลักษณะของภาวะผูน้ําในทางด้านการสร้างการมีส่วนร่วมซึ� งตอ้งมีการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานของทางภาครัฐและภาคประชาชนใหเ้กิดความพึงพอใจของทุกฝ่ายในการปฏิบติังาน

ร่วมกนัต่อไป สรุปไดว้่า หลกัธรรมสําหรับภาวะผูท้างพระพุทธศาสนา การนาํ หลกัสังคหวตัถุ 4 เป็น
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ธรรมเพื�อการยดึเหนี�ยวจิตใจ ที�กล่าวถึงผูน้าํโดยทั�วไป ซึ� งได ้ศึกษาถึงความหมายของภาวะผูน้าํตลอด

ถึงการกาํหนดบทบาทหนา้ที� อาํนาจของผูน้าํ ทาํให ้ทราบถึงภาพรวมของผูน้าํหรือภาวะผูน้าํในดา้นต่าง 

ๆ โดยเฉพาะคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํใน ทางดา้นการสร้างการมีส่วนร่วมซึ� งตอ้งมีการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานของทางภาครัฐและ ภาคประชาชนใหเ้กิดความพึงพอใจของทุกฝ่ายในการปฏิบติังาน

ร่วมกนัต่อไป 

ขั�นตอนการมีส่วนร่วม  

การมีส่วนร่วมที�แทจ้ริงของประชาชน ในการพฒันา ควรจะมี 4 ขั�นตอน คือ  

1) การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละทอ้งถิ�น กล่าวคือ ถา้หาก

ชาวชนบทยงัไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหา ในทอ้งถิ�นของตนเป็นอย่างดี

แลว้ การดาํเนินงานต่าง ๆ เพื�อแกปั้ญหาของทอ้งถิ�นยอ่ม ไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เขา้ใจและ

มองไม่เห็นถึงความสาํคญัของการ ดาํเนินงานเหล่านั�น  

2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนดาํเนินงาน เป็น ขั�นตอนที�

จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จกัวิธีการคิด การตดัสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จกัการ นาํเอาปัจจยัข่าวสารขอ้มูลต่าง 

ๆ มาใชใ้นการวางแผน  

3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบติังาน แมช้าวชนบทส่วนใหญ่จะมี ฐานะยากจน 

แต่กมี็แรงงานของตนที�สามารถใชเ้ขา้ร่วมได ้การร่วมลงทุนและปฏิบติังาน จะทาใหช้าวชนบทสามารถ

คิดตน้ทุนดาเนินงานไดด้ว้ยตนเอง ทาํให้ไดเ้รียนรู้การดาเนิน กิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด  

4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถา้หากการติดตามงานและ ประเมินผลงาน

ขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที�ทาํไปนั� นได้รับผลดี ได้รับ

ประโยชน์หรือไม่อย่างใด การดาํเนินกิจกรรมอย่างเดียวกนัใน โอกาสต่อไป จึงอาจจะประสบความ

ยากลาํบาก 

Poungngam ( 2014 )การมีส่วนร่วมในขั�นตอนของการพฒันา 5 ขั�น ดงันี�   

1.ขั�นมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชนตลอดจน กาํหนดความ

ตอ้งการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจดัลาํดบัความสาํคญัของความ ตอ้งการ  

2.ขั�นมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนด นโยบายและ

วตัถุประสงคข์องโครงการ กาํหนดวิธีการและแนวทางการดาํเนินงาน ตลอดจนกาํหนดทรัพยากรและ

แหล่งทรัพยากรที�ใช ้ 
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3.ขั�นมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานพัฒนา เป็นขั�นตอนที�ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสร้าง

ประโยชน์โดยการสนบัสนุนทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเขา้ร่วม บริหารงาน ประสานงานและ

ดาํเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก  

4.ขั�นการมีส่วนร่วมในการับผลประโยชน์จากการพฒันา เป็นขั�นตอนที� ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการรับผลประโยชน์ที�พึงไดรั้บจากการพฒันาหรือยอมรับ ผลประโยชน์อนัเกิดจากการพฒันาทั�งดา้น

วตัถุและจิตใจ  

5. ขั�นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันา เป็นขั�นที�ประชาชนเขา้ร่วม ประเมินว่าการ

พฒันาที�ไดก้ระทาํไปนั�นสาํเร็จดามวตัถุประสงคเ์พียงใด  

Bunchoo (2010) กล่าวว่า กระบวนการการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั�นตอน คือ  

1. การมีส่วนร่วมกนัการวางแผน 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิ  

3. การมีส่วนร่วมในการจดัสรรผลประโยชน์    

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

2.3 แลกเปลี�ยนเรียน!และดําเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่างต่อเนื� องจะทํา ให้ เกิด

กระบวนการจดัการและจดัองคก์รร่วมกนั 

 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจัยศึกษา พุทธภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อ

สร้างการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในองค์การบริหารส่วนตาํบลประณีต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด    

รวมทั� งเอกสารงานวิจัยที� เกี�ยวข้อง(ที� มา Brahmagunabhorn.(2008),  Bunchoo (2010). แล้วนํามา

รวบรวมเป็นกรอบแนวคดิ ดงันี�  
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          ตวัแปรตน้                                                                                     ตวัแปรตาม 

    IndependentVariables                                                                 Dependent  Variables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

�.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือ ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด 

จาํนวนครัวเรือน 2,822  ครัวเรือน จาํนวน �� หมู่บา้น ประชากรจาํนวน 6,078 คน กลุ่มตวัอยา่ง

การศึกษาครั� งนี�ชายหรือผูห้ญิง จาํนวน 10 หมู่บา้น ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่ายแบบแบ่งชั�นกาํหนดกลุ่ม

พุทธภาวะ ผู้นําของผู ้บ ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ�นเพื�อสร้างการมี

ส่ ว น ร่ว ม เชิ ง บู ร ณ าก ารใน อ งค์ก าร

บริหารส่วนตําบลประณีต  อ ําเภอเขา

สมิง  จงัหวดัตราด  

หลกัธรรมสังคหวัตถุ �  

-ดา้นทาน  

-ดา้นปิยวาจา   

-ดา้นอตัถจริยา   

-ดา้นสมานตัตตา  

หลกัการของการมีส่วนร่วม   

-การระดมความคิด(ร่วมคิด)   

-การวางแผน(ร่วมวางแผน)  

- การลงมือทาํ(ร่วมทาํ)   

-การติดตามประเมินผล(ร่วม

ประเมินผล) 

 ปัจจยัดา้นบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายได ้

 

 

ภาพที� �   กรอบแนวคิดการวิจยั 
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ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane) ที�ระดบันยัสาํคญั .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 380 คน 

และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling)  (Kritpreedaborisut 1997) 

2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  ลักษณะของเครื� องมือ เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  ใช้

แบบสอบถามเป็นเครื� องมือ โดยสร้างขึ�นจากการทบทวนวรรณกรรมที� เกี�ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น  � ตอน ดังนี�  ตอนที�  � เป็นแบบสอบถามลกัษณะปลายปิดเกี�ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถามประกอบดว้ย ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ของกลุ่มตวัอยา่งองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด ตอนที� �  แบบสอบถามพุทธภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต  อาํเภอ

เขาสมิง  จงัหวดัตราด    ตามหลกัธรรมสังคหวตัถุ � ไดแ้ก่ ดา้นทาน ดา้นปิยวาจา  ดา้นอตัถจริยาดา้นสมานตัต

ตา และหลกัการของการมีส่วนร่วม  ไดแ้ก่ การระดมความคิด(ร่วมคิด)  การวางแผน(ร่วมวางแผน)  การลงมือ

ทาํ(ร่วมทาํ)  การติดตามประเมินผล(ร่วมประเมินผล)   ตอนที�3ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาเกี�ยวกบัพุทธ

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลประณีต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด 

             การตรวจสอบเครื�องมือเพื�อวดัความเชื�อมั�นโดยผูเ้ชี�ยวชาญ � คนไดค่้าทดสอบโดยใชสู้ตรสัมประสิทธิ�

แอลฟ่าของครอนบัคสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’sAlpha Coefficient) ได้ค่าความเชื�อมั�นของ

เครื�องมือเท่ากบั .�5  

�. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมดว้ยตนเองและทาํหนงัสือเพื�อขอความอนุเคราะห์ถึงทาํหนงัสือขอความ 

ร่วมมือ ในการจดัเก็บข้อมูลจากสํานกับณัฑิตวิทยาลยั ของมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ เพื�อขอความร่วมมือถึง

นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลประณีต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราดผูว้ิจยัได้ติดต่อกลุ่มตวัอย่างเพื�อแจก

แบบสอบถามเป็นรายวนั เพื�อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร

กลุม่ตวัอยา่ง ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื�อนาํไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป

ต่อไป  

�. การวเิคราะห์ข้อมลู 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสําเร็จรูป มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าสถิติความถี�(Frequency)ค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี�ย(Mean)และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation)S.D. และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และ
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เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA เพื�อนําไปใช้

วิเคราะห์กบัแบบสอบถามและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ   

 

ผลการวจิัย 

ขอ้มูลทั�วไป การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที�ตอบแบบสอบถามเรื�อง พุทธภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต  

อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามทั�งหมด  จาํนวน ��� คน  คิดเป็นร้อยละ ���  

เป็นเพศชายจาํนวน ���  คน คิดเป็นร้อยละ  ��.��  และเพศหญิง จาํนวน  ��� คน  คิดเป็นร้อยละ  

��.�� ประชาชนส่วนใหญ่อายุ ��-60  ปี จํานวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ  ��.�� ประชาชนผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน �� คน  คิดเป็นร้อยละ ��.��  ประชาชน

ส่วนใหญ่มีอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.��  ประชาชนผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือน��,���บาท ขึ�นไปจาํนวน �43  คน คิดเป็นร้อยละ 37.60  

วตัถุประสงคข์อ้ที� �  ผลการวิจยัพบว่า พุทธภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น

เพื�อสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดั

ตราด หลกัธรรมสังคหวตัถุ �  ระดบัมาก (�̅= �.��) ดา้นปิยวาจาระดบัมาก (�̅= �.��)  ดา้นสมานตัตตา 

ระดบัมาก (�̅= �.��)   ดา้นทานระดบัมาก (�̅= 4.23) ดา้นอตัถจริยาระดบัมาก (�̅= �.��)  และหลกัการ

ของการมีส่วนร่วม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅= 4.29)  การวางแผน(ร่วมวางแผน) ระดับมาก (�̅= 

�.��)  การติดตามประเมินผล(ร่วมประเมินผล) ระดบัมาก (�̅= �.��)   การลงมือทาํ(ร่วมทาํ) ระดบัมาก 

(�̅= 4.��)   การระดมความคิด(ร่วมคิด) ระดบัมาก (�̅= 4.21) 

 วตัถุประสงคข์อ้ที� �  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ  อาย ุ 

การศึกษา อาชีพ  รายได้ มีผลต่อภาวะผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลประณีต 

อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .��  
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อภปิรายผล 

สมมติฐานที� �.พทุธภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเพื�อสร้างการมี 

ส่วนร่วมเชิงบูรณาการในองค์การบริหารส่วนตําบลประณีต  อาํเภอเขาสมิง  จังหวัดตราดอยู่ในระดับที�

แตกต่างกนั  

สามารถอภิปรายผลได้ดงันี� 

ผลการวจิยั เรื�อง พทุธภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อสร้างการมี 

ส่วนร่วมเชิงบูรณาการในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด กลุ่มตวัอย่าง

ให้ความสําคญัโดยเรียงลาํดบั ดงันี�  ดา้นปิยวาจา ดา้นสมานัตตา ดา้นทาน ดา้นอตัถจริยา และหลกัการ

ของการมีส่วนร่วม การวางแผน(ร่วมวางแผน) การติดตามประเมินผล(ร่วมประเมินผล)  การลงมือทาํ

(ร่วมทาํ) การระดมความคิด(ร่วมคิด) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีประเด็นสําคญัที�นาํมาอภิปรายผล 

ดงันี�  

พทุธภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ 

ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด  โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มาก กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า ด้านปิยวาจา  สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ Kadseesai.(2008) ไดว้ิจัย

เรื�อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�นกรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ในจังหวดัเชียงใหม่ผลการศึกษาสรุป ได้ดังนี�  (1) กระบวนการในการจัดทาแผนพฒันาท้องถิ�นของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในอาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมี

กระบวนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น ประกอบดว้ย ขั�นการเตรียมการจดัทาํแผน การรวบรวมขอ้มูล

และปัญหาสําคญัการวิเคราะห์ศักยภาพการพฒันาของทอ้งถิ�นในปัจจุบนั การกาํหนดวิสัยทัศน์ การ

กาํหนดพนัธกิจการกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา การกาํหนดจุดมุ่งหมายเพื�อ

การพฒันาการกาํหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถิ�น อยูใ่นระดบัมาก และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความตอ้งการ และร่วมตรวจสอบกระบวนการจดัทาแผนทุกขั�นตอน (2) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผนพัฒนาท้องถิ�น พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจคดัเลือกโครงการ กิจกรรม เสนอปัญหา มีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันาทอ้งถิ�น การทาํประชาคม 

มีส่วนร่วมในการใชบ้ริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นและมีส่วนร่วมการในติดตาม

ประเมินผล ตรวจสอบการทาํงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในบางครั� งเท่านั�น ทั�งนี� ประชาชน

บางส่วนยงัไม่ให้ความสาํคญัในการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�นร่วมกบัองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ�นมากนัก มองว่าเป็นหน้าที�ของภาครัฐ และตนเองขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทํา
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แผนพฒันาทอ้งถิ�น 3) ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น

พบว่าประชาชนไม่มีเวลาที�จะเขา้มีส่วนร่วมจัดทาํแผนกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น ไม่มีความรู้

เกี�ยวกบัการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นขาดการประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้

เกี�ยวกบัแผนพฒันาทอ้งถิ�นให้ประชาชนไดรั้บทราบและเขา้ใจ 4) ปัญหาและอุปสรรค49 ในการจดัทาํ

แผนพฒันาทอ้งถิ�นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นพบว่า ขาดการประชาสัมพนัธ์ ขาดการประสานงาน

ขอความร่วมมือ สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐระดับอาํเภอ และจังหวัด ปัญหาการสื� อสารกับ

ประชาชนในชุมชน/หมู่บา้นชาวไทยภูเขา ขาดขอ้มูลที�ทนัสมยั ระยะเวลาในการจดัทาํแผนพฒันาฯ เร่ง

รีบ และบางส่วนมีความเห็นว่า ขาดการคาํนึงถึงปัญหาและความต้องการที�แท้จริงของประชาชน 

ขอ้เสนอแนะสําหรับการจัดทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นควรให้ความรู้แก่

บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งอยา่งต่อเนื�อง การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�นควรใหค้วามสาํคญัในการนาํเสนอขอ้มูล

ที�เป็นจริง สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชน มีการประสานงานขอความ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ และมีการประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่

ประชาชนอยา่งทั�วถึง 

สมมติฐานที� �  พทุธภาวะผู้นาํของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเพื�อสร้างการมี 

ส่วนร่วมเชิงบูรณาการในองค์การบริหารส่วนตําบลประณีต  อําเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด  เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกัน 

พทุธภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบูรณา 

การในองค์การบริหารส่วนตาํบลประณีต  อาํเภอเขาสมิง  จังหวดัตราด เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  

อาชีพ  รายได้  ที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการให้บริการที�

แตกต่างกันพบว่าเพศ  อายุ  การศึกษา อาชีพ  รายได้  มีค่า Sig น้อยกว่า �.��  ซึ� งเป็นการยอมรับ

สมมติฐาน เนื�องจากภาวะผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง  

จงัหวดัตราดมีความคาดหวงัแต่ละดา้นแตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Larbwijit.(2007) ไดว้ิจยั

เรื�อง ปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนบัสนุนการบริหารงานองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล อาํเภอวารินชาราบ จงัหวดัอุบลราชธานีผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจัย

ด้านชุมชน และปัจจัยดา้นองค์การ (อ.บ.ต) มีความสัมพนัธ์และมีผลต่อการตดัสินใจมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการสนบัสนุนการบริหารงาน อ.บ.ต.ซึ� งหากระดบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมใดสูงก็จะพบว่า

ระดบัการมีส่วนร่วมของกิจกรรมอื�นสูงตามกนัดว้ยการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นเพียงการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสาร ในขณะที�การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเชิงนโยบายและการตรวจสอบการดาเนินงานของ 
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อ.บ.ต. อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ�า ส่วนปัจจยัหรือสาเหตุที�ทาํให้ประชาชนตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมงาน

กบั อ.บ.ต. พบว่า ปัจจัยดา้นบุคคล ได้แก่ การเป็นหน้าที�ของประชาชน อาสาสมัครด้วยใจ มีความรู้

ความสามารถ กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น เป็นที� เคารพนับถือของคนในชุมชน มีทักษะและ

ประสบการณ์ เป็นประโยชน์กบัตวัเองและชุมชน ส่วนปัจจยัดา้นชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนให้การสนับสนุน

และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม เลือกให้เป็นตวัแทน ชุมชนมีความสามคัคี และมีกลุ่มต่างๆ ที�สนบัสนุน

ผลกัดนัการมีส่วนร่วม ส่วนปัจจยัดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ อ.บ.ต.ดาํเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ เอาใจใส่

กระตือรือร้นในการแกปั้ญหา มีประชาพิจารณ์ประชาคมหมู่บา้น สาํหรับตวัแบบการตดัสินใจ พบว่าทั�ง 

3 กลุ่มมีการตดัสินใจแบบมีเหตุผล มีระดับความถี�มากที�สุด รองลงมา คือ การตดัสินใจแบบผสม การ

ตดัสินใจแบบกลุ่ม ตวัแบบผูน้า ตวัแบบสถาบนั ตวัแบบค่อยเป็นค่อยไป และทา้ยสุดเป็นตวัแบบถงัขยะ 

สาเหตุที�คนตัดสินใจไม่เข้ามีส่วนร่วมเป็นปัจจัยด้านบุคคล คือ ในเรื� องการศึกษา ความรู้ทักษะ

ประสบการณ์ ความคิดหรือปม (Stigmatizations) ของประชาชนที�คิดว่าตวัเองไม่สาํคญั ไม่ใช่หนา้ที� ไม่

มีเวลา ขาดโอกาสการประกอบอาชีพ ส่วนปัจจัยด้านชุมชน เป็นปัญหาที�ชุมชนขาดความสามัคคี มี

ความขดัแยง้กนั ส่วนปัจจยัดา้นองคก์าร เป็นปัญหาความโปร่งใสและความเป็นธรรมาภิบาลของ อ.บ.ต 

เมื�อ50  วิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) พบว่า การมีส่วนร่วมมีปัจจยัสําคญั คือ ความมีหน้าตาสังคม 

จิตสาธารณะ การดาํเนินงานของ อ.บ.ต และการเป็นเพศชาย 

  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

1. ควรมีการพฒันาแบบจาํลองภาวะผูน้าํเป็นทอ้งถิ�นภิวฒัน์สู่ความเป็นประชาคมอาเซียน เชิง

พทุธของชุมชน  

2. ควรนําหลักพุทธธรรมต่างๆ ที�มีสามารถนํามาประยุกต์ใช้การสร้างภาวะผูใ้นการพฒันา

ทอ้งถิ�นมาเป็นกรอบในการวิจยัเพื�อที�งานวิจัยจะได้ครอบคลุมในทุกๆด้าน เพื�อการพฒันาทอ้งถิ�นที�

ย ั�งยนืต่อไป  

3. ควรทําการวิจัยในท้องถิ�นที�มีระบบการบริหารจัดการในลักษณะเดียวกัน โดยนําเอา

ผลการวจิยันี� เป็นขอ้มูลและแนวทางในการวิจยัต่อไป 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค ์1) เพื�อประเมินผลโครงการพฒันาจิตให้เกิด

ปัญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน �เทศบาลตาํบลสนามไชย  อาํเภอนายายอาม 

จังหวดัจันทบุรีโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ด้านบริบท (Context)  ด้านปัจจัย

นาํเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process)  ดา้นผลผลิต (Output) �).เพื�อศึกษาการประเมินผลโครงการ

พฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน � เทศบาลตาํบลสนามไชย  อาํเภอ

นายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี  โดยจาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน กลุ่มตวัอยา่งที�

ใช้ในการศึกษาครั� งนี�  ประชาชนชาย หญิงเทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจันทบุรี  

จาํนวน ��� คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่ม

ตวัอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA  ผลการวิจยั พบว่า โครงการพฒันาจิตให้เกิดปัญญา

และสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน� เทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จังหวัด

จันทบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅= 4.35) คือ ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม    ระดับมาก �̅= 

4.36) ดา้นปัจจยัระดบัมาก(�̅= �.��)  ดา้นกระบวนการ ระดบัมาก(�̅= 4.��)ดา้นผลผลิต(�̅= 4.37)  ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อายุ  การศึกษา อาชีพ  รายได้ มีผลต่อ
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โครงการพฒันาจิตใหเ้กิดปัญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน� เทศบาลตาํบลสนามไชย 

อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .��  ผลการ

สัมภาษณ์ พบว่าประชาชนผูป้ฏิบติัธรรมมีความคิดเห็นว่าโครงการพฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข

ตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน� เทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จังหวดัจันทบุรีเป็น

โครงการที�ดี ดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้มอาคารที�พกั หอ้งพกัและอุปกรณ์เครื�องนอน มีความเพียงพอ

และเหมาะสม ดา้นกระบวนการการปฏิบติัธรรมนั�นมีตารางการอบรมเป็นปัจจยัสําคญัเพราะถา้มีการ

วางตารางไวอ้ยา่งดีก็จะทาํใหก้ารปฏิบตัิธรรมเป็นระเบียบ และมีการปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามเวลา ไม่

ทาํให้เสียเวลาในการสอนปฏิบตัิธรรมดา้นปัจจยั ดา้นงบประมาณสอดคลอ้งกบัการใชจ่้ายและใช้สื�อ

ประกอบการเผยแผธ่รรมะมีเนื�อหาน่าสนใจเขา้ใจง่าย  
 

คาํสําคัญ:  การประเมินผล,  โครงการการพฒันาจิต,  วิปัสสนากรรมฐาน 4 

 

Abstract 

This research is a quantitative research. Objectives 1) for project evaluation of mind 

development for wisdom and peace of according to the guidelines four vipassana meditation in 

Sanam Chai Subdistrict Municipality, Na Yai Am District, Chanthaburi Province. By using 

evaluation are CIPP model, context, input, process, output. Objectives 2) to study of the project 

evaluation of mind development for wisdom and peace of according to the guidelines four vipassana 

meditation in Sanam Chai Subdistrict Municipality, Na Yai Am District, Chanthaburi Province by 

classifying sex, age, educational level, occupation and monthly income. 

 The samples used in this study, 340 male and female of Sanam Chai Subdistrict 

Municipality, Na Yai Am District, Chanthaburi Province. The research tool were questionnaire and 

interview. The data were analyzed by using a computer software, percentage (%), mean (�̅), standard 

deviation (S.D), and hypothesis testing with independent sample t-test. And comparing the 

relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA. 

The research results were found that project evaluation of mind development for wisdom and 

peace of according to the guidelines four vipassana meditation in Sanam Chai Subdistrict 



   

 230 

Municipality, Na Yai Am District, Chanthaburi Province. Overall at the high level (�̅ =4.35) is the 

context or enviornment at high level (�̅  = 4.36), factors of input at high level (�̅  = 4.33), process at 

high level (�̅  = 4.35), output (�̅  = 4.37). Hypothesis test results It was found that personal factors 

such as sex, age, education, occupation, income were an effect on the project evaluation of mind 

development for wisdom and peace of according to the guidelines four vipassana meditation in 

Sanam Chai Subdistrict Municipality, Na Yai Am District, Chanthaburi Province. There was no 

different and statistically significant at the 0.05 level. 

The results from the interview were found that the people who practice Dharma had opinions 

that project of mind development for wisdom and peace of according to the guidelines four vipassana 

meditation in Sanam Chai Subdistrict Municipality, Na Yai Am District, Chanthaburi Province. It is a 

good project. Context or enviornment: building, accommodation, room and bedding equipment had 

adequate and appropriate. In terms of process: the dharma practice had training schedule. It is an 

important factor because if the schedule is well, it will make the practice of Dharma in order. And is 

being practiced correctly in time. Do not waste time in teaching dharma practice. The factors of Input: 

the budget was consistent with the spending and the use of media for dissemination of dharma, with 

interesting content and easy to understand. 

 

Keywords: evaluation, project of mind development, four vipassana meditation 

 

บทนํา 

 ปัจจุบนัการปฏิบติัวิปัสสนาภาวนาเกิดขึ�นโดยแพร่หลาย ผูป้ฏิบติัทั�งหลายกมี็โอกาสไดพ้บกบั

เวทนาหลายรูปแบบ ทั� งที� เป็นสุขเวทนา ทุกขเวทนาเป็นตน้ และในบรรดาเวทนาทั� งหลายเหล่านั� น

ทุกขเวทนายอ่มมีความเด่นชดัยิ�งกว่าเวทนาทั�งหลายเพราะทุกขเวทนามีอาการโดยประการต่างๆ เป็นที�

จดจาํไดดี้ของผูป้ฏิบติั เช่น ความเจ็บปวดเมื�อยไปทั�วร่างกาย หรือมีอาการคลา้ยจะป่วยไขไ้ด้รับทุกข์

อย่างมากมาย ผูป้ฏิบติับางท่านก็ปรากฏทุกขเวทนาน้อย บางท่านก็ปรากฏทุกขเวทนามาก บางครั� ง

ทุกขเวทนาก็อาจจะมีความเกี�ยวเนื�องจากโรคประจาํตวัของผูป้ฏิบติัเอง เห็น การได้มีครูอาจารยท์ี�มี

ความรู้ในการ คาํแนะนําเกี�ยวกับขอ้ปฏิบัติที�ถูกและผิด ต้องอาศยัพระวิปัสสนาจารยที์�มีภูมิธรรมมี

ประสบการณ์ จึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�งต่อการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน พระวิปัสสนาจารยเ์ป็นผูที้�
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มีบทบาทสาํคญัที�จะเป็นที�ปรึกษาคอยชี�แนะนาํแนวทางที�ถูกตอ้ง ในปัจจุบนัมีพระวิปัสสนาจารยป์ระจาํ

สํานักต่างๆ และเป็นที�นิยมกนัอย่างแพร่หลาย และไดรั้บความสนใจมากเพิ�มขึ�นของพุทธศาสนิกชน

ชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจํานวนมาก และสามารถเลือก สํานักปฏิบัติต่างๆ ที�ตนเห็นว่า

เหมาะสมกบัจริตของตนในความสาํคญัของปัญหา หากพระวิปัสสนาจารย ์ที�ขาดความรู้ความเขา้ใจที�

ถูกตอ้งของการสอบอารมณ์ เมื�อผูป้ฏิบติัประสบกบัปัญหาความสงสัยอยา่งใดอยา่งหนึ�งในระหว่างการ

ปฏิบติัในความจาํเป็นที�จะตอ้งมีพระวิปัสสนาจารยค์อยชี�แนวทางแต่หากพระวิปสัสนาจารยไ์ม่มีความรู้

ความเขา้ใจในหลกัการสอบอารมณ์ที�ถูกตอ้ง อาจทาํให้เกิดความคาดเคลื�อน และออกนอกกรอบของ

การปฏิบติัเป็นที�ตั�งของความเลื�อมใสศรัทธา เป็นเหตุให้การปฏิบติัวิปัสสนาไม่มีความกา้วหน้าเกิดขึ�น

ได ้

การกาํหนดประเด็นเพื�อใชใ้นการประเมินโครงการนั�น สามารถกาํหนดไดจ้ากหลายประการ 

เช่น พิจารณาวตัถุประสงคแ์ละหรือเป้าหมายของโครงการ พิจารณาจากความตอ้งการของผูใ้ชผ้ลจาก

การประเมินพิจารณาจากประสบการณ์ของผูป้ระเมินหรือพิจารณาจากโมเดลของการประเมิน 

Tirakanun. (2005: 39-42) โมเดลที� ใช้ในการประเมินโครงการจึงมีหลายโมเดลให้พิจารณา เช่น 

Descriptive Model เป็นโมเดลที�สร้างขึ�นเพื�อเป็นการบรรยาย อธิบายลกัษณะของสิ� งต่างๆ และอาจมี

ส่วนที�แสดงสิ�งที�คาดหวงัในโมเดลนั�นอีกดว้ย Prescriptive Model เป็นโมเดลที�สร้างขึ�นโดยมีลกัษณะ

เป็นกฎหรือเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบติั ผูใ้ชโ้มเดลจะอาศยัโมเดลนี� เป็นกรอบแนวคิดเป็นวิธีการในการ

ดาํเนินการ อยา่งไรก็ดีในปัจจุบนัโมเดลที�ใช้ในการประเมินเกือบทั�งหมด เป็นโมเดลที�มีจุดเริ�มตน้มา

จากการประเมินทางการศึกษา และมีผูน้ํามาประยุกต์ใช้กบัการประเมินโครงการต่างๆแบ่งไดเ้ป็น 3 

กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ Objective Based Model มุ่งสนใจเปรียบเทียบผลที�ไดรั้บกบัวตัถุประสงค ์Judgmental 

Evaluation Model มุ่งสนใจเปรียบเทียบผลที�ไดก้บัการตดัสินคุณค่าและ Decision-oriented Evaluation 

Model มุ่งสนใจผลผลิตอนัเป็นสารสนเทศเพื�อการตดัสินใจ Tirakanun. (2005.: 41) 

ผูว้ิจยัเห็นว่าการดาํเนินงานโครงการพฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนา

กรรมฐาน �เทศบาลตาํบลสนามไชย  อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี ในครั� งนี�  มีความจาํเป็นที�จะตอ้ง

ศึกษาและประเมินโครงการเพื�อให้ได้มาซึ� งสารสนเทศสําหรับการปรับปรุงพัฒนางาน และการ

ตดัสินใจกาํหนดทิศทางเพื�อการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง ดงันั�นจึงประเมินโครงการโดยเลือกใชโ้มเดล

การประเมินในกลุ่ม Decision-oriented Evaluation Model โดยรูปแบบการประเมินที�นาํมาใช้ในครั� งนี�

คือรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model of Evaluation) หรือการประเมินแบบซิปโมเดล ร่วมกบั

การศึกษาผลที�เกิดขึ�นอื�นๆ  
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วตัถุประสงค์การวิจัย 

 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ไวด้งันี�  

1. เพื�อประเมินผลโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนา

กรรมฐาน � เทศบาลตาํบลสนามไชย  อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรีโดยใชรู้ปแบบการประเมินแบบ

ซิป (CIPP Model) ด้านบริบท (Context)  ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process)  ด้าน

ผลผลิต (Output)  

�. เพื�อศึกษาการประเมินผลโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขตามแนวทาง 

วิปัสสนากรรมฐาน � เทศบาลตาํบลสนามไชย  อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี  โดยจาํแนก เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

รูปแบบการประเมิน CIPPIEST และการนาํไปใช้  

รูปแบบการประเมิน CIPPIEST คือ ส่วนปรับขยายของรูปแบบการประเมิน CIPP โดยปรับ

ขยายการประเมินผลผลิต (Product evaluation) ออกเป็นการประเมินผลกระทบ (Impact evaluation) 

ก าร ป ระ เมิ น ป ระ สิ ท ธิ ผ ล  (Effectiveness evaluation) ก าร ป ร ะ เมิ น ค ว าม ย ั�ง ยืน  (Sustainability 

Evaluation) และการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability evaluation) ของสิ� งที� ได้รับ การ

ประเมิน ซึ� งมกัไดแ้ก่ โครงการ แผนงานหรือสิ�งแทรกแซงต่าง ๆ โดยที�ส่วนขยายของมิติการประเมิน ที�

เพิ�มขึ�นนี� มีความหมายครอบคลุมรวมถึงการประเมินผลผลิตเดิมและการประเมินผลลพัธ์นั�นเอง ทั�งนี�

ความหมายของมิติการประเมินที� เพิ�มขึ� น พิจารณาได้จากการตั� งคาํถาม การประเมิน (Evaluation 

questions) แ ต่ ล ะ มิ ติ ดั ง นี�  (Stufflebeam, Gulickson and Wingate, 2002: 66; Stufflebeam and 

Shinkfield, 2007: 327)  

1.3.1 การประเมินผลกระทบ เป็นการประเมินโดยตั� งคาํถามว่า สิ�งที�ผูรั้บผลประโยชน์ (จาก

โครงการหรือสิ�งแทรกแซง) ไดรั้บเกินไปกว่าเป้าหมายความตอ้งการ ที�จะไดรั้บตอบสนอง ตามความ

ต้องการจาํเป็นนั� นคืออะไรบ้าง คาํถามนี� ชี� ให้เห็นว่าไม่ว่าสิ�งที�ได้รับเกินไปกว่าที�กาํหนดไวน้ั� น จะ

เป็นไปในทางบวกหรือทางลบก็ลว้นแต่เป็นผลกระทบทั�งสิ�น  

1.3.2 การประเมินประสิทธิผล เป็นการประเมินโดยตั� งคาํถามว่า โครงการหรือสิ�งแทรกแซง

บรรลุตอบสนองความตอ้งการจาํเป็นของกลุ่มผูรั้บประโยชน์ไดอ้ยา่งครอบคลุมหรือไม่  
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1.3.3 การประเมินความยั�งยืน เป็นการประเมินโดยตั�งคาํถามว่า แนวทางการปฏิบตัิ อยา่งเป็น

ระบบหรือเป็นทางการเกี�ยวกบัการนําโครงการไปใช้ให้ประสบผลสําเร็จอย่างยั�งยนืคืออะไร คาํถาม

ดงักล่าวมุ่งพิจารณาประเมินความคงอยูห่รือความต่อเนื�องในการทาํโครงการที�ประสบผลสําเร็จ ไปใช ้

รวมถึงวธีิการในการรักษาไวซึ้�งความสาํเร็จของโครงการดงักล่าว  

1.3.4 การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ เป็นการประเมินโดยตั�งคาํถามว่า มีการนาํโครงการหรือ 

สิ�งแทรกแซงที�ประสบความสาํเร็จไปประยกุตห์รือปรับปรุงใชใ้นที�อื�น ๆ หรือไม่  

จะเห็นว่ามิติการประเมินที�เพิ�มขึ�นทั�ง 4 ดา้นจากการขยายการประเมินผลผลิตตามรูปแบบ การ

ประเมิน CIPP เดิมนั�น แทที้�จริงก็คือ การประเมินในส่วนที�สตฟัเฟิลบีมเรียกว่า “ผลลพัธ์” (Outcomes) 

ของโครงการนั�นเอง เพียงแต่เป็นการจาํแนกและตั�งคาํถามการประเมินใหช้ดัเจนยิ�งขึ�น ดงันั�นวิธีการนาํ

รูปแบบการประเมิน CIPPIEST ไปใชจึ้งยงัคงมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการใชรู้ปแบบการประเมิน CIPP ที�

กล่าวผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื�องเกี�ยวกบัคุณค่าของรูปแบบการประเมินทั�งที�เป็น การประเมินเป็นระยะ ๆ 

และการประเมินสรุปรวม เหล่านี� เป็นตน้  

ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 

Rangchaikul (2010 : 93-95) ไดส้รุปประโยชน์ของการประเมินโครงการไวด้งันี�  

1. การประเมินเป็นเครื� องมือรับรองคุณภาพในการให้บริการ ถึงแม้จะไม่สามารถประกัน

ผลสัมฤทธิ� ขั�นสูงสุดของโครงการได ้แต่ก็ไม่สามารถจะรับรองคุณภาพของการใหบ้ริการในระดบัหนึ�ง

ได้ด้วยเหตุนี� องค์กรที�เป็นเจ้าของโครงการต่าง ๆ จํานวนมาก จึงเห็นความจาํเป็นที�ต้องใช้วิธีการ

ประเมินโครงการเพื�อให้เป็นที�ยอมรับและเป็นที�น่าเชื�อถือจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

2. การประเมินช่วยให้ผู ้สนับสนุนด้านเงินทุนได้รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการ

ดาํเนินงานของโครงการ โดยอาศยัหลกัฐานเชิงประจกัษ์จากสภาพการณ์ที�เป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ�ง

โครงการที�จดัขึ�นเพื�อการกุศล เช่น โครงการอาหารกลางวนัสําหรับเด็กนักเรียนที�ดอ้ยโอกาส จากการ

ประเมินโครงการดังกล่าว ย่อมทาํให้ทราบว่า ทุนที�ได'รับการสนับสนุนจากโครงการนี�  มีจาํนวน

เพียงพอหรือไม่ เด็กนกัเรียนที�เขา้รับการบริการจากโครงการประเภทนี�  มีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึง

พอใจในดา้นใดบา้ง ทั�งนี� เพื�อจะไดห้าวิธีการปรับปรุงหรือแกไ้ขใหเ้หมาะสมยิ�งขึ�นในโอกาสต่อไป 

 วิธีการในการพฒันาจิต 

          การพฒันาจิตอยา่งถูกวิธีเป็นเรื�องง่ายนิดเดียว ไม่ตอ้งมีพิธีการ ไม่ตอ้งมีขั�นตอน เพราะเป็นเรื�อง

ตรงไปตรงมา ขอแต่เพยีงใหนิ้สิตเห็นคุณค่า(มีศรัทธา)อยา่งจริงใจ แลว้มีความเจตนา ความตั�งใจ และมี

ความเพียรอยา่งจริงจงัที�จะทาํใหเ้กิดผลตามที�ไดต้ั�งเจตนาเอาไว ้ในทนัที�ที�ลงมือปฏิบติั 
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          วิธีฝึกพฒันาจิตในดา้นการศึกษาทาํไดโ้ดยง่าย กล่าวคือ ในขณะฟังคาํบรรยายหรือฝึกปฏิบติังาน

อยูน่ั�น ใหนิ้สิตฝึกตั�งเจตนาและทบทวนเจตนาว่า จะฝึกมีความตั�งใจ และฝึกมีความเพียรที�จะมีสติอยา่ง

ต่อเนื�องในการรู้เห็นและควบคุมความคิด ใหมี้การคิดและพิจารณาเนื�อหาของบทเรียนดว้ยความตั�งใจ 

ไม่เผลอสติ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่คิดและทาํเรื�องอื�นใด ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษา. เมื�อฝึกไปนานเขา้ นิสิตกจ็ะ

มีความชาํนาญมากขึ�น จนสมองสามารถทาํไดเ้องคลา้ยอตัโนมตัิ. 

          วิธีฝึกพฒันาจิตในดา้นการดาํเนินชีวิต คือ ในขณะดาํเนินชีวิตประจาํวนั ให้ฝึกตั�งเจตนาว่า จะมี

ความตั�งใจ และมีความเพียรที�จะมีสติอยา่งต่อเนื�องในการควบคุมความคิดและการกระทาํต่าง ๆ ให้

เป็นไปตามหลกัธรรมง่าย ๆ ที�ไดก้ล่าวถึงแลว้. ในทนัทีที�นิสิตรู้เห็นว่า ความคิดหรือการกระทาํต่าง ๆ ที�

ไม่ตรงตามหลกัธรรม กใ็หห้ยดุความคิดและการกระทาํนั�น ๆ ทนัที ขณะเดียวกนั อยา่งปล่อยให้มี

ความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ�นบ่อยหรือนาน เพราะอาจเกิดความคดิฟุ้งซ่านที�เป็นอกุศลและทาํอกุศลไดโ้ดยไม่

รู้ตวั เพราะขณะเผลอสติไปคิดอยูน่ั�น มกัจะไม่สามารถควบคุมความคิดใหเ้ป็นไปตามเจตนาที�ตั�งไวไ้ด.้ 

 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 ในการศึกษาครั� งผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งและใช้รูปแบบการประเมินแบบ

ซิปป์ (CIPP Model) เพราะเนน้การตดัสินใจควบคู่ไปกบักิจกรรมการประเมินทุกขั�นตอนของ สตฟัเฟิล

บีม (Stufflebeam, 1971) โดยนํามาประยุกต์ในกรอบแนวคิดในการทาํวิจัยการประเมินผลการดาํเนิน 

“โครงการพฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน� เทศบาลตาํบลสนาม

ไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี”  รวมทั�งเอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง แลว้นาํมารวบรวมเป็นกรอบ

แนวคดิ ดงันี�  
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          ตวัแปรตน้                                                                ตวัแปรตาม 

    Independent  Variables                                            Dependent  Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากรคือ ประชาชนในเทศบาลตําบลสนามไชย  อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  

ประชากร 4,325 คน ชาย 2,108  คน หญิง 2,217   คน  จํานวน  8 หมู่บ้าน ชายหรือผูห้ญิง จาํนวน � 

หมู่บ้าน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบแบ่งชั� นกาํหนด  กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 

(Yamane) ที�ระดับนัยสําคญั .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 340 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(simple random sampling)  (Kritpreedaborisut. (1997: 111-112) 

      การเก็บขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัใช้วิธีการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล

สาํคญัแบบเจาะจง(Criterion Based  Selection ) โดยคดัเลือกประชาชนผูป้ฏิบตัิธรรมชาย หญิง จาํนวน 

�� คน ของเทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี   

 

 

 

การประเมินผลโครงการพฒันาจิตให้

เกิดปัญญาและสันติสุขตามแนวทาง

วิปัสสนากรรมฐาน � เทศบาลตาํบล

สนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดั

จนัทบุรี   

      -ดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม  

      -ดา้นปัจจยั   

      -ดา้นกระบวนการ   

      -ดา้นผลผลิต 

         ปัจจยัดา้นบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายไดต่้อเดือน 

 

ภาพที� �   กรอบแนวคิดการวิจยั 
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    2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

       �.� เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ  ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือ โดยสร้างขึ�นจากการทบทวน

วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  � ตอน ดงันี�  ตอนที� � เป็นแบบสอบถามลกัษณะปลาย

ปิดเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  

อาชีพ  รายไดต่้อเดือน  ของกลุ่มตวัอย่างเทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี ตอนที� �  

แบบสอบถาม โครงการพฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน � เทศบาลตาํบล

สนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี  ประกอบด้วย ด้านบริบทหรือสิ� งแวดล้อม  ด้านปัจจยั  ด้าน

กระบวนการ  ดา้นผลผลิต ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert โดย

เรียงจากมากที�สุดไปหาน้อยที�สุด ตอนที�3 ข้อเสนอแนะแนวทางเทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม 

จงัหวดัจนัทบุรี 

 2.2 เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัเชิงคุณภาพ การวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการวิจยัที�ผูว้ิจยัเริ�มทาํการวิจยัเชิง

ปริมาณก่อนและทาํการวิเคราะห์ผลเพื�อนาํผลที�ไดไ้ปใชอ้ธิบายเชิงคุณภาพ โดยนาํผลจากการวิจยัเชิงปริมาณ

มาสรุปเป็นปัญหาการวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview )เกี�ยวกบัองคป์ระกอบที�ส่งผล

ให้โครงการพฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน �เทศบาลตาํบลสนามไชย 

อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี   

             การตรวจสอบเครื�องมือเพื�อวดัความเชื�อมั�นโดยผูเ้ชี�ยวชาญ � คนไดค่้าทดสอบโดยใชสู้ตรสัมประสิทธิ�

แอลฟ่าของครอนบัคสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’sAlpha Coefficient) ได้ค่าความเชื�อมั�นของ

เครื�องมือเท่ากบั .93  

�. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมดว้ยตนเองและทาํหนงัสือเพื�อขอความอนุเคราะห์ถึงทาํหนงัสือขอความ 

ร่วมมือ ในการจดัเก็บข้อมูลจากสํานกับณัฑิตวิทยาลยั ของมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ เพื�อขอความร่วมมือถึง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี  ผูวิ้จยัไดติ้ดต่อกลุ่มตวัอยา่งเพื�อแจก

แบบสอบถามเป็นรายวนัเพื�อขอความร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูลดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากประชากรกลุ่ม

ตวัอย่างตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื�อนาํไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป

ต่อไป สําหรับการเก็บขอ้มูล การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ประชาชนผูป้ฏิบติัธรรม เทศบาล

ตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน �� คน  มีการสัมภาษณ์อย่างใกลชิ้ด  สัมภาษณ์เชิง

ลึกและสัมภาษณ์ทั�วไป ประกอบดว้ยการซกัถาม พูดคุยถึงเรื�องราวต่างๆทั�งดา้นคุณภาพในโครงการพฒันาจิต

ใหเ้กิดปัญญาและสนัติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน �เทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดั

จนัทบุรี  เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ถูกตอ้งตอ้งใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์พูดคุยดว้ยความระมดัระวงัและเป็นกนัเอง  การ
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จดบนัทึกภาคสนาม ผูว้ิจยัไดท้าํการจดรวบรวมขอ้มูลและมีการบนัทึกเทป ทาํการถอดเทป การสังเกต  การ

สัมภาษณ์ เพื�อมิใหลื้มขอ้มูลและทาํการสรุปขอ้มูลที�ได ้

�. การวเิคราะห์ข้อมลู 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสําเร็จรูป มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าสถิติความถี�(Frequency)ค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี�ย(Mean)และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation)S.D. และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และ

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA เพื�อนําไปใช้

วิเคราะห์กบัแบบสอบถามและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  ผูว้ิจยัใชว้ิธีถอดเทปสัมภาษณ์ และตรวจสอบ

เนื�อหาการสัมภาษณ์โดยอ่านบทสัมภาษณ์ทั�งหมดเปรียบเทียบกบัการฟังเทปสัมภาษณ์ซํ� าหลายๆรอบ 

และนําเนื�อหาที�ได้นํามาเขียนในรูปแบบพรรณา โดยผู ้วิจัยนําข้อมูลมาวิเคราะห์เนื� อหา  ทฤษฎีที�

เกี�ยวขอ้งใช้ร่วมกนัในการวิเคราะห์คาํตอบที�ได้จากการสัมภาษณ์ และนาํมาสรุปรวมผลการวิจัยเชิง

คุณภาพ 

 

ผลการวจิัย 

ขอ้มูลทั�วไป การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที�ตอบแบบสอบถามเรื�อง โครงการพฒันาจิตให้เกิด

ปัญญาและสันติสุข ตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน 4  เทศบาลตาํบลนายายอาม อาํเภอนายายอาม 

จงัหวดัจนัทบุรี  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามทั�งหมด  จาํนวน ��� คน  คิดเป็นร้อยละ ���  เป็นเพศชาย

จาํนวน ���  คน คิดเป็นร้อยละ  ��.�� ประชาชนส่วนใหญ่อายุ ��-45  ปี จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อย

ละ  ��.��  ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัอนุปริญญา /ปวส/ปวท.จาํนวน 

�� คน  คิดเป็นร้อยละ ��.��  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา 

จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 27.40  ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้��.001-15,���

บาท จาํนวน ���  คน คดิเป็นร้อยละ ��.�� 

วตัถุประสงค์ขอ้ที�  �  ผลการวิจัยพบว่า โครงการพฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขตาม

แนวทางวิปัสสนากรรมฐาน� เทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี  โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก (�̅= 4.35) คือ ดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม    ระดบัมาก �̅= 4.36) ด้านปัจจยัระดับมาก

(�̅= �.��)  ดา้นกระบวนการ ระดบัมาก(�̅= 4.��)ดา้นผลผลิต(�̅= 4.37)   
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 ว ัตถุประสงค์ข้อที�  �  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อาย ุ 

การศึกษา อาชีพ  รายได ้มีผลต่อโครงการพฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนา

กรรมฐาน� เทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี  ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที�ระดบั .��    ผลการสัมภาษณ์ พบว่าประชาชนผูป้ฏิบติัธรรมมีความคิดเห็นว่าโครงการพฒันา

จิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน� เทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายาย

อาม จงัหวดัจนัทบุรีเป็นโครงการที�ดี ดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้มอาคารที�พกั ห้องพกัและอุปกรณ์

เครื�องนอน มีความเพียงพอและเหมาะสม ดา้นกระบวนการการปฏิบตัิธรรมนั�นมีตารางการอบรมเป็น

ปัจจยัสําคญัเพราะถา้มีการวางตารางไวอ้ยา่งดีก็จะทาํให้การปฏิบติัธรรมเป็นระเบียบ และมีการปฏิบติั

ได้อย่างถูกต้องตามเวลา ไม่ทําให้เสียเวลาในการสอนปฏิบัติธรรมด้านปัจจัย ด้านงบประมาณ

สอดคลอ้งกบัการใชจ่้ายและใชสื้�อประกอบการเผยแผ่ธรรมะมีเนื�อหาน่าสนใจเขา้ใจง่าย 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ การศึกษา  อาชีพ   

รายได ้มีผลต่อโครงการพฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน� เทศบาล

ตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรีที�แตกต่างกนั  ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

Panpasorn. (2011).  ที�กล่าวว่า  “ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

โดยความพึงพอใจในการปฏิบติังานจึงเป็นความรู้สึกของบุคคลที�ชอบหรือพอใจงานที�ทาํในดา้นต่างๆ

ซึ� งปัจจัยส่วนบุคคลที�ต่างกนัจะสะทอ้นถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน” โดยมีผลการศึกษาใน

ความสมัพนัธแ์ต่ละดา้น  ดงันี�  

1. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคล ดา้นเพศ พบว่าโครงการพฒันาจิตให้เกิดปัญญาและ

สันติสุข ตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน� เทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี มี

ความคิดเห็นไม่มีดา้นใด  ไม่แตกต่างกนั เป็นการยอมรับHO หรือปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศที�

แตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นต่อ โครงการพฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข เทศบาลตาํบลสนาม

ไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี ไม่แตกต่างกนั ระดบันยัสาํคญัที� �.�� 

2. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุที�แตกต่างกนัส่งผลต่อพบว่าโครงการพฒันาจิต 

ใหเ้กิดปัญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน� เทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม 

จงัหวดัจนัทบุรี แตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.�� ดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม  ดา้นผลผลิต 

3. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดับการศึกษา ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อโครงการ

พฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน� เทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอ
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นายายอาม จงัหวดัจันทบุรี  แตกต่างกนัระดับนัยสําคัญที� �.�� ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม  ด้าน

ผลผลิต 

4. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล อาชีพ ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อโครงการพฒันาจิตให้เกิด

ปัญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน เทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดั

จนัทบุรีแตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.�� ดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม  ดา้นปัจจยั  ดา้นผลผลิต  

5. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล รายได ้ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อโครงการพฒันาจิตให้เกิด

ปัญญาและสนัติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน� เทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดั

จนัทบุรี แตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.��  ไม่มีดา้นใด 

 

อภปิรายผล 

สมมติฐานที� �.โครงการพฒันาจิตให้เกดิปัญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน�  

เทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับที�แตกต่างกัน สามารถอภิปราย

ผลได้ดงันี� 

ผลการวิจยั เรื�อง โครงการพฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน

� เทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี  กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัโดยเรียงลาํดบั 

ดงันี�  ดา้นผลผลิต ดา้นบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม ดา้นกระบวนการ  ดา้นปัจจยั มีประเด็นสาํคญัที�นาํมา

อภิปรายผล ดงันี�  

โครงการพฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน� เทศบาลตาํบล

สนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจันทบุรี  โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก กลุ่มตวัอยา่งมี

ความคิดเห็นว่า ด้านผลผลิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ramwiset. (2013).ศึกษาประเมินโครงการ

พฒันาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน โรงเรียนชุมชนคาํตานางนองกุง สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ประชากรที�ใช้ในการประเมินโครงการครั� งนี�  ได้แก่ คณะกรรมการ

สถานศึกษา ครู ผู ้ปกครอง และนักเรียน เครื� องมือที� ใช้ในการประเมินโครงการในครั� งนี� เป็น 

แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) 

มี 5 ระดบั สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ,ค่าเฉลี�ย, ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D), 

ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถาม กบัเนื�อหาหรือวตัถุประสงค ์(IOC) และค่าความเชื�อมั�นสัม

ประสิทธิแอลฟา (Alpha) ของคอนบาค ผลการประเมินพบว่า 1) ผลการประเมินดา้นบริบท ดา้นปัจจยั

นาํเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต ในภาพรวม พบว่า ทุกด้านมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก 
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โดยมีคะแนนเฉลี�ยจากมากไปหาน้อยดังนี�  ด้านบริบท ด้านผลผลิต ด้านปัจจัยนําเข้า และด้าน

กระบวนการ 2) ความคิดเห็นเกี�ยวกับคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนหลังการดําเนินโครงการด้าน

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร ด้านความเอื�ออาทรผูอื้�นและกตญั�ูกตเวที ด้านการยอมรับ

ความคิดและวฒันธรรมที�แตกต่าง และด้านการตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพฒันาสิ�งแวดลอ้ม 

ในภาพรวม เห็นว่านกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดบัมาก และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ทุกดา้นเห็นว่านกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดบัมาก เช่นเดียวกนัทุกดา้นโดยมีคะแนนเฉลี�ยจาก

มากไปหานอ้ยดงันี�  ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นความเอื�ออาทรผูอื้�นและกตญั�ูกตเวที ดา้นการ

ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที�แตกต่าง และด้านการตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา

สิ�งแวดลอ้มและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของโรมีโอ (Romeo.1987) ไดศึ้กษาผลของการสอนดว้ยความรู้

ในการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนมธัยมศึกษาประจาํตาํบลจาํนวน 201 คน ใน

โรงเรียนแห่งหนึ�งในรัฐไมอามี�แบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองซึ� งกลุ่มทดลองไดรั้บการสอน

และนาํเสนอทางดา้นความคิดการพฒันาจริยธรรมของโคลเบอร์กผลการศึกษาพบว่านักเรียนทั�งสอง

กลุ่มมีการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของทั�งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัและปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัเพศ

ระดบัคะแนนเฉลี�ยระดับการศึกษาของผูป้กครองการนับถือศาสนาของผูป้กครองความเอาใจใส่ของ

ผูป้กครองที�มีต่อการศึกษาการใส่ใจต่อศาสนากลุ่มของเพื�อนที�นับถือศาสนาเดียวกันและเรียนใน

โรงเรียนประจาํตาํบลมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการใหเ้ชิงผลเชิงจริยธรรม  

สมมติฐานที� �  โครงการพัฒนาจิตให้เกดิปัญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน� 

เทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ที�

แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกัน 

โครงการพฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน� เทศบาลตาํบล

สนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ ที�แตกต่างกนัมี

ความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกันมีความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกันพบว่าเพศ  อาย ุ 

การศึกษา อาชีพ  รายได ้ มีค่า Sig น้อยกว่า �.��  ซึ� งเป็นการยอมรับสมมติฐาน เนื�องจาก โครงการ

พฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข เทศบาลตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี  มีความ

คิดเห็นแต่ละด้านแตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของโคลเบอร์ก (Kohlberg. 1976) ได้ประมวล

ผลการวิจยัไวว้่าความรู้เชิงจริยธรรมนั�นส่วนใหญ่ไม่ทาํให้เขา้ใจพฒันาการทางจริยธรรม ไดม้ากนกัแต่

สะทอ้นให้เห็นระดบัสติปัญญาภูมิหลงัทางวฒันธรรมและความตอ้งการที�จะให้คนชื�นชมตนเองของผู ้

ถูกศึกษาเท่านั�นส่วนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนั�นไม่พบว่าคนมีอายุมากจะมีพฤติกรรมเกี�ยวกบัการโกง
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ขโมยความซื�อสัตยค์วามรับผิดชอบและการเห็นแก่ตัวส่วนรวมแตกต่างจากคนที�มีอายุนั�นทั� งนี� เป็น

เพราะพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนั�นขึ�นอยูก่บัสถานการณ์ที�บุคคลนั�นกาํลงัประสบอยูม่ากกว่าจะขึ�นอยูก่บั

ลกัษณะนิสัยเชิงจริยธรรมของบุคคลเพียงอยา่งเดียวนอกจากนั�นบุคคลอาจมีพฤติกรรมที�เหมือนกนัแต่มี

เหตุผลในการเลือกกระทาํแตกต่างกนัได ้

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

      1. ควรศึกษาวิจยัสานกัปฏิบติัธรรมแห่งอื�นที�ไม่ใช่จนัทบุรี โดยศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเพื�อจะได้

ทราบรายละเอียด ดว้ยการสัมภาษณ์ (Interview) โดยแบบสัมภาษณ์ รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-Depth Interview) กบัผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Information)  

2. ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนของการเขา้ปฏิบติัธรรมหลายๆ สาํนกัปฏิบตัิ เพื�อทาํ

การเปรียบเทียบความพึงพอใจ และจะไดไ้ปปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนัได ้ 

3. ควรศึกษาเทคนิคเพิ�มเติม หรือดา้นอื�นๆ ที�มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนของการเขา้ 

ปฏิบติัธรรม เพื�อใหไ้ดเ้ทคนิคที�เป็นไปในทางเดียวกนั 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจัยเชิงปริมาณวตัถุประสงค ์1. เพื�อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

องค์การบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนต้องการขององค์การบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  

จงัหวดัจนัทบุรี  �. เพื�อศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี  โดยจาํแนก เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  รายไดต่้อเดือน  กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  ประชาชนชาย หญิง

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 350  คน  เครื�องมือที�ใชใ้นการ

วิจยัเป็นแบบสอบถาม  ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ 

(%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-

test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA 

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด(�̅= 4.52)     

คือ ภาวะผูน้าํแบบเนน้ความสาํเร็จ ระดบัมากที�สุด  (�̅= �.��)  ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วมระดบัมากที�สุด
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(�̅= 4.54)  ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุนระดบัมาก  (�̅= �.��)  ภาวะผูน้าํแบบบงการ ระดบัมาก  (�̅= 4.47)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อายุ  การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  

รายได้ มีผลต่อภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนต้องการขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั

0.05  
 

คาํสําคัญ:  ภาวะผูน้าํ,  ผูบ้ริหาร,  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 

Abstract  

This research is a quantitative research. Objective 1, to study the level of the leadership of the 

administrative organization administrators that people want of the Ramphan Subdistrict 

Administrative Organization, Tha Mai District, Chanthaburi Province. And 2, to study the leadership 

of the administrative organization administrators that people want of the Ramphan Subdistrict 

Administrative Organization, Tha Mai District, Chanthaburi Province by classifying sex, age, 

education level, duration of work, monthly income. The sample group used in this study, 380 people 

in Ramphan Subdistrict Administrative Organization, Tha Mai District, Chanthaburi Province. The 

research tool was a questionnaire. The data were analyzed by using a computer software, percentage 

(%), mean (�̅ ), standard deviation (S.D) and hypothesis testing with independent sample t-test. And 

comparing the relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA.  

The research results were found that leadership of the administrative organization 

administrators that people want of the Ramphan Subdistrict Administrative Organization, Tha Mai 

District, Chanthaburi Province. Overall, at the highest level (�̅  = 4.52) is the leadership focus on 

success was highest level (�̅  = 4.57), participatory leadership was highest level (�̅  = 4.54), 

supportive leadership was high level (�̅  = 4.48) and mastermind leadership was high level (�̅  = 

4.47). Hypothesis test results it were found that personal factors, such as sex, age, education, work 

experience, income were an affects on the leadership of the administrative organization administrators 
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that people want of the Ramphan Subdistrict Administrative Organization, Tha Mai District, 

Chanthaburi Province was no different. With statistically significant at the 0.05 level. 

 

Keywords: leadership, administrators, subdistrict administrative organization 

 

บทนํา 

 หน้าที�ของนักบริหารที�สําคัญประการหนึ� ง คือ การโน้มน้าวผู ้ใต้บังคับบัญชาสามารถ

ปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้รวมถึงการทาํหนา้ที�เป็น หัวหน้างาน การจูงใจและการ

สื�อขอ้ความ และยงัครอบคลุมถึงการตรวจสอบผลงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา laohavichien. (2002 : 6) จึง

อาจกล่าวไดว้่า ผูบ้ริหารที�มีภาวะผูน้าํเป็นปัจจยัสาํคญัสาํหรับองคก์ารทุกประเภท เนื�องจากองคก์ารจะมี

ความเจริญรุ่งเรื� องหรือตกตํ�าหรือไม่เพียงใด สาเหตุหนึ� งมาจากการที�ผูบ้ริหารนั� น มีภาวะผูน้ํามาก

เพียงใด (Juito (2003 : 147) การบริหารองค์การจะต้องเกี�ยวข้องกับหลักการบริหารหลายประการ 

โดยเฉพาะองคก์ารที�มีขนาดใหญ่ สายการบงัคบับญัชา ยาวมากและเป็นงานบริการที�ตอ้งเกี�ยวขอ้งกบั

ประชาชน ดงันั�นภาวะความเป็นผูน้าํหรือผูบ้ริหารจึงเป็นบทบาทต่อการพฒันาองคก์ารและ การจดัการ

ทุกระดบั ทั�งในภาครัฐ เอกชน ระดบัโลก ระดบัชาติ และทอ้งถิ�น จะตอ้งเป็นผูที้�มีความรู้ ความสามารถ 

มุ่งมั�น ขยนั ซื�อสัตย ์โปร่งใส กลา้ที�จะตดัสินใจ มีความตั� งใจที�จะแกปั้ญหาได ้อดทนและต่อเนื�อง มี

ความเป็นผูน้าํที�เรียกว่า “ภาวะผูน้ํา (Leadership)” มาใช้ในการบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค ์ใน

ระดบัทอ้งถิ�น นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีความสําคญัเป็นอยา่งยิ�งต่อการบริหารงานทอ้งถิ�น แต่

อยา่งไรก็ตามยงัมีรายงานศึกษาหลายเรื�องที�ยืนยนัคุณสมบติัอย่างหนึ� งในประเด็นภาวะผูน้าํของนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงัเช่นผลการศึกษาของ Lomsi (2011 : 68) พบว่า คุณลกัษณะที�พึงประสงค์

ของประชาชนที�มีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความเป็นผู ้นํา ผล

การศึกษาของ Maneereuang (2012 : 53) พบว่า คุณสมบติัของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล อยู่ใน

ระดบัมาก คือ คุณลกัษณะของความเป็นผูน้าํ การศึกษา 

 ฉะนั�น ผูน้าํที�เหมาะสมของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จึงมี บทบาทอยา่งมากต่อการ

ดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นทั� งทางตรง และทางออ้ม โดยในการพฒันาทางการเมือง

ท้องถิ�นและการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ลักษณะส่วนตัวของผูบ้ ริหาร รวมทั� งการปรับ

เปลี�ยนแปลง พฤติกรรมการทํางานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นให้สอดคล้องกับ 

สถานการณ์ จึงมีความสําคญัเป็นอย่างมาก นอกจากนั�นองค์กรปกครองส่วน ทอ้งถิ�นมีฐานะเป็นนิติ
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บุคคลที�กระจายอยู่ทั�วทั�งประเทศจึงตอ้งมีความเขม้แข็ง พฒันาตนเอง จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�ตอ้ง

ปรับบทบาทการบริหาร การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ให้สามารถบรรลุสําเร็จตาม

วตัถุประสงค์ ที�กาํหนดไว ้อย่างมีประสิทธิภาพ Prasertsri (2001 : 24) นอกจากนั� น Petrick and Furr 

(1995: 69) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของผูน้ําการเปลี�ยนแปลงสมัยใหม่ ไว้ดังนี�  1) เป็นผูฝึ้กสอน ผู ้

เอื� ออ ํานวย เป็นครู และพี� เลี� ยงแก่บุคลากรในองค์การ2) ผู ้นําต้องร่วมกับทุกคนในการสร้าง 

วตัถุประสงควิ์สัยทศัน์ ค่านิ ยม ความเชื�อของ องคก์ารขึ�นแลว้ใชก้ารยดึมั�นต่อวตัถุประสงคแ์ละค่านิยม

ดงักล่าวเป็นเครื�องมือใน การควบคุ ม3) มุ่งให้เกิดการร่วมมือกนัเองภายในองค์การด้วยการลดความ

ขัดแยง้ และให้บุคลากรหันไปแข่งขันกับภายนอก 4) เปิดกว้างการสื� อสารและการเข้าถึง ข้อมูล

สารสนเทศอย่างทั�วถึง 5) มีความคิดเป็นเจา้ของร่วมกนัของทุกคน 6) ส่งเสริมให้แต่ละคนทาํงานแบบ

พึ�งพาอาศัยกนัในรูปแบบทีมงาน และ 7) ต้องคิด เสมอว่า พนักงานเป็นสินทรัพยที์�มีค่าสูงสุดของ

องคก์าร 

จากที�กล่าวมาขา้งตน้ การที�องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีผูน้าํที�ดี ก็จะส่งผลในทิศทางที�ดีต่อ

การแกปั้ญหาต่างๆ ขององคก์ารที� มี อยูม่ากมายดงันั�นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารในองคก์รปกครองทอ้งถิ�น

จึงมีความสําคญัเป็นอย่างมาก เพราะลักษณะภาวะผูน้ําจะส่งผลโดยตรงต่อการกาํหนดทิศทางการ

พฒันาของ องค์การที�ผูน้าํนั�นปฏิบติัหน้าที�อยู่ ดังนั� นงานวิจยันี� จึงเป็นการศึกษาเพื�อนาํเสนอ ลกัษณะ

ภาวะผูน้าํที�ส่งผลต่อการพฒันาองคก์าร ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ลกัษณะภาวะผูน้าํที�ดีจะตอ้งมี

ลกัษณะอยา่งไรจึงจะเหมาะสมที�จะเป็นผูบ้ริหาร องคก์รปกครองทอ้งถิ�นได ้

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ไวด้งันี�  

1. เพื�อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนต้องการของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี   

2. เพื�อศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลราํพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี  โดยจาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  รายไดต่้อเดือน 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

1. ลักษณะสําคัญของผู้นํา 

Ketsakorn (2001 : 68-69) กล่าวว่าผูน้าํมีลกัษณะสาํคญั ดงันี�  

1. ด้านคุณสมบติัส่วนตวัของผูน้าํ ไดแ้ก่ ผูน้าํที�มุ่งแสวงหามรรควิธีที�จะนาํผูร่้วมงานให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์องหน่วยงานตามที�กาํหนดไว ้

2. การแสดงออกในรูปของพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์กับผู ้ร่วมงาน

ความสามารถในการตัดสินใจ กล้าคิด กล้าทํา มีความรับผิดชอบและมีวิสัยทัศน์ที�กวา้งไกลเพื�อ

ก่อใหเ้กิดผลในแง่ของความมีพลงัอาํนาจและอิทธิพลต่อผูร่้วมงาน 

3. การแสดงออกซึ� งศกัยภาพ สถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปผูน้าํที�มีความเป็นผูน้าํสูงจะตอ้ง

สามารถแสดงบทบาทในการนาํดว้ยบารมี และความมีอิทธิพลเหนือกลุ่มบุคคลอื�นไดใ้นทุกสถานการณ์ 

4. ความเป็นผูน้าํเป็นสิ�งที�ฝึกฝนอบรมพฒันาใหเ้กิดขึ�นไดจ้ากประสบการณ์การเรียนรู้ดงัเช่น ผู ้

นาที�สาํเร็จการอบรมจากสถาบนัพฒันาผูบ้ริหาร หรือผูน้าที�ผ่านการอบรมในสาขาวิชาเฉพาะ มีความรู้

ความชาํนาญในดา้นเทคนิคสูง (Technical Skill) เป็นที�ยอมรับของกลุ่ม เป็นตน้ 

5. ผูน้าํที�ดีจะตอ้งสามารถสร้างความจงรักภกัดีให้เกิดในจิตสานึกของบุคลากรต่อหน่วยงาน 

สร้างความพึงพอใจดว้ยการใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ที�ใหเ้กิดขึ�นแก่ผูร่้วมงานได ้จนสามารถสร้างทีมงานได้

อยา่งมั�นคง 

2. ทฤษฎเีกี�ยวกับความเป็นผู้นํา 

Tiyao (2001 : 190-192) ไดอ้ธิบายถึงทฤษฎีเกี�ยวกบัความเป็นผูน้าํไวด้งันี�  

1. ความเป็นผูน้าํที�ถือตามแนวพฤติกรรม (Leadership Behavior Approach) เป็นการเนน้การ

กระทาํของผูน้าํมากกว่าลกัษณะของผูน้าํ โดยการระบุแบบของพฤติกรรมและวิธีการที�ผูน้าํเอามาใชใ้ห้

เหมาะกบังานและพฤติกรรมของผูต้าม สมมติฐานที�ใชเ้ป็นแนวการศึกษาก็คือผูน้าที�ประสบผลสาํเร็จจะ

มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากผูน้าํที�ไม่ประสบผลสาํเร็จอยา่งไร การศึกษาแนวพฤติกรรมนี� ไดมี้การ

ดาํเนินการที�มหาวิทยาลยัไอโอวาโอไฮโอ มิชิแกน และนกับริหารที�มีชื�ออีก 2 กลุ่ม คือกลุ่ม Robert 

Tannenbaum และกลุ่มของ Robert R. Blake ซึ�งมีรายละเอียด ดงันี�  

การศึกษาที�มหาวิทยาลยัไอโอวา การศึกษาเรื�องนี� ไดด้าํเนินการมาตั�งแต่ปลายปีค.ศ. 1930 โดย 

Ronald Lippitt และ Ralph K. White ภายใตก้ารดูแลของผูอ้าํนวยการวิจยัชื�อ KurtLewin ที�มหาวิทยาลยั



   

 248 

ไอโอวา การศึกษาเน้นพฤติกรรมผู ้นําหรือแบบผู ้นํา 3 แบบ คือ ผู ้นาแบบเผด็จการ ผู ้นําแบบ

ประชาธิปไตย และผูน้าํแบบเสรี ว่าผูน้าํแบบใดก่อใหค้วามสาํเร็จมากที�สุด 

ผูน้ําแบบเผด็จการ (Autocratic Leader) เป็นผูน้าที�มีพฤติกรรมเน้นการตัดสินใจแต่ผู ้เดียว

กาํหนดวิธีทาํงานเอง จาํกดัการมีส่วนร่วมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใชข้อ้มูลที�ไดจ้ากการทาํงานในเชิงลบ 

ผูน้าํแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) เป็นผูน้าํที�มีแบบการทาํงานโดยใหก้ลุ่มมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ ใหก้ลุ่มเป็นผูก้าํหนดวิธีการทาํงานเอง ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย

การประเมินผลงาน โดยใช้ขอ้มูลที�ได้ไปในทางบวก ผูน้าํแบบเสรี(Laissez-faire Leader) เป็นผูน้าํที�มี

พฤติกรรมให้กลุ่มมีเสรีเต็มที�ในการจดัหาเครื�องมือ วตัถุ วิธีการทาํงาน ขาดความเป็นผูน้าํ หลีกหนีการ

ให้ขอ้มูลผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที�มีผูน้าํแบบเสรีไดผ้ลการปฏิบติังานตํ�ากว่ากลุ่มผูน้าํแบบเผด็จการ

และแบบประชาธิปไตย ซึ� งไดป้ริมาณงานเท่ากนัทั�งสองกลุ่ม คุณภาพงานและความพอใจในการทาํงาน

ที�ดีที�สุดตกอยู่กบักลุ่มที�ผูน้าํแบบประชาธิปไตย เมื�อศึกษาต่อมาก็พบว่าบางครั� งผลการปฏิบตัิงานใน

กลุ่มที�มีผูน้าํแบบประชาธิปไตยสูงกว่ากลุ่มที�มีผูน้าํแบบเผด็จการ แต่บางครั� งผลการปฏิบติังานของกลุ่ม

ที�มีผูน้าํแบบประชาธิปไตยตํ�ากว่ากลุ่มที�มีผูน้าแบบเผด็จการแต่ความพอใจในการทาํงานของกลุ่มที�มีผู ้

นาแบบประชาธิปไตยโดยสูงกว่ากลุ่มที�มีผูน้าแบบเผด็จการการศึกษาความต่อเนื�องของพฤติกรรมผูน้า 

(Continuous of Leader Behavior) ต่อมานักศึกษาทางการบริหาร 2 คนคือ Robert Tannenbaum และ

Warren H.Schmidt ไดเ้สนอผลการศึกษาพฤติกรรมความเป็นผูน้าที�เกิดขึ�นต่อเนื�องตั�งแต่แบบเผด็จการ 

หรือเน้นที�หัวหน้า (Boss-Centered) ไปจนถึงแบบประชาธิปไตยหรือเน้นที�ลูกน้อง (Subordinate-

Centered) หรือกลบักนัว่ามี7 พฤติกรรม คือ 

1. ผูบ้ริหารตดัสินใจเองและนาํมาใช ้

2. ผูบ้ริหารบอกก่อนว่าจะตดัสินใจอยา่งไรแลว้จึงตดัสินใจ 

3. ผูบ้ริหารเสนอความคดิเห็นแลว้รับฟังขอ้เสนอแนะก่อนตดัสินใจ 

4. ผูบ้ริหารตดัสินใจแต่มีเงื�อนไขว่าอาจเปลี�ยนแปลงได ้

5. ผูบ้ริหารเสนอปัญหารับฟังขอ้เสนอแนะแลว้ตดัสินใจ 

6. ผูบ้ริหารกาํหนดขอบเขตแลว้มอบหมายให้กลุ่มตดัสินใจ 

7. ผู ้บ ริหารอนุญาตให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาดําเนินงานภายใต้ขอบเขตที� ก ําหนดขึ� นโดย

ผูบ้งัคบับญัชา 

ผูศึ้กษาได้เสนอแนะว่า พฤติกรรมการตดัสินใจของผูน้าํจะไดม้ากนอ้ยเพียงใดในแต่ละอย่าง

ของทั� ง 7 พฤติกรรม ย่อมขึ� นอยู่กับตัวผูน้ํา ผูใ้ต้บังคับบัญชาและสถานการณ์เป็นสําคัญ พร้อมทั� ง



   

 249 

เสนอแนะเพิ�มเติมว่า ในระยะยาวผูน้าควรเพิ�มการใชพ้ฤติกรรมในทางเน้นที�ลูกน้องมากขึ�น เพื�อเพิ�ม

คุณภาพการตดัสินใจ การทาํงานเป็นทีม การจูงใจ ขวญัในการทาํงาน และการพฒันาบุคลากร 

3. ความสําคญัของการปกครองท้องถิ�น 

การปกครองทอ้งถิ�นจะเน้นการกระจายอาํนาจในการปกครอง โดยใหม้ีความสอดคลอ้งกบัการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสําคัญ ซึ� งสามารถสรุป

ความสาํคญัของการปกครองส่วนทอ้งถิ�นได ้ดงันี�  Poungngam. (2005.: 25) 

1. การปกครองท้องถิ�นถือเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็น

สถาบนัฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ทาให้เกิดความคุน้เคยในการใชสิ้ทธิและหน้าที�

พลเมือง อนัจะนาไปสู่ความศรัทธาเลื�อมใสในระบอบประชาธิปไตย 

2. การปกครองท้องถิ�นจะทาให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง เพราะเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้เขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ� งจะทาให้ประชาชนเกิดจิตสานึกในความสําคญัของ

ตนเองต่อทอ้งถิ�น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค ปัญหา และช่วยกนัแกไ้ขปัญหาของทอ้งถิ�นของ

ตนเอง 

3. การปกครองท้องถิ�นสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ�นตรงเป้าหมายและมี

ประสิทธิภาพ 

4. การปกครองทอ้งถิ�นจะเป็นแหล่งสร้างผูน้าํทางการเมืองในขั�นตน้ก่อนที�จะกา้วไปสู่การเป็น

นกัการเมืองในระดบัชาติต่อไป 

5. การปกครองทอ้งถิ�นสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการพฒันาชนบทแบบพึ�งตนเองซึ�งเป็นแนวคิดที�จะ

ไดรั้บการขานรับมากที�สุดในยคุปัจจุบนั 

4. ทฤษฎกีารปกครองท้องถิ�น 

การปกครองท้องถิ�นมุ่งหวงัให้ประชาชนได้รับบริการและมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�นในทุกด้าน 

ดงันั�นแนวคิดในการบริหารจดัการเพื�อให้เกิดผลตามที�ตอ้งการจึงตอ้งใช้แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ มา

เป็นหลักในการดาเนินการ ซึ� ง Iamsumang. (1999  : 21-23) ได้กล่าวถึงทฤษฎีที� เกี�ยวข้องกับการ

ปกครองทอ้งถิ�นไวด้งันี�  

1. ทฤษฎีเกี�ยวกบัสังคมวิทยา ปัจจยัทางสังคมวิทยามีอิทธิพลต่อการปกครองทอ้งถิ�นในอนัที�จะ

ส่งเสริมจิตสานึกและความรู้สึกร่วมกนัในการพฒันาทอ้งถิ�นใหดี้ยิ�งขึ�น ซึ� งทฤษฎีเกี�ยวกบัสังคมวิทยาจะ

อธิบายถึงการพัฒนาการของการปกครองท้องถิ�นของแต่ละท้องถิ�นด้วย โดยพยายามมุ่งเน้นว่า

ความรู้สึกผูกพันในพื�นที�นั� นมักจะมาจากบุคคลที�อยู่ในพื�นที�นั� นเป็นสําคัญ หรืออาจกล่าวได้ว่า



   

 250 

แนวความคิดในการปกครองท้องถิ�นนั� นมุ่งที�จะสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ� งขององค์การบริหาร

ทอ้งถิ�นให้มากที�สุด ดงันั�นแนวความคิดในการปกครองทอ้งถิ�นจึงไดรั้บอิทธิพลมาจากทฤษฎีเกี�ยวกบั

สงัคมวิทยา 

2. ทฤษฎีเกี�ยวกบัเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการปกครองท้องถิ�นในอนัที�จะ

ตอบสนองต่อการแกปั้ญหาและความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ�น กล่าวคือประชาชนในแต่ละ

ทอ้งถิ�นจะมีวิถีชีวิตที�แตกต่างกนัไปตามลกัษณะสภาพของชุมชนนั�น ๆ เช่นสภาพทอ้งถิ�นที�เป็นชุมชน

ชนบท ประชาชนจะมีชีวิตค่อนขา้งยากจน ขาดการพฒันาในดา้นต่าง ๆแต่ถา้สภาพทอ้งถิ�นที�เป็นชุมชน

เมืองมีวิถีชีวิตของประชาชนก็จะเป็นแบบชีวิตการทาํงาน ดงันั�นปัจจยัทางเศรษฐกิจจึงเป็นตวักาํหนด

บทบาทและหนา้ที�ทางสังคม ซึ� งมีผลทาให้ลกัษณะประเภทของปัญหาและความตอ้งการของประชาชน

แตกต่างกันไป การปกครองส่วนทอ้งถิ�นจึงเป็นเครื�องมือที�จะตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความ

ตอ้งการของประชาชนในดา้นเศรษฐกิจ 

3. ทฤษฎีเกี�ยวกบัภูมิศาสตร์ปัจจยัทางภูมิศาสตร์จะมีอิทธิพลต่อการจดัรูปแบบและโครงสร้าง

การปกครองทอ้งถิ�นกล่าวคือ ในกรณีที�มีอาณาเขตกวา้งขวาง แต่มีความหนาแน่นของประชากรน้อย 

การจัดรูปแบบของการปกครองทอ้งถิ�นก็อาจเป็นไปแบบหนึ� ง และในกรณีที�มีอาณาเขตกวา้งขวางมี

ความหนาแน่นของประชากรมากก็อาจเป็นอีกแบบหนึ�งโดยทั�วไปสภาพทางภูมิศาสตร์จะแบ่งอาณาเขต

ของท้องถิ�นใน 3 ลักษณะ คือ เขตทอ้งถิ�นที�เป็นชุมชนชนบทเขตทอ้งถิ�นที�เป็นชุมชนเมือง และเขต

ทอ้งถิ�นกึ� งชุมชนเมือง และชนบท ซึ� งสภาพทอ้งถิ�นดงักล่าวจะเป็นตวักาํหนดรูปแบบและโครงสร้าง

ของการบริหารการปกครองทอ้งถิ�น 

4. ทฤษฎีเกี�ยวกบักฎหมาย การปกครองส่วนทอ้งถิ�นนั�นถา้พิจารณาถึงลกัษณะสําคญัจะเห็นว่า

การจัดรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ�นในฐานะเป็นนิติบุคคลซึ� งจัดตั� งขึ� นโดยกฎหมายแยกจาก

ส่วนกลางมีขอบเขตการปกครองที�แน่นอนและมีคณะผูบ้ริหารไดรั้บการเลือกตั� งมาจากประชาชนใน

ทอ้งถิ�นนั�น ดงันั�น อาจกล่าวได้ว่าระบบการบริหารการปกครองทอ้งถิ�นมีลกัษณะที�เป็นไปตามตวับท

กฎหมายที�กาํหนดไว ้

5. ทฤษฎีเกี�ยวกบัการเมืองการปกครองทอ้งถิ�นจะเกี�ยวกบัการเมืองโดยตรง กล่าวคือการบริหาร

การปกครองทอ้งถิ�นจะเกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรผลประโยชน์ และคุณค่าทางสังคมอย่างทั�วถึงและเป็น

ธรรมเน้นกระบวนการแสวงหาอาํนาจในทอ้งถิ�น ซึ� งคณะผูบ้ริหารของหน่วยการปกครองทอ้งถิ�นจะ

ไดรั้บเลือกตั�งมาจากประชาชนในทอ้งถิ�นนั�น คณะผูบ้ริหารดงักล่าวจาเป็นที�จะตอ้งผ่านกระบวนการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนซึ� งได้แก่การเลือกตั� งการมีกิจกรรมเกี�ยวกบัพรรคการเมือง การ
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จดัตั� งและรวมกลุ่มผลประโยชน์ การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของประชาชน ดงันั�นการ

ปกครองส่วนท้องถิ�น จึงเกี�ยวขอ้งกับแนวความคิดและกระบวนการทางการเมือง ซึ� งแนวความคิด

ดังกล่าวทาให้การปกครองท้องถิ�นเป็นพื�นฐานการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยใน

ระดบัชาติต่อไป 

6. ทฤษฎีเกี�ยวกบัการบริหารการปกครองทอ้งถิ�นอาจถือไดว้่าเป็นเรื�องเกี�ยวขอ้งกบัการบริหาร 

กล่าวคือ เมื�อเกิดองคก์รตามกฎหมายการบริหารองคก์รดงักล่าวจึงเป็นสิ�งจาเป็นและตอ้งอาศยัหลกัการ 

และแนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารมาประยุกต์ใช้ เพื�อให้การบริหารงานการปกครองส่วนทอ้งถิ�น

บรรลุวตัถุประสงค์ที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารและการเมืองนั�นไม่สามารถแยกออก

จากกนัไดอ้ยา่งเด็ดขาด การเมืองและการบริหารเปรียบเสมือนคนละหนา้ในเหรียญเดียวกนั ดว้ยเหตุผล

ดงักล่าวจึงทาให้ทฤษฎีเกี�ยวกบัการบริหารจึงเป็นเครื�องมือในการปกครองทอ้งถิ�นให้บรรลุเป้าหมายที�

กาํหนดไว ้

จากการศึกษาทฤษฎีการปกครองทอ้งถิ�นทั�ง 6 ทฤษฎีจะพบว่า แมแ้ต่ละทฤษฎีมีหลกัการและ

แนวคิดที�แตกต่างกนั เช่น ทฤษฎีดา้นสังคมวิทยาจะเป็นพื�นฐานของการสร้างความรู้สึกเป็นอนัหนึ�งอนั

เดียวกนัของประชาชนในทอ้งถิ�นเพราะการพฒันาทอ้งถิ�นตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายจึง

จะทาํให้งานประสบความสําเร็จ ทฤษฎีด้านเศรษฐกิจ จะเกี�ยวข้องกับปัญหาต่าง ๆซึ� งสอดคลอ้งกับ

หลกัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�มุ่งจะแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นในทอ้งถิ�นทฤษฎีเกี�ยวกบัภูมิศาสตร์

จะเป็นประโยชน์ในดา้นการจดัระบบการปกครอง การกาํหนดแผนในการดูแลรับผิดชอบต่อประชาชน

ให้ได้รับความสุขและความสะดวกมากที�สุด ทฤษฎีเกี�ยวกบักฎหมาย จะตอบสนองต่อการปกครอง

ทอ้งถิ�นที�ชัดเจน กล่าวคือ เมื�อประชาชนมาอยู่ร่วมกนัเป็นสังคม จะตอ้งมีกฎหมายมาเป็นหลกัในการ

ปกครอง โดยเฉพาะกฎหมายเกิดจากประชาชนโดยผ่านตวัแทนของทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นก็

จะทาํให้ประชาชนปฏิบติัตามกฎเกณฑ์นั�นดว้ยความเต็มใจ ทฤษฎีเกี�ยวกบัการเมือง จะเป็นการจดัสรร

ทรัพยากรที�มีอยู่อย่างจํากัดให้คุม้ค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที�สุด และทฤษฎีสุดท้ายที�

จาํเป็นในการดําเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ�น คือ ทฤษฎีเกี�ยวกับการบริหาร เป็นทฤษฎีที�

ผูป้กครองและผูไ้ด้ปกครองเองต้องมีความเข้าใจร่วมกันในบทบาทหน้าที�ของแต่ละฝ่ายเพื�อการ

บริหารงานที�มีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์ที�ตั� งไว ้แมทุ้กทฤษฎีจะมีความแตกต่างกัน แต่ทุก

ทฤษฎีจะมีความเกี�ยวขอ้งและสัมพนัธ์กนัอยา่งชดัเจน Buakeaw. (2006 : 27) 
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ดงันั�นถา้ตอ้งการให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นสามารถดาเนินการไปไดอ้ยา่งดีทุกฝ่ายตอ้งให้

ความสาํคญักบัทฤษฎีดงักล่าว โดยนาํไปประยกุตใ์ห้เหมาะสมกบัองคก์รของตนเองให้มากที�สุดกจ็ะทาํ

ใหอ้งคก์รทอ้งถิ�นมีการพฒันาตามเป้าหมายที�ไดต้ั�งไว ้

 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจยัศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชน

ตอ้งการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี รวมทั�งเอกสารงานวจิยัที�

เกี�ยวขอ้งที�มา Nuamchit (2015)แลว้นาํมารวบรวมเป็นกรอบแนวคิด ดงันี�  

 

          ตวัแปรตน้                                                             ตวัแปรตาม 

    Independent  Variables                                      Dependent  Variables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ปัจจยัดา้นบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

-ประสบการณ์ทาํงาน 

-รายไดต่้อเดือน 

 

 

ภาว ะผู ้นําขอ งผู ้บ ริห ารอ งค์ก าร

บ ริ ห าร ส่ ว น ตําบ ล ที� ป ร ะ ช า ช น

ต้องการขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จังหวดั

จนัทบุรี 

-ภาวะผูน้าํแบบบงการ   

-ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุน  

- ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม 

- ภาวะผูน้าํแบบเนน้ความสาํเร็จ 

ภาพที� �   กรอบแนวคิดการวิจยั 
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วิธีดาํเนินการวจิยั 

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

        ประชากรคือ ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลราํพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี 

จาํนวนครัวเรือน 899 ครัวเรือน จาํนวน �� หมู่บา้น ประชากรจาํนวน  2,868  คน (ขอ้มูล : จาก จปฐ. ปี 

2559 วนัที� 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559)  กลุ่มตวัอยา่งเป็นชายหรือผูห้ญิง จาํนวน �� หมู่บา้น ใชว้ิธีการ

สุ่มอยา่งง่ายแบบแบ่งชั�นกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane) ที�ระดบันยัสาํคญั 

.05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 350 คน และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling)  

(Kritpreedaborisut (1997). 

       2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

              เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  เครื�องมือที�ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือ โดยสร้างขึ�น

จากการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  � ตอน ดังนี�  ตอนที� � เป็น

แบบสอบถามลักษณะปลายปิดเกี�ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วย 

ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ทาํงาน  รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง

องค์การบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จังหวดัจันทบุรี  ตอนที� �  แบบสอบถาม  ภาวะผูน้าํ

ของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอ

ท่าใหม่  จังหวดัจนัทบุรี  ภาวะผูน้าํแบบบงการ  ภาวะผูน้าํแบบสนับสนุน  ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม  

ภาวะผูน้าํแบบเน้นความสําเร็จ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 

ของ Likert โดยเรียงจากมากที�สุดไปหาน้อยที�สุด  ตอนที� 3 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาเกี�ยวกบั

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการขององค์การบริหารส่วนตาํบล

รําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี   

การตรวจสอบเครื�องมือเพื�อวดัความเชื�อมั�นโดยผูเ้ชี�ยวชาญ � คนได้ค่าทดสอบโดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ� แอลฟ่าของครอนบคัสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’sAlpha Coefficient) ได้

ค่าความเชื�อมั�นของเครื�องมือเท่ากบั .97  

      �. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมดว้ยตนเองและทาํหนงัสือเพื�อขอความอนุเคราะห์ถึงทาํหนงัสือขอความ 

ร่วมมือ ในการจดัเก็บขอ้มูลจากสาํนกับณัฑิตวิทยาลยั ของมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ เพื�อขอความ

ร่วมมือถึงนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั  
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อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี  ผูวิ้จยัไดต้ิดต่อกลุ่มตวัอยา่งเพื�อแจกแบบสอบถามเป็นรายวนั เพื�อขอ

ความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื�อนาํไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปต่อไป สาํหรับ

การเกบ็ขอ้มูล 

   �. การวเิคราะห์ข้อมลู 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสําเร็จรูป มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และ

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA เพื�อนําไปใช้

วิเคราะห์กบัแบบสอบถาม 

 

ผลการวจิัย 

การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที�ตอบแบบสอบถามเรื�อง ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการขององค์การบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจันทบุรี 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั�งหมด  จาํนวน ��� คน  คิดเป็นร้อยละ ���  เป็นเพศชายจาํนวน ��� คน 

คิดเป็นร้อยละ  ��.��  และเพศหญิง จาํนวน  ���  คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.��  ประชาชนส่วนใหญ่อาย ุ

31-45 ปี จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ  ��.��  ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรีจาํนวน 147 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.00 ประชาชนส่วนใหญ่ปฏิบติังาน มากกว่า � ปี

จาํนวน �75 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน �.001-

10,���บาท จาํนวน ���  คน คิดเป็นร้อยละ ��.��  

วตัถุประสงคข์อ้ที� 1 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด(�̅= 4.52)     

คือ ภาวะผูน้าํแบบเนน้ความสาํเร็จ ระดบัมากที�สุด  (�̅= �.��)  ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วมระดบัมากที�สุด

(�̅= 4.54)  ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุนระดบัมาก  (�̅= �.��)  ภาวะผูน้าํแบบบงการ ระดบัมาก  (�̅= 4.47)    

วตัถุประสงคข์อ้ที� �  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ  อาย ุ 

การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  รายได ้มีผลต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�
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ประชาชนตอ้งการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรีไม่แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั�.��  

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ การศึกษา   

ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน  รายได้ มีผลต่อภาวะผู ้นําของผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลที�

ประชาชนตอ้งการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี ที�แตกต่างกนั  

ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Panpasorn. (2011). ที�กล่าวว่า  “ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจยัที�มี

อิทธิพลต่อพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยความพึงพอใจในการปฏิบติังานจึงเป็นความรู้สึกของบุคคลที�

ชอบหรือพอใจงานที�ทาํในดา้นต่างๆซึ� งปัจจัยส่วนบุคคลที�ต่างกนัจะสะทอ้นถึงความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน” โดยมีผลการศึกษาในความสัมพนัธ์แต่ละดา้น  ดงันี�  

�.สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ พบวา่ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี 

มีความคิดเห็นในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั เป็นการยอมรับHO หรือปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศที�

แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชน

ตอ้งการขององค์การบริหารส่วนตาํบลรําพัน  อาํเภอท่าใหม่  จังหวดัจันทบุรี  ไม่แตกต่างกนั ระดับ

นยัสาํคญัที� �.�� 

2. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อภาวะผูน้าํของ 

ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่า

ใหม่  จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันระดับนัยสําคัญที�  �.�� ภาวะผู้นําแบบบงการ  ภาวะผู ้นําแบบ

สนบัสนุน  ภาวะผูน้าํแบบเนน้ความสาํเร็จ  

3. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อภาวะ 

ผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการขององค์การบริหารส่วนตาํบลรําพนั  

อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรีแตกต่างกนัระดบันัยสาํคญัที� �.�� ภาวะผูน้าํแบบบงการ  ภาวะผูน้าํแบบ

เนน้ความสาํเร็จ 

4.  สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคล ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อ

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการขององค์การบริหารส่วนตาํบล

รําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จังหวดัจันทบุรีแตกต่างกันระดับนัยสําคญัที� �.�� ด้านภาวะผูน้ําแบบบงการ  

ภาวะผูน้าํแบบเนน้ความสาํเร็จ 
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5. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคล รายได้ ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

องค์การบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนต้องการขององค์การบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  

จงัหวดัจนัทบุรีแตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.��  ภาวะผูน้าํแบบบงการ  ภาวะผูน้าํแบบเนน้ความสาํเร็จ 

 

อภปิรายผล 

สมมติฐานที� �.ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลที�ประชาชนต้องการของ 

องค์การบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จังหวดัจันทบุรีอยู่ในระดบัที�แตกต่างกัน  

สามารถอภิปรายผลได้ดงันี� 

ผลการวิจัย เรื� อง ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลรําพัน  อาํเภอท่าใหม่  จังหวดัจันทบุรี  กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัโดย

เรียงลาํดับ ดังนี�  ภาวะผูน้าํแบบเน้นความสําเร็จ  ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม  ภาวะผูน้าํแบบสนับสนุน  

ภาวะผูน้าํแบบบงการ  ภาพรวมอยูใ่นระดบั มากที�สุด  มีประเด็นสาํคญัที�นาํมาอภิปรายผล ดงันี�  

�.� ภาวะผูน้าํแบบเนน้ความสําเร็จ  พบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�

ประชาชนต้องการขององค์การบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จังหวดัจันทบุรี โดยรวมมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที�สุด กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ผูบ้ริหารมีความคาดหวงัว่าผูอื้�นจะ

ปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Sathienwiraphap. (2007)ไดท้าํการวิจยั

เรื�อง ภาวะผูน้าํกบัความพึงพอใจในงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา : ศึกษากรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 6 

แห่ง ในเขตอาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัสูง ทั�งนี� เนื�องจากมีปัจจยันาํไปสู่ความพึงพอใจในงานซึ� งประกอบดว้ยปัจจยัที�เป็นตวัจูงใจ 

(Motivator) และปัจจัยที� ไม่ใช่ตัวจูงใจ(Dissatisfaction) ตามทฤษฎีสองปั จจัยของ Herzberg ซึ� ง

ประกอบดว้ยความสําเร็จ การยกย่องลกัษณะงาน ความรับผิดชอบ ความกา้วหน้า ความเจริญเติบโต 

นโยบายของหน่วยงาน การบังคับบัญชาความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา สภาพแวดล้อม ในการ

ปฏิบติังาน เงินเดือน ความสัมพนัธ์กบัเพื�อร่วมงานสถานภาพชีวิตส่วนตวัและความมั�นคง ความตอ้งการ

แบบภาวะผูน้าํของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พบว่า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาส่วนใหญ่มีความตอ้งการผูบ้งัคบับญัชาที�มี

ภาวะผูน้าํแบบทีมงานมากที�สุด รองลงมาคือการเดินแบบสายกลาง แบบสโมสร แบบยดึคาํสั�งและแบบ

ปล่อยตามสบาย 
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สมมติฐานที� �  ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลที�ประชาชนต้องการ 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลรําพัน  อําเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  เพศ อายุ ระดับการศึกษา  

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  รายได้  ที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อภาวะผู้นําที�แตกต่างกัน 

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการขององคก์ารบริหาร 

ส่วนตําบลรําพัน  อ ําเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน  รายได้  ที�แตกต่างกันมีความเห็นต่อภาวะผูน้ําที�แตกต่างกันมีความเห็นต่อภาวะผูน้ ําที�

แตกต่างกนัพบว่าเพศ  อาย ุ การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  รายได ้ มีค่า Sig นอ้ยกว่า �.��  ซึ� ง

เป็นการยอมรับสมมติฐาน เนื�องจากภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชน

ตอ้งการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําพนั  อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี  มีความคิดเห็นแต่ละดา้น

แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจยัของ (Arunyakanon, 2014) พบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ หรือการสร้างบารมี การสร้างแรงบนัดาลใจ การ

กระตุน้การใชปั้ญญา การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล มีการสื�อสารเพื�อเสริมสร้างความเขา้ใจในการ

พฒันานวตักรรมการบริการ การสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรเทศบาลเพื�อการพฒันานวตักรรมการ

บริการร่วมกนั การบริหารทรัพยากรที�เหมาะสมกบันวตักรรมการบริการ วตัถุประสงค์ในการสร้าง

นวตักรรมการบริการ การจดัการความรู้และขอ้มูลข่าวสารของนวตักรรมการบริการ กลยุทธ์ของการ

บริการดา้นนวตักรรมการบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยข์องเทศบาลเพื�อการพฒันา

นวตักรรมการบริการและงานวิจัยของ Nuamchit. (2015).)ภาวะผูน้าํที�มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ทาํงาน : กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี การวิจยัในครั� งนี�  มี

วตัถุประสงค์ เพื�อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้ําบุคลากร ต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ผูว้ิจัยได้ใช้

เครื� องมือเป็นแบบสอบถาม เพื�อเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างที�เป็นบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน

และลูกจา้งชั�วคราวของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ีราชมงคลธญับุรี จาํนวน 186 คน 

ค่าสถิติที� ใช้ ค่าร้อยละ ค่าความถี�  ค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test One-Way 

ANOVA และค่าสัมประสิทธิ� สหสมัพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัไม่

มีผลต่อความพึงพอใจในภาวะผูน้าํ และปัจจยัทางดา้นรูปแบบภาวะผูน้าํทั� ง 4 รูปแบบ คือ ภาวะผูน้าํ

แบบบงการ ภาวะผูน้าํแบบสนับสนุน ภาวะผูน้าํแบบส่วนร่วม และภาวะผูน้าํแบบเน้นความสําเร็จ มี

ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรใน 6 ดา้น คือ ดา้นความรู้สึก ดา้นความมั�นคง
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ในงาน ด้านเพื�อนร่วมงาน ด้านอตัราผลตอบแทน ด้านสภาพแวดลอ้ม และด้านความสมดุลในชีวิต

ส่วนตวั อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํของนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบล เนื�องจากในอนาคต

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกแห่งจะยกฐานะเป็นเทศบาลตาํบล ในขณะที�รัฐบาลส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค จะได้มีการถ่ายโอนภารกิจพร้อมทั�งงบประมาณและบุคลากร ลงมาที�ทอ้งถิ�นมากขึ�น ซึ� งอาจ

ส่งผลต่อการบริหารงานภายในองคก์ารของเทศบาลตาํบล ดงันั�นบทบาทการนาํองคก์ารจึงมีความสาํคญั

ต่อการบริหารงานของเทศบาลตาํบล 

2). เนื�องจากภาวะผูน้าํเป็นเรื�องของนามธรรม ซึ� งเป็นความรู้สึกของบุคคล ดงันั�นการวิจยัเชิง

ปริมาณอาจมีขอ้จาํกดัในบางเรื�อง ควรมีการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กนั 

3) ควรจะมีการศึกษาว่า ผูบ้ริหาร ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในปัจจุบนัมีลกัษณะภาวะ

ผูน้าํอยา่งไร และลกัษณะภาวะผูน้าํเหล่านั�น เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานหรือไม่ และถา้ผลการศึกษา 

พบว่าคุณลกัษณะภาวะผูน้าํบางอยา่งไม่เหมาะสมแลว้ จะไดห้าทางในการพฒันาต่อไปในอนาคต 

 

References  

Buntam Kritpreedaborisut. (1997). Research methodology in science. (7th ed.) Latest  update. 

Bangkok: Charoenphon. [in Thai] 

Chusak Lomsi. (2011). Public opinion on characteristics desirable of the Chief Executive of the  

Subdistrict Administrative Organization : A case study of Yang Tha Chaeng Subdistrict, 

Kosum Phisai District, Maha Sarakham Province. Office of Academic Resources and 

Information Technology, Rajabhat Maha Sarakham University. [in Thai] 

Kowit Poungngam. (2005). Local Government Thai : New principles and dimensions to the future.  

(5th ed.). Bangkok: Winyoochon. [in Thai] 

Kritsada Nuamchit. (2015). Leadership affecting job satisfaction : A case study of faculty of  

engineering Rajamangala University of Technology Thanyaburi. [in Thai] 

 

 



   

 259 

Lucha Sathienwiraphap. (2007). Leadership and job satisfaction of subordinates : A case study of  

Subdistrict Administration Organization 6 locations in Phrapradaeng District, Samutprakan 

Province. Thesis: Master of Public Administration (Local Government). Khon Kaen: 

Graduate School Khon Kaen University. [in Thai] 

Pochanart Buakeaw. (2006). Document for learning in Local Government Thai. Phetchaburi: Faculty  

of humanities and social sciences, Phetchaburi Rajabhat University. [in Thai/in other 

Ianguages] 

Payon Iamsumang. (1999).  Local Government Thai. Bangkok: Bansomdejchaopraya Rajabhat  

Institution. [in Thai] 

Petrick, J. A. & Furr, D. S. (1995). Total quality in managing human resources. Delray. Beach,Fla:  

St.Lucie Press. 

Rangsan Prasertsri. (2001). Leadership. Bangkok: Theera Film & Scitex Co., Ltd.[in Thai/in other  

Ianguages] 

Supannee Panpasorn. (2011). Factors affecting work efficiency and employee engagement : A case 

study of Siam Commercial Bank employees in Uttaradit Province, Phitsanulok Province and Phichit 

Province. Independent study: Master of Business Administration, Naresuan University. [in Thai] 

Supachai Maneereuang. (2012). Desirable Characteristics of Chief Executive of the Subdistrict  

Administrative Organization according to people's opinions of Wangluang Subdistrict, 

Selaphum District, Roi Et Province. Rajabhat Maha Sarakham University. [in Thai] 

Sanae Juito. (2003). Innovation administration: The new science of management. Modern  

Management Journal, 1(1), 35-43. [in Thai] 

Sanor Tiyao. (2001). Principles of administration. (2nd ed.) Bangkok: Thammasat University. [in Thai] 

Uthai laohavichien. (2002). Public Administration: Various subjects and dimensions (9th ed.).  

Bangkok. [in Thai] 

Yongyut  Ketsakorn. (2001). Leadership and motivation. Bangkok: 3K BOOKNET929-6719. 

 [in Thai] 

Yamane, Taro. ( 1967 ). Statistics : An Introductory Analysis. 2nd ed. New York : Harper  & Row 
 



   

 260 

การใช้หลกัของพทุธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�ห้าพึ�งพาตนเอง 

ของ เทศบาลเมือง  อาํเภอเมือง จงัหวัดจนัทบุรี   

The Use of Buddhist Principles to Promote the fifth Self-Reliant Community 

Enterprise in Town Municipality, Chanthaburi Province 

         

พรอุษา  โสอุบล1 / วิเชียร  วทิยอุดม2  

Pornausa   Soaubon / Wichian  Vitayaudom 
1-2สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์  

Master of Public Administration, Faculty of Arts and Sciences, Southeast Asia University 

                                             

บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค ์1) เพื�อศึกษาระดบัการใชห้ลกัพุทธศาสนา

ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�ห้าพึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  2) เพื�อศึกษาการใช้

หลกัพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�ห้าพึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จงัหวดัจนัทบุรีโดย

จาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  ประชาชน 

ชาย หญิง เทศบาลเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  จาํนวน 393 คน  เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  

แบบสัมภาษณ์ ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  

ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test 

และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA ผลการวิจัย

พบว่า การใชห้ลกัพุทธศาสนาในการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนที�ห้าพึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จงัหวดั

จนัทบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก(�̅= 4.20)  คือ มตัตญั�ุตา  ระดบัมาก(�̅= 4.39) ปุคลปโรปรัญ�ุตา  

ระดบัมาก  (�̅=4.32,) อตัถญั�ุตา ระดบัมาก  (�̅=4.24) อตัตญั�ุตา (�̅=4.18) ธัมมญั�ุตา  (�̅=4.17) 

กาลญั�ุตา(�̅=4.08)    ปริสัญ�ุตา(�̅= 4.00) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่

เพศ  อาย ุ การศึกษา อาชีพ  รายได ้มีผลต่อการใชห้ลกัพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�ห้า

พึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั�.��  

ผลการสัมภาษณ์ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นว่าการใช้หลักพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนที�ห้าพึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี มีความสําคญัที�สุด ดา้นมตัตญั�ุตา จากรู้จกั
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ประมาณ รู้จักพอดี พอเหมาะ พอควร เป็นสิ�งสําคญัในบริหารวิสาหกิจชุมชน การพฒันาชุมชนให้มี

คุณภาพทางจิตใจ พฤติกรรม และปัญญาด้วยพุทธธรรม คือหลักธรรมที�มีประสิทธิภาพ และทรง

ประสิทธิภาพ หากประยุกต์เขา้กนัอย่างลงตวั พุทธธรรมจึงจะสามารถทาํให้การพฒันาอย่างยั�งยืน ทั�ง

ทางโลกและทางธรรมคู่ขนานกนัไป เพื�อพฒันาชุมชนในสังคมไทยให้เขม้แขง็ เนน้การพึ�งพาตวัเองและ

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั�น เพราะว่าหากการพฒันาชุมชน มีความเขม้แขง็เกิดขึ�นในสังคมไทย

แลว้สิ�งสําคญัที�จะทาํให้การพฒันาชุมชนเขม้แข็งเกิดขึ�นในสังคมไทยไดน้ั�นตอ้งอาศยัการปรับเปลี�ยน

แนวคดิของชุมชน 

 

คาํสําคัญ:  หลกัพุทธศาสนา,  วิสาหกิจชุมชน,  พึ�งพาตนเอง 

 

Abstract 

This research is a quantitative research. Objectives 1, to study the level of the use of buddhist 

principle to promote the fifth self-reliant community enterprise in Town Municipality, Chanthaburi 

Province. Objectives 2, to study of the use of buddhist principle to promote the fifth self-reliant 

community enterprise in Town Municipality, Chanthaburi Province by classifying sex, age, 

educational level, occupation and monthly income. The samples used in this study, 393 male and 

female of Town Municipality, Chanthaburi Province. The research tool were questionnaire and 

interview. The data were analyzed by using a computer software, percentage (%), mean (�̅), standard 

deviation (S.D), and hypothesis testing with independent sample t-test. And comparing the 

relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA. 

 The research results were found that the use of buddhist principle to promote the fifth self-

reliant community enterprise in Town Municipality, Chanthaburi Province. Overall at high level 

(�̅ =4.20) is a Mattannuta at high level (�̅ =4.39), Puggalannuta at high level (�̅ =4.32), Attannuta 

(�̅ =4.18), Dharmannutta(�̅ =4.17), Kalannuta (�̅ =4.08) and Parisannuta (�̅ =4.00). Hypothesis test 

results It was found that personal factors such as sex, age, education, occupation, income were an 

effect on the use of buddhist principle to promote the fifth self-reliant community enterprise in Town 

Municipality, Chanthaburi Province. There was no different and statistically significant at the 0.05 

level. 
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The results from the interview were found that people who had opinions that the use of 

buddhist principle to promote the fifth self-reliant community enterprise in Town Municipality, 

Chanthaburi Province and were most important. In term of Mattannuta from moderation, know 

enough were most important in community enterprise management. Developing communities to have 

mental, behavioral and intellectual through Buddhism was an effective and powerful principle. If 

applied together perfectly, buddhism will therefore be able to make sustainable development. Both 

secular and moral are parallel to each other. To develop a strong community in Thai society. 

Emphasize the self-reliance and participation of the people in that community. Because if the 

community development, there is strength going on Thai society, it is important to strengthen 

community development in Thai society that requires change the community concept. 

 

Keywords: Buddhist principles, community enterprise, self-reliant 

 

บทนํา 

 ในอดีตที�ผา่นมา วิสาหกิจชุมชนเป็นองคก์รภาคประชาชน ซึ� งเกิดจากการที�ชุมชนมีการรวมตวั

กนัประกอบธุรกิจในระดบัรากหญา้ ไม่มีรูปแบบและไม่ไดเ้ป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเพ่งและพาณิชย ์

ดงันั�นการสนบัสนุนจึงไม่เป็นระบบ และไม่มีเอกภาพ ทาํให้มีปัญหาการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชน

บางแห่งไม่เป็นที�ยอมรับของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน เนื�องจากไม่มีกฎหมายรองรับ บางครั� งมีการ

สนับสนุนจากภาครัฐ แต่ไม่ตรงความตอ้งการที�แทจ้ริงต่อมา วิสาหกิจชุมชนไดก้ลายมาเป็นนโยบาย

รัฐบาล ในการแกปั้ญหาภาพรวมของประเทศ เนื�องจากวิสาหกิจชุมชนเป็นการประกอบการเพื�อการ

จดัการทุนของชุมชน โดยคนในชุมชนอย่างสร้างสรรค ์เพื�อสร้างรายได ้และเพื�อการพึ�งพาตนเองของ

ครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน นอกจากนี� วิสาหกิจชุมชนยงัเป็นองค์ประกอบของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที�มีความสาํคญัในการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจชุมชน สร้างรากฐาน

ที�มั�นคงใหป้ระเทศ ดงันั�น วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นหลกัการนาํไปสู่การเป็นรากฐานเศรษฐกิจที�มั�นคงและ

ยั�งยนืของระบบเศรษฐกิจระดับประเทศอย่างแทจ้ริง และรัฐบาลยงัเห็นว่าเศรษฐกิจชุมชนซึ� งรวมถึง

วิสาหกิจชุมชนดว้ยนั�น เป็นพื�นฐานของการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง แต่มีเศรษฐกิจชุมชนจาํนวน

หนึ� ง ที�ยงัอยู่ในระดบัที�ไม่พร้อมจะแข่งขนัทางการคา้ ทั�งในระดบัภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

สมควรใหมี้การส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น การสร้างรายได ้การช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั การ
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พฒันาความสามารถในการจดัการ และการพฒันารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน อนัจะทาํให้ชุมชนพึ�งพา

ตนเองไดแ้ละพฒันาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเขม้แข็งพร้อมสําหรับการแข่งขนัทางการคา้ใน

อนาคต ไม่ว่าจะเป็นในระดบัใด รวมไปถึงการพฒันาวิสาหกิจชุมชนไปสู่ผูป้ระกอบกิจการขนาดยอ่ม

และขนาดกลางต่อไป 

การประกอบอาชีพของประชาชนในทอ้งถิ�นในปัจจุบันมีรูปแบบที�หลากหลายรวมทั� งการ

รวมกลุ่มกนัจัดทาํเป็นแบบวิสาหกิจชุมชน ที�เป็นกิจการชุมชนโดยชุมชน เพื�อประโยชน์ของคนใน

ชุมชน ที�ใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นและทุนทางสังคมของชุมชนในการดาํเนินกิจการดงักล่าว จุดมุ่งหมายของ

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การเสริมสร้างภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการ

พฒันาวิสาหกิจชุมชน เพื�อสร้างโอกาสและรายไดข้องชุมชนฐานรากใหส้ามารถพึ�งตนเองไดอ้ยา่งย ั�งยนื 

ซึ� งหลกัการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนคือ การทาํให้สินทรัพยข์องชุมชนกลายเป็นสินทรัพยที์�มีค่าและทาํ

ใหเ้ป็นสินทรัพยที์�มีมูลค่าเพิ�มเพื�อนาํ ไปสู่สินคา้ของชุมชนทาํให้เกิดรายได ้และกลายเป็นสินทรัพยข์อง

ชุมชนเพื�อให้รากฐานเศรษฐกิจมั�นคง ซึ�งมาจากภูมิปัญญาของชุมชนเอง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา

จึงมีบทบาทสําคญัในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นเครื�องมือประสานการส่งเสริมและสนับสนุน

วิสาหกิจชุมชน สร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสมัยใหม่กับวฒันธรรมภูมิปัญญาไทย เพื�อให้

วิสาหกิจชุมชนเป็นที�พึ�งพาของประชาชนในทอ้งถิ�นอยา่งย ั�งยนื แต่เนื�องจาก ในปัจจุบนั กระแสบริโภค

นิยมจากภายนอก ไดส้ร้างค่านิยมในการบริโภคที�ฟุ้งเฟ้อ เคยชินกบัการพึ�งพาระบบอุปถมัภ ์ซึ� งผูกโยง

กบัการแสวงประโยชน์และการเมืองการศึกษาการใชห้ลกัพุทธศาสนา ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

พึ�งตนเอง อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี มีแนวคิดที�จะส่งเสริมให้ชุมชนมีความเขม้แข็งในการพึ�งตนเอง 

ซึ� งมุ่งเน้นการปลุกจิตสํานึกให้รู้คุณค่าของชีวิตที�พอเพียง มีใจที�อิ�มพอ ถอดถอนอุปทานและค่านิยมที�

ใหค้วามสําคญัทางวตัถุมากกว่าจิตใจ โดยศึกษารวบรวมหลกัธรรม วิธีการใชห้ลกัธรรม ตลอดจนผลที�

เกิดขึ�นอย่างเป็นรูปธรรม จากการใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

เผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป 

ผูว้ิจัยมีความสนใจดา้นวิสาหกิจชุมชน จึงมีความสนใจที�จะศึกษาการใชห้ลกัธรรมทางพุทธ

ธรรม ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จงัหวดัจนัทบุรี เนื�องจากจงัหวดัจนัทบุรีมีวิสาหกิจชุมชนที�มีผล

การดําเนินการที�ประสบความสําเร็จ ดังนั� นการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื�อเป็นการ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จึงเป็นสิ�งที�น่าสนใจ เพราะผลการศึกษาจะเป็นขอ้มูลที�มีประโยชน์สําหรับ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอื�น ๆ อันจะนําไปสู่แนวทางการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชน 
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วตัถุประสงค์การวิจัย 

 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ไวด้งันี�  

1. เพื�อศึกษาระดบัการใช้หลกัพุทธธรรมในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�ห้าพึ�งพาตนเองของ

เทศบาลเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

�. เพื�อศึกษาการใชห้ลกัพุทธธรรมในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�ห้าพึ�งพาตนเองของเทศบาล

เมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรีโดยจาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

        1. แนวคดิของกลุ่มวิสาหกจิชุมชน  

แนวคิดและแนวทางในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย เป็นการประกอบ

กิจการของชุมชนโดยชุมชนเอง เพี�อสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชน ดว้ยวิธีการสร้างสรรค ์มีการเรียนรู้ มี

การคน้คิดโดยเอาภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเป็นฐาน เอาทรัพยากรอนัหลากหลายมาทาํให้เกิดประโยชน์ เพื�อ

การพึ� งตนเอง อันได้แก่การทาํให้พอกินพอใช้ในครอบครัว ชุมชนและเครือข่าย มีที�ร่วมกันเรียนรู้

ร่วมกัน จัดการร่วมกนั และบริโภคร่วมกัน ไม่มุ่งเน้นการเขา้สู่ตลาด ไม่เอาตลาดเป็นเป้าหมาย ไม่

ขึ�นกบัตลาด แต่เอาการพึ�งตนเองเป็นเป้าหมาย หากมีเหลือหรือเกินความตอ้งการ จึงจะจาํหน่ายออก

นอกชุมชนหรือเครือข่าย เป็นกิจการของชุมชนที�เกิดขึ�นดว้ยความคิดสร้างสรรค ์จากภูมิปัญญาทอ้งถิ�น

ดั� งเดิม และสามารถพัฒนาก้าวไปสู่การเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ในอนาคต เป็น

แนวทางในการดาเนินกิจการที�มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะของชุมชน มีความตอ้งการในการดาเนิน

กิจการที�เรียบง่าย โดยใชผ้ลผลิตที�ไดจ้ากการผลิต การใชว้ตัถุดิบ และทรัพยากรภายในชุมชน เพื�อให้

เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพึงพาตนเอง โดยการใชภู้มิปัญญาภายในทอ้งถิ�นมาปรับใชก้บักิจการ

ของวิสาหกิจ สร้างมูลค่าเพิ�มให้กบัสินคา้ อยา่งมีประสิทธิภาพ พบว่าการบริหารจดัการเป็นสิ�งสําคญั

การดาํเนินการที�มีประสิทธิภาพที�มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัอยูห่ลายประการ อาทิ การสนบัสนุนวิสาหกิจ

ชุมชนจากภาครัฐ ภาวะผูน้าํ การมีส่วนร่วมของชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และการเป็นผูป้ระกอบการ ซึ� ง

จะส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัการของวิสาหกิจชุมชนต่อไป 
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2. แนวคดิเกี�ยวกบักระบวนการบริหารจัดการวสิาหกจิชุมชน  

กระบวนการบริหาร (Process of Administration) หรือการองคป์ระกอบทางการบริหารซึ� ง เป็น

หน้าที�ของนักบริหาร (Executive’s Function) ได้มี ผู ้ให้ความเห็น ถึงลําดับขั� นความสําคัญของ 

กระบวนการบริหารไวแ้ตกต่างกนั กระบวนการบริหาร ประกอบดว้ยหลกัการบริหารจดัการ (4 M) มี

เนื�อหาสาํคญั ดงันี�   

1) คน (Man) คือ ทรัพยากรที�ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที�มีความสําคญัยิ�ง ที�จะก่อผลสําเร็จให้กับ 

กิจการไดอ้ยา่งมาก ทั�งในแง่ของปริมาณงานและคุณภาพงาน  

2) เงินทุน (Money)เป็นปัจจัยที�สําคัญในการให้การสนับสนุนการบริหารงาน การจัดหา 

ทรัพยากรเพื�ออาํนวยให้กิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ารดาํเนินไปโดยบรรลุเปู้าหมายและวตัถุประสงค ์ซึ� ง 

เงินทุนนี� มีทั�งระยะสั�นและระยะยาว รวมถึงราคาตน้ทุนของเงินทุน คือ ดอกเบี�ย  

3) วสัดุอุปกรณ์ เครื� องจักร (Material) ได้แก่ เครื� องจักร อุปกรณ์ที�จัดหาเพื�อนํามาใช้ในการ 

ปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่าที�สุด  

4) การบริหารจัดการ (Management) ได้แก่ การบริหารจัดการ คน เงินทุน วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื�องจกัร ใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองคก์ร 

รูปกระบวนการบริหารไว้ใน “Paper on the Science of Administration” ว่า กระบวนการ

บริหารย่อมประกอบด้วยขั�นตอนที�สําคญั 7 ประการ หรือที�เรียกว่า ”POSDCORB Model” ซึ� งอธิบาย

ความหมายไดด้งันี�   

1) P = Planning หมายถึง การวางแผนงาน ซึ� งจะตอ้งคาํนึกถึงนโยบายทั� งนี� เพื�อให้แผนงานที� 

กาํหนดขึ�นไว้มีความสอดคล้องกันในการดาํเนินงาน แผนเป็นเรื� องที�เกี�ยวกบัการใช้ความรู้ในทาง 

วิทยาการและวิจารณญาณวินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคตแลว้กาํหนดวิธีการโดยถูกตอ้งอยา่งมีเหตุมีผล

เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปโดยถูกตอ้งและสมบูรณ์  

2) O = Organizing หมายถึง การจัดส่วนราชการหรือองค์การ บางแห่งก็พิจารณารวมไปกับ 

การปฏิบตัิงานหรือวิธีการจดัการ ดว้ยเรื�องการจดัแบ่งส่วนงานนี� จะตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบัการ 

ปฏิบติังาน เช่น การจดัแบ่งงาน เป็น กรม กอง แผนก โดยอาศยัประมาณงาน คุณภาพของงานหรือจดั 

ตามลกัษณะของงาน เฉพาะอยา่งก็ไดน้อกจากนี� อาจพิจารณาในแง่ของการควบคุม หรือพิจารณาในแง่ 

หน่วยงาน เช่น หน่วยงานหลกั หน่วยงานที�ปรึกษา และหน่วยงานช่วยเหลือหน่วยงานอนุกร เป็นตน้  

3) S = Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคลและเจ้าหน้าที�มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการ

จดัแบ่งหน่วยงานที� แบ่งไวห้รือกล่าวอีกนัยหนึ� งหมายถึงการจดัเกี�ยวกบัการบริหารบุคคล เพื�อให้ได้
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บุคคล ที�มีความสามารถมาปฏิบติังานให้เหมาะสมหรือ Put the Right Man on the Right Job กบัรวมถึง 

การที�จะเสริมสร้างและธาํรงไวซึ้�งสัมพนัธภาพในการทาํงานของคนงานและพนกังานดว้ย  

4) D = Directing หมายถึง การศึกษาวิธีการอาํนวยการ รวมทั�งการควบคุมงานและนิเทศงาน 

ตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผูน้าํ มนุษยสั์มพนัธ์และการจูงใจเป็นตน้  

5) C = Coordinating หมายถึง ความร่วมมือประสานงาน เพื�อให้การดาํเนินงานเป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยและราบรื�น ศึกษาหลกัเกณฑ์และวิธีการที� จะช่วยให้การสานงานดีขึ�นเพื�อช่วยแกปั้ญหา 

ขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบตัิงาน การร่วมมือประสานงานเป็นเรื�องที�มีความสําคญัมากในการบริหาร เพราะ 

เป็นกิจวตัถุประจาํวนัที�จะตอ้งพึงกระทาํในการปฏิบติังาน และเป็นสิ�งที�มีอยู่ในทุกระดบั การร่วมมือ 

ประสานงานเป็นหน้าที�ของผูบ้ังคบับญัชาที�จะตอ้งจัดให้มีขึ�นในหน่วยงานของตน เพราะเป็นปัจจยั

สาํคญั ในอนัที�จะช่วยให้เกิดความสาํเร็จบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร  

6) R = Reporting หมายถึง การรายงานผลปฏิบัติงานรวมถึงการประชาสัมพนัธ์ที�จะตอ้งแจ้ง 

ให้ประชาชนทราบดว้ย อนัที�จริงการรายงานนี� มีความสัมพนัธ์กบัการติดต่อสื�อสาร อยูม่าก การรายงาน 

โดยทั�วไป หมายถึง วิธีการของสถาบนัในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการให้ขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูลแก่ผูส้นใจมา 

ติดต่อสอบถาม ความสาํคญัของรายงานนั�นอยูที่�จะตอ้งอยูบ่นรากฐานของความจริง 

7) B = Budgeting หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาระบบและกรรมวิธีในการบริหาร 

เกี�ยวกบังบประมาณ การเงิน ตลอดจนการใชว้ิธีการงบประมาณ และแผนงานเป็นเครื�องมือในการ 

ควบคุมงาน วิธีการบริหารงบประมาณโดยทั�วไปมกัมีวงจร ที�คลา้ยคลึงกนัอย่างหรือที�เรียกว่าวงจร 

งบประมาณ  

สรุป กระบวนการบริหาร ประกอบดว้ยหลกัการบริหารที�ทาํหนา้ที�ในการบริหารจดัการองคก์ร 

โดยแบ่งเป็น การวางแผน การจัดองค์การ การจัดหาบุคคลเขา้ทาํงาน การอํานวยการ การร่วมมือ 

ประสานงาน การรายงานผล และการงบประมาณหรือจะเพิ�มการใชห้ลกัการบริหารงานโดยใชแ้บบ 4M 

และ 6M’s ก็ได ้

  3. การนําหลักสัปปุริสธรรม 7 กับทฤษฎตีะวันตก เพื�อแก้ปัญหาหาชุมชนอย่างยั�งยืน  

หลักสัปปุริสธรรม (ขุชาจตฺตาลีส) (ไทย) เป็นอีกหลักธรรมหนึ� งที�มนุษย์ปฏิบัติตามแล้ว

สามารถทาํใหบ้รรลุนิพพานไดห้รืออาจกล่าวไดว้่าหลกัธรรมที�เป็นหลกัธรรมที�สามารถพฒันามนุษยไ์ด้

อยา่งดีในสัปปุริสสูตร อุปริปัญญาสก์ มชัฌิมนิกาย ปรากฏพุทธโอวาทเรื�องธรรมของคนดี (สัตบุรุษ) 

คนที�สมบูรณ์แบบหรือมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ ซึ� งถือว่าเป็นสมาชิกที�ดี มีคุณค่าที�แทจ้ริงของมนุษยช์าติ มี
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ธรรมะหรือคุณสมบติัที�เรียกว่า สัปปุริสธรรม 7 ประการ คือ P.A.Payutto(2001) : 20) คือธรรมของผูดี้ 

หรือคุณสมบติัของคนดี ไดแ้ก่  

1) ธมัมญั�ุตา คือรู้จกัเหตุ รู้จกัหลกัการ กฎเกณฑ ์รู้เหตุที�ทาํใหเ้กิดผล รู้สาเหตุความเป็นไปใน

การดาํเนินชีวิต  

2) อตัถญั�ุตา คือรู้จกัผล รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ รู้จกัผลที�สืบเนื�องจากการกระทาํรู้ว่าการ

ดาํเนินชีวิตอยูน่ั�นประสงคป์ระโยชน์ใด  

3) อตัตญั�ุตา คือรู้จกัตน รู้ความเป็นจริงของตนว่า เป็นใคร มีความรู้ความสามารถ ความถนัด 

มีคุณธรรมเช่นใด เพื�อการปฏิบติัที�เหมาะสมและการแกไ้ขปรับปรุงใหส้อดคลอ้งถูกตอ้งต่อไป  

4) มตัตญั�ุตา คือรู้จกัประมาณ รู้จกัพอดี พอเหมาะ พอควร  

5) กาลญั�ุตา คือความรู้จกักาล รู้เวลาอนัเหมาะสม เช่น ตรงต่อเวลา ทนัเวลา และพอเวลา  

เป็นตน้  

6) ปริสัญ�ุตา คือรู้จกัชุมชน รู้จกัการประพฤติต่อชุมชน รู้จกัการวางตวั การแต่งกาย และกริยา

มารยาทให้ถูกตอ้งกบัขนบธรรมเนียมประเพณี  

7) ปุคลปโรปรัญ�ุตา คือการรู้จกับุคคล เขา้ใจลกัษณะของบุคคล รู้จกัการปฏิบตัิต่อบุคคลได้

เหมาะสม  

ผูใ้ดมีสัปปุริสธรรม 7 ประการ จะไดรั้บคุณประโยชน์ เป็นอยา่งยิ�ง เพราะเป็นคุณสมบตัิของคน

ดี คือ รู้จกัหลกัแห่งการดาํรงชีวิตเป็นผูย้อมรับฟังความคิดเห็นของคนอื�นโดยไม่คิดว่าตนเองวิเศษหรือ

ฉลาดกว่าคนอื�น เป็นผูป้ลอดภยัจากโรคภยัไขเ้จ็บเพราะไม่ทาํอะไรหักโหมเกินกาํลงัของตน ทาํให้

ปรับตวัเขา้กบัสิ�งแวดลอ้มและสถานการณ์ต่างๆ ไดดี้และยงัดาํรงชีพอยูไ่ดด้ว้ยความไม่ประมาทเพราะ

รู้จักคบเพื�อน วิถีชุมชนชาวพุทธ ที�แท้จริงนั�น คือขยายหลกัธรรมบางขอ้มาขยายให้มีมิติทางสังคมที�

กวา้งขึ�น คือแทนที�จะมีความหมายเพียงแต่ละบุคคล ก็มาขยายเป็นคุณธรรมต่อสังคมซึ� งมีขอบเขตที�ตอ้ง

รักษ าร่วมกัน  เช่น ในส่วนที� เป็ น รูป ธรรม คือ สิ� งแวดล้อมต่ างๆ เช่นแม่นํ� า  ลําคล อง ป่ าไม ้

ทรัพยากรธรรมชาติ ถนน สวนสาธารณ ฯลฯ ส่วนที�เป็น นามธรรม คือ หลกัการ กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบตัิ 

กฎหมาย 

4. การจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนววถิีพุทธ  

การจดัการชุมชนเขม้แขง็ตามแนววิถีพุทธ ถูกหยบิยกขึ�นมาในฐานะเป็นแกนกลางทางจิตใจ

เป็นกรอบแห่งความประพฤติของประชาชนในสังคม ซึ�งในอดีตพระสงฆเ์ป็นผูที้�มีบทบาทโดยตรงใน

การให้การศึกษาและการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน เช่นส่งเสริมการศึกษาพยายามสอนให้
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ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการดาํเนินงานต่างๆ ไดเ้อง สอนให้รู้จกัใชส้ติปัญญาในกิจการทั�ง

ปวง ใหรู้้จกัคิด ไม่เป็นคนเชื�ออยา่งงมงาย ชีวติที�มีคุณภาพตอ้งมีการพฒันาทั�งทางโลกและทางธรรม 

การที�บุคคลจะประสบความสาํเร็จในชีวิตไดน้ั�นตอ้งมีหลกัธรรมสาหรับยดึปฏิบติั ซึ�งเป็นการพฒันา

ความเจริญงอกงามทางจิตใจและสติปัญญา เพื�อให้การดาเนินชีวิตเป็นไปอยา่งมีแก่นสาร และเป็นชีวิต

ที�มีค่าอยา่งแทจ้ริงสมกบัที�เกิดมาเป็นมนุษย ์หลกัธรรมคาํสอนในพุทธศาสนาเป็นหลกัความจริงที�ควรรู้

และเป็นหลกัความดีที�ควรประพฤติเพื�อการดาํเนินชีวติที�มีคุณภาพในทุกดา้น เช่น การพฒันาตนเอง 

พฒันาครอบครัว พฒันาการงาน และพฒันาสงัคม โดยมีหลกัธรรมพื�นฐานในการพฒันาดา้นต่างๆ  

 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจยัศึกษาการใชห้ลกัพุทธธรรมในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�ห้าพึ�งพา

ตนเองของเทศบาลเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี  รวมทั�งเอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ที�มา ประยกุต์

จากแนวคิดของP.A.Payutto(2001). แลว้นาํมารวบรวมเป็นกรอบแนวคิด ดงันี�  

          ตวัแปรตน้                                                                                  ตวัแปรตาม 

    Independent  Variables                                                            Dependent  Variables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชห้ลกัพุทธธรรมในการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนที�ห้าพึ�งพาตนเองของ

เทศบาลเมือง อาํเภอเมือง  จงัหวดั

จนัทบุรี   

 - ธมัมญั�ุตา 

 - อตัถญั�ุตา  

 - อตัตญั�ุตา   

 -มตัตญั�ุตา  

  -กาลญั�ุตา - ปริสัญ�ุตา   

         ปัจจยัดา้นบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายไดต่้อเดือน 

 

ภาพที� �   กรอบแนวคิดการวิจยั 
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วิธีดาํเนินการวจิัย 

      1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

          ประชากรคือ ประชาชนในเทศบาลเมือง อาํเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี ประชากร 23,130 คน 

ชาย 11,122 คน หญิง 12,008 คน  จาํนวน  �� ชุมชน(ที�มา: สํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย  รวบรวมโดย: สํานักสถิติพยากรณ์ สํานักงานสถิติแห่งชาติ)  กลุ่มตัวอย่าง

การศึกษาครั� งนี� เป็นประชาชนเทศบาลเมือง  อาํเภอเมือง จังหวดัจันทบุรีทั� งสิ�น23,130  คน  ที�ใช้ใน

การศึกษาตามสูตรของ ทาโร  ยามาเน่ จาํนวน ��� คน ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั(Key Informant)  การเกบ็ขอ้มูล

ในการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญใช้วิธีการเลือกผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญแบบเจาะจง

(Criterion Based  Selection ) โดยคดัเลือกประชาชนชาย หญิง จาํนวน �� คน ของเทศบาลเมือง อาํเภอ

เมือง จงัหวดัจนัทบุรี   

      2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

         �.� เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  เครื� องมือที�ใชใ้นการวิจัยครั� งนี�  ใชแ้บบสอบถาม

เป็นเครื�องมือ โดยสร้างขึ�นจากการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  � 

ตอน ดังนี�  ตอนที�  � เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิดเกี�ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบ

แบบสอบถามประกอบดว้ย ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน  ของกลุ่ม

ตวัอย่างเทศบาลเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี ตอนที� �  แบบสอบถามการใช้หลกัพุทธธรรมในการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนที�ห้าพึ� งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จังหวดัจันทบุรี ประกอบด้วย สัปปุริสธรรม 7 

ประการ ) ธัมมญั�ุตา  อตัถญั�ุตา  อตัตญั�ุตา  มตัตญั�ุตา  กาลญั�ุตา  ปริสัญ�ุตา  ปุคลปโรปรัญ�ุ

ตา  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert โดยเรียงจากมาก

ที�สุดไปหาน้อยที�สุด  ตอนที� 3 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาเกี�ยวกบัการใชห้ลกัพุทธธรรมในการ

ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนที�หา้พึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี 

   2.2 เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูว้ิจัยเริ� มทาํการวิจัยเชิงปริมาณก่อนและทาํการ

วิเคราะห์ผลเพื�อนาํผลที�ไดไ้ปใชอ้ธิบายเชิงคุณภาพ โดยนาํผลจากการวิจยัเชิงปริมาณมาสรุปเป็นปัญหา

การวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview )เกี�ยวกบัองคป์ระกอบที�ส่งผลให้การ

ใชห้ลกัพุทธธรรมในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�หา้พึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดั

จนัทบุรี 
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             การตรวจสอบเครื�องมือเพื�อวดัความเชื�อมั�นโดยผูเ้ชี�ยวชาญ � คนได้ค่าทดสอบโดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ� แอลฟ่าของครอนบคัสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’sAlpha Coefficient) ได้

ค่าความเชื�อมั�นของเครื�องมือเท่ากบั .��  

       �. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมดว้ยตนเองและทาํหนงัสือเพื�อขอความอนุเคราะห์ถึงทาํหนงัสือขอความ 

ร่วมมือ ในการจดัเก็บขอ้มูลจากสาํนกับณัฑิตวิทยาลยั ของมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ เพื�อขอความ

ร่วมมือถึงนายกเทศบาลเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัไดติ้ดต่อกลุ่มตวัอยา่งเพื�อแจกแบบสอบถามเป็น

รายวนั เพื�อขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื�อนาํไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปต่อไป 

สาํหรับการเกบ็ขอ้มูล แบบสัมภาษณ์ ผูว้จิยัสัมภาษณ์ประชาชน ของเทศบาลเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดั

จนัทบุรี จาํนวน �� คน มีการสัมภาษณ์อยา่งใกลชิ้ด สมัภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์ทั�วไป ประกอบดว้ย

การซักถาม พูดคุยถึงเรื�องราวต่างๆทั�งดา้นการใชห้ลกัพุทธธรรมในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�หา้

พึ�งพาตนเองเทศบาลเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ถูกตอ้งตอ้งใชเ้ทคนิคการ

สัมภาษณ์พูดคุยดว้ยความระมดัระวงัและเป็นกนัเอง  การจดบนัทึกภาคสนาม ผูว้ิจยัไดท้าํการจด

รวบรวมขอ้มูลและมีการบนัทึกเทป ทาํการถอดเทป การสงัเกต  การสัมภาษณ์ เพื�อมิให้ลืมขอ้มูลและทาํ

การสรุปขอ้มูลที�ได ้

  �. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสําเร็จรูป มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าสถิติความถี�(Frequency)ค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี�ย(Mean)และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation)S.D. และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และ

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA เพื�อนําไปใช้

วิเคราะห์กบัแบบสอบถามและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  ผูว้ิจยัใชว้ิธีถอดเทปสัมภาษณ์ และตรวจสอบ

เนื�อหาการสัมภาษณ์โดยอ่านบทสัมภาษณ์ทั�งหมดเปรียบเทียบกบัการฟังเทปสัมภาษณ์ซํ� าหลายๆรอบ 

และนําเนื�อหาที�ได้นํามาเขียนในรูปแบบพรรณา โดยผู ้วิจัยนําข้อมูลมาวิเคราะห์เนื� อหา  ทฤษฎีที�
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เกี�ยวขอ้งใช้ร่วมกนัในการวิเคราะห์คาํตอบที�ได้จากการสัมภาษณ์ และนาํมาสรุปรวมผลการวิจัยเชิง

คุณภาพ 

 

ผลการวจิัย 

ขอ้มูลทั�วไป การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที�ตอบแบบสอบถามเรื�อง การใชห้ลกัพุทธศาสนาใน

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�ห้าพึ� งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จังหวัดจันทบุรี พบว่า  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามทั�งหมด  จาํนวน �93 คน  คิดเป็นร้อยละ ���  เป็นเพศหญิงจาํนวน ���  คน คิดเป็นร้อย

ละ  ��.�� ประชาชนส่วนใหญ่อายุ 31-45 ปี จาํนวน 1�� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� ประชาชนผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับระดับสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 113 คน  คิดเป็นร้อยละ 

28.60 ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ 33.10  

ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายไดต่้อเดือน ไม่เกิน �,���บาท จาํนวน ���  คน คิดเป็นร้อย

ละ ��.�� 

วตัถุประสงคข์อ้ที� �  ผลการวิจยัพบว่า การใชห้ลกัพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�

ห้าพึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก(�̅= 4.20)  คือ มตัตญั�ุตา  

ระดับมาก(�̅= 4.39) ปุคลปโรปรัญ�ุตา  ระดับมาก  (�̅=4.32,) อัตถัญ�ุตา ระดับมาก  (�̅=4.24) 

อัตตัญ�ุตา (�̅=4.18) ธัมมัญ�ุตา  (�̅=4.17) กาลัญ�ุตา(�̅=4.08)    ปริสัญ�ุตา(�̅= 4.00)   สรุป

ผลการวจิยัเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึกครั� งนี�   ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการโดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก 

ประชาชน จาํนวน �� คน ของเทศบาลเมือง  จังหวดัจันทบุรี  ได้ดังนี� ประชาชนผูถู้กสัมภาษณ์ของ

เทศบาลเมือง  จงัหวดัจันทบุรี  มีความคิดเห็นว่าด้านมตัตญั�ุตา มีความสําคญัที�สุดสอดคลอ้งกบัการ

ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง ��� คน ประชาชนของเทศบาลเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  เนื�องจากรู้จกั

ประมาณ รู้จักพอดี พอเหมาะ พอควรเป็นสิ� งสําคญัในบริหารวิสาหกิจชุมชน การพฒันาชุมชนให้มี

คุณภาพทางจิตใจ พฤติกรรม และปัญญาด้วยพุทธธรรม คือหลักธรรมที�มีประสิทธิภาพ และทรง

ประสิทธิภาพ หากประยุกต์เขา้กนัอย่างลงตวั พุทธธรรมจึงจะสามารถทาํให้การพฒันาอย่างยั�งยืน ทั�ง

ทางโลกและทางธรรมคู่ขนานกนัไป เพื�อพฒันาชุมชนในสังคมไทยให้เขม้แข็ง และให้มีคุณภาพทั�งคน 

สิ�งแวดลอ้ม มีคุณภาพชีวิตที�ดีเป็นไปอยา่งมีกระบวนการ เนน้การพึ�งพาตวัเองและการมีส่วนร่วมของ

คนในชุมชนนั�น เพราะว่าหากการพฒันาชุมชน มีความเขม้แข็งเกิดขึ�นในสังคมไทยแลว้สิ�งสําคญัที�จะ

ทาํใหก้ารพฒันาชุมชนเขม้แขง็เกิดขึ�นในสงัคมไทยไดน้ั�นตอ้งอาศยัการปรับเปลี�ยนแนวคิดของชุมชน 
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 ว ัตถุประสงค์ข้อที�  �  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อาย ุ 

การศึกษา อาชีพ  รายได ้มีผลต่อการใชห้ลกัพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�หา้พึ�งพาตนเอง

ของเทศบาลเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ�.��  ผลการ

สัมภาษณ์ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นว่าการใชห้ลกัพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�ห้า

พึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จังหวดัจันทบุรี มีความสําคญัที�สุด ดา้นมตัตญั�ุตา จากรู้จักประมาณ 

รู้จกัพอดี พอเหมาะ พอควร เป็นสิ�งสาํคญัในบริหารวิสาหกิจชุมชน การพฒันาชุมชนให้มีคุณภาพทาง

จิตใจ พฤติกรรม และปัญญาดว้ยพุทธธรรม คือหลกัธรรมที�มีประสิทธิภาพ และทรงประสิทธิภาพ หาก

ประยุกต์เขา้กนัอย่างลงตวั พุทธธรรมจึงจะสามารถทาํให้การพฒันาอย่างย ั�งยืน ทั� งทางโลกและทาง

ธรรมคู่ขนานกนัไป เพื�อพฒันาชุมชนในสังคมไทยให้เขม้แข็ง เน้นการพึ�งพาตวัเองและการมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชนนั�น เพราะว่าหากการพฒันาชุมชน มีความเขม้แข็งเกิดขึ�นในสังคมไทยแลว้สิ�งสาํคญัที�

จะทาํให้การพฒันาชุมชนเขม้แข็งเกิดขึ�นในสังคมไทยได้นั� นต้องอาศยัการปรับเปลี�ยนแนวคิดของ

ชุมชน 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ การศึกษา  อาชีพ   

รายได ้มีผลต่อการใชห้ลกัพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�หา้พึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง  

จังหวดัจันทบุรี  ที�แตกต่างกนั  ผลการศึกษาสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Panpasorn. (2011). ที�กล่าวว่า  

“ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานจึงเป็นความรู้สึกของบุคคลที�ชอบหรือพอใจงานที�ทาํในด้านต่างๆซึ� งปัจจยัส่วนบุคคลที�

ต่างกนัจะสะทอ้นถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังาน” โดยมีผลการศึกษาในความสัมพนัธ์แต่ละด้าน  

ดงันี�  

1. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ พบว่าการใชห้ลกัพุทธศาสนาในการส่งเสริม 

วิสาหกิจชุมชนที�ห้าพึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จังหวดัจนัทบุรีที�แตกต่างกนั เป็นการยอมรับHO 

หรือปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลด้านเพศที�แตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัพุทธศาสนาใน

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�ห้าพึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี    ไม่แตกต่างกนั ระดบั

นยัสาํคญัที� �.�� อตัถญั�ุตา  มตัตญั�ุตา 

2. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อการใชห้ลกัพุทธ 

ศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�ห้าพึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  แตกต่างกนั

ระดบันยัสาํคญัที� �.�� ธมัมญั�ุตา  อตัถญั�ุตา อตัตญั�ุตา ปุคลปโรปรัญ�ุตา 
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3. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อการใช ้

หลกัพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�ห้าพึ� งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จังหวดัจันทบุรี    

แตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.�� ธมัมญั�ุตา   

4.  สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล อาชีพ ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อการใชห้ลกัพุทธ 

ศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�ห้าพึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  แตกต่างกนั

ระดบันยัสาํคญัที� �.�� กาลญั�ุตา  ปุคลปโรปรัญ�ุตา 

5. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล รายได ้ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อการใชห้ลกัพุทธศาสนา 

ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�ห้าพึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จงัหวดัจันทบุรี  แตกต่างกนัระดับ

นยัสาํคญัที� �.��  ธมัมญั�ุตา  อตัถญั�ุตา  มตัตญั�ุตา 

 

อภปิรายผล 

สมมตฐิานที� �.การใช้หลกัพทุธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�ห้าพึ�งพาตนเอง 

ของเทศบาลเมือง  จังหวดัจันทบุรี อยู่ในระดบัที�แตกต่างกันสามารถอภิปรายผลได้ดงันี� 

ผลการวจิยั เรื�อง การใชห้ลกัพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�หา้พึ�งพาตนเองของ 

เทศบาลเมือง  จังหวดัจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญโดยเรียงลาํดับ ดังนี�  มัตตัญ�ุตา ปุคลป

โรปรัญ�ุตา  อัตถัญ�ุตา อัตตัญ�ุตา ธัมมัญ�ุตา  กาลญั�ุตา  ปริสัญ�ุตา  มีประเด็นสําคญัที�นาํมา

อภิปรายผล ดงันี�  

การใชห้ลกัพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�หา้พึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง   

จงัหวดัจันทบุรี โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า มตัตญั�ุตา  มี

ความสําคญัที�สุดอาจเป็นเพราะว่า รู้จกัประมาณ รู้จกัพอดีพอเหมาะพอควรเป็นสิ�งสําคญัในวิสาหกิจ

ชุมชน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Suksakul.(2008) ศึกษาเรื� องงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการ

การตลาดธุรกิจชุมชนเพื�อการพึ�งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประเภทธุรกิจเกษตรของเกษตรกร

ปลูกมะขามหวานเพื�อ การค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า การที�จะทําให้กลุ่มธุรกิจชุมชน

ประสบความสําเร็จสามารถพึ�งพาตนเองไดอ้ย่างย ั�งยืน สมาชิกชุมชนจะตอ้งมีการร่วมมือกนัดาํเนิน

กิจกรรมต่างๆ ตั� งแต่การรวมกลุ่มกัน มีการแบ่งหน้าที�กันทาํงานตามความถนัด มีการรวมกลุ่มกัน

วางแผนธุรกิจ วางแผนการตลาดโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกั การผลิตต้องมีการใช้

วตัถุดิบที�มีคุณภาพ มีเครื�องมือ อุปกรณ์ที�เหมาะสมกระบวนการผลิตมีความสะอาด ไดม้าตรฐานสากล 

ผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนประเภทธุรกิจเกษตรของเกษตรกรปลูกมะขามหวานเพื�อการค้าจังหวดั



   

 274 

เพชรบูรณ์ ตอ้งมีการทาํแผนธุรกิจที�เริ�มจากการวิเคราะห์ตนเอง การสร้างกาํลงัใจ และมีเป้าหมายเป็น

ผลกาํไรอย่างเพียงพอ การทํากาํไรอย่างเพียงพอ คือไม่ทําให้ใครเดือดร้อน รวมถึงสังคมต้องไม่

เดือดร้อนด้วย สิ�งที� สําคญัคือ ต้องรู้จักตนเอง รู้ว่าธุรกิจชุมชนเพชรบูรณ์มีจุดแข็งหรือมีจุดดีอย่างไร 

โดยการวิเคราะห์จากหลายๆดา้น เพื�อพิจารณาว่าธุรกิจมีความเป็นไปไดแ้ค่ไหนหลงัจากมีผลิตภณัฑ์

มะขามหวานออกสู่ตลาดแลว้ สิ� งที�ตอ้งทาํต่อมาคือ การสร้างความเชื�อมั�นก่อนว่าผลิตภณัฑ์มะขาม

หวานตอ้งขายได ้สาํหรับการเขา้สู่ตลาด นั�นตอ้งวิเคราะห์ลูกคา้ควบคู่ไปดว้ยกบัการวิเคราะห์ตลาด โดย

ที�กลุ่มลูกคา้หลกั มี 3 ประเภทคือ ลูกคา้ทั�วไป ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม และลูกคา้ที�มีความจาํเป็นตอ้งการใน

การบริโภค ซึ� งจะเขา้ไปอยูใ่นกลุ่มไหนขึ�นอยูก่บัผลิตภณัฑ์มะขามหวานเมื�อไดล้าดที�แน่นอน จะตอ้งมี

การประชาสัมพนัธ ์ซึ� งผูป้ระกอบธุรกิจชุมชนควรเน้นการทาํประชาสัมพนัธ์เขา้ตรงถึงกลุ่มลูกคา้ หรือ

อาจจะเขา้ร่วมเป็นผูส้นับสนุน หรือเป็นผูอุ้ปถมัภใ์นการทาํกิจกรรมต่างๆที�ตรงกบักลุ่มลูกคา้ ส่วนการ

ผลิตสินคา้จะออกมาเหมือนหรือแตกต่างกบัคู่ แข่ง คุณภาพจะสูงหรือตํ�ากว่าไม่ใช่สิ� งสําคญั เพราะ

สินคา้แต่ละชนิดเทคนิคการผลิตแตกต่างกนั  

สมมติฐานที� � การใช้หลกัพทุธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�ห้าพึ�งพาตนเองของ 

เทศบาลเมือง  จังหวัดจันทบุรี เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ที�แตกต่างกันมีความเห็นต่อ

การให้บริการที�แตกต่างกัน 

การใชห้ลกัพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที�หา้พึ�งพาตนเองของเทศบาลเมือง   

จงัหวดัจันทบุรี  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ ที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการบริหารที�

แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการบริหารที�แตกต่างกนัพบว่าเพศ  อาย ุ การศึกษา อาชีพ  รายได ้ มีค่า Sig 

นอ้ยกว่า �.��  ซึ� งเป็นการยอมรับสมมติฐาน เนื�องจากการใชห้ลกัพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนที�ห้าพึ� งพาตนเองของเทศบาลเมือง  จังหวดัจันทบุรี  มีความคิดเห็นแต่ละด้านแตกต่างกัน  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thongsri. (2016) ศึกษาเรื� องรูปแบบการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผลิตภณัฑ์ผา้ไหมจงัหวดับุรีรัมย ์มีวตัถุประสงค ์เพื�อ 1) ศึกษาปัญหาการจดัการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผลิตภณัฑ์ผา้ไหมจังหวดับุรีรัมย ์2) ศึกษาความตอ้งในการพฒันาการจดัการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผลิตภณัฑผ์า้ไหมจงัหวดับุรีรัมย ์และ 3) พฒันารูปแบบการจดัการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑผ์า้

ไหมจงัหวดับุรีรัมย ์โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี ประชากร คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑ์ผา้

ไหมจงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 144 กลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า 1.ปัญหาการจดัการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผลิตภณัฑ์ผา้ไหมจงัหวดับุรีรัมย ์ดา้นการจดัการการผลิตอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นการจดัการ

การตลาด ดา้นการจดัการการเงินและการบญัชี ดา้นการจดัการระบบสารสนเทศ อยูใ่นระดบัปานกลาง
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และด้านการบริหารองค์การ ด้านการจัดการวิจัยและพฒันา อยูใ่นระดับน้อย 2.ความตอ้งการในการ

พฒันาการจดัการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑ์ผา้ไหมจงัหวดับุรีรัมย ์ดา้นการจดัการการผลิตอยู่

ในระดบัมาก รองลงมา คือ ด้านการจัดการการตลาด ด้านการจัดการการเงินและการบญัชี ด้านการ

จดัการระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลางและด้านการบริหารองค์การ ด้านการจดัการวิจัยและ

พฒันา อยูใ่นระดบัน้อย 3.รูปแบบการจดัการบองกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑ์ผา้ไหมจงัหวดับุรีรัมย ์

คือ 1) รูปแบบการจดัการการผลิต ควรวางแผนการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ให้มีเอกลกัษณ์และแตกต่าง 

ดาํเนินการตามแผน และควบคุมคุณภาพให้ไดม้าตรฐานโดผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์จาก

หน่วยงานภายนอก และรักษาสิ�งแวดลอ้มทางการผลิต 2) รูปแบบการจดัการการตลาด ควรรวบรวม

ผลิตภณัฑ์ที�มีเอกลกัษณ์แตกต่างตามความต้องการของลูกคา้ กาํหนดราคาขายที�เหมาะสม ขยายช่อง

ทางการจาํหน่ายและมีการส่งเสริมการตลาด 3) รูปแบบการจดัการเงินและการบญัชี ควรวางแผนทั� ง

ระยะสั�นและระยะยาว โดยจดัหาและจดัสรรเงินทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ ติดตาม กาํกบัดูแลการเงินตาม

แผนการดาํเนินงาน และสรุปการดาํเนินงานดว้ยระบบบญัชี 

 สรุปได้ว่าด้านมตัตญั�ุตา จากรู้จักประมาณ รู้จักพอดี พอเหมาะ พอควร เป็นสิ� งสําคญัใน

บริหารวิสาหกิจชุมชน การพฒันาชุมชนให้มีคุณภาพทางจิตใจ พฤติกรรม และปัญญาดว้ยพุทธธรรม 

คือหลกัธรรมที�มีประสิทธิภาพ และทรงประสิทธิภาพ หากประยกุตเ์ขา้กนัอย่างลงตวั พุทธธรรมจึงจะ

สามารถทําให้การพัฒนาอย่างย ั�งยืน ทั� งทางโลกและทางธรรมคู่ขนานกันไป เพื�อพัฒนาชุมชนใน

สังคมไทยให้เขม้แข็ง เน้นการพึ�งพาตวัเองและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั�น เพราะว่าหากการ

พฒันาชุมชน มีความเขม้แข็งเกิดขึ�นในสังคมไทยแลว้สิ� งสําคญัที�จะทาํให้การพฒันาชุมชนเขม้แข็ง

เกิดขึ�นในสงัคมไทยไดน้ั�นตอ้งอาศยัการปรับเปลี�ยนแนวคิดของชุมชน 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

   1) ควรมีการศึกษาการปฏิบตัิที�ดี (Best Practice) เพื�อการเทียบเคียง (Benchmarking) 

ในการพฒันาวิสาหกิจชุมชนในพื�นที�ต่างๆ 

   2) ควรมีการศึกษาวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development 

เพื�อพฒันารูปแบบของการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

   3) ควรมีการศึกษาในรูปแบบของการพฒันามูลค่าเพิ�มทางเศรษฐกิจของผลิตภณัฑชุ์มชน เพื�อ

จดัทาํเป็นยทุธศาสตร์ของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) ที�นาํไปสู่การเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของวิสาหกิจชุมชน  
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   4) ควรศึกษาเพิ�มเติมในประเด็นเจาะลึกในรายละเอียดในกลยทุธ์การพฒันาวิสาหกิจชุมชนแต่

ละดา้น เช่น การพฒันาการบริหารจดัการองคก์ร การพฒันากิจกรรม/ผลิตภณัฑ ์การพฒันาการตลาด 

เป็นตน้  
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ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด �. เพื�อศึกษาภาวะผูน้าํเชิงพุทธ

ของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด  โดยจาํแนก เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้  กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  ประชาชนชาย หญิงองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด จาํนวน 380  คน  เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัเป็น

แบบสอบถาม  ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  

ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test 

และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA 

ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขา

สมิง  จงัหวดัตราด  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅= 4.48) คือ ดา้นจกัขมุาระดบัมาก �̅= 4.48) ดา้นวิธูโร

ระดบัมาก (�̅= 4.45)  ดา้นนิสสยสัมปันโนระดบัมาก (� ̅= 4.43) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยั

ส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ  อาย ุ การศึกษา อาชีพ  รายได ้มีผลต่อภาวะผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.05  

 

คาํสําคัญ:  เชิงพุทธ,  ภาวะผูน้าํ,  ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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Abstract 

This research is a quantitative research. Objective 1. to study the level of leadership in 

accordance with buddhist of administrators in Pranit Subdistrict administrative organization, Khao 

Saming District, Trat Province. Objective 2. to study the leadership in accordance with buddhist of 

administrators in Pranit Subdistrict administrative organization, Khao Saming District, Trat Province 

by classification of sex, age, education level, occupation, income. The sample group used in this 

study 380 male and female people of Pranit Subdistrict administrative organization, Khao Saming 

District, Trat Province. The research tool was questionnaire. The data were analyzed by using a 

computer software, percentage (%), mean (�̅ ), standard deviation (S.D), and hypothesis testing with 

independent sample t-test. And comparing the relationships of more than 2 sample groups by One-

Way ANOVA. 

 The research results were found that the leadership in accordance with buddhist of 

administrators in Pranit Subdistrict administrative organization, Khao Saming District, Trat Province. 

Overall at the high level (�̅ =4.48) is the conceptual skill at the high level (�̅ = 4.48), in the technical 

skill at the high level (�̅  = 4.45), human relation skill at the high level (�̅  = 4.43). Hypothesis test 

results It was found that personal factors, such as sex, age, education, work experience, income were 

an effect on the leadership in accordance with buddhist of administrators in Pranit Subdistrict 

administrative organization, Khao Saming District, Trat Province. There was no different and 

statistically significant at the 0.05 level. 

 

Keywords: Buddhist, leadership, administrators of subdistrict administrative organization 

 

บทนํา 

 โครงสร้างทางสังคมไทยดงักล่าวทาํให้ประชาชนยดึถือและมีความเชื�อ ในตวัผูน้าํทางการเมือง

แบบผดิๆ ซึ� งระบบความเชื�อ ค่านิยม ทศันคติเหล่านี� มีอิทธิพลต่อการแสดงออก คนในสังคมไทยมีความ

เชื�อเกี�ยวกบัระบอบการเมืองที!ดาํรงอยู ่หรือชื�นชอบในตวัผูน้าํที�คิดว่าถูกตอ้งเสมอ ผลคือ ประชาชนได้

แสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมเกี�ยวกบัสิ�งที�ตนเองปรารถนา ในยุคโลกาภิวตัน์ความเป็นผูน้าํย่อม

เปลี�ยนแปลงไปตาม “สถานการณ์” สถานการณ์เป็นตวัแปรสําคญัที�ทาํให้ความเป็นผูน้าํของแต่ละคน
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เปลี�ยนไปผูน้าํไดรั้บการยอมรับต่างกนัตามเวลา ดงันั�นความเป็นผูน้าํมิใช่จะดาํรงอยูไ่ดต้ลอดกาล เมือ! 

สถานการณ์เปลี�ยนไป การจะเป็นผูน้าํได้ดีมากน้อยขนาดไหนนั�นขึ�นอยู่กบัความรู้ความสามารถและ

ปัจจัยสิ�งแวดล้อม ดังนั�น ผูน้าํทอ้งถิ�นควรต้องเป็นผูน้าํที�ดีประชาชนในพื�นที�จึงจะมีความสุขได้ตาม

สมควร ผูน้าํเป็นปัจจัยที�มีความสําคญัอยา่งยิ�งต่อการนาํไปสู่ผลสําเร็จ เพราะผูเ้ป็นศูนยก์ลางร่วมพลงั

ของบุคคลในองคก์ร เป็นแกนกลางที�จะใชอ้าํนาจหรืออิทธิพลในอนัที�จะปฏิบติัการได ้เพื�อให้เกิดความ

ร่วมมือประสานงานกนั เพื�อที�จะทาํใหง้านบรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยดี งานจะสาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย จึง

ขึ�นอยูก่บับทบาทหนา้ที�ของผูน้าํในการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ การมีภาวะผูน้าํจึงเป็นสิ�งสาํคญั

ในการบริหารจดัการในการดาํเนินการต่างๆ ที�จะทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเชื�อฟังและปฏิบตัิตาม เขา้มามี

ส่วนร่วมต่อการดาํเนินงานดว้ยความเต็มใจ ปัจจุบนัเป็นที�ยอมรับกนัแลว้ว่าในการบริหารงานราชการ

แผ่นดินหรือองค์การนั� นผูน้ํา(Leader) เป็นปัจจัยที�สําคญัอย่างยิ�งประการหนึ� งต่อความสําเร็จของ

องคก์ารนั�นๆทั�งนี� เพราะผูน้าํมีภาระหนา้ที�และความรับผดิชอบโดยตรงที�จะตอ้งทาํการวางแผนสั�งการ 

ดูแลควบคุมให้บุคคลากรขององค์การของการปกครองส่วนท้องถิ�นหรือที� เราเรียกอีกอย่างหนึ� งว่า

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามารถปฏิบตัิงานต่างๆให้ประสบความสาํเร็จปัญหาที�เป็นที�น่าสนใจของ

นักวิชาการและบุคคลทั�วไปอยู่ตรงที�ว่าผู ้นําจะต้องทําอย่างไรหรือมีวิธีการนําอย่างไรจึงทําให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูต้ามเกิดความผกูพนักบังานแลว้ทุ่มเทความพยายามที�จะทาํใหง้านนั�นสาํเร็จดว้ย

ความเต็มใจในการปฏิบติังานใหป้ระสพความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์

ขององคก์าร ภาวะผูน้าํหรือความเป็นผูน้าํ(Leadership)นั�นเป็นกระบวนการที�ผูบ้ริหารจะให้มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมของผูอื้�นปัจจัยที�สําคญัยิ�งอย่างหนึ� งแห่งความสําเร็จของการทาํหน้าที�ผูน้ําคือการเป็น

ผูป้ระกอบการดว้ยคุณสมบติัเหมาะสมมีความสามารถในการปรับเปลี�ยนความตอ้งการของคนซึ�งความ

ต้องการเป็นตัวกาํหนดเป้าหมายและทิศทางในการตัดสินใจ ถ้าเปลี�ยนความต้องการของคนได้ก็

เปลี�ยนตวัของคนนั�นไดผู้น้าํที�ดีจะช่วยให้คนพฒันาความตอ้งการของตนทั�งในการปรับเปลี�ยนทศันคติ

ของบุคคลให้มีความตอ้งการที�ถูกตอ้งดีงามและให้หมู่ชนมีการประสานความร่วมมือเป็นอนัหนึ�งอนั

เดียวกนัเพราะการพฒันาความตอ้งการเป็นการพฒันาความสุขของคนเพราะความสุขเกิดจากการสนอง

ความตอ้งการถา้หากเปลี�ยนความตอ้งการไดก้็เปลี�ยนวิธีการหาความสุขของเขาไดด้ว้ยเมื�อทาํอะไรตรง

กบัความตอ้งการก็ทาํให้เขาสมใจและมีความสุขบุคคลก็จะร่วมมือทาํอยา่งเป็นกนัเองโดยประสานความ

กลมกลืนและเต็มใจจะหาทางทาํให้สําเร็จจึงพร้อมที�จะทาํและทาํให้ง่ายแต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ผูน้าํ

กระทาํการที�ฝืนความตอ้งการของคนทั�งสองฝ่ายกจ็ะไม่มีความสุขและสิ�งที�ทาํยากที�จะสาํเร็จ((Proyoon 

Tammajitto) (2006 : 15)    
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 นกับริหารต้องรู้จกัความเด่นความดอ้ยของตนเองการรู้ความเด่นก็เพื�อการทาํงานที�เหมาะสม

กบัความสามารถของตนตามปกตินักบริหารมกัมองเห็นความผิดพลาดของลูกนอ้งไดง่้ายแต่มองความ

ผิดพลาดของตนเองไม่เห็นดังพุทธพจน์ที�ว่า “ความผิดพลาดของคนอื�นเห็นได้ง่าย แต่มักมองขา้ม

ความผิดของตนเห็นได้ยาก”ดังนั�นผูน้าํจะตอ้งมีรูปแบบที�เหมาะสมกบัทอ้งถิ�นนั�นๆ จะตอ้งมีความรู้

ความสามารถในการปกครองของตนเองจึงจะทาํให้การดาํเนินกิจกรรมงานต่างๆ เป็นไปไดด้ว้ยดีและ

ประสบผลสําเร็จในการบริหารของผูบ้ริหารการปกครองส่วนทอ้งถิ�นในระดบัตาํบลหรือระดบัอาํเภอ 

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์

ศาสนาจึ� งมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัการควบคุมความประพฤติของมนุษยใ์ห้เป็นและอยู่ในหลกั

ทาํนองคลองธรรมของสังคม บทบัญญัติของศาสนาย่อมก่อให้เกิดความเป็นระเบียบขึ�นในสังคม 

(Tantiyaphisansut (2006 : 14)  

จากความเป็นมาและความสาํคญัที�กล่าวมาขา้งตน้ ทั�งนี� ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษาภาวะผู ้

นาเชิงพุทธของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต  อาํเภอเขาสมิง  จังหวดัตราดตามหลกัธรรม

ในพระพุทธศาสนาว่ามีความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธรรมมากน้อยเพียงใดรามทั� งประยุกต์ใช้ใน

หลกัการและแนวคิดการทาํงานนาํไปสู่การพฒันาองคก์ารของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือไม่

อย่างไร ทั� งยงัสามารถทราบถึงคุณค่าของหลกัธรรมที�สามารถที�จะพฒันาผูน้าํให้เป็นผูน้ําที�ดีเพื�อจะ

นาํพาชุมชนไปสู่ความสุขในการดาํเนินชีวิตและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพใน

องคก์ารหรือทอ้งถิ�นต่างๆ ซึ� งทั�งหลายเหล่านี� คือขอ้เท็จจริงที�ผูว้ิจยัตอ้งการที�จะนาํมาเป็นตวัชี�วดัภาวะผู ้

นาของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลและยงัสามารถประยุกต์ใช้ในสังคมไทยปัจจุบนัและเป็น

บรรทดัฐานในการเลือกผูน้าํไดเ้ป็นอยา่งดีมาเป็นแนวทางในการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลให้มี

ประสิทธิภาพและดียิ�งขึ�นใหส้ังคมและสาธารณชนไดรั้บรู้รับทราบสืบไป 

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถปุระสงค ์ ไวด้งันี�  

1. เพื�อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขา

สมิง  จงัหวดัตราด    

2. เพื�อศึกษาภาวะผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง  

จงัหวดัตราด  โดยจาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้
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ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

         �. ลกัษณะสําคญัของผู้นํา 

Ketsakorn (2001). : 68-69) กล่าวว่าผูน้าํมีลกัษณะสาํคญั ดงันี�  

1. ด้านคุณสมบติัส่วนตวัของผูน้าํ ไดแ้ก่ ผูน้าํที�มุ่งแสวงหามรรควิธีที�จะนาํผูร่้วมงานให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์องหน่วยงานตามที�กาํหนดไว ้

2. การแสดงออกในรูปของพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์กับผู ้ร่วมงาน

ความสามารถในการตัดสินใจ กล้าคิด กล้าทํา มีความรับผิดชอบและมีวิสัยทัศน์ที�กวา้งไกลเพื�อ

ก่อใหเ้กิดผลในแง่ของความมีพลงัอาํนาจและอิทธิพลต่อผูร่้วมงาน 

3. การแสดงออกซึ� งศกัยภาพ สถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปผูน้าํที�มีความเป็นผูน้าํสูงจะตอ้ง

สามารถแสดงบทบาทในการนาํดว้ยบารมี และความมีอิทธิพลเหนือกลุ่มบุคคลอื�นไดใ้นทุกสถานการณ์ 

4. ความเป็นผูน้าํเป็นสิ�งที�ฝึกฝนอบรมพฒันาใหเ้กิดขึ�นไดจ้ากประสบการณ์การเรียนรู้ดงัเช่น ผู ้

นาที�สาํเร็จการอบรมจากสถาบนัพฒันาผูบ้ริหาร หรือผูน้าที�ผ่านการอบรมในสาขาวิชาเฉพาะ มีความรู้

ความชาํนาญในดา้นเทคนิคสูง (Technical Skill) เป็นที�ยอมรับของกลุ่ม เป็นตน้ 

5. ผูน้าํที�ดีจะตอ้งสามารถสร้างความจงรักภกัดีให้เกิดในจิตสานึกของบุคลากรต่อหน่วยงาน 

สร้างความพึงพอใจดว้ยการใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ที�ใหเ้กิดขึ�นแก่ผูร่้วมงานได ้จนสามารถสร้างทีมงานได้

อยา่งมั�นคง 

2. ทฤษฎเีกี�ยวกับความเป็นผู้นํา 

ทฤษฎีนี� เชื�อว่าบุคคลบางคนเกิดมาพร้อมดว้ยลกัษณะบางประการที�จะช่วยสนบัสนุนใหเ้ขาเป็น

ผูน้าํไดซึ้� งหมายถึงคุณลกัษณะดงันี�  (Wongput (1999) : 117-119) 

1. บุคลิกภาพ (Personality) เป็นเรื� องที� ติดมากับตัวของบุคคลแต่ละคนในส่วนที�สามารถ

ปรับปรุงแกไ้ขให้ดีได ้บุคลิกภาพดงักล่าวคือ 

1.1 ความสามารถในการปรับตวั เป็นความสามารถทั�วไปของบุคคล 

1.2 ความตอ้งการที�จะนาํ ซึ�งอาจจะเป็นความสามารถในส่วนลึก ๆ มองไม่เห็นชดั 

แต่กส็ามารถคน้ควา้ได ้

1.3 ความมั�นคงทางอารมณ์ ซึ�งแต่ละคนจะมีนิสัยทางดา้นความคงที�ของอารมณ์ 

การควบคุมอารมณ์ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

 



   

 282 

1.4 ความเป็นตวัของตวัเอง มีอาํนาจในการตดัสินใจต่าง ๆ ตามสภาพสังคมและ 

วฒันธรรม 

1.5 ความอุตสาหพยายาม หมายถึง ความอดทนของแต่ละบุคคลที�จะพยายามฟัน 

ฝ่าอุปสรรคนานาประการ 

1.6 ความคิดสร้างสรรค ์ถือเป็นพรสวรรคอ์ยา่งหนึ�ง ที�มีความสนใจในเรื�องใดเรื�อง 

หนึ�งโดยเฉพาะแลว้คิดออกมาเป็นรูปธรรม 

1.7 ความทะเยอทะยาน เป็นธรรมชาติของมนุษยท์ี�ตอ้งการความสะดวกสบายใหม่  

เกิดขึ�นตลอดเวลา หากทุกคนได้ใช้ความคิดดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา เพราะการคิดแต่ละคนนั� นย่อม

แตกต่างกนัออกไป 

2. ความรู้ ความสามารถ (Intelligence) สมองของคนเรานี�ธรรมชาติสร้างมาเพื�อใชส้ติปัญญาให้

เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ความรู้ความสามารถจะเห็นไดจ้าก 

2.1 เชาวปั์ญญา คนทุกคนมีสติปัญญา ความเฉลียวฉลาดแตกต่างกนัไปอาจจะดว้ย 

สาเหตุหลาย ๆ ประการ ทั� งเรื�องพนัธุกรรม สภาพแวดลอ้ม การแข่งขนั การฝึกฝนตนเองให้เป็นผูที้�

สนใจในการศึกษาเล่าเรียน 

2.2 ความแม่นยาํในการตดัสินใจ เพราะตอ้งทาํการตดัสินใจอยูต่ลอดเวลาในการ 

ทาํงานการดาํรงชีวิต การตดัสินใจที�แม่นยาํจึงตอ้งอาศยัประสบการณ์ 

2.3 ระดบัความรู้ ทุกคนสามารถศึกษาเล่าเรียนไดไ้ม่เท่ากนัเพราะสมองแต่ละคนไม่ 

สามารถรับอะไรไดอ้ยา่งเตม็ที� คือมีการจุความจาํไวเ้ท่ากนัก็จริง แต่การรับรู้ การถ่ายทอดอาจจะมีบาง

สิ�งบางอยา่งแตกต่างกนัออกไป ดงันั�นจึงวดัระดบัความรู้ไดจ้ากการศึกษาในระดบัที�สูง ๆขึ�นไปของแต่

ละคน 

2.4 ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา สื�อภาษาเป็นเรื�องที�สาํคญัอยา่งหนึ�งของ 

มนุษยทุ์กชาติจะมีภาษาของตนเองหรือไม่ก็ตาม แต่การพูดถือเป็นเรื� องของการสื�อความหมายให้

สามารถเขา้ใจกนั ผูน้าํที�มีความสามารถในการพดู การเขยีนยอ่มไดเ้ปรียบกว่า 

3. คุณลักษณะด้านสังคม (Social Skill) การเข้าสังคมเป็นของคนทุกคน เพราะคนเราไม่

สามารถอยู่คนเดียวในโลกได ้การเขา้สังคมของคนแต่ละระดบัตอ้งมีพิธีรีตองแตกต่างกนัออกไปตาม

สภาพการณ์และเหตุการณ์นั�น ๆ คุณลกัษณะดา้นสังคมมีดงันี�  
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3.1 การรู้จกัประนีประนอม การที�บุคคลทาํงานร่วมกบัคนอื�น ผลประโยชน์เป็น 

เรื�องที�มีความสําคญัไม่น้อย ด้วยเหตุนี� จึงตอ้งการคนที�จะมาประสานผลประโยชน์หรือเป็นคนที�คอย

ประนีประนอมใหทุ้กคนที�ร่วมงานเกิดความพอใจ 

3.2 ความสามารถในการบริหาร งานบริหารเป็นการใชศิ้ลป์ซึ� งแต่ละคน ไม่สามารถ 

ใช้ได้ทดัเทียมกนั ด้วยขอ้จาํกดัต่าง ๆ การศึกษาเล่าเรียนก็จะเป็นส่วนประกอบในการบริหารได้บา้ง

เช่นกนั 

3.3 ความร่วมมือ ถือเป็นเรื�องสาํคญัมากในการเป็นผูน้าํ เพราะผูน้าํจะตอ้งเป็นผูที้� 

สามารถชกัจูงให้ผูร่้วมงาน ตั�งใจทางานหรือทาตามที�ผูน้าตอ้งการดว้ยความเตม็ใจ 

3.4 ความเป็นที�นิยมชมชอบ เราคงจะเคยเขา้ไปในงานเลี�ยงและพบคนหนึ�งซึ� งจาก 

สีหนา้ท่าทาง เป็นบุคคลที�เรามองแวบเดียวเกิดความรู้สึกอยากรู้จกั อยากทกัทาย มีความเลื�อมใสศรัทธา

ยิ�งเมื�อเห็นเขาพูดจาดว้ยแลว้เกิดความนิยมชมชอบตามมา 

3.5 ความเป็นนกัการทูต การที�บุคคลจะเป็นนกัการทูตที�ดีนั�นตอ้งอาศยัปฏิภาณ 

ไหวพริบมากมาย เพราะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องโน้มน้าวเรื� องใหญ่ ๆ ที�เกิดขึ� นแก้ปัญหาให้

กลายเป็นเรื�องเลก็ตอ้งใชค้วามสามารถหลาย ๆ ดา้นประกอบกนั ซึ�งไม่ใช่การพดูเป็นเพียงอยา่งเดียว 

4. คุณลกัษณะดา้นกายภาพ (Physical Characteristic) ถือเป็นเรื�องที�ติดตวัมาอยา่งเห็นไดช้ดั ซึ� ง

สิ�งเหล่านี�อาจสามารถแกไ้ข ปรับปรุงดว้ยการให้อาหารหรือรับประทานอาหารที�ถูกสุขลกัษณะ รวมทั�ง

การออกกาํลงักายที�เหมาะสมดว้ย คุณลกัษณะดา้นกายภาพมีดงันี�  

4.1 ส่วนสูง ถึงแมทุ้กคนไม่สามารถจะสูงทดัเทียมกนั แต่กเ็ป็นที�ประจกัษแ์ลว้ว่า 

การรับประทานอาหารที�ถูกต้องตามหลักโภชนาการนั� นมีส่วนทําให้คนเราสูงได้ไม่เพียงเพราะ

พนัธุกรรมเพียงอยา่งเดียว 

4.2 นํ�าหนกั การควบคุมนํ�าหนกัจะเห็นไดช้ดัเจนจากนกัมวย เพราะการควบคุม 

ต่าง ๆ ย่อมเกิดผลตามที�เราตอ้งการ หรือเป็นไปตามเป้าหมายระหว่างบุคคล มีนักจิตวิทยาไดท้าํการ

ทดสอบเรื�องนํ�าหนกักบัการเป็นภาวะผูน้าํเหมือนกนั แต่ไม่มีความสาํคญัอยา่งมีนยัสาํคญั 

4.3 การฝึกฝน นบัเป็นสิ�งสาํคญัอยา่งมากในการดาํรงชีวติ การที�ร่างกาย ของ 

คนเราไดรั้บการออกกาลงักาย การฝึกฝนให้ใช้ความคิด การใชส้มอง การนั�งสมาธิ ลว้นแลว้แต่มีส่วน

ทาํใหจิ้ตใจเยอืกเยน็ สามารถพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นผูน้าํไดใ้นที�สุด 

4.4 ความสมบูรณ์ของร่างกาย การรักษาตนให้พน้จากโรคภยัถือเป็นลาภอนั 
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ประเสริฐตามหลกัของพระพุทธศาสนา ดงันั�น ความสมบูรณ์ตอ้งมีส่วนประกอบดา้นอื�นดว้ย เช่น การ

รักษาความอบอุ่นของร่างกาย การพกัผอ่นที�เพียงพอ การออกกาลงักายอยา่งสมํ�าเสมอ เป็นตน้ 

Tiyao (2001 : 190-192) ไดอ้ธิบายถึงทฤษฎีเกี�ยวกบัความเป็นผูน้าํไวด้งันี�  

1. ความเป็นผูน้าํที�ถือตามแนวพฤติกรรม (Leadership Behavior Approach) เป็นการเน้นการ

กระทาํของผูน้าํมากกว่าลกัษณะของผูน้าํ โดยการระบุแบบของพฤติกรรมและวิธีการที�ผูน้าํเอามาใชใ้ห้

เหมาะกบังานและพฤติกรรมของผูต้าม สมมติฐานที�ใชเ้ป็นแนวการศึกษาก็คือผูน้าที�ประสบผลสาํเร็จจะ

มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากผูน้ําที�ไม่ประสบผลสําเร็จอย่างไร การศึกษาแนวพฤติกรรมนี� ได้มีการ

ดาํเนินการที�มหาวิทยาลัยไอโอวาโอไฮโอ มิชิแกน และนักบริหารที�มีชื�ออีก 2 กลุ่ม คือกลุ่ม Robert 

Tannenbaum และกลุ่มของ Robert R. Blake ซึ�งมีรายละเอียด ดงันี�  

การศึกษาที�มหาวิทยาลยัไอโอวา การศึกษาเรื�องนี� ไดด้าํเนินการมาตั�งแต่ปลายปีค.ศ. 1930 โดย 

Ronald Lippitt และ Ralph K. White ภายใตก้ารดูแลของผูอ้าํนวยการวิจยัชื�อ KurtLewin ที�มหาวิทยาลยั

ไอโอวา การศึกษาเน้นพฤติกรรมผู ้นําหรือแบบผู ้นํา 3 แบบ คือ ผู ้นาแบบเผด็จการ ผู ้นําแบบ

ประชาธิปไตย และผูน้าํแบบเสรี ว่าผูน้าํแบบใดก่อใหค้วามสาํเร็จมากที�สุด 

ผูน้ําแบบเผด็จการ (Autocratic Leader) เป็นผูน้ําที�มีพฤติกรรมเน้นการตัดสินใจแต่ผู ้เดียว

กาํหนดวิธีทาํงานเอง จาํกดัการมีส่วนร่วมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใชข้อ้มูลที�ไดจ้ากการทาํงานในเชิงลบ 

ผูน้าํแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) เป็นผูน้าํที�มีแบบการทาํงานโดยใหก้ลุ่มมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ ใหก้ลุ่มเป็นผูก้าํหนดวิธีการทาํงานเอง ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย

การประเมินผลงาน โดยใช้ขอ้มูลที�ได้ไปในทางบวก ผูน้าํแบบเสรี(Laissez-faire Leader) เป็นผูน้าํที�มี

พฤติกรรมให้กลุ่มมีเสรีเต็มที�ในการจดัหาเครื�องมือ วตัถุ วิธีการทาํงาน ขาดความเป็นผูน้าํ หลีกหนีการ

ให้ขอ้มูลผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที�มีผูน้าํแบบเสรีไดผ้ลการปฏิบติังานตํ�ากว่ากลุ่มผูน้าํแบบเผด็จการ

และแบบประชาธิปไตย ซึ� งไดป้ริมาณงานเท่ากนัทั�งสองกลุ่ม คุณภาพงานและความพอใจในการทาํงาน

ที�ดีที�สุดตกอยู่กบักลุ่มที�ผูน้าํแบบประชาธิปไตย เมื�อศึกษาต่อมาก็พบว่าบางครั� งผลการปฏิบตัิงานใน

กลุ่มที�มีผูน้าํแบบประชาธิปไตยสูงกว่ากลุ่มที�มีผูน้าํแบบเผด็จการ แต่บางครั� งผลการปฏิบติังานของกลุ่ม

ที�มีผูน้าํแบบประชาธิปไตยตํ�ากว่ากลุ่มที�มีผูน้าแบบเผด็จการแต่ความพอใจในการทาํงานของกลุ่มที�มีผู ้

นาแบบประชาธิปไตยโดยสูงกว่ากลุ่มที�มีผูน้าแบบเผด็จการการศึกษาความต่อเนื�องของพฤติกรรมผูน้า 

(Continuous of Leader Behavior) ต่อมานักศึกษาทางการบริหาร 2 คนคือ Robert Tannenbaum และ

Warren H.Schmidt ไดเ้สนอผลการศึกษาพฤติกรรมความเป็นผูน้าที�เกิดขึ�นต่อเนื�องตั�งแต่แบบเผด็จการ 
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หรือเน้นที�หัวหน้า (Boss-Centered) ไปจนถึงแบบประชาธิปไตยหรือเน้นที�ลูกน้อง (Subordinate-

Centered) หรือกลบักนัว่ามี7 พฤติกรรม คือ 

1. ผูบ้ริหารตดัสินใจเองและนาํมาใช ้

2. ผูบ้ริหารบอกก่อนว่าจะตดัสินใจอยา่งไรแลว้จึงตดัสินใจ 

3. ผูบ้ริหารเสนอความคดิเห็นแลว้รับฟังขอ้เสนอแนะก่อนตดัสินใจ 

4. ผูบ้ริหารตดัสินใจแต่มีเงื�อนไขว่าอาจเปลี�ยนแปลงได ้

5. ผูบ้ริหารเสนอปัญหารับฟังขอ้เสนอแนะแลว้ตดัสินใจ 

6. ผูบ้ริหารกาํหนดขอบเขตแลว้มอบหมายให้กลุ่มตดัสินใจ 

7. ผู ้บ ริหารอนุญาตให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาดําเนินงานภายใต้ขอบเขตที� ก ําหนดขึ� นโดย

ผูบ้งัคบับญัชา 

ผูศึ้กษาได้เสนอแนะว่า พฤติกรรมการตดัสินใจของผูน้าํจะไดม้ากน้อยเพียงใดในแต่ละอย่าง

ของทั� ง 7 พฤติกรรม ย่อมขึ� นอยู่กับตัวผูน้ํา ผูใ้ต้บังคับบัญชาและสถานการณ์เป็นสําคัญ พร้อมทั� ง

เสนอแนะเพิ�มเติมว่า ในระยะยาวผูน้าควรเพิ�มการใชพ้ฤติกรรมในทางเน้นที�ลูกน้องมากขึ�น เพื�อเพิ�ม

คุณภาพการตดัสินใจ การทาํงานเป็นทีม การจูงใจ ขวญัในการทาํงาน และการพฒันาบุคลากร 

แนวคดิทฤษฎหีลักพุทธธรรม 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลกัพุทธธรรมในการนาํหลกัปาปณิกธรรม 3 เพื�อการ

พฒันาตนเองในการเป็นผูบ้ริหารที�มีความเป็นผูน้าํ ดงันี�  

ปาปณกิธรรม 3  

ปาปณิกธรรม 3 เป็นหลกัธรรมที�เหมาะสมในการน ามาสร้างคุณลกัษณะของ ผูบ้ริหาร  

ที�มีคุณลกัษณะสาํคญั 3 ประการของนกับริหาร ไดแ้ก่  

                      1) จักขุมา หมายถึง ปัญญามองการไกล เช่นถา้เป็นพ่อคา้หรือนักบริหารธุรกิจ ต้องรู้ว่า

อนาคตเศรษฐกิจหรือตลาดจะมีแนวโน้มเป็นแบบไหนหรือสามารถคาดการณ์ทิศทาง หรืออนาคตใน

การดํา เนินธุรกิจได้แม่นยาํจากการอาศัยกระบวนการคิดที�รอบคอบและมีเหตุผล โดยอาจใช้

ประสบการณ์ในอดีตร่วมในการตัดสิ นใจและวางแผนด้วย ซึ� งคุณลักษณะข้อแรกนี�  ตรงกับ

ภาษาองักฤษคาํว่า Conceptual Skill คือการชาํนาญในการใชค้วามคิด หรือ ทกัษะ ทางดา้นความคิด 

       2) วิธูโร หมายถึง จดัการธุระไดมี้ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น เช่น นักการเงิน ตอ้งมีความรู้

และความเชี�ยวชาญทางการเงินสามารถคาํนวณอตัราผลตอบแทนต่าง ๆ ไดห้รือ เขา้ใจในงบการเงินที�

ใชใ้นการประกอบการตดัสินใจได ้ในกรณีแพทยผ์่าตดัสมองก็ตอ้งมีความ เชี�ยวชาญในการผ่าตดัสมอง 
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เป็นต้น คุณลักษณะที�สองนี� ตรงกับคาํภาษาอังกฤษคาํว่า Technical Skill คือความชํานาญการด้าน

เทคนิค หรือ ทกัษะทางดา้นการปฏิบติังาน 

      3) นิสสยสัมปันโน หมายถึง พึ� งพาอาศัยคนอื�นได้เพราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ ดี มี

ความสามารถในการติดต่อประสานงานให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ ตามกรอบระยะเวลาที� กาํหนด มี

ความสามารถในการสื�อสารและประสานงานให้ฝ่ายแต่ละฝ่ายในองค์กรดาํเนิน แนวทางตามกรอบ

ทิศทางที�องคก์รตอ้งการบรรลุได ้หรือมีความสามารถในการผูกใจคนให้เป็น ที�รักของคนโดยสามารถ

ทาํให้พนักงานแต่ละปฏิบติังานตามคาํสั�งด้วยความเต็มใจได้ เป็นตน้ คุณลกัษณะที�สามนี� ตรงกบัคาํ

ภาษาอังกฤษคาํว่า Human Relation Skill คือความชํานาญด้าน มนุษยสั์มพันธ์ หรือ ทักษะทางด้าน

มนุษยสั์มพนัธ์ โดยคุณลกัษณะทั�งสามประการมี ความสําคญัมากน้อยแตกต่างกนันั�น ขึ�นอยู่กบัระดบั

ของนักบริหาร ถา้เป็นนักบริหารระดบัสูงที� ตอ้งรับผิดชอบในการวางแผน และควบคุมคนจาํนวนมาก

คุณลกัษณะขอ้ที� 1 และ 3 มีความสําคญัมาก ส่วนขอ้ที� 2 มีนอ้ย เพราะเขาสามารถใชผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาที�

มีความสามารถ เฉพาะดา้นได ้สําหรับนักบริหารระดบักลาง คุณลกัษณะทั�ง 3 ขอ้มีความสําคญัพอ ๆ 

กัน  นั�น  คือ เขาต้องมีความชํานาญเฉพาะด้าน และมนุษย์สัมพันธ์ที� ดี ต่อ เพื� อนร่วมงานและ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในขณะเดียวกนัตอ้งมีปัญญาที�มองภาพกวา้งและไกล เพื�อเตรียมตวัสําหรับ เป็นนัก

บริหารระดบัสูง นอกจากนั�นตอ้งมีความสามารถในการสื�อสาร ประสานงานในการ ถ่ายทอดนโยบาย 

และยทุธศาสตร์จากผูบ้ริหารระดบัสูงมาสู่การปฏิบติั ในผูบ้ริหารและ พนกังานระดบัล่าง และนาํผลการ

ดําเนินงานที�ได้จากการปฏิบติังานมาสรุปและนําเสนอต่อ  ผูบ้ริหารระดับสูง Proyoon Tammajitto. 

(2006 : 30) 

สรุปได้ว่า หลกัธรรมสําหรับภาวะผูท้างพระพุทธศาสนา ด้วยหลักปาปณิกธรรม 3 อันเป็น

หลักธรรมที�เหมาะสมในการนํามาสร้างคุณลักษณะของผูบ้ริหาร ในการพัฒนาตนเอง และการนํา 

หลกัสังคหวตัถุ 4 เป็นธรรมเพื�อการยดึเหนี�ยวจิตใจ ที�กล่าวถึงผูน้าํโดยทั�วไป ซึ� งได ้ศึกษาถึงความหมาย

ของภาวะผูน้าํตลอดถึงการกาํหนดบทบาทหน้าที� อาํนาจของผูน้าํ ทาํให้ ทราบถึงภาพรวมของผูน้าํหรือ

ภาวะผูน้าํในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํใน ทางดา้นการสร้างการมีส่วนร่วมซึ� งตอ้ง

มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทางภาครัฐและ ภาคประชาชนให้เกิดความพึงพอใจของทุก

ฝ่ายในการปฏิบตัิงานร่วมกนัต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจัยศึกษา ภาวะผูน้ําเชิงพุทธของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล

ประณีต อาํเภอเขาสมิง  จังหวดัตราด  โดยอาศยักรอบแนวคิดในการวิจัยตามแนวคิดของ Proyoon 

Tammajitto. (2006).. ซึ� งเนน้การใชต้ามหลกัธรรมปาปณิกสูตร 3  เป็นแนวทางในการภาวะผูน้าํเชิงพุทธ 

ในการดาํเนินบริหาร 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจกัขมุา ดา้นวิธูโร  ดา้นนิสสยสัมปันโน  รวมทั�งเอกสารงานวิจยั

ที�เกี�ยวขอ้ง แลว้นาํมารวบรวมเป็นกรอบแนวคิด ดงันี�  

          ตวัแปรตน้                                                                                       ตวัแปรตาม 

    Independent Variables                                                                      Dependent  Variables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

     1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

           ประชากรคือ ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด 

จาํนวนครัวเรือน 2,822  ครัวเรือน จาํนวน �� หมู่บา้น ประชากรจาํนวน 6,078 คน   กลุ่มตวัอยา่ง

การศึกษาครั� งนี�ชายหรือผูห้ญิง จาํนวน 10 หมู่บา้น ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่ายแบบแบ่งชั�นกาํหนดกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane) ที�ระดบันยัสาํคญั .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 380 คน 

และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling) Kritpreedaborisut (1997) 

 

 

         ปัจจยัดา้นบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายได ้

 

ภาวะ ผู้นํ า เชิ งพุ ท ธ ขอ งผู ้บ ริ ห าร

องค์การบริหารส่วนตําบลประณีต 

อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด   

-ดา้นจกัขมุา  

-ดา้นวิธูโร   

-ดา้นนิสสยสัมปันโน  

 

ภาพที� �   กรอบแนวคิดการวิจยั 
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       2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  ใช้แบบสอบถาม โดย

สร้างขึ�นจากการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  � ตอน ดงันี�  ตอนที� � 

เป็นแบบสอบถามลกัษณะปลายปิดเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วย 

ประกอบดว้ย  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได้ ของกลุ่มตวัอย่างองค์การบริหารส่วนตาํบล

ประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด ตอนที� �  แบบสอบถาม  ภาวะผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด ตามหลกัธรรมปาปณิกสูตร 3 ไดแ้ก่  

ด้านจักขุมา ด้านวิธูโร  ดา้นนิสสยสัมปันโน  ตอนที�3 ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาเกี�ยวกบัภาวะ

ผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด 

             การตรวจสอบเครื�องมือเพื�อวดัความเชื�อมั�นโดยผูเ้ชี�ยวชาญ � คนไดค่้าทดสอบโดยใชสู้ตรสัมประสิทธิ�

แอลฟ่าของครอนบัคสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’sAlpha Coefficient) ได้ค่าความเชื�อมั�นของ

เครื�องมือเท่ากบั .95 

        �. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมดว้ยตนเองและทาํหนงัสือเพื�อขอความอนุเคราะห์ถึงทาํหนงัสือขอความ 

ร่วมมือ ในการจัดเก็บขอ้มูลจากสํานักบัณฑิตวิทยาลยั ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์ เพื�อขอความ

ร่วมมือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด ผูว้ิจัยได้ติดต่อกลุ่ม

ตวัอยา่งเพื�อแจกแบบสอบถามเป็นรายวนั เพื�อขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลดาํเนินการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื�อนาํไป

วิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

�. การวเิคราะห์ข้อมลู 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสําเร็จรูป มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าสถิติความถี�(Frequency)ค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี�ย(Mean)และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation)S.D. และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และ

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA เพื�อนําไปใช้

วิเคราะห์กบัแบบสอบถาม 
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ผลการวจิัย 

ข้อมูลทั�วไป การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที�ตอบแบบสอบถามเรื� อง ภาวะผูน้ ําเชิงพุทธของ

ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถาม

ทั�งหมด  จาํนวน ��� คน  คิดเป็นร้อยละ ���  เป็นเพศหญิง จาํนวน  270  คน  คิดเป็นร้อยละ  71.10 

และ เพศชายจาํนวน 110  คน คิดเป็นร้อยละ  28.90 ประชาชนส่วนใหญ่อาย ุ��-45  ปี จาํนวน ��� คน 

คิดเป็นร้อยละ  ��.��  ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 1�� คน  

คิดเป็นร้อยละ ��.��  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.40  ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อ��,���บาท ขึ�นไปจาํนวน ���  คน คิดเป็น

ร้อยละ ��.��  

วตัถุประสงคข์อ้ที� � ภาวะผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอ

เขาสมิง  จงัหวดัตราด  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅= 4.48) คือ ดา้นจกัขมุาระดบัมาก �̅= 4.48) ดา้นวิธู

โรระดบัมาก(�̅= 4.45)  ดา้นนิสสยสัมปันโนระดบัมาก(�̅= 4.43)  

 วตัถุประสงคข์อ้ที� �  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ  อาย ุ 

การศึกษา อาชีพ  รายได ้มีผลต่อภาวะผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต 

อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั�.��  

 

อภปิรายผล 

สมมติฐานที� �.ภาวะผู้นําเชิงพทุธของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลประณตี อําเภอ 

เขาสมิง  จงัหวดัตราดอยู่ในระดับที�แตกต่างกัน  

สามารถอภิปรายผลได้ดงันี� 

ผลการวิจยั เรื�อง ภาวะผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขา

สมิง  จังหวดัตราด  กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญโดยเรียงลาํดับ ดังนี�  ด้านจักขุมา ด้านวิธูโร  ด้าน

นิสสยสัมปันโน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีประเดน็สาํคญัที�นาํมาอภิปรายผล ดงันี�  

ภาวะผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด

โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ด้านจักขุมา  สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Phratheppariyattimethi,  Asst.Prof.Dr. (2010). ไดท้าํการวิจยัเรื�อง  ภาวะผูน้าํเชิงพุทธกับ

การจดัการความขดัแยง้ในสังคมไทย  การวิจยัในครั� งนี�  มีวตัถุประสงค ์ดังนี�  1) เพื�อศึกษาแนวคิดเรื�อง

ภาวะผู ้นําตามแน วพ ระพุ ท ธศาส น า 2) เพื� อ ศึกษ าการจัดก ารปั ญ ห าความขัดแย้งตามแน ว
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พระพุทธศาสนา 3) เพื�อศึกษาแนวทางการนาํหลกัภาวะผูน้าํเชิงพุทธมาใช้เพื�อจัดการความขดัแยง้ใน

สังคมไทยจากการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้าํเชิงพุทธนั�นมีลกัษณะอยู่ 3 อยา่ง คือ 1) คุณลกัษณะภายนอก 

คือ มีรูปร่างสง่างาม น่าเคารพศรัทธาเลื�อมใส ตลอดทั�งมีพละกาํลงัแขง็แรง สุขภาพที�ดีและมีความเพียร 

2) คุณลกัษณะภายใน คือมีความรู้ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความชาํนาญในงาน มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี 3) มี

ความแตกต่างจากบุคคลอื�น ซึ� งความแตกต่างนี� จะทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความเคารพนบัถือมีความ

เชื�อมั�นมีความเชื�อฟังอย่างจริงใจวิถีทางของการที�จะเป็นผูน้าํที�ดีซึ� งมีหลกัธรรมหรือคุณธรรมในทาง

พระพุทธศาสนาที�สามารถนํามาประยุกต์ใช้สําหรับผูน้ํา ที�นํามากล่าวไวใ้นงานวิจัยนี�  มีจาํนวน 20 

หลกัธรรม คือ 1)ทศพิธราชธรรม 2) จกัรวรรดิวตัรธรรม 3) อธิปไตย 4) ราชสังคหวตัถุธรรม 5) สังคห

วตัถุธรรม 6) พรหมวิหารธรรม 7) อคติธรรม 8) อิทธิบาทธรรม 9) พลธรรม 10) สัปปุริสธรรม 11)อปริ

หานิยธรรม 12) กัลยาณมิตรธรรม 13) สารณียธรรม 14) อริยทรัพยธ์รรม 15) บารมีธรรม 16) คหบดี

ธรรม 17) คุณธรรม 18) ยุติธรรม 19) อธิษฐานธรรม 20) ขันติโสรัจจธรรม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

หลกัธรรมของผูน้าํ ดังนี�  คือ 1) หลกัธรรมสําหรับครองตน ไดแ้ก่ เบญจศีลเบญจธรรม สัปปุริสธรรม 

พลธรรม อคติธรรม อธิษฐานธรรมขนัติโสรัจจธรรม คุณธรรม อริยทรัพยธรรม 2) หลกัธรรมสําหรับ

ครองคน ได้แก่ พรหมวิหารธรรมบารมีธรรม ราชสังคหวัตถุธรรม สังคหวัตถุธรรม พลธรรม 

ทศพิธราชธรรม จกัรวรรดิวตัรธรรมคหบดีธรรม อธิปไตย กลัยาณมิตรธรรม อริยทรัพยธรรม ยติุธรรม 

อคติธรรม 3) หลกัธรรมสําหรับการครองงาน ไดแ้ก่ อิทธิบาทธรรม สาราณียธรรม อปริหานิยธรรม 

อริยทรัพยธรรม กัลยาณมิตรธรรม ยุติธรรม พลธรรม อคติธรรมหลักธรรม หรือคาํสั�งสอนของ

พระพุทธเจ้านั� น ถึงแม้ว่าจะมีมาตั� งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันเป็นเวลานับพันปีแล้ว แต่ทุก

หลกัธรรมยงัคงทนัสมยัอยู่เสมอ สามารถนาํไปประยุกต์ใชเ้ป็นเครื�องดาํเนินชีวิตและแนวทางในการ

บริหารงานไดเ้ป็นอย่างดีการจดัการความขดัแยง้ตามแนวพระพุทธศาสนา จากการศึกษาพบว่า เรื�องที�

เกิดขึ�นแลว้จะตอ้งจดัตอ้งทาํให้ลุล่วงไป มี 4 ประการ คือ1) วิวาทาธิกรณ์ 2) อนุวาทาธิกรณ์ 3) อาปัต

ตาธิกรณ์ 4) กิจจาธิกรณ์ และอธิกรณสมถะเป็นชื�อแห่งสิกขาบทหรือสิกขาบทแห่งธรรมแปลว่า 

“สาํหรับระงบัอธิกรณ์” มี 7 ประการ คือ �. สัมมุขาวินยั แปลว่า ระเบียบอนัจะพึงทาํในที�พร้อมหน้า 2. 

สติวินัย แปลว่า ระเบียบยกเอาสติขึ�นเป็นหลกั ให้สมมติ เพื�อการรับรู้ร่วมกัน 3. อมูฬหวินัย แปลว่า 

ระเบียบที�ให้แก่ภิกษุผูห้ายเป็นบ้าแล้ว 4. ปฏิญญาตกรณะ แปลว่า ทาํตามรับ 5. เยภุยยสิกา แปลว่า 

ตดัสินตามคาํของคนมากเป็นประมาณ 6. ตสัสปาปิยสิกา แปลว่า กิริยาที�ลงโทษแก่ผูผ้ดิ 7. ติณวตัถารก

วินัยแปลว่า ระเบียบดงักลบไวด้ว้ยหญา้การนาํหลกัภาวะผูน้าํเชิงพุทธมาใชเ้พื�อจดัการความขดัแยง้ใน

สังคมไทย การศึกษาวิจยัพบว่า ภาวะของผูน้าํเชิงพุทธที�จะสามารถจดัการความขดัแยง้ในสังคมไทยได้
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ดีนั� นจะตอ้งเป็นผูที้�มีความสามารถในการนําหลักธรรมมาใช้ในการปกครองตน ปกครองคน และ

ปกครองงาน โดยมีหลกัธรรมที�จาํเป็นตอ้งนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการองคก์รนั�น โดยหลกัการสร้าง

ความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ�นในสังคมซึ� งเป็นหลกัคิดหลกัธรรมในการทาํงานร่วมกนัในองคก์ร 

และอยู่ร่วมกนัในสังคม มีอยู่ 10 ขั�นตอนในเบื�องต้น ที�จะนําสันติสุขสันติภาพ และภารดรภาพมาสู่

องคก์รและสังคมได ้คือ 1. มองกนัในแง่ดี 2. มีไมตรีจิตที�ดีต่อกนั�. สร้างสรรคค์วามดี 4. นึกถึงความดี

ของกัน 5. ร่วมกันรักษามีระเบียบวินัย 6. มีหัวใจพระพรหม 7. สร้างสมความสามัคคี 8. มั�งมีความ

เสียสละ 9. ลดมานะทิฏฐิ 10. ไม่อคติต่อกนั 

สมมติฐานที� �  ภาวะผู้นําเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลประณีต อําเภอเขา

สมิง  จังหวดัตราด  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการให้บริการ

ที�แตกต่างกนั 

ภาวะผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด

เพศ  อาย ุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกนัมี

ความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกนัพบว่าเพศ  อาย ุ การศึกษา อาชีพ  รายได ้ มีค่า Sig น้อยกว่า 

�.��  ซึ� งเป็นการยอมรับสมมติฐาน เนื�องจากภาวะผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ประณีต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราดมีความคาดหวงัแต่ละดา้นแตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Wisaratho. (2009). ภาวะผูน้ําเชิงพุทธของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอบรรพตพิสัย 

จังหวดันครสวรรค์  การวิจัยครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) เพื�อศึกษาภาวะผูน้ําเชิงพุทธของผูบ้ริหาร

องค์การบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 2) เพื�อศึกษาเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอบรรพตพิสัย 

จงัหวดันครสวรรค ์โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 3) เพื�อศึกษาปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ

ของบุคลากรต่อภาวะผูน้าํเชิงพุทธของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอบรรพตพิสัย จงัหวดั

นครสวรรค ์ ผลการวิจัยพบว่า  1) บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ําเชิงพุทธของผูบ้ริหาร

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอบรรพตพิสัย จงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวม มีภาวะผูน้าํเชิงพุทธ

อยูใ่นระดับมาก (�̅= 3.64)เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได ้ดังนี�  1) ด้านจักขุมาพบว่าโดยภาพรวมมี

ภาวะผูน้าํเชิงพุทธอยูใ่นระดบัมาก(�̅ = 3.65) 2) ดา้นวิธูโรพบว่าโดยภาพรวมมีภาวะผูน้าํเชิงพุทธอยูใ่น

ระดบัมาก(�̅= 3.59) 3) ดา้นนิสสยสัมปันโนพบว่าโดยภาพรวมมีภาวะผูน้าเชิงพุทธอยูใ่นระดบัมาก(�̅= 

3.67)  2) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า เพศ อาย ุสถานภาพ ประสบการณ์ รายได ้และการ

ทาํงานในสถานที�ปัจจุบนั ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
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ที�ตั� งไว ้ส่วนระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานที�ตั�งไว ้3) ปัญหา/อุปสรรค มีดงันี�  ดา้นจกัขมุา พบว่า 1.ผูบ้ริหารขาดวิสัยทศัน์ไม่เขา้ใจปัญหา

และความตอ้งการของบุคลากรอยา่งแทจ้ริง 2.ผูบ้ริหารไม่เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นใน

การบริหารงาน 3.ผูบ้ริหารไม่มีนโยบายปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานขององคก์รเพื�อประสิทธิภาพในการ

ทาํงานดา้นวิธูโร พบว่า 2.บุคลากรยงัขาดความร่วมมือในการทาํงานจากผูบ้ริหารทุกระดบั 2.ผูบ้ริหาร

ยงัขาดความทุ่มเทและเสียสละ 3.ผูบ้ริหารไม่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีการตรวจสอบความโปร่งใสใน

การทาํงานด้านนิสสยสัมปันโน พบว่า 1.การปฏิบตัิงานร่วมกบับุคลากรยงัน้อยเกินไปทาํให้รู้สึกห่าง

เหิน 2.ผูบ้ริหารไม่มีจิตสาธารณะและยงัขาดคุณธรรมจริยธรรม 3. ผูบ้ริหารมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกใน

การทาํงาน 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

1) ควรนาํไปศึกษาในประเด็นเรื�องภาวะผูน้าํเชิงพุทธที�มีผลต่อผูป้ฏิบติังานในสังคมเนื�องจาก

สังคมปัจจุบนัผูค้นแมจ้ะมีการศึกษาสูงแต่โดยมากจะขาดภาวะผูน้าํ ดังนั�นการตั�งประเด็นวิจยัดงักล่าว

ย่อมทําให้ทราบถึงรายละเอียดว่าหากสังคมมีภาวะผู ้นําเชิงพุทธแล้วจะมีผลต่อการทํางานของ

ผูป้ฏิบติังานไนสังคมไดอ้ยา่งไร  

2) ควรนาํไปศึกษาในประเด็นเรื�องภาวะผูน้าํเชิงพุทธกบัการจดัการความขดัแยง้ในสังคมไทย

รูปแบบภาวะผูน้าํเชิงพุทธมีความเหมาะสมกบัการนาํไปประยกุต์เพื�อการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ใน

องค์กร หรือสังคมโดยทั�วไปได้อย่างไร เพราะปัจจุบันการทาํงานในองค์กรต้องมีความขดัแยง้เป็น

ธรรมดา ซึ� งในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้นั�นบางครั� งกใ็ชห้ลกัการอื�นหรือหลกัการทั�วๆไปที�สามารถ

แกไ้ขปัญหาไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง จึงมีคาํถามว่าความขดัแยง้ในองคก์รนั�นสามารถที�จะแกไ้ดด้ว้ยหลกัการ

ทางพระพุทธศาสนาไดห้รือไม่ 

3) ควรนําไปศึกษาในประเด็นเรื�องภาวะผูน้าํเชิงพุทธกับการบริหารในองค์การบริหารส่วน

ตาํบลอื�นๆจึงเป็นคาํถามที�ว่าเราจะนาํเอาหลกัการเรื�องภาวะผูน้าํเชิงพุทธไปบริหารงานไดอ้ยา่งไร  
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รูปแบบการบริหารงานตามหลกัพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาํบลทบัช้าง  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดั

จนัทบุรี โดยจาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน    กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการศึกษา

ครั� งนี�  ประชาชนชาย หญิงเทศบาลตาํบลทบัช้าง  อาํเภอสอยดาว  จังหวดัจันทบุรี  จาํนวน 390  คน  

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย 

Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-

Way ANOVA  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานตามหลกัพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาํบล

ทบัชา้ง  อาํเภอสอยดาว  จังหวดัจนัทบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด(�̅= 4.53)  คือ ธรรมาธิปไตย

ระดบัมากที�สุด (�̅= �.��)  อตัตาธิปไตย ระดบัมากที�สุด (�̅= 4.54) โลกาธิปไตยระดบัมาก (�̅= 4.49)   

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อายุ  การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  

รายได ้มีผลต่อกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

บางปิด  อาํเภอแหลมงอบ  จงัหวดัตราด  ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.��  
 

คาํสําคัญ:  หลกัพระพทุธศาสนา,  รูปแบบ,  การบริหารงาน 
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Abstract 

 This research is a quantitative research. Objective 1, to study the level of the Buddhism's 

principle of administration model in Thapchang Subdistrict Municipality, Soi Dao District, 

Chanthaburi Province. Objective 2, to study the Buddhism's principle of administration model in 

Thapchang Subdistrict Municipality, Soi Dao District, Chanthaburi Province by classifying sex, age, 

education level, occupation, monthly income. The sample group used in this study, 390 male and 

female people of Thap chang Subdistrict Municipality, Soi Dao District, Chanthaburi Province. The 

research tool was questionnaire. The data were analyzed by using a computer software, percentage 

(%), mean (�̅ ), standard deviation (S.D), and hypothesis testing with independent sample t-test. And 

comparing the relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA. 

 The research results were found that the Buddhism's principle of administration model in 

Thapchang Subdistrict Municipality, Soi Dao District, Chanthaburi Province. Overall at the highest 

level (�=4.53) was the highest level of Dhammadhipateyya (�̅  =4.55), the highest level of 

Attadhipateyya (�̅  =4.54) and the high level of Lokadhipateyya (�̅  =4.49). Hypothesis test results It 

was found that personal factors, such as sex, age, education, work experience, income were an effect 

on the ethical leadership development strategy of Bang Pid Subdistrict Administrative Organization, 

Laem Ngop District, Trat Province was no different and statistically significant at the 0.05 level. 
 
Keywords: Buddhism, model, administration 

 

บทนํา 

 การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ต้องอาศัย “คน” หรือ

“ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร” ที�มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นพลังในการ 

ขับเคลื�อนไปตามศักยภาพ ภารกิจ บทบาทและอาํนาจหน้าที�  เพื�อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายขององค์การที�วางไว ้กล่าวไดว้่า “คน” เป็นปัจจัยทางยุทธศาสตร์ (Strategic Factor) ที�สําคญั

ที�สุดในกระบวนการบริหารและการพฒันาในโลกแห่งการแข่งขนัในยคุของขอ้มูลข่าวสารเทคโนโลยี

สารสนเทศในปัจจุบนั(Wongthakan (2007). องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จาํเป็นตอ้งใชห้ลกัธรรมทาง

พระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารงานบุคคล เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการ

บริหารงานทรัพยากรมนุษย ์ซึ� งในทางพระพุทธศาสนามีหลกัธรรมคาํสอนที�สามารถนาํมาประยุกตใ์ช ้
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และสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรทาํให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกนัในการทาํงานให้ประสบความสําเร็จ

ดงัประสงค ์คือ อิทธิบาท 4 ถือไดว้า่เป็นธรรมของผูน้าํหรือผูบ้ริหารที�ดี มีคุณธรรมที�จะนาํผูบ้ริหารไปสู่

ความสาํเร็จแห่งผลที�มุ่งหมาย คือ เกิดความรัก ความปรารถนาดีให้ผูอื้�นมีความสุขและพน้ทุกข ์ดงันั�น

ผูบ้ริหารในปัจจุบันจาํเป็นต้องใช้หลกัพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคล เพราะหลกั

พทุธศาสนาเปรียบดงัศูนยร์วมใจรวมงานและสามารถจดัการใหง้านปฏิบติัลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 สภาพการปฏิบติังานในหน่วยงานต่างๆ การทาํงานจาํเป็นตอ้งอาศยัการเชื�อม ประสานงานกนั

ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน หากต่างหน่วยงานต่างทาํงานกนัไม่สัมพนัธ์หรือ เกี�ยวขอ้งกนัก็อาจจะมี

การทาํงานซํ� าซอ้นในพื�นที�เดียวกนั มีการทาํงานคลา้ยคลึงกนั ยุง่อยูก่บัการ แกปั้ญหาเฉพาะเรื�องไปแบบ

วนัต่อวนั เพื�อให้หน่วยงานของตนอยูร่อด แต่ละหน่วยงานก็มีการส่งข่าว ขอ้มูลไหลเวียนกนัอยูภ่ายใน

หน่วยงานของตน และข้อมูลข่าวสารก็ค่อนข้างจาํกัด การทาํงานใช้กรอบ ความคิดหรือหลักการ

เฉพาะที�เคยใช้ไม่เกิดการพฒันา รับรู้สิ�งใหม่ที�เกิดขึ�นในพื�นที�ต่างๆ ไม่มีคนมา ช่วยชี� แนะเมื�อเดินหลง

ทางหรือกาํลงัจะกา้วไปสู่หนทางที�เกิดความเสี�ยง เกิดความเสียหายกบัคนใน ครอบครัว หน่วยงานหรือ

องคก์ร การทาํงานในปัจจุบนัตอ้งการความรวดเร็ว ครบถว้นถูกตอ้งและมี ความเป็นมืออาชีพที�เชื�อถือ

ได ้ในกระบวนการทาํงานของเครือข่ายนั�น สิ�งหนึ� งที�ได้รับนอกจาก ผลสําเร็จตามที�ตอ้งการคือความ

ร่วมมือ และความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัสภาพการปฏิบติังานในหน่วยงานต่างๆ การทาํงานจาํเป็นตอ้งอาศยั

การเชื�อม ประสานงานกนัระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน หากต่างหน่วยงานต่างทาํงาน กนัไม่สัมพนัธ์

หรือ เกี�ยวขอ้งกนัก็อาจจะมีการทาํงานซํ� าซ้อนในพื�นที�เดียวกนั มีการทาํงานคลา้ยคลึงกนั ยุ่งอยูก่บัการ 

แกปั้ญหาเฉพาะเรื�องไปแบบวนัต่อวนั เพื�อให้หน่วยงานของตนอยูร่อด แต่ละหน่วยงานก็มีการส่งข่าว 

ขอ้มูลไหลเวียนกนัอยูภ่ายในหน่วยงานของตน และขอ้มูลข่าวสารกค่็อนขา้งจาํกดั การทาํงานใชก้รอบ 

ความคิดหรือหลกัการเฉพาะที�เคยใช้ไม่เกิดการพฒันา รับรู้สิ�งใหม่ที�เกิดขึ�นในพื�นที�ต่างๆ ไม่มีคนมา 

ช่วยชี� แนะเมื�อเดินหลงทางหรือกาํลงัจะกา้วไปสู่หนทางที�เกิดความเสี�ยง เกิดความเสียหายกับคนใน 

ครอบครัว หน่วยงานหรือองค์กร การทาํงานในปัจจุบนัตอ้งการความรวดเร็ว ครบถว้นถูกตอ้งและมี 

ความเป็นมืออาชีพที� เชื�อถือได้ ในกระบวนการทํางานของเครือข่ายนั� น สิ� งหนึ� งที�ได้รับนอกจาก 

ผลสาํเร็จตามที�ตอ้งการคือความร่วมมือ และความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั 

 ดงันั� น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษารูปแบบการบริหารงานตามหลกัพระพุทธศาสนาของ

เทศบาลตาํบลทบัชา้ง  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี โดยศึกษาองคป์ระกอบทางหลกัพระพุทธศาสนา

ในปัจจุบนั เทศบาลตาํบลของประเทศไทย เพื�อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ทนัต่อสังคมโลกที�มี

การเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ก็จะส่งผลในทิศทางที�ดีต่อการแกปั้ญหาต่างๆ ขององคก์ารที�มีอยู่มากมาย
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ดงันั�นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารในองคก์รปกครองทอ้งถิ�นจึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก เพราะลกัษณะจะ

ส่งผลโดยตรงต่อการกาํหนดทิศทางการพฒันาของ องคก์ารที�ผูน้าํนั�นปฏิบติัหนา้ที�อยู ่ดงันั�นงานวิจยันี�

จึงเป็นการศึกษาเพื�อนาํเสนอ รูปแบบการบริหารงานตามหลกัพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาํบลทบั

ชา้ง  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี ที�ส่งผลต่อการพฒันาองคก์าร ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ไวด้งันี�  

1. เพื�อศึกษาระดบัรูปแบบการบริหารงานตามหลกัพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาํบลทบัชา้ง  

อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี  

�. เพื�อศึกษารูปแบบการบริหารงานตามหลกัพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาํบลทบัชา้ง  อาํเภอ

สอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี โดยจาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

         1. การบริหารเชิงพุทธ 

แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการบริหารเชิงพุทธ หลกัธรรมในทางพุทธศาสนา เป็นหลกัธรรมที�ใช้

เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตของมนุษยใ์ห้ดาํรงอยูไ่ดใ้น ทุกๆ ดา้นทั�งดา้นร่างกายและจิตใจอีกทั�งยงั

ใช้ในการประกอบการทาํงานของหน่วยงาน องคก์รตลอดจนสถาบนั ครอบครัว หลกัธรรมของพุทธ

ศาสนาเปรียบเสมือนหม้อยาขนานใหญ่ที�สามารถหยิบยกมาใช้ในสถานการณ์นั� นๆ โดยไม่จาํกัด

กาลเวลา แต่พระพุทธศาสนาไม่ไดจ้ดัการบริหารออกมาในรูปแบบทฤษฎีและแนวคิดเหมือนกบัในยคุ 

หลงัพุทธกาล ที�มีนักวิชาการได้นาํหลกัธรรมคาํสอนในทางพระพุทธศาสนามาปรับใชใ้ห้สอดคลอ้ง 

เพื�อสร้างคุณค่า ทางสายบริหารให้กบับุคคลภายในและบุคคลภายนอกในองคก์ร การแกปั้ญหาทางดา้น

การบริหารซึ� งเป็นหัวใจหลัก ของการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ ดังนั� น หลักธรรมในทาง

พระพุทธศาสนา จึงเป็นหลกัธรรมที�ใช้เป็นแนวทางในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ในหน่วยงาน องคก์ร 

และครอบครัว เพื�อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคที์�จะทาํให้พฤติกรรมดา้นต่างๆ ทั�งทางร่างกาย และจิตใจ

ปราศจากความขัดแยง้พระพุทธศาสนาไม่ได้จัดการบริหารออกมาในรูปแบบทฤษฎีและแนวคิด

เหมือนกบั ในยุคหลงัพุทธกาลการจดัการจึงเป็นการนาํรูปแบบและคาํสอนในทางพระพุทธศาสนามา
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พิจารณาให้สอดคลอ้ง และเหมาะสมต่อพฤติกรรมการบริหารซึ� งจะสร้างคุณค่าทางการบริหารเป็นที�

ยอ่มรับของบุคคลภายนอกองคก์ร การแกไ้ขปัญหาทางดา้นบริหารซึ� งเป็นหัวใจหลกัของการบริหารใน

แง่มุมของรัฐประศาสนศาสตร์  

     2. รูปแบบการบริหารตามแนวพระพุทธศาสนา  

รูปแบบการบริหารตามแนวทางของพุทธ เป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างความสาํเร็จหรือความ

ลม้เหลวในการบริหาร จึงไดย้กการบริหารตามนัยแห่งอธิไตยสูตร (องฺ.เอก.(ไทย), 20/479/165-167) มา

เป็นรูปแบการบริหารเชิงพุทธ ซึ� งมี 3 ประการ คือ  

1) อัตตาธิปไตย หมายถึงการถือตนเป็นใหญ่คือถือเอาตนเองเป็นศูนยก์ลางในการตดัสินใจ 

และฐานะศกัดิ� ศรีตลอดถึงเกียรติภูมิของตนเป็นใหญ่ กระทาํการดว้ยความปรารถนาตนและสิ�งที�เนื�อง

ดว้ยตนเป็นประมาณถือเอาแต่ประโยชน์ส่วนตวัเป็นหลกั  

2) โลกาธิปไตย หมายถึง การถือโลกเป็นใหญ่ คือถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่หวั�นไหว

ไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ กระทาํการด้วยความปรารถนาจะเอาใจใส่หมู่ชนหาความนิยมหรือ

หวั�นกลวัเสียงกล่าวว่าเป็นประมาณ กระทาํการบริหารดว้ยการเอาใจหมู่ชนหรือกลุ่มชนหรือบริหารดว้ย

ความเกรงกลวัไม่เป็นตวัของตวัเองในการตดัสินใจ  

3) ธรรมาธิปไตย หมายถึง การถือธรรมเป็นใหญ่ คือถือหลกัการ ความจริง ความถูกตอ้ง ความ

ดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ กระทาํการดว้ยความปรารถนาสิ�งที�ไดศึ้กษาตรวจสอบตามขอ้เท็จจริง และความ

คิดเห็นที�ไดรั้บฟังอยา่งกวา้งขวางแจง้ชดั และพิจารณาอยา่งดีที�สุด เตม็ชดัแห่งปัญญาจะมองเห็นไดด้ว้ย

ความบริสุทธิ� ใจว่า เป็นไปด้วยชอบธรรมและเพื�อความดีงามการจะทาํอะไรจะต้องศึกษาค้นคว้า

วิเคราะห์ขอ้เท็จจริงเสียก่อนโดยอาศยัการมีส่วนร่วมและการรับฟังอยา่งกวา้งขวางแลว้พิจารณารับฟัง 

อย่างกวา้งขวางจะมองเห็นว่าการบริหารดังกล่าวเป็นความชอบธรรมและเพื�อผลประโยชน์อันชอบ

ธรรมของประชาชน ซึ� งหลกัการบริหารเชิงพุทธ ที�องคก์รหรือหน่วยงานโดยทั�วไป นาํมาประยกุตใ์ชใ้น

ดา้นการบริหาร สามารถประมวลได ้3 ขั�นตอน ดงันี�   

ขั�นตอนที� 1 องคค์วามรู้ (เรียนรู้) มี 4 ดา้น คือ 1) สิ�งที�เป็นความรู้ทั�วไปหาไดใ้นตลาดวิชาการ

เช่น ระเบียบ ขอ้บงัคบั 2) องคค์วามรู้ขององคก์รเองสะสมเองจากผลการปฏิบตัิงาน 3) นาํความรู้จากคน

อื�นโดยใชที้�ปรึกษา 4) วางแผน เตรียมการ สร้างสิ�งรู้ที�จะท◌ํา 

ขั�นตอนที� 2 การปฏิบตัิ (ทาํตาม) ปฏิบติัตามองคค์วามรู้จากแผนที�จะทาํ ซึ�งมีการกระทาํ 3 ดา้น 

คือ 1) ทาํทางกาย เช่น ทาํดว้ยมือ พูดสื�อสาร ความสุจริต 2) ทาํทางใจ เช่น การตั�งมั�นมุ่งเป้า การเตือนตน
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ด้วยสติ การเพียรพยายามให้ของที�จะทาํให้ดีขึ�นเรื� อย ๆ 3) ทาํทางปัญญา เช่น ความเห็นถูกต้อง คิด

แกปั้ญหาได ้และ   

 ขั�นตอนที� 3 ผลลพัธ์ (ผลจากการปฏิบติัตามขอ้ 2) มี 3 ดา้น คือ 1) เป้าหมายเทียบกบัผล ดูการ

บรรลุผล 2) บทเรียนที�ไดรั้บทั�งเชิงผลสาํเร็จ และความลม้เหลว แลว้ทาํเป็นภูมิปัญญาองคก์ร 3) ผลลพัธ์

เชิงธุรกิจเทียบกบัวิสัยทศัน์ขั�นตอนทั�ง 3 นี�  จะตอ้งหมุนเป็นวฎัจกัรและมีความสัมพนัธ์ซึ� งกนัและกนั 

จนกว่าจะสามารถบรรลุวิสัยทศัน์หรือวตัถุประสงคที์�ตอ้งการไดถื้อว่าเป็นหลกัสาํคญัในการบริหารเชิง

พทุธ ที�หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนาํไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ฉะนั�นการบริหารในยคุปัจจุบนันี� เนื�องจากมนุษยต์อ้งประสบปัญหาอยู่เสมอ ควรเลือกทางออก

ที�จะไปสู่การแก้ปัญหาทางการบริหารถือว่าไม่มีวิธีใดที� ดีที�สุด (There is one best way) โดยมุ่งเน้น

บริหารตามสถานการณ์ต่างหากที�จะเป็นตวักาํหนดว่าควรจะใชก้ารบริหารแบบใด ถา้มีความสัมพนัธ์

ระหว่างองค์การกับสภาพแวดล้อมขององค์การและเป็นส่วนขยายของทฤษฎีระบบว่า ทุก ๆ ส่วน

จะตอ้งสัมพนัธ์กนั ขั�นตอนที�สถานการณ์บางครั� งจะตอ้งใชก้ารตดัสินใจอยา่งเฉียบขาด บางสถานการณ์

ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ บางครั� งก็ตอ้งคาํนึงถึง หลกัมนุษยธรรมและแรงจูงใจ บางครั� ง

ต้องคาํนึงถึงเป้าหมายหรือผลผลิต ขององค์กรเป็นหลัก การบริหารจึงต้องอาศัยสถานการณ์เป็น

ตวักาํหนดในการตดัสินใจ เป็นการถือว่าการบริหารจะดีหรือไม่ขึ�นอยูก่บัสถานการณ์ ผูบ้ริหารจะตอ้ง

พยายามวิเคราะห์สถานการณ์ใหดี้ที�สุด เป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่างระบบปิดและระบบเปิด และ

ยอมรับหลกัการของทฤษฎีระหว่างทุกส่วนของระบบจะตอ้ง สัมพนัธ์ และมีผลกระทบซึ� งกนัและกนั 

สถานการณ์จะเป็นตวักาํหนดการตดัสินใจและรูปแบบการบริหารที�เหมาะสม คาํนึงถึงสิ�งแวดลอ้มและ

ความตอ้งการของบุคคลในหน่วยงานเป็นหลกัมากกว่าที�จะแสวงหาวิธีการอนัดีเลิศมาใชใ้นการทาํงาน 

โดยใชปั้จจยัทางดา้นจิตวิทยาในการพิจารณาดว้ย เนน้ให้ผูบ้ริหารรู้จกัใชก้ารพิจารณาความแตกต่างที�มี

อยู่ในหน่วยงาน คือ 1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) เข้าใจความแตกต่างระหว่างระเบียบ

กฎเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการและการควบคุมงาน 3) เขา้ใจความแตกต่างระหว่างความสัมพนัธ์ของ

บุคคลในองคก์ร และ 4) เขา้ใจความแตกต่างระหว่างเป้าหมายการดาํเนินงานขององคก์ารเมื�อเขา้ใจใน

ความแตกต่างเหล่านี� แล้วก็จะสามารถนามาประยุกต์กับบุคคลและองค์กรตามความแตกต่างและ

ศกัยภาพของแต่ละบุคคลสามารถสอดคลอ้งประกนัไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้นิสัยของคน

นบัว่าเป็นสิ�งสําคญัในการติดต่อสื�อสาร หรือผูร่้วมงาน หากรู้ว่าคนที�เราจะเกี�ยวขอ้งดว้ยมีนิสัยอยา่งไร 

การเตรียมการต่างๆ เพื�อใหถู้กกบันิสัยของเขา หรือไม่ใหข้ดัใจไวก่้อนหรือถา้หากจาเป็นก็ใหผ้ิดใจนอ้ย

ที�สุด ก็จะทาํใหเ้กิดปัญหานอ้ย มีความสาํเร็จมากที�สุด 



   

 300 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจยัศึกษารูปแบบการบริหารงานตามหลกัพระพุทธศาสนาของเทศบาล

ตาํบลทบัชา้ง  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี รวมทั�งเอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งที�มา Tripitaka volume 

แลว้นาํมารวบรวมเป็นกรอบแนวคิด ดงันี�  

 

          ตวัแปรตน้                                                                ตวัแปรตาม 

    Independent  Variables                                            Dependent  Variables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

    1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

             ประชากรคือ ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ประชาชนในเทศบาลตาํบลทบัชา้ง  อาํเภอสอย

ดาว  จงัหวดัจนัทบุรี  จาํนวนครัวเรือน 5,617  หลงัคาเรือน ประชากรจาํนวน  16,386 คน   กลุ่มตวัอย่าง  

ที�ใช้ในการวิจัยในครั� งนี�  ไดแ้ก่ ชายหรือหญิง จาํนวน �� หมู่บา้น ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบแบ่งชั�น

กาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane) ที�ระดับนัยสําคญั .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง

จํานวน 390 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)  Kritpreedaborisut. 

(1997).)   

 

 

 

รูปแบบการบริหารงานตามหลกั

พระพุทธศาสนาของเทศบาลตาํบล 

ทบัชา้ง  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดั

จนัทบุรี  

-อตัตาธิปไตย  

-โลกาธิปไตย   

-ธรรมาธิปไตย 

         ปัจจยัดา้นบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายไดต่้อเดือน 

 

ภาพที� �   กรอบแนวคิดการวิจยั 



   

 301 

        2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

           �.� เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ  ลกัษณะของเครื�องมือ เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื� องมือ โดยสร้างขึ� นจากการทบทวนวรรณกรรมที� เกี� ยวข้อง โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น  � ตอน ดังนี�  ตอนที� � เป็นแบบสอบถามลกัษณะปลายปิดเกี�ยวกบัปัจจัยส่วน

บุคคลของผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วย ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได้

ต่อ เดือน  ของกลุ่มตัวอย่างเทศบาลตําบลทับช้าง  อ ําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุ รี  ตอนที�  �   

แบบสอบถาม  รูปแบบการบริหารงานตามหลกัพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาํบลทบัชา้ง  อาํเภอสอย

ดาว  จงัหวดัจนัทบุรี  ไดแ้ก่  อตัตาธิปไตย  โลกาธิปไตย ธรรมาธิปไตยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert โดยเรียงจากมากที�สุดไปหาน้อยที� สุด  ตอนที� 3 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาเกี�ยวกบัรูปแบบการบริหารงานตามหลกัพระพุทธศาสนาของเทศบาล

ตาํบลทบัชา้ง  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี   

            การตรวจสอบเครื� องมือเพื�อวัดความเชื�อมั�นโดยผู ้เชี� ยวชาญ � คนได้ค่าทดสอบโดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ� แอลฟ่าของครอนบัคสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’sAlpha Coefficient) ได้ค่าความ

เชื�อมั�นของเครื�องมือเท่ากบั .�5  

�. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมดว้ยตนเองและทาํหนงัสือเพื�อขอความอนุเคราะห์ถึงทาํหนงัสือขอความ 

ร่วมมือ ในการจัดเก็บขอ้มูลจากสํานักบัณฑิตวิทยาลยั ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์ เพื�อขอความ

ร่วมมือถึงนายกเทศบาลตาํบลทบัชา้ง  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี  ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อกลุ่มตวัอยา่งเพื�อ

แจกแบบสอบถามเป็นรายวนั เพื�อขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื�อนาํไปวิเคราะห์ด้วย

โปรแกรมสาํเร็จรูปต่อไป  

        �. การวเิคราะห์ข้อมลู 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสําเร็จรูป มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าสถิติความถี�(Frequency)ค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี�ย(Mean)และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation)S.D. และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และ
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เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA เพื�อนําไปใช้

วิเคราะห์กบัแบบสอบถาม 

 

ผลการวจิัย 

ขอ้มูลทั�วไป การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที�ตอบแบบสอบถามเรื�อง รูปแบบการบริหารงานตาม

หลักพระพุทธศาสนาของเทศบาลตําบลทับช้าง  อ ําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามทั� งหมด  จาํนวน 390 คน  คิดเป็นร้อยละ ���  เป็นชายจาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ  

��.��  และเพศหญิง จาํนวน  ��� คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.�� ประชาชนส่วนใหญ่อายุ ��-45 ปีจาํนวน 

155 คน คิดเป็นร้อยละ  39.70.อาย ุ��-60  ปี ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีจาํนวน ��� คน  คิดเป็นร้อยละ ��.��  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ จาํนวน ��� 

คน คิดเป็นร้อยละ ��.��  ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน �.001-10,���บาท 

จาํนวน 125  คน คิดเป็นร้อยละ 32.10  

วตัถุประสงค์ขอ้ที� �  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานตามหลกัพระพุทธศาสนาของ

เทศบาลตาํบลทับช้าง  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี   โดยรวมอยู่ในระดับมากที�สุด(�̅= 4.53)  คือ 

ธรรมาธิปไตยระดบัมากที�สุด (�̅= �.��)   อตัตาธิปไตย  ระดบัมากที�สุด (�̅= �.��)  โลกาธิปไตยระดบั

มาก (�̅= 4.49)  

วัตถุประสงค์ข้อที�  �  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ  อาย ุ การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  รายได ้มีผลต่อกล

ยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางปิด  อาํเภอแหลม

งอบ  จงัหวดัตราด  ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.��  

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ การศึกษา   

อาชีพ  รายได้ มีผลต่อรูปแบบการบริหารงานตามหลักพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาํบลทับช้าง  

อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี ที�แตกต่างกนั ที�กล่าวว่า  “ปัจจยัส่วนบุคคลเป็นปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อพึง

พอใจในการปฏิบติังาน โดยความพึงพอใจในการปฏิบติังานจึงเป็นความรู้สึกของบุคคลที�ชอบหรือ

พอใจงานที�ทาํในดา้นต่างๆซึ� งปัจจยัส่วนบุคคลที�ต่างกนัจะสะทอ้นถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังาน” 

โดยมีผลการศึกษาในความสัมพนัธ์แต่ละดา้น  ดงันี�  
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1. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศที�แตกต่างกนัส่งผลต่อ รูปแบบการบริหารงาน

ตามหลักพระพุทธศาสนาของเทศบาลตําบลทับช้าง  อ ําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี พบว่า

ธรรมาธิปไตยมีค่า Sig น้อยกว่า �.��  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก  และปฎิเสธสมมติฐานรอง 

หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที� มี เพ ศ ที�แตกต่างกัน ส่งผลต่อรูปแบบการบริหารงานตามหลัก

พระพุทธศาสนาของเทศบาลตําบลทับช้าง  อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 

2. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อรูปแบบการบริหารงาน 

ตามหลกัพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาํบลทบัชา้ง  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี แตกต่างกนัระดบั

นยัสาํคญัที� �.�� อตัตาธิปไตย 

3. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อรูปแบบ 

การบริหารงานตามหลกัพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาํบลทบัชา้ง  อาํเภอสอยดาว  จังหวดัจนัทบุรี 

แตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.�� จริยธรรมดา้นการบริการ  อตัตาธิปไตย 

4. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคล อาชีพ ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อรูปแบบการบริหารงาน

ตามหลกัพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาํบลทบัชา้ง  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี แตกต่างกนัระดบั

นยัสาํคญัที� �.�� จริยธรรมดา้นการบริการ  จริยธรรมดา้นความซื�อสัตย ์

5. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลรายได ้ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อรูปแบบการบริหารงาน 

ตามหลกัพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาํบลทบัชา้ง  อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี แตกต่างกนัระดบั

นยัสาํคญัที� �.��  ไม่มีดา้นใด 

 

อภปิรายผล 

สมมติฐานที� �.รูปแบบการบริหารงานตามหลักพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาํบลทับช้าง   

อาํเภอสอยดาว  จังหวดัจันทบุรี อยู่ในระดบัที�แตกต่างกันสามารถอภิปรายผลได้ดงันี� 

ผลการวจิยั เรื�อง รูปแบบการบริหารงานตามหลกัพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาํบลทบัชา้ง   

อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญโดยเรียงลําดับ ดังนี�  ธรรมาธิปไตย 

อตัตาธิปไตย โลกาธิปไตย มีประเด็นสาํคญัที�นาํมาอภิปรายผล ดงันี�  

2.1 รูปแบบการบริหารงานตามหลกัพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาํบลทบัชา้ง อาํเภอสอยดาว   

จังหวดัจันทบุรี  ภาพรวมอยู่ในระดับมากที�สุด กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญั ธรรมาธิปไตย  อาจเป็น

เพราะว่าการทาํงานผูบ้ริหารตอ้งคาํนึงถึงหลกัการ ความจริง ความถูกตอ้ง ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ 
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มาเป็นสิ� งสําคญัอันดับแรก สอดคล้องกับงานวิจัย Yotkaew. (2018). ศึกษาเรื� องการพัฒนารูปแบบ

สห กรณ์ ตามแนวพุ ท ธ  ผลการวิจัยพ บ ว่ า  แน วคิด เรื� อ งส ห กรณ์ มีความสอ ดคล้องกับ ห ลัก

พระพุทธศาสนาในการมีส่วนร่วมที�พระพุทธเจา้ใหค้วามสาํคญัเรื�องสามคัคีธรรมตามหลกัสังคหวตัถุ 4 

และเรื�องจาคะ การแบ่งปันตามหลกัฆราวาสธรรม 4 เพื�อให้ถึงพร้อมประโยชน์แก่ตนเองและประโยชน์

แก่ผูอื้�น สภาพการสหกรณ์ในประเทศไทยมีจุดแขง็คือ มีระบบการดาเนินงานที�โปร่งใสตรวจสอบได ้มี

จุดอ่อนคือสมาชิกขาดความรู้ความเขา้ใจแนวคิด หลกัการ และอุดมการณ์สหกรณ์อย่างแทจ้ริง แต่มี

โอกาสได้รับการสนับสนุนจากส่วนงานราชการ และอุปสรรคจากธุรกิจที� มีการแข่งขันสูง การ

สังเคราะห์รูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธโดยบูรณาการพบว่า ผลการพฒันารูปแบบสหกรณ์ตามแนว

พุทธ จากขอ้มูลสามารถสังเคราะห์เป็นรูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธประกอบดว้ย 1) การนาํสหกรณ์

ตามแนวพุทธจากการกาํหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์ภารกิจและเป้าหมายสหกรณ์ที�สอดคลอ้งตามหลกั

พระพุทธศาสนา 2) การบริหารจัดการสหกรณ์ตามแนวพุทธ 3) คนสหกรณ์ตามแนวพุทธ การพฒันา

รูปแบบสหกรณ์ตามแนวพทุธ ตอ้งเนน้การพฒันาคนดว้ยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามกระบวนการพฒันา 

4 ระดบั เพื�อที�ทาให้คนสหกรณ์มีศรัทธา มีศีล มีจาคะ และเกิดปัญญา 

สมมติฐานที� �  รูปแบบการบริหารงานตามหลักพระพุทธศาสนาของเทศบาลตําบลทับช้าง 

อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ที�แตกต่างกันมีความเห็นต่อ

การให้บริการที�แตกต่างกัน 

รูปแบบการบริหารงานตามหลักพระพุทธศาสนาของเทศบาลตาํบลทบัช้าง อาํเภอสอยดาว  จงัหวดั

จนัทบุรี  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ ที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการใหบ้ริการที�แตกต่าง

กนัมีความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกนัพบว่าเพศ  อายุ  การศึกษา อาชีพ  รายได ้ มีค่า Sig น้อย

กว่า �.��  ซึ� งเป็นการยอมรับสมมติฐาน เนื�องจากรูปแบบการบริหารงานตามหลกัพระพุทธศาสนาของ

เทศบาลตาํบลทบัชา้ง อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี  มีความคิดเห็นแต่ละดา้นแตกต่างกนั  สอดคลอ้ง

กบังานวิจยั Ruangvichatron. (1973). ที�อธิบายว่าผูน้าํตอ้งมีคุณธรรมอนัประเสริฐเป็นรากฐานคอยกาํกบั

ความประพฤติของตนเองและเป็นหลกัปฏิบติัต่อผูอื้�นอย่างถูกตอ้งดีงามตามดุลยภาพในแง่ประโยชน์

แห่งชีวิตในคติพุทธศาสนา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Man Tiger(1973) อธิบายว่าพระอาจารย์

สุบิน ปณีโต มีการบูรณาการนาํหลกัธรรมเขา้ไปเผยแผ่ตามความจริงวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน เพื�อ

เรียนรู้ร่วมกนัในการแกปั้ญหาโดยเนน้การทาบุญดว้ยการสงเคราะห์ช่วยเหลือกนัตามหลกัความสามคัคี 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยที�ส่งผลต่อรูปแบบการบริหารงานตามหลักพระพุทธศาสนาของเทศบาล

ตาํบลทบัชา้ง อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี  

2. ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมของรูปแบบการบริหารงานตามหลัก

พระพทุธศาสนาของเทศบาลตาํบลทบัชา้ง อาํเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี    

3. ควรมีการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานผูบ้ริหาร สาเหตุของปัญหาด้านจริยธรรมในการ

บริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล กลไกต่าง ๆ ในการควบคุมดา้นจริยธรรมในวิชาชีพผูบ้ริหาร 
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บทคดัย่อ 

ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดั

ตราด การวิจัยครั� งนี� เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงค์�. �.เพื�อศึกษาระดับภาวะผูน้ําเชิง

จริยธรรมของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล �. .เพื�อศึกษาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหาร

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยจาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน  กลุ่มตวัอยา่งที�

ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  ประชาชนชาย หญิงองค์การบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดั

ตราด จาํนวน 340  คน  เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ดาํเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน (S.D)  และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์

ของกลุ่มตวัอยา่งที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA 

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  

อาํเภอเขาสมิง  จังหวดัตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅= �.��)  หลกัธรรมาภิบาล  ระดับมาก (�̅= 

�.��)  หลกัพระพุทธศาสนา ระดบัมาก (�̅= 4.06) ทิศ 6  หลกัมนุษยสัมพนัธ์ ระดับมาก (�̅= 4.03) ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ  อาย ุ การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  รายได ้

มีผลต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนิมิต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด  ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั�.��  
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ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประชาชนผูถู้กสัมภาษณ์ มีความ

คิดเห็นว่า หลกัธรรมาภิบาลผูบ้งัคบับญัชาปฏิบัติงานโดยสุจริตคาํนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที�มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านหลักพระพุทธศาสนา : ทิศ 6  ได้ค่าจ้างสมควรแก่ตาํแหน่งงานของท่าน  หลัก

มนุษยสัมพนัธ์ พบว่า แสดงนํ� าใจให้รางวลัตามสมควร เมื�อพนักงานทาํงานสําเร็จ สรุปในภาพรวมใน

ประเด็นภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม ไดว่้า ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม ซึ� งประมวลลงในด้านบริหาร ดา้นธรร

มาภิบาล ดา้นทิศ 6 และดา้นมนุษยสัมพนัธ์ คือ หลกัปฏิบติัในองคก์รที�ผูบ้งัคบับญัชาใชน้าํพาองคก์รมุ่ง

สู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ดีงาม เป็นที�ยอมรับของบุคคลากรด้วยใจเป็นผู้ใช้อิทธิพลด้านดีต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
 

คาํสําคัญ:  ภาวะผูน้าํ,  ผูบ้ริหาร,  เชิงจริยธรรม 

 
Abstract 

 Ethical Leadership of Administrators in Thepnimit Subdistrict Administrative Organization, 

Khao Saming, Trat Province This research is a quantitative research. Objective 1. To study the level 

of ethical leadership of administrators in Thepnimit Subdistrict Administrative Organization, Khao 

Saming, Trat Province. 2. To study ehical leadership of administrators in Thepnimit Subdistrict 

Administrative Organization, Khao Saming, Trat Province by classifying sex, age, education level, 

length of work,monthly income. The sample group used in this study, 340 men and women people of 

Thepnimit Subdistrict Administrative Organization, Khao Saming, Trat Province. The research tool 

were questionnaire and interview.  The data were analyzed by using a computer software, percentage 

(%), mean (�̅ ), standard deviation (S.D), and hypothesis testing with independent sample t-test. And 

comparing the relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA. 

The research results were found that ethical leadership of administrators in Thepnimit 

Subdistrict Administrative Organization, Khao Saming, Trat Province. Overall at the high level (�̅ 

=4.10), good governance was high level (�̅=4.20), buddhist principles was high level (�̅=4.06), the 6 

directions/human relations was high level (�̅ =4.03). Hypothesis test It was found that personal 

factors were sex, age, education, work experience, income were an effect on the ethical leadership of 
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executive in Thepnimit Subdistrict Administrative Organization, Khao Saming, Trat Province. There 

was no different and statistically significant at the 0.05 level. 

The results from the interview were found that the people had opinions that the ethical 

leadership of administrators in Thepnimit Subdistrict Administrative Organization, Khao Saming, 

Trat Province. People's interviewed have the opinion that the principle good governance: supervisors 

perform their duties in good faith, the taking into account the interests of stakeholders. Principles of 

Buddhism: the sixth direction had got wages appropriate for your position. Human relations was 

found to show kindness and reward as appropriate when employees complete the work. Summarize in 

an overview on issues ethical leadership found that ethical leadership which is compiled into 

management, good governance, sixth direction, and human relations were the organizational practices 

used by the supervisors to lead the organization to its goals accurately and well, being recognized by 

the people with heart, as a user of good influence on the subordinate. 

 

Keywords: leadership, administrators, ethical 

 

บทนํา 

 องคก์ารระดบัต่างๆหรือแมแ้ต่ประเทศชาติ จาํเป็นตอ้งมี “ผูน้าํ (Leader)” ที�ที�จะเป็นผูที้�กาํหนด

ทิศทางการดาํเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย (Objective and Goal) ของหน่วยงาน “ภาวะผูน้าํ 

(Leadership)” ถือถือเป็นปัจจยัที�มีความสาํคญัอยา่งยิ�งและมีส่วนต่อความสาํเร็จหรือความลม้เหลวหาก

องค์การใดมีผูน้ํา (Leader) หรือผูบ้ริหารที�มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 

ความเชี�ยวชาญ ฯลฯ องคก์ารหรือหน่วยงานนั�น ก็จะสามารถแข่งขนักบัผูอื้�นและประสบความสําเร็จ

ตามเป้าหมายหมายที�วางไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ที�ผ่านมามีเหตุการณ์หลายอยา่งที�เกิดขึ�น และทาํให้คนไทยได้

เรียนรู้ มีประสบการณ์ และเกิดความตระหนักแลว้ว่า “ภาวะผูน้าํ (Leadership) คุณธรรมและจริยธรรม 

(Virtue and Ethics)” มีความจาํเป็นและมีความสาํคญัมากมากเพียงใดต่อการบริหารและการพฒันาชาติ

บา้นเมือง “วิกฤติผูน้าํ” และ “วิกฤตคุณธรรมและจริยธรรม” ก่อให้เกิด “วิกฤติศรัทธา” ที�มีต่อผูน้าํกลุ่ม

ต่างๆ และผูน้าํของชาติชาติและส่งผลให้เกิดความขดัแยง้ และเหตุการณ์รุนแรงต่างๆ มากมาย ขยายผล

ลุกลามไปเป็นวงกวา้ง และนาํไปสู่ความแตกแยกในสังคมอยา่งรุนแรงอยา่งไม่เคยเกิดขึ�นเคยเกิดขึ�นมา

ก่อน 
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ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมเป็นเรื� องที�มีความสลบัซับซ้อนและมีองคป์ระกอบเกี�ยวขอ้งอยู่หลาย

ประการ จึงทาํให้คนส่วนหนึ� งเชื�อว่า ภาวะผูน้าํชิงจริยธรรมเป็นสิ�งที�ไม่อาจสัมผสัหรือมองเห็นชดัเจน

เกินที�จะเรียนรู้ได้อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่มีศักยภาพที�จะเป็นผู ้นําได้และ ศักยภาพดังกล่าว

เปรียบเสมือนเมล็ดพืชของภาวะผูน้าํที�แฝงอยูภ่ายในตวัเรา ทั�งนี� สิ�งที�เป็นประสบการณ์ที�แต่ละคนไดรั้บ

อาจเป็นไดท้ั�งในแง่ใหคุ้ณหรือให้โทษ อยูที่�ตวัเราว่าจะสามารถเอา จริงเอาจงัต่อการพฒันาคุณลกัษณะ

ของการเป็นผูน้ําได้ หรือจะเลือกปล่อยให้คุณลักษณะเหล่านี� คงซ่อนเร้นแฝงอยู่ภายในตนต่อไป 

เนื�องจากคนเราไม่สามารถสามารถเกิดมาเป็นผูน้าํที�ดีได ้แต่เราสามารถที� จะพฒันาตนเองให้กลายเป็น

ผูน้าํที�ดีได ้ถา้เรามีความมุ่งมั�น ตั�งใจ และปรารถนาอยา่งแรงกลา้ ดงันั�น ผูน้าํที�ดีตอ้งพฒันาตนเองอยา่ง

สมํ�าเสมอและไม่มีที�สิ�นสุด ถึงแมว้่าตาํแหน่งหนา้ที�ในองคก์ารจะเป็นตวักาํหนดสถานภาพในการบงัคบั

บญัชา เช่น หัวหนา้งาน หวัหนา้ส่วน หรือ ผูบ้ริหารแต่อาํนาจที�ไดม้าจากตาํแหน่งเหล่านี� ไม่ไดท้าํให้เรา

กลายเป็นผูน้ําอย่างสมบูรณ์.อย่างที� เข้าใจ เพียงแค่ทาํให้เราเป็นเจ้านายเท่านั� น เพราะการเป็นผูน้ํา

แตกต่างจากการเป็นเจา้นายตรงที�สามารถทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความตอ้งการที�จะบรรลุเป้าหมาย

สูงสุดขององคก์ารไดไ้ม่ใช่เพียง แค่การออกคาํสั�งกบัพวกเขาแต่เพียง เท่านั�น ดงันั�น การวดัระดบัภาวะ

ผูน้าํเชิงจริยธรรมจึงมี ความสาํคญั เพราะทาํให้เราทราบว่าเรามีคุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมแบบ

ใด และจะ สามารถพฒันาศกัยภาพภาวะผูน้าํอยา่งไรสามารถลงมือฝึกฝนปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาจน

เกิด ความสามารถที�เหมาะสมต่อการเป็นผูน้าํที�พร้อมดว้ยคุณลกัษณะภาวะผูน้าํที�ตนได้รับการพฒันา 

นาํมาใชใ้ห้เกิดเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องคก์าร 

อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารในองค์การบริหารส่วนตาํบลตอ้งมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที�บ่ง

บอกถึงภาวะผูน้ําจริยธรรม ย่อมต้องเผชิญกับปัญหา ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมต่างๆ เนื�องจาก

ประเด็นดงักล่าวนั�นมีความยากลาํบากแตกต่างกนัไป เพราะมีบริบทและปัจจยัหลายอย่างที�ตอ้งคาํนึง

ก่อนการตดัสิน ใจมากมายและอาจซบัซ้อน จึงอาจส่งผลให้เกิดปัญหาที�ตามมาหลงัจากการตดัสินใจอนั

จะนาํไปสู่ปัญหาในการบริหารองคก์ร ผูบ้ริหารอาจจะตอ้งเผชิญกบัความยากลาํบากในการตดัสินใจที�

จะตอ้งเลือกแนวทางในการปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูที้�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะถา้ประเด็นปัญหา

เหล่านั�นมีความเกี�ยวขอ้งกบัประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในการบริหาร จึงมีความจาํเป็นที�ผูบ้ริหารตอ้ง

ทาํความเขา้ใจ เรียนรู้กบัปัญหาและหาแนวทางขบัเคลื�อนในการแกไ้ขกบัปัญหานั�นๆ ดว้ย เหตุผลดงัที�

กล่าวมาแลว้นั�น การเป็นผูน้าํที�ดีจึงตอ้งอยู่บนพื�นฐานของจริยธรรม ซึ� งอาจส่งผลให้พบกบัความอึดอดั

ใจ ที�จะต้องตัดสินใจทางเลือกใดทางเลือกหนึ� งที� เห็นว่าดีกว่าอีกทางเลือกหนึ� งในการแก้ปัญหาที�

หลีกเลี�ยงไม่ได้ ทั� งนี� เพราะบางครั� ง ประเด็นปัญหาเชิงจริยธรรมไม่ใช่การเลือกระหว่างผิดหรือถูก
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เท่านั�น แต่เป็นเรื�องที�ตอ้งพิจารณา ตดัสินใจว่าอะไรที�เหมาะสม มากกว่ากนั ดงันั�นผูน้าํที�มีความเขา้ใจ 

เคยเผชิญหรือมีประสบการณ์ทางการบริหารในการแกปั้ญหาเหล่านี�อาจจะสามารถ เผชิญและขา้มผ่าน

ปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 จากที�กล่าวมาขา้งตน้ การที�องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีผูน้าํที�ดี ก็จะส่งผลในทิศทางที�ดีต่อ

การแกปั้ญหาต่างๆ ขององคก์ารที�มีอยู่มากมายดงันั�นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารในองคก์รปกครองทอ้งถิ�น

จึงมีความสําคญัเป็นอย่างมาก เพราะลักษณะภาวะผูน้ําจะส่งผลโดยตรงต่อการกาํหนดทิศทางการ

พฒันาของ องค์การที�ผูน้าํนั�นปฏิบติัหน้าที�อยู่ ดังนั� นงานวิจยันี� จึงเป็นการศึกษาเพื�อนาํเสนอ ลกัษณะ

ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารที�ส่งผลต่อการพฒันาองค์การ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

ลกัษณะภาวะผูน้าํที�ดีจะตอ้งมีลกัษณะอยา่งไรจึงจะเหมาะสมที�จะเป็นผูบ้ริหาร องคก์รปกครองทอ้งถิ�น

ได ้

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ไวด้งันี�  

1. เพื�อศึกษาระดับภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  

อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด  

�. เพื�อศึกษาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  อาํเภอเขา

สมิง  จงัหวดัตราด โดยจาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

              1. ทฤษฎเีกี�ยวกับความเป็นผู้นํา 

ทฤษฎีนี� เชื�อว่าบุคคลบางคนเกิดมาพร้อมดว้ยลกัษณะบางประการที�จะช่วยสนบัสนุนใหเ้ขาเป็น

ผูน้าํไดซึ้� งหมายถึงคุณลกัษณะดงันี�  Wongput (1999 : 117-119) 

1. บุคลิกภาพ (Personality) เป็นเรื� องที� ติดมากับตัวของบุคคลแต่ละคนในส่วนที�สามารถ

ปรับปรุงแกไ้ขให้ดีได ้บุคลิกภาพดงักล่าวคือ 

1.1 ความสามารถในการปรับตวั เป็นความสามารถทั�วไปของบุคคล 

1.2 ความตอ้งการที�จะนาํ ซึ�งอาจจะเป็นความสามารถในส่วนลึก ๆ มองไม่เห็นชดั 
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แต่กส็ามารถคน้ควา้ได ้

1.3 ความมั�นคงทางอารมณ์ ซึ�งแต่ละคนจะมีนิสัยทางดา้นความคงที�ของอารมณ์ 

การควบคุมอารมณ์ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

1.4 ความเป็นตวัของตวัเอง มีอาํนาจในการตดัสินใจต่าง ๆ ตามสภาพสังคมและ 

วฒันธรรม 

1.5 ความอุตสาหพยายาม หมายถึง ความอดทนของแต่ละบุคคลที�จะพยายามฟัน 

ฝ่าอุปสรรคนานาประการ 

1.6 ความคิดสร้างสรรค ์ถือเป็นพรสวรรคอ์ยา่งหนึ�ง ที�มีความสนใจในเรื�องใดเรื�อง 

หนึ�งโดยเฉพาะแลว้คิดออกมาเป็นรูปธรรม 

1.7 ความทะเยอทะยาน เป็นธรรมชาติของมนุษยท์ี�ตอ้งการความสะดวกสบายใหม่  

ๆเกิดขึ�นตลอดเวลา หากทุกคนได้ใช้ความคิดดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา เพราะการคิดแต่ละคนนั�นย่อม

แตกต่างกนัออกไป 

2. ความรู้ ความสามารถ (Intelligence) สมองของคนเรานี�ธรรมชาติสร้างมาเพื�อใชส้ติปัญญาให้

เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ความรู้ความสามารถจะเห็นไดจ้าก 

2.1 เชาวปั์ญญา คนทุกคนมีสติปัญญา ความเฉลียวฉลาดแตกต่างกนัไปอาจจะดว้ย 

สาเหตุหลาย ๆ ประการ ทั� งเรื�องพนัธุกรรม สภาพแวดลอ้ม การแข่งขนั การฝึกฝนตนเองให้เป็นผูที้�

สนใจในการศึกษาเล่าเรียน 

2.2 ความแม่นยาํในการตดัสินใจ เพราะตอ้งทาํการตดัสินใจอยูต่ลอดเวลาในการ 

ทาํงานการดาํรงชีวิต การตดัสินใจที�แม่นยาํจึงตอ้งอาศยัประสบการณ์ 

2.3 ระดบัความรู้ ทุกคนสามารถศึกษาเล่าเรียนไดไ้ม่เทา่กนัเพราะสมองแต่ละคนไม่ 

สามารถรับอะไรไดอ้ยา่งเตม็ที� คือมีการจุความจาํไวเ้ท่ากนัก็จริง แต่การรับรู้ การถ่ายทอดอาจจะมีบาง

สิ�งบางอยา่งแตกต่างกนัออกไป ดงันั�นจึงวดัระดบัความรู้ไดจ้ากการศึกษาในระดบัที�สูง ๆขึ�นไปของแต่

ละคน 

2.4 ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา สื�อภาษาเป็นเรื�องที�สาํคญัอยา่งหนึ�งของ 

มนุษยทุ์กชาติจะมีภาษาของตนเองหรือไม่ก็ตาม แต่การพูดถือเป็นเรื� องของการสื�อความหมายให้

สามารถเขา้ใจกนั ผูน้าํที�มีความสามารถในการพดู การเขยีนยอ่มไดเ้ปรียบกว่า 



   

 312 

3. คุณลักษณะด้านสังคม (Social Skill) การเข้าสังคมเป็นของคนทุกคน เพราะคนเราไม่

สามารถอยู่คนเดียวในโลกได ้การเขา้สังคมของคนแต่ละระดบัตอ้งมีพิธีรีตองแตกต่างกนัออกไปตาม

สภาพการณ์และเหตุการณ์นั�น ๆ คุณลกัษณะดา้นสังคมมีดงันี�  

3.1 การรู้จกัประนีประนอม การที�บุคคลทาํงานร่วมกบัคนอื�น ผลประโยชน์เป็น 

เรื�องที�มีความสําคญัไม่น้อย ด้วยเหตุนี� จึงตอ้งการคนที�จะมาประสานผลประโยชน์หรือเป็นคนที�คอย

ประนีประนอมใหทุ้กคนที�ร่วมงานเกิดความพอใจ 

3.2 ความสามารถในการบริหาร งานบริหารเป็นการใชศิ้ลป์ซึ� งแต่ละคน ไม่สามารถ 

ใช้ได้ทดัเทียมกนั ด้วยขอ้จาํกดัต่าง ๆ การศึกษาเล่าเรียนก็จะเป็นส่วนประกอบในการบริหารได้บา้ง

เช่นกนั 

3.3 ความร่วมมือ ถือเป็นเรื�องสาํคญัมากในการเป็นผูน้าํ เพราะผูน้าํจะตอ้งเป็นผูที้� 

สามารถชกัจูงให้ผูร่้วมงาน ตั�งใจทาํงานหรือทาํตามที�ผูน้าํตอ้งการดว้ยความเตม็ใจ 

3.4 ความเป็นที�นิยมชมชอบ เราคงจะเคยเขา้ไปในงานเลี�ยงและพบคนหนึ�งซึ� งจาก 

สีหนา้ท่าทาง เป็นบุคคลที�เรามองแวบเดียวเกิดความรู้สึกอยากรู้จกั อยากทกัทาย มีความเลื�อมใสศรัทธา

ยิ�งเมื�อเห็นเขาพูดจาดว้ยแลว้เกิดความนิยมชมชอบตามมา 

3.5 ความเป็นนกัการทูต การที�บุคคลจะเป็นนกัการทูตที�ดีนั�นตอ้งอาศยัปฏิภาณ 

ไหวพริบมากมาย เพราะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องโน้มน้าวเรื� องใหญ่ ๆ ที�เกิดขึ� นแก้ปัญหาให้

กลายเป็นเรื�องเลก็ตอ้งใชค้วามสามารถหลาย ๆ ดา้นประกอบกนั ซึ�งไม่ใช่การพดูเป็นเพียงอยา่งเดียว 

4. คุณลกัษณะดา้นกายภาพ (Physical Characteristic) ถือเป็นเรื�องที�ติดตวัมาอยา่งเห็นไดช้ดั ซึ� ง

สิ�งเหล่านี�อาจสามารถแกไ้ข ปรับปรุงดว้ยการให้อาหารหรือรับประทานอาหารที�ถูกสุขลกัษณะ รวมทั�ง

การออกกาํลงักายที�เหมาะสมดว้ย คุณลกัษณะดา้นกายภาพมีดงันี�  

4.1 ส่วนสูง ถึงแมทุ้กคนไม่สามารถจะสูงทดัเทียมกนั แต่กเ็ป็นที�ประจกัษแ์ลว้ว่า 

การรับประทานอาหารที�ถูกต้องตามหลักโภชนาการนั� นมีส่วนทําให้คนเราสูงได้ไม่เพียงเพราะ

พนัธุกรรมเพียงอยา่งเดียว 

4.2 นํ�าหนกั การควบคุมนํ�าหนกัจะเห็นไดช้ดัเจนจากนกัมวย เพราะการควบคุม 

ต่าง ๆ ย่อมเกิดผลตามที�เราตอ้งการ หรือเป็นไปตามเป้าหมายระหว่างบุคคล มีนักจิตวิทยาไดท้าํการ

ทดสอบเรื�องนํ�าหนกักบัการเป็นภาวะผูน้าํเหมือนกนั แต่ไม่มีความสาํคญัอยา่งมีนยัสาํคญั 
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4.3 การฝึกฝน นบัเป็นสิ�งสาํคญัอยา่งมากในการดาํรงชีวติ การที�ร่างกาย ของ 

คนเราไดรั้บการออกกาํลงักาย การฝึกฝนให้ใช้ความคิด การใชส้มอง การนั�งสมาธิ ลว้นแลว้แต่มีส่วน

ทาํใหจิ้ตใจเยอืกเยน็ สามารถพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นผูน้าํไดใ้นที�สุด 

4.4 ความสมบูรณ์ของร่างกาย การรักษาตนให้พน้จากโรคภยัถือเป็นลาภอนั 

ประเสริฐตามหลกัของพระพุทธศาสนา ดงันั�น ความสมบูรณ์ตอ้งมีส่วนประกอบดา้นอื�นดว้ย เช่น การ

รักษาความอบอุ่นของร่างกาย การพกัผ่อนที�เพียงพอ การออกกาํลงักายอยา่งสมํ�าเสมอ เป็นตน้ 

2. คุณลกัษณะสําคญัของภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม 

จากผลการศึกษา แนวคิดและตวัแบบเชิงทฤษฎีของนักวิชาการมากมายเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํเชิง

จริยธรรมผู ้เขียนได้ทําการศึกษาจากผลงานวิจัยของนักวิจัยหลายท่านและนํามาวิเคราะห์พบว่า

คุณลักษณะที�สําคัญของภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมของผู ้บริหารจะประกอบด้วย คุณลักษณะที�สําคญั

จํานวน 35 ลักษณะ ดังนี�  1) มีจิตวิญญาณสาธารณะ 2)ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ 3) ความ

ซื�อสัตย/์ยืนหยดัความซื�อสัตย ์4) ความมีศกัดิ� ศรี/ปฏิบติังานอย่างมีศกัดิ� ศรี 5) ความยุติธรรม 6) ความ

เที�ยงธรรม/การแสดงถึงความเที�ยงธรรม 7) ปฏิบติัตามกฎและกฎหมาย 8) ยึดมั�นในคุณค่าที�ถูกตอ้ง 9) 

ปราศจากอคติ 10) ความจงรักภกัดี 11) ความสามารถ 12) ความสมํ�าเสมอ 13) กลา้ตดัสินใจที�จะเสี�ยง 

14) ความน่าเชื�อถือ 15) ความเคารพผูอ้ื�น 16) ความรับผิดชอบ 17) ความเอื�ออาทร 18) เป็นคนดีใน

สังคม 19) การบริการผู ้อื�น 20) สรรสร้างความเป็นทีมงาน 21) เป็นแบบอย่างที� ดี 22) มีจริยธรรม

คุณธรรม /ประพฤติปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรม 23) มีความเพียรและความอดทน24) ยดึหลกัความถูกตอ้ง / 

ยดึมั�นในหลกัคุณธรรม 25) ยึดมั�นในสิ�งที�ถูกตอ้ง ชอบธรรม 26) มีความโปร่งใส/ตรวจสอบได ้27) ไม่

แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ28) การพิทกัษ์สิทธิ ปกป้องสิทธิพื�นฐานของบุคคล 29)ความร่วมมือ 

30) หลีกเลี�ยงการทาํให้ผูอื้�นได้รับอันตราย 31) ไม่หลอกลวงรักษาสัญญา 32) มีวินัยในตนเอง 33) 

เปิดเผย 34) เอาใจใส่และ 35) ยดึหลกัคุณธรรม ความดี ความจริง 

3. ทศิ 6 ตามหลักพระพทุธศาสนา  

Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto) (2003)ได้อ ธิ บ ายถึ ง ห ลัก ทิ ศ  6 ว่ าด้วยบ ท บ าท ข อ ง

ผูบ้งัคบับญัชาต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามหลกัพระพุทธศาสนาไวว้่า บุคคลประเภทต่างๆ ที�ตอ้งเกี�ยวขอ้ง

สัมพันธ์กันทางสังคม ดุจทิศที�อยู่รอบตัว ทิศเบื�องล่าง เหฏฐิมทิศ คือ คนงาน-นายงาน (ลูกจ้าง-

นายจ้าง)(ผูใ้ต้บังคับบัญชา-ผูบ้ังคับบัญชา) เป็นบุคลากรในองค์กรตั� งอยู่ในฐานะผูร่้วมงานกัน คือ 

ผูบ้งัคบับญัชาฝ่ายหนึ�ง ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาฝ่ายหนึ� ง มีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติัต่อกนัเพื�อสร้างสัมพนัธ์ที�ดี และ
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เพื� อ ให้ได้งานที� ดี  ด้วยการนําหลักทิ ศ  6 มาป รับ ใช้ใน องค์กร ผู ้บังคับ บัญ ชา พึ� งบํา รุง ดูแล 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดงันี�  

1. จดังานใหท้าํตามความเหมาะสมกบักาํลงั เพศ วยั ความสามารถ  2. ใหค่้าจา้งรางวลัสมควร

แก่งานและความเป็นอยู ่3. จดัสรรสวสัดิการดี มีช่วยรักษาพยาบาลในยามป่วยไข ้เป็นตน้ 4. ไดอ้ะไร

พเิศษมากแ็บ่งปันให้ 5. ใหมี้วนัหยดุและพกัผอ่นหยอ่นใจ ตามโอกาสอนัควรผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็ควรมี

นํ�าใจช่วยเหลือผูบ้งัคบับญัชา ตอบแทน เช่น เริ�มทางานก่อน เลิกงานทีหลงั เอาแต่สิ�งของที�เจา้นายให ้

ทาํงานใหเ้รียบร้อยและดียิ�งขึ�น นาํความดีของผูบ้งัคบับญัชา หรือองคก์รไปเผยแพร่ เป็นตน้  

Phra Somchai Anuttaro (Dowsri) (2008) ได้กล่าวถึงหลักทิศ  6 ไว้ว่า พระพุทธองค์ท รง

เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของบุคคล ดุจทิศ ทั�ง 6 คือ ทิศเบื�องหนา้ หมายถึง บิดามารดากบับุตรธิดา ทิศ

เบื�องขวา หมายถึง ครูอาจารยก์ับศิษย ์ทิศเบื�องหลงั หมายถึง สามีกับภรรยา ทิศเบื�องซ้าย หมายถึง 

ระหว่างมิตรสหาย ทิศเบื�องบน หมายถึง พระสงฆ ์คฤหัสถ ์และทิศเบื�องล่าง หมายถึง ลูกจา้งกบันายจา้ง 

จากนั�นกาํหนดหลกัเกณฑใ์หท้ั�งสองฝ่ายมีปฏิสัมพนัธ์รับผิดชอบกนัและกนัในแต่ละฝ่าย จดัเป็นกลยทุธ์

ที�ส่งเสริมใหบุ้คคลรู้จกัปฏิบติัหนา้ที�อนัดีงามต่อบุคคลอื�นที�เกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์ดว้ยความใส่ใจซึ�งกนัและ

กนั เช่น ผูบ้งัคบับญัชา รู้จกั เอื�อเฟื� อเกื�อกูลแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ หากองคก์รนาํหลกัธรรมคาํสอน

นี�  มาประยุกตใ์ชก้บัการพฒันาบุคลากรในองคก์ร ก็สามารถช่วยปลูกฝังลกัษณะนิสัยของบุคลากรที�ดี 

สร้างความอุปนิสัยที�ดีใหเ้กิดแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพราะเป็นระบบฝึกฝนบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ทิศ

เบื�องล่าง ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง หรือผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไว ้

ดงันี�   

เหฏฐิมทิ ศ ทิศเบื� องล่าง หมายถึง เป็นบทบาทหน้าที�ของผู ้บังคับบัญชาพึงเกื� อกูลต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูม้าทากิจการงานร่วมกนัอยู่ร่วมองคก์รเดียวกนัจึงควรปฏิบติัต่อกนัให้ถูกตอ้งตาม

หนา้ที� เพื�อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั และเพื�อให้งานไดผ้ลดี ตามหลกัทิศ 6 ที�ว่าดว้ย เหฏฐิมทิศ ทิศ

เบื�องล่าง ต่อไปนี�  คือ หน้าที�ของนายจา้ง ผูบ้ริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชา พึงบารุง คนงาน ลูกจา้ง หรือฝ่าย

ปฏิบติังาน ดงันี�   

1. จดัการงานตามความเหมาะสม คือ ผูบ้งัคบับญัชา สามารถจดัแผนงานให้ผูต้ามปฏิบติัดว้ย

ความเหมาะสมกับแก่กาํลัง ความรู้ ความสามารถ ไม่หนักหนาจนเกินความสามารถของผูป้ฏิบัติ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตอบแทนองคก์รดว้ยการทาํงานอยา่งเตม็ที� และมีประสิทธิภาพ  
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2. ให้ค่าตอบแทนเหมาะสม คือ ผูบ้งัคบับญัชา สามารถให้ค่าตอบแทนที�ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพึง

ได้รับอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที�  และความเป็นอยู่ในองค์กรตามสมควร ไม่เอาเปรียบด้าน

แรงงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอ่มทางานตามที�ไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสม  

3. ด้านสวสัดิการ คือ ผูบ้ ังคบับญัชามีการช่วยเหลือด้านสวสัดิการแก่ผูใ้ตบ้ังคบับญัชา ตาม

แผนงาน เช่น มีการช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข ้มีการช่วยค่าเล่าเรียนแก่บุตรหลานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ให ้เป็นตน้ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอ่มมีความพอใจในสวสัดิการที�ตนเองไดรั้บ  

4. รางวลั คือ ผูบ้งัคบับญัชามีรางวลัมอบเป็นพิเศษแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื�อสร้างขวญักาลงัใจ 

สร้างแรงจูงใจให้ผูใ้ต้บังคบับัญชาเกิดความพึงพอใจตั� งใจ และยินดีที�จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลัง

ความสามารถ  

5. โอกาสพิเศษ คือ ผูบ้งัคบับญัชาไดจ้ดัสรรให้มีวนัหยุด และพกัผ่อนหย่อนใจ ตามโอกาสอนั

ควร เช่น วนัหยดุที�สาํคญัตามเทศกาลงานต่างๆ ที�ทางการกาํหนดให ้หรือวนัลาพกัร้อน เป็นตน้ เพื�อให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดพ้กัผ่อนตามโอกาสอนัสมควร  

จึงสรุปได้ว่า หลักทิศ 6 ทิศเบื� องล่าง เป็นบท บาทที�คนในองค์กรพึ งกระทําระหว่าง

ผู ้บังคับบัญชากับผู ้ใต้บังคับบัญชา เป็นการส่งเสริมเกื�อกูลกัน เป็นการเอาใจใส่ต่อบุคลากรเพื�อ

ประโยชน์แก่เป้าหมายและพนัธกิจของงาน เมื�อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้รับการปฏิบตัิที�ดี ย่อมตอบสนอง

งานแก่องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น เขา้ทางานก่อนผูบ้งัคบับญัชา เลิกงานทีหลงั ถือเอาแต่ของที�

ผูบ้งัคบับญัชาอนุญาต พฒันาศกัยภาพ สรรเสริญความดีของผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 

 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจยัศึกษาภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เทพนิมิต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด  รวมทั�งเอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง (ที�มา Phra Dhammapitaka 

(P.A. Payutto) (2003).  แลว้นาํมารวบรวมเป็นกรอบแนวคิด ดงันี�  
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          ตวัแปรตน้                                                                ตวัแปรตาม 

    Independent  Variables                                            Dependent  Variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

       1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

            ประชากรคือ ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  อาํเภอเขาสมิง  จังหวดัตราด 

จาํนวนครัวเรือน �,477 ครัวเรือน จาํนวน �หมู่บ้าน ประชากรจาํนวน  3,661  คน    กลุ่มตัวอย่าง

การศึกษาครั� งนี� ชายหรือผูห้ญิง จาํนวน � หมู่บ้าน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบแบ่งชั�นกาํหนดกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane) ที�ระดบันัยสําคญั .05 ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 340 คน 

และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)  Kritpreedaborisut (1997))  การเก็บ

ขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัใชว้ิธีการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัแบบเจาะจง

(Criterion Based  Selection ) โดยคดัเลือกประชาชนชาย หญิง จาํนวน �� คน ของเทศบาลเมือง อาํเภอ

เมือง จงัหวดัจนัทบุรี   

        2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

          �.� เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ  ลกัษณะของเครื�องมือ เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ใช้

แบบสอบถามเป็นเครื�องมือ โดยสร้างขึ�นจากการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น  � ตอน ดงันี�  ตอนที� เป็นแบบสอบถามลกัษณะปลายปิดเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถามประกอบดว้ย ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน  ของกลุ่ม

ตวัอยา่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด  ตอนที� �  แบบสอบถาม  

         ปัจจยัดา้นบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายไดต่้อเดือน 

ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหาร

องค์การบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  

อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด  

-หลกัธรรมาภิบาล   

-หลกัพระพุทธศาสนา : ทิศ 6   

-หลกัมนุษยสัมพนัธ ์

ภาพที� �   กรอบแนวคิดการวิจยั 
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ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด  

หลกัธรรมาภิบาล  หลกัพระพุทธศาสนา : ทิศ 6  หลกัมนุษยสัมพนัธ์ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert โดยเรียงจากมากที�สุดไปหานอ้ยที�สุด ตอนที�3 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เทพนิมิต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด 

 �.� เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูว้ิจัยเริ� มทาํการวิจัยเชิงปริมาณก่อนและทําการ

วิเคราะห์ผลเพื�อนาํผลที�ไดไ้ปใชอ้ธิบายเชิงคุณภาพ โดยนาํผลจากการวิจยัเชิงปริมาณมาสรุปเป็นปัญหา

การวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview )เกี�ยวกบัองคป์ระกอบที�ส่งผลใหภ้าวะ

ผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด 

             การตรวจสอบเครื�องมือเพื�อวดัความเชื�อมั�นโดยผูเ้ชี�ยวชาญ � คนได้ค่าทดสอบโดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ� แอลฟ่าของครอนบคัสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’sAlpha Coefficient) ได้

ค่าความเชื�อมั�นของเครื�องมือเท่ากบั .�5  

          �. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมดว้ยตนเองและทาํหนงัสือเพื�อขอความอนุเคราะห์ถึงทาํหนงัสือขอความ 

ร่วมมือ ในการจดัเก็บข้อมูลจากสํานกับณัฑิตวิทยาลยั ของมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ เพื�อขอความร่วมมือถึง

นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราดผูว้ิจยัได้ติดต่อกลุ่มตวัอย่างเพื�อแจก

แบบสอบถามเป็นรายวนัเพื�อขอความร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูลดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากประชากรกลุ่ม

ตวัอย่างตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื�อนาํไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป

ต่อไป สําหรับการเก็บขอ้มูล แบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ประชาชน ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  

อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด จาํนวน �� คน มีการสัมภาษณ์อยา่งใกลชิ้ด สัมภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์ทั�วไป 

ประกอบดว้ยการซักถาม พูดคุยถึงเรื�องราวต่างๆทั�งดา้นภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลเทพนิมิต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด  เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ถกูตอ้งตอ้งใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์พูดคุย

ด้วยความระมดัระวงัและเป็นกนัเอง  การจดบนัทึกภาคสนาม ผูว้ิจยัได้ทาํการจดรวบรวมข้อมูลและมีการ

บนัทึกเทป ทาํการถอดเทป การสงัเกต  การสมัภาษณ์ เพื�อมิใหล้ืมขอ้มูลและทาํการสรุปขอ้มูลที�ได ้

�. การวเิคราะห์ข้อมลู 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสําเร็จรูป มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
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พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และ

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA เพื�อนําไปใช้

วิเคราะห์กบัแบบสอบถามและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  ผูว้ิจยัใชว้ิธีถอดเทปสัมภาษณ์ และตรวจสอบ

เนื�อหาการสัมภาษณ์โดยอ่านบทสัมภาษณ์ทั�งหมดเปรียบเทียบกบัการฟังเทปสัมภาษณ์ซํ� าหลายๆรอบ 

และนําเนื�อหาที�ได้นํามาเขียนในรูปแบบพรรณา โดยผู ้วิจัยนําข้อมูลมาวิเคราะห์เนื� อหา  ทฤษฎีที�

เกี�ยวขอ้งใช้ร่วมกนัในการวิเคราะห์คาํตอบที�ได้จากการสัมภาษณ์ และนาํมาสรุปรวมผลการวิจัยเชิง

คุณภาพ 

 

ผลการวจิัย 

การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที�ตอบแบบสอบถามเรื� อง ภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหาร

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามทั�งหมด  

จาํนวน ��� คน  คิดเป็นร้อยละ ���  เป็นเพศชายจาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ  ��.��  และเพศหญิง 

จาํนวน  ���  คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.��  ประชาชนส่วนใหญ่อายุ ��-�� ปี จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อย

ละ  ��.��  ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน 97 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 28.50 ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ คา้ขาย จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.��  ประชาชน

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ��.001-15,���บาทจาํนวน ���  คน คิดเป็นร้อยละ 

37.10  

วตัถุประสงคข์อ้ที� 1 ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  

อาํเภอเขาสมิง  จังหวดัตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅= �.��)  หลกัธรรมาภิบาล  ระดับมาก (�̅= 

�.��)  หลักพระพุทธศาสนา ระดับมาก (�̅= 4.06) ทิศ 6  หลักมนุษยสัมพนัธ์ ระดับมาก (�̅= 4.03)   

สรุปผลการวิจยัเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์เชิงลึกครั� งนี�   ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการโดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก 

ประชาชน จาํนวน �� คน ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราดไดด้งันี�

ประชาชนมีความคิดเห็นว่าภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  

อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราดประชาชนผูถู้กสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นว่า หลกัธรรมาภิบาลผูบ้งัคบับญัชา

ปฏิบติังานโดยสุจริตคาํนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที�มีส่วนไดส่้วนเสีย ด้านหลกัพระพุทธศาสนา : 

ทิศ 6  ไดค่้าจา้งสมควรแก่ตาํแหน่งงานของท่าน  หลกัมนุษยสัมพนัธ์ พบว่า แสดงนํ� าใจให้รางวลัตาม

สมควร เมื�อพนกังานทาํงานสาํเร็จ สรุปในภาพรวมในประเด็นภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม ไดว้่า ภาวะผูน้าํ
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เชิงจริยธรรม ซึ� งประมวลลงในด้านบริหาร ด้านธรรมาภิบาล ด้านทิศ 6 และด้านมนุษยสัมพนัธ์ คือ 

หลกัปฏิบติัในองคก์รที�ผูบ้งัคบับญัชาใชน้าํพาองคก์รมุ่งสู่เป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง ดีงาม เป็นที�ยอมรับ

ของบุคคลากรดว้ยใจเป็นผูใ้ชอิ้ทธิพลดา้นดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

ตารางที� �   

ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้นาํเชิงจริยธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลเทพ

นิมิต  อาํเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด โดยรวมจาํแนกตามระดับความสาํคัญ 

ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร 
         ระดบัความคดิเห็น  

X  S.D. ความหมาย อันดับ 

หลกัธรรมาภิบาล   4.20 0.61 มาก 1 

หลกัพระพุทธศาสนา : ทิศ 6   4.06 0.81 มาก 2 

หลกัมนุษยสัมพนัธ์ 4.03 0.87 มาก 3 

                                           รวม 4.10 0.76 มาก  

 จากตารางที� 1  พบว่า ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  

อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =�.��)  เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นกลุ่มตวัอยา่ง

ให้ความสําคญั คือ หลกัธรรมาภิบาล  รองลงมาคือ  หลกัพระพุทธศาสนา : ทิศ 6  หลกัมนุษยสัมพนัธ์

( X = 4.20, X =4.06 และ X =4.03) ตามลาํดบั 

วตัถุประสงคข์อ้ที� �  ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ  อาย ุ การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  รายได ้

มีผลต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�ประชาชนตอ้งการขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนิมิต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด  ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั�.�� 

 

อภปิรายผล 

สมมติฐานที� �. ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเทพนิมิต   

อาํเภอเขาสมิง  จังหวดัตราด  อยู่ในระดบัที�แตกต่างกัน 

สามารถอภิปรายผลไดด้งันี�  

ผลการวจิยั เรื�อง ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต   

อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด  กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัโดยเรียงลาํดบั ดงันี�  หลกัธรรมาภิบาล  หลกั

พระพุทธศาสนา : ทิศ 6  หลักมนุษยสัมพันธ์  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีประเด็นสําคญัที�นํามา

อภิปรายผล ดงันี�   ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  อาํเภอเขา
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สมิง  จงัหวดัตราด  ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญั หลกัธรรมาภิบาล  อาจเป็น

เพราะว่าการทํางานผู ้บริหารต้องคาํนึงถึงความคุ้มค่าของค่าตอบแทนและผลประโยชนืที�ได้รับ      

สอดคล้องกบังานวิจัยของ Manyat. (2011).ได้ศึกษาโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างปัจจยัที�ส่งผลต่อ

ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�นพบว่ามี

องคป์ระกอบภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม 11 องคป์ระกอบ คือความผูกพนัต่อองคก์ารความยติุธรรมการดูแล

เอาใจใส่การเสริมพลงัอาํนาจความรับผิดชอบการสะทอ้นคิดวิสัยทศัน์ความซื�อสัตยค์วามไวว้างใจ การ

ยึดหลกัคุณธรรมและความดีและการมุ่งผลสัมฤทธิ�  และปัจจัยที�ส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมมี 4 

ปัจจัยคือวัฒนธรรมองค์การที� เน้นจริยธรรมสถานการณ์ บรรยากาศองค์การทางจริยธรรมและ

คุณลกัษณะค่าสัมประสิทธิ� อิทธิพลเรียงจากมากไปหาน้อยดงันี�  1) อิทธิพลทางตรง4 ปัจจัยคือปัจจัย

สถานการณ์ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารที�เน้นจริยธรรมปัจจยับรรยากาศองคก์ารทางจริยธรรมและปัจจยั

คุณลกัษณะ 2) อิทธิพลทางออ้ม 3 ปัจจัยคือปัจจัยคุณลกัษณะที�ส่งผ่านปัจจัยบรรยากาศองค์การทาง

จริยธรรมและปัจจัยวฒันธรรมองค์การที�เน้นจริยธรรมปัจจัยสถานการณ์ที�ส่งผ่านปัจจัยบรรยากาศ

องคก์ารทางจริยธรรมและปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารที�เน้นจริยธรรมและปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารที�เน้น

จริยธรรมที�ส่งผ่านปัจจยับรรยากาศองคก์ารทางจริยธรรม 3) อิทธิพลรวม 4 ปัจจยัคือปัจจยัสถานการณ์

ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารที�เนน้จริยธรรมปัจจยับรรยากาศองคก์ารทางจริยธรรมและปัจจยัคุณลกัษณะ 

 

สมมติฐานที� �  ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเทพนิมิต   

อําเภอเขาสมิง  จังหวัดตราดเพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ที�แตกต่างกันมีความเห็นต่อการ

ให้บริการที�แตกต่างกัน 

ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  อาํเภอเขาสมิง   

จงัหวดัตราด เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ ที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการให้บริการที�

แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกนัพบว่าเพศ  อาย ุ การศึกษา อาชีพ  รายได ้ มีค่า Sig 

น้อยกว่า �.��  ซึ� งเป็นการยอมรับสมมติฐาน เนื�องจากภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองค์การ

บริหารส่วนตําบลเทพนิมิต  อ ําเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด  มีความคิดเห็นแต่ละด้านแตกต่างกัน  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ratnatilaka Na Bhuket. (2007). ที�ได้ทาํการ

วิจัยเรื� อง ภาวะผู้นําและแนวทางเชิงปฏิบัติสําหรับผู ้บริหารส่วนท้องถิ�นภายใต้บริบทแห่งการ

เปลี�ยนแปลงและพบว่า การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมคติ การจูงใจเพื�อสร้างแรงดลใจ การกระตุ ้นทาง

ปัญญา และการคาํนึงถึงปัจเจกชนและภาวะผูน้าํการแลกเปลี�ยนดา้นการให้รางวลัตามสถานการณ์และ
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การจดัการอยา่งกระตือรือร้นภายใตเ้งื�อนไขยกเวน้ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
 

4. ข้อเสนอแนะ  

      ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี�  

1) หลกัธรรมาภิบาล  ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพ 

นิมิต  อาํเภอเขาสมิง จังหวดัตราด  ผูบ้งัคบับญัชาปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ตามหน้าที� มีความ

โปร่งใส ตรวจสอบได ้

�) หลกัพระพุทธศาสนา ทิศ 6  ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วน 

ตาํบลเทพนิมิต  อาํเภอเขาสมิง  จงัหวดัตราด ผูบ้งัคบับญัชาจดัสรรสวสัดิการ/ ค่ารักษาพยาบาล ให้แก่

ท่านอยา่งเหมาะสม   

�). หลกัมนุษยสัมพนัธ ์ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพ 

นิมิต  อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ผู ้บังคับบัญชาให้กําลังใจสมํ� าเสมอเมื�อท่านทํางานประสบ

ความสาํเร็จ หรือเมื�องานเล็กๆนอ้ยลม้เหลว ผดิพลาด 

   ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครั� งต่อไป 

1).ควรศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

เทพนิมิต  อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 

2) ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมของภาวะ ผูน้าํเชิงจริยธรรมแก่ผูบ้ริหาร 

ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพนิมิต  อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 

3) ควรศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัการตดัสินใจอยา่งมี จริยธรรมผูบ้ริหารองคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลเทพนิมิต  อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั� งนี� เป็นการวิจัยเชิงปริมาณวตัถุประสงค์ 1)ภาวะผูน้าํของกาํนัน ผูใ้หญ่บ้านตาม

ความคาดหวงัประชาชน ในพื�นที�องค์การบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จังหวดั

จนัทบุรี ภาวะผูน้าํของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นอยูใ่นระดบัใด  2) ภาวะผูน้าํของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นตามความ

คาดหวงัประชาชน ในพื�นที�องค์การบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี  

ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  รายได ้ กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการศึกษา

ครั� งนี�  ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 

355 คน เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบ

สมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างที�มากกว่า � 

กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA 

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําของกํานัน ผูใ้หญ่บ้านตามความคาดหวังประชาชน ในพื�นที�

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก(�̅= 
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4.38)   คือ ดา้นรูปแบบการใชอ้าํนาจ (�̅=  �.��) ดา้นคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํ (�̅= 4.��) ดา้นอาํนาจ

ตามกฎหมาย  (�̅=4.37)ดา้นอาํนาจประเพณีนิยม (�̅= 4.35) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วน

บุคคลได้แก่เพศ  อาย ุ การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  รายได้ มีผลต่อความคาดหวงัภาวะผูน้าํของ

กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นตามความคาดหวงัประชาชน ในพื�นที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอ

แหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.��  

ผลการสัมภาษณ์ พบว่าประชาชนมีความคาดหวงัว่าภาวะผูน้าํของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นตามความ

คาดหวงัประชาชน ในพื�นที�องค์การบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี 

ได้เข้ามามีบทบาทหน้าที�สําคัญในชุมชนท้องถิ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งในการพัฒนาท้องที�  พัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในตาํบลซึ� งเคยเป็นภารกิจสําคัญของกํานัน ผูใ้หญ่บ้านอย่างไรก็ตาม กํานัน 

ผูใ้หญ่บ้านยงัมีบทบาทและปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ในด้านการส่งเสริม

สนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานทอ้งถิ�น การประสานนโยบายของหน่วยงานทอ้งถิ�นกบัความ

ตอ้งการของราษฎร การติดตาม สอดส่องดูแล และประสานการปฏิบติังานหน่วยงานทอ้งถิ�นให้เป็นไป

ตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของราษฎรในท้องที�และท้องถิ�น ด้านรูปแบบการใช้อาํนาจ เป็นผู ้มี

บุคลิกลักษณะเข้มแข็งน่าเกรงกลัว  ด้านอาํนาจประเพณีนิยม การใช้อาํนาจอยู่ในกรอบของจารีต

ประเพณีของชุมชน ดา้นอาํนาจตามกฎหมาย เป็นผูที้�เขา้มารับตาํแหน่งอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ดา้น

คุณลกัษณะความเป็นผูน้าํ มีความกลา้ในการตดัสินใจ และสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆได ้

 

คาํสําคัญ:  ภาวะผูน้าํ,  กาํนนัผูใ้หญ่บา้น,  ความคาดหวงัของประชาชน 

 

Abstract 

 This research is a quantitative research. Objectives 1. leadership of subdistrict headman and 

village headman according to expectations of the people in Bangsrakao Subdistict Administrative 

Organization, Laem Sing District, Chanthaburi Province. What level is the leadership of the headman, 

village headman? And 2. leadership of subdistrict headman and village headman according to 

expectations of the people in Bangsrakao Subdistict Administrative Organization, Laem Sing District, 

Chanthaburi Province by classifying personal factors, sex, age, educational level, work experience, 

income. The samples used in this study 355 people of Bangsrakao Subdistict Administrative 

Organization, Laem Sing District, Chanthaburi Province.  The research tool were questionnaire and 
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interview.  The data were analyzed by using a computer software, percentage (%), mean (�̅ ), 

standard deviation (S.D), and hypothesis testing with independent sample t-test. And comparing the 

relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA.  

The research results were found that leadership of subdistrict headman and village headman 

according to expectations of the people in Bangsrakao Subdistict Administrative Organization, Laem 

Sing District, Chanthaburi Province. Overall at the high level (�̅ =4.38) is the form of use of power 

(�̅=4.41), leadership traits (�̅  = 4.37), legal authority (�̅  = 4.37), power/conventionality (�̅= 4.35). 

Hypothesis test results It was found that personal factors such as sex, age, education level, work 

experience, income were an effect on the expects that leadership of subdistrict headman and village 

headman according to expectations of the people in Bangsrakao Subdistict Administrative 

Organization, Laem Sing District, Chanthaburi Province was no different. With statistical 

significance at the .05 level.  

The results from the interview were found that the people had expectations that leadership of 

subdistrict headman and village headman according to expectations of the people in Bangsrakao 

Subdistict Administrative Organization, Laem Sing District, Chanthaburi Province had came into 

played an important role in the local community. Especially in local development, developing the 

economy and society in the subdistrict which used to be an important mission of the subdistrict 

headman and village headman. However, subdistrict headman and village headman were a role and 

works with the local government organization. In promotion support the work of local, authorities 

coordination of local authority policies with needs of the people. To follow up, supervise and 

coordinate the work of local. According with the laws and intentions of local and local people. The 

form of use of power was who a strong personality, formidable. In legal authority was a person who 

takes office legally. In Leadership traits had the courage to make decisions and able to resolve various 

problems. 
 

Keywords: leadership, subdistrict headman and village headman, espectations of the  people 
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บทนํา 

 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นจะเขา้มามีบทบาทมากขึ�นในตาํบล หมู่บา้นก็ตาม แต่กฎหมายก็

ไม่ได้แกไ้ขหรือปรับลดบทบาทอาํนาจหน้าที�ของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ลงในพื�นที�การปกครองใดที�ยงัมี

สถานภาพของกาํนนั ในฐานะพนักงานฝ่ายปกครองแห่งทอ้งที�อยู ่(เฉพาะพื�นที�ในเขตองคก์ารบริหาร

ส่วนตําบล) ยงัคงไว้ โดยมิได้ยกเลิกอํานาจตามกฎหมายของ กํานัน ผู ้ใหญ่บ้าน ลงแต่อย่างใด 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งบทบาทภารกิจตามกฎหมายลกัษณะปกครอง ทอ้งที� พ.ศ. 2457 และกฎหมายอื�น ๆ 

รวมถึงงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เป็นงานระดบัภูมิภาคที�จะตอ้งอาศยั กาํนนั 

ผูใ้หญ่บา้น เป็นผูป้ฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นงานดา้นการ ปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย การอาํนวย

ความยตุิธรรม การป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน การส่งเสริมการปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ

ในพื�นที�งานเสริมสร้างความเขม้แข็ง ให้กบัชุมชน งานโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริเศรษฐกิจ

แบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ โครงการต่อตา้นยาเสพติด โครงการจดทะเบียนคนจน เป็นตน้ ประกอบ

กบัความเจริญทางด้าน สังคมและวตัถุ สภาพการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเมือง ทั�งภายใน

และสังคมโลก บวกกบั กระแสผลกัดันของการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถิ�น ส่งผลให้กาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน 

ตอ้งเตรียมความพร้อม ทั�งทางดา้นร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบติังาน พร้อมที�จะเผชิญปัญหาและอุปสรรค

ต่าง ๆ รวมทั�งตอ้ง มีการปรับบทบาทภารกิจหนา้ที�ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเมือง

การปกครอง ที�เปลี�ยนแปลงไป จึงมีความจาเป็นที�จะตอ้งมีการศึกษาว่า ประชาชนคาดหวงัในบทบาท

ของ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ที�กาํหนดไวต้ามกฎหมายลกัษณะปกครองทอ้งที� และกฎหมายอื�น ๆ ไดแ้ก่ ดา้น

การปกครอง และรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดลอ้ม ดา้นการทะเบียนต่าง ๆ ดา้นการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน และดา้น

นโยบายเร่งด่วน อื�น ๆ ว่าปฏิบติัไดจ้ริงมากนอ้ยเพียงใด และประชาชนคาดหวงัในบทบาทดงักล่าวใน

ระดบัใดโดย ศึกษากรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสระแกว้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี ซึ� ง

จะเป็นประโยชน์ในการปรับเปลี�ยนบทบาทของ กาํนนัผูใ้หญ่บา้นให้เหมาะสมในอนาคต 

กล่าวคือกาํนัน ผูใ้หญ่บ้านสวมบทบาทสองด้านพร้อมกนั คือ กึ� งขา้ราชการประจาํและกึ� ง

ราชการการเมืองในระดบัทอ้งถิ�น โดยกาํนนัผูใ้หญ่บา้นเปรียบเสมือนกลไกที�สาํคญัของการปกครองใน

ส่วนทอ้งถิ�นและเป็นตวัแทนของกระทรวงมหาดไทยในการเป็นผูน้าํตาํบลหมู่บา้น ที�มีบทบาทสําคญั

ในการเป็นผูช่้วยเหลือทางราชการในการบาํบดัทุกข์บาํรุงสุขแก่ประชาชนในตาํบลหมู่บา้น ประสาน

ประชาชนในพื�นที� นาํแนวนโยบายของรัฐกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ มาปฏิบติัในพื�นที� และเป็นผูแ้ทน

ประชาชนในตาํบลหมู่บา้นในการติดต่อกบัภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั�งประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วน
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ทอ้งถิ�น องคก์ารพฒันาเอกชนหรือภาคธุรกิจเอกชนร่วมกนัพฒันาทอ้งถิ�น เพื�อทาํให้ประชาชนในตาํบล

หมู่บา้นมีความอยูดี่กินดี และชุมชนมีความสงบสุขอยา่งไรก็ดี ในปัจจุบนันี�การบริหารและการปกครอง

ทอ้งที�ได้เกิดการเปลี�ยนแปลงเป็นอย่างมาก และมีผลกระทบต่อบทบาทหน้าที�ของกาํนันผูใ้หญ่บา้น

อยา่งหลีกเลี�ยงไม่ได ้สืบเนื�องมาจากการตราพระราชบญัญตัิสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

พ.ศ.2537 ซึ� งกาํหนดให้มีการจดัตั�งองคก์ารปกครองทอ้งถิ�นรูปแบบใหม่ อนัไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วน

ตําบล (อบต.) ขึ� นทั�วประเทศ และการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ส่งผลให้มีการยกฐานะ

สุขาภิบาลเดิมขึ�นเป็นเทศบาลตาํบล มีการกาํหนดแผนงานและขั�นตอนให้มีกระจายอาํนาจและถ่ายโอน

งานให้ เทศบาล และให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ� งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ�นชั� นล่าง 

นอกเหนือจากการขยายบทบาทอาํนาจหน้าที�ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ซึ� งเป็นองคก์รปกครอง

ทอ้งถิ�นชั�นบนดว้ย มากไปกว่านั�น การปฏิรูประบบราชการ การจดักลุ่มภารกิจของกระทรวงและกรม

ต่างๆ ใหม่ และการจัดระบบการบริหารงานภาครัฐแบบใหม่ ที�มีเป้าหมายในการบริหารงานโดยเน้น

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการประเมินผลงานโดยมีเกณฑว์ดั รวมทั�งมีระบบการงบประมาณและการ

ตรวจสอบการใช้งบประมาณที�แตกต่างไปจากเดิม ทาํให้กาํนันผูใ้หญ่บ้านผูไ้ม่ได้อยู่ในฐานะเป็น

ขา้ราชการเต็มตวัและไม่ไดเ้ป็นพนกังานขององคก์รปกครองทอ้งถิ�นอยูใ่นสถานะที�ไม่ชดัเจนแน่นอน 

เพราะการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นดว้ยเกณฑ์ของระบบการบริหาร

ราชภาครัฐแบบใหม่ กระทําได้ยากและอาจไม่มีความเป็นธรรมแก่กาํนันผูใ้หญ่บ้าน  กล่าวได้ว่า 

บทบาทและอาํนาจหนา้ที�ของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นภายหลงัปี พ.ศ. 2540 มีการเปลี�ยนแปลงไปอยา่งมากทั�ง

ทางสถานะทางกฎหมาย และบทบาทในฐานะการเป็นตวัแทนของรัฐ และการเป็นผูน้าํของชุมชน ซึ� ง

เห็นได้ชดัเจนว่า หลงัจากกระแสการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น บทบาทของ

กาํนัน ผูใ้หญ่บ้านมีแนวโน้มที�จะลดลง ในขณะที� องค์การบริหารส่วนตําบลกลับมีอาํนาจในการ

บริหารงานอย่างเต็มที�ในระดบัตาํบลแทนกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น แต่อย่างไรก็ตาม ยงัมีอีกหลายบทบาทที�

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในปัจจุบนัยงัไม่สามารถกระทาํการแทนหนา้ที�ต่างๆ ของกาํนนัผูใ้หญ่บา้น

ไดท้ั�งหมด  

การวิจยัครั� งนี� จึงตอ้งการศึกษาว่า บทบาทและอาํนาจหนา้ที� และภาวะความเป็นผูน้าํของกาํนนั

ผูใ้หญ่บา้นภายใตส้ภาพสังคมที�เปลี�ยนแปลงไปของจงัหวดัจนัทบุรี ซึ� งมีลกัษณะของความเป็นพลวตัร

สูงเป็นเช่นไร ตัวกาํนันผูใ้หญ่บ้านเองมีบทบาท รวมถึงชาวบ้านมีความคาดหวงัต่อตวัผูน้ําของเขา

อย่างไร ทั� งในด้านภารกิจบทบาท อาํนาจหน้าที� และภาวะความเป็นผูน้ําของกาํนันผูใ้หญ่บา้น เพื�อ
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นาํไปสู่การเสนอภาพอนาคตของแนวโน้มบทบาท อาํนาจหน้าที� และภาวะความเป็นผูน้าํของกาํนัน-

ผูใ้หญ่บา้นที�สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของชาวบา้น  

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคไ์วด้งันี�  

1. เพื�อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นตามความคาดหวงัของประชาชนในเขตองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี 

 2. เพื�อศึกษาความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นตามความคาดหวงัของประชาชนใน

เขตองค์การบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จังหวดัจันทบุรี โดยจาํแนก เพศ  อาย ุ

ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ทาํงาน  รายได ้

 

ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

1. บทบาทในการประสานและปฏิบตัิงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.)  

กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น จะมีบทบาทและอาํนาจหนา้ที�ในการประสานการดาํเนินงาน  

กบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงันี�   

        1. การวางแผนพฒันาตาํบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาํและประสาน

แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. 2546 ให้คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วน

ตาํบล ประกอบดว้ย กาํนันในพื�นที� และผูใ้หญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล คดัเลือกกันเอง

จาํนวนไม่เกินสามคน ซึ� งทาํให้ กาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน ในเขตพื�นที�สามารถนาเสนอแนวทางการพฒันา

ตาํบล ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในเขตพื�นที�ตาํบล หมู่บา้น ได้

ครอบคลุมทุกดา้น โดยคณะกรรมการดงักล่าวมีหนา้ที�  

1.1 กาํหนดแนวทางการพฒันาตาํบลใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 

นโยบายรัฐบาล แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอาํเภอ การผงัเมือง ปัญหาของทอ้งถิ�น และใหค้าํปรึกษา

หารือเกี�ยวกบัการพฒันาทอ้งถิ�น  

1.2 ร่วมจดัทาํแผนพฒันา เสนอแนะแนวทางการพฒันาและการแกไ้ขปัญหาเกี�ยวกบั การจดัทาํ

ร่างแผนพฒันา  



   

 329 

1.3 พจิารณาร่างแผนพฒันาและร่างแผนปฏิบติัการ 

1.4 ให้ความเห็นชอบร่างขอ้กาํหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน แล้วเสนอผูบ้ริหาร

ทอ้งถิ�น  

1.5 พจิารณาใหข้อ้คดิเห็นเกี�ยวกบัการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  

1.6 แต่งตั�งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานอื�นเพื�อช่วยปฏิบติังานตามที�เห็นสมควร  

1.7 ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาํบล ให้คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหาร ส่วนตาํบล มี

หน้าที�ประสานกบัประชาคมหมู่บา้นในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาความตอ้งการ ของประชาชนใน

ทอ้งถิ�นและจดัทาํเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื�อประกอบในการจดัทาแผนพฒันา องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลดว้ย  

       2. เป็นกลไกสําคญัของราชการส่วนภูมิภาค ในการประสาน และตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในพื�นที� เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ ของราษฎรในทอ้งที�

และทอ้งถิ�นนั�น ๆ  

        3. บทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประชาคมในเขตพื�นที�และเสริมสร้าง ชุมชนให้

เขม้แข็ง โดยกาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน ในฐานะผูป้กครองทอ้งที�ไดรั้บการเลือกจากประชาชนในเขตตาํบล 

หมู่บา้น จึงมีศักยภาพสูงในการระดมความร่วมมือ ร่วมใจจากประชาชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ หน่วย

ราชการ และองค์การบริหารส่วนตาํบล ในการพฒันาเขตพื�นที�ตาํบล หมู่บ้าน ในรูปของประชาคม

ตาํบล/ หมู่บา้น  

        4. บทบาทฐานะเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา ในการปฏิบติัหนา้ที� ในเขตพื�นที�องคก์าร

บริหารส่วนตาํบล  

        5. บทบาทในฐานะตวัแทนอาํนาจรัฐ ที�จะต้องดูแลงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม ที�จะต้อง

ปฏิบติังาน ในพื�นที�ตาํบล หมู่บา้น ซึ� งมีบทบาทหลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปกครอง  และรักษาความสงบ

เรียบร้อย ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการสาธารณสุข ด้านอาญา ดังนั� น กํานัน ผูใ้หญ่บ้าน จะต้อง

ประสานการปฏิบตัิงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในดา้นต่าง ๆ ดงักล่าว อยา่งใกลชิ้ด  

        6. บทบาทในฐานะประชาชน  

6.1 ขอรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการบริหารและการปฏิบตัิงานขององคก์ารบริหาร ส่วนตาํบล ในเขต

พื�นที�ตาํบล หมู่บา้น  

6.2 เสนอให้องค์การบริหารส่วนตาํบล ออกข้อบังคับตําบลต่าง ๆ เพื�อแก้ไขปัญหา และ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ในเขตตาํบล หมู่บา้น  
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6.3 เขา้ชื�อกันเพื�อถอดถอนกรรมการบริหารเฉพาะตัว คณะกรรมการบริหาร ทั� งคณะและ

สมาชิกสภา องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ออกจากตาํแหน่งตามบทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญ  

6.4 เขา้ร่วมประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ได้และให้องค์การบริหาร ส่วนตาํบล ปิด

ประกาศรายงานการประชุมสภา องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหป้ระชาชนทราบ  

6.5 ตรวจสอบการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร ว่าไดด้าเนินการตามประกาศ มติของ

คณะกรรมการบริหาร ที�แจง้ใหป้ระชาชนในตาํบล หมู่บา้น ทราบแลว้  

6.6 ร่วมเป็นกรรมการที�ปรึกษา องค์การบริหารส่วนตาํบล ตามที�องค์การบริหาร ส่วนตาํบล 

แต่งตั�ง Administration (2011) 

 

2. ลักษณะของผู้นํา  

การศึกษาแบบผูน้าํสามารถช่วยให้การวิเคราะห์พฤติกรรมผูน้าํและลกัษณะการดาํเนินงานของ

องคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี การแบ่งแบบของผูน้าํในลกัษณะต่าง ๆ นั�น ไดมี้การพิจารณาหลายรูปแบบหรือ

หลายลกัษณะ ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบับุคคลที�แบ่งนั�นว่ายึดลกัษณะใดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ� งพิจารณาได้

หลายแบบดงันี�   

Reaucha (2000). ไดท้าํการวิจยัรูปแบบการบริหารของผูจ้ดัการฝ่ายผลิตที�มีผลผลิตสูง โดยใช้

เปรียบเทียบรูปแบบการบริหารที� ผูจ้ ัดการฝ่ายผลิตกลุ่มอื�นใช้ พบว่า แบบของความเป็นผูน้ําแบ่ง

ออกเป็นสองประเภทคือ  

1. ผูน้าํที�ให้ความสําคญักบัคนงาน (Employee Centered) ผูน้าํแบบนี� ให้ความสนใจในปัญหา

ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและการสร้างกลุ่มงานที�มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายการปฏิบติังานที�สูง สามารถทาํ

ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจถึงเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจและการปล่อยใหทุ้กคนมีเสรีภาพในการทาํงาน  

2. ผูน้าํที�ให้ความสาํคญักบังาน (Job Centered) เป็นแบบที�มีการควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่าง

ใกลชิ้ด ใชสิ้�งจูงใจต่าง ๆ เพื�อกระตุน้การผลิตและกาํหนดอตัรารองผลผลิตดว้ยการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เช่น 

การศึกษาในเรื�องของเวลาที�ใช้ไปในการทาํงาน เป็นตน้ ผูน้าํในแต่ละสถานการณ์นั�น ลิเคิร์ท (Likert) 

ไดแ้บ่งแบบการบริหารออกเป็นสี�แบบคือ (1) แบบเผด็จการ (Exploitive Authoritative) (2) แบบเผด็จ

การอย่างมีศิลป์ (Benevolent Authoritative) (3) แบบปรึกษาหารือ (Consultative) และ (4) แบบมีส่วน

ร่วม (Participative) 

Reaucha (2000). ได้นําเอาแนวความคิดเรื� องภาวะผูน้ําที� Ohio State Michigan และ Group 

Dynamics โดยมุ่งความสนใจไปยงัมโนทศัน์ทางทฤษฎีสองมโนทศัน์ คือ เน้นหนกัในดา้นสัมฤทธิผล
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ของงานและเนน้หนงัในการพฒันามนุษยสั์มพนัธ์โดยนาํไปสร้างตารางการบริหาร (Managerial Grid) 

ซึ�งไดถู้กนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งกวางในองคก์ารและโครงการพฒันาดา้นการบริหารในตารางการบริหารมี

ภาวะผูน้าํหา้แบบอยูบ่นพื�นฐานของการคาํนึงผลผลิต (งาน) และคาํนึงถึงคน (มนุษยส์ัมพนัธ)์ ดงันี�  คือ  

1. แบบย ํ�าแย ่(Impoverished) สนใจงานและคนน้อยมาก ในการทาํงานที�จาํเป็นตอ้งให้สําเร็จ 

ใชค้วามพยายามนอ้ยมาก เพียงแต่รักษาสมาชิกขององคก์ารให้คงอยูเ่ท่านั�น  

2. แบบชุมนุมสังสรรค์ (Country Club) สนใจในความต้องการของคนอย่างรอบคอบเพื�อ

ตอบสนองมนุษยส์ัมพนัธ์อนันาํไปสู่บรรยากาศที�ราบรื�นเป็นกนัเองในองคก์าร และสนัติสุขในงาน  

3. แบบงานขึ�นสมอง (Task) ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน เป็นผลมาจากการเตรียมงานอย่าง

มีระบบ โดยองคป์ระกอบดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์เขา้มาเกี�ยวขอ้งนอ้ยสุด  

4. แบบเดินสายกลาง (Middle of the Road) การปฏิบตัิงานขององคก์ารที�ดีและเป็นไปไดน้ั�นอยู่

ที�การสร้างสมดุลระหว่างการทาํงานที�จาเป็นใหส้ําเร็จ และการรักษากาํลงัขวญัของคนใหอ้ยูใ่นระดบัที�

พอใจ  

5. แบบทาํงานเป็นทีม (Team) สัมฤทธิผลของงานเกิดจากคนที�มีปณิธานอนัแน่วแน่ตั�งใจจริง มี

การอาศัยซึ� งกันและกนัเพื�อเขา้เป้าหมายร่วมกนัในองค์การ นําไปสู่ความสัมพนัธ์อันดีในลักษณะที�

เชื�อถือไวว้างใจและการยกยอ่งนบัถือในตารางร่วมกนัในองคก์าร นาํไปสู่ความสัมพนัธ์อนัดีในลกัษณะ

ที�เชื�อถือไวว้างใจและการยกยอ่งนักถือในตารางการบริหารไดบ้อกใบว่้าพฤติกรรมที�พึ�งปรารถนาที�สุด

คือ การบริหารเป็นทีมที�คาํนึงผลผลิตและคนสูงสุด  

  3. ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ทฤษฎีความคาดหวังนี� อยู่ที�ผล (Outcomes) 

ความปรารถนาที� รุนแรง (Violence) และความคาดหวัง (Expectancy) ทฤษฎีความคาดหวังและ

คาดคะเนว่า โดยทั�ว ๆ ไป ผูรั้บบริการแต่ ละคนจะแสดงพฤติกรรมก็ต่อเมื�อเขามองเห็นโอกาส ความ

น่าจะเป็นไปได ้(Probability) ค่อนขา้ง เด่นชดั หากความพึงพอใจของเขาเกิดจากการไดรั้บการบริการที�

มีคุณภาพ เขาก็จะใชบ้ริการนั�นตลอด เพราะเป็นผลลพัธ์(Outcomes) ที�เขาปรารถนา ซึ� งหมายความว่า 

ความหมายนี� เกิดก่อนการบริการ จึงสามารถเป็นเหตุน าไปสู่ของการมาใชบ้ริการ เพราะพฤติกรรม ของ

มนุษยเ์กิดจากแรงผลกัดนั ซึ� ง ส่วนหนึ�งเกิดจากความตอ้งการ และอีกส่วนหนึ�งเกิดจากความ คาดหวงัที�

จะไดรั้บจากสิ�งที�จูงใจ ผลตอบแทนหรือผลลพัธ์ที�ไดจ้ากการบริการที�มีคุณภาพจะมีความสาํคญัและจะ

เป็นตวัทาํใหเ้กิด พฤติกรรมไดขึ้�นอยูก่บัความพอใจต่อการให้บริการที�มีคุณภาพ 
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจยัศึกษาภาวะผูน้าํกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นตามความคาดหวงัของประชาชนใน

เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี (ที�มา Reaucha. (2000). 

รวมทั�งเอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง แลว้นาํมารวบรวมเป็นกรอบแนวคิด ดงันี�  

          ตวัแปรตน้                                                                   ตวัแปรตาม 

    Independent  Variables                                            Dependent  Variables 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

            1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือ ประชาชนที�อาศยัอยู่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลม

สิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี    จาํนวน มี  5 หมู่บา้นครอบคลุมพื�นที�ตาํบลบางสระเกา้  ทั�งตาํบลมีจาํนวน รวม

ทั�งสิ�น ���  ครัวเรือน  รวมประชากรทั�งสิ�น 2,168  คน (ขอ้มูล ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2562)   กลุ่มตวัอยา่ง

ที�ใช้ในการวิจัยในครั� งนี�  ไดแ้ก่ ชายหรือผูห้ญิง จาํนวน 5 หมู่บา้น ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบแบ่งชั�น

กาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane) ที�ระดับนัยสําคญั .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง

จาํนวน 335 คน และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling Kritpreedaborisut (1997).  

ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (Key Informant) การเก็บขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั

    ปัจจยัดา้นบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

- การศึกษา  

-ประสบการณ์ทาํงาน 

- รายได ้ 

ภาวะผูน้าํกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นตาม

ความคาดหวงัของประชาชนในเขต

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

บางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  

จงัหวดัจนัทบุรี 

-ดา้นรูปแบบการใชอ้าํนาจ   

-ดา้นอาํนาจประเพณีนิยม   

-ดา้นอาํนาจตามกฎหมาย   

-ดา้นคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํ  

ภาพที� �   กรอบแนวคิดการวิจยั 
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ใช้วิธีการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแบบเจาะจง (Criterion Based  Selection ) โดยคดัเลือกประชาชน ชาย 

หญิง จาํนวน �� คน ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี 

        2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

          �.� เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ  ลกัษณะของเครื�องมือ เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ใช้

แบบสอบถามเป็นเครื� องมือ โดยสร้างขึ�นจากการทบทวนวรรณกรรมที� เกี�ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น  � ตอน ดังนี�  ตอนที�  � เป็นแบบสอบถามลกัษณะปลายปิดเกี�ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถามประกอบด้วย  เพศ  อายุ  การศึกษา  ประสบการณ์ทาํงาน  รายได ้ของกลุ่มตัวอยา่ง องค์การ

บริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี  ตอนที� �  แบบสอบถามภาวะผูน้ ํากาํนัน 

ผูใ้หญ่บา้นตามความคาดหวงัของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้ อาํเภอแหลมสิงห ์ 

จงัหวดัจนัทบุรี  ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรูปแบบการใชอ้าํนาจ  ดา้นอาํนาจประเพณีนิยม  ดา้นอาํนาจตามกฎหมาย  

ดา้นคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert 

โดยเรียงจากมากที�สุดไปหาน้อยที�สุด  ตอนที�  3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาเกี�ยวกบัภาวะผูน้ ํากาํนัน 

ผูใ้หญ่บ้านตามความคาดหวงัของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห ์ 

จงัหวดัจนัทบุรี   

 2.2 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัเริ�มทาํการวิจยัเชิงปริมาณก่อนและทาํการวิเคราะห์ผล

เพื�อนาํผลที�ไดไ้ปใชอ้ธิบายเชิงคุณภาพ โดยนาํผลจากการวจิยัเชิงปริมาณมาสรุปเป็นปัญหาการวิจยัเชิงคุณภาพ  

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview )เกี�ยวกบัองค์ประกอบที�ส่งผลให้ภาวะผูน้าํกาํนัน ผูใ้หญ่บ้านตาม

ความคาดหวงัของประชาชนใน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห ์ จงัหวดัจนัทบุรี   

             การตรวจสอบเครื�องมือเพื�อวดัความเชื�อมั�นโดยผูเ้ชี�ยวชาญ � คนไดค่้าทดสอบโดยใชสู้ตรสัมประสิทธิ�

แอลฟ่าของครอนบัคสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’sAlpha Coefficient) ได้ค่าความเชื�อมั�นของ

เครื�องมือเท่ากบั .94  

          �. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมดว้ยตนเองและทาํหนงัสือเพื�อขอความอนุเคราะห์ถึงทาํหนงัสือขอความ 

ร่วมมือ ในการจดัเก็บข้อมูลจากสํานกับณัฑิตวิทยาลยั ของมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ เพื�อขอความร่วมมือถึง

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห ์ จงัหวดัจนัทบุรี  ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อกลุ่มตวัอยา่งเพื�อ

แจกแบบสอบถามเป็นรายวนั เพื�อขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชากร

กลุม่ตวัอยา่ง ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื�อนาํไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป

ต่อไป สําหรับการเก็บขอ้มูล   แบบสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ประชาชน ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสระ

เก้า  อาํเภอแหลมสิงห์  จังหวดัจนัทบุรี   จาํนวน �� คน มีการสัมภาษณ์อย่างใกล้ชิด สัมภาษณ์เชิงลึกและ
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สัมภาษณ์ทั�วไป ประกอบดว้ยการซกัถาม พูดคุยถึงเรื�องราวต่างๆทั�งดา้นภาวะผูน้าํกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นตามความ

คาดหวงัของประชาชนใน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี เพื�อใหไ้ด้

ขอ้มูลที�ถูกตอ้งตอ้งใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์พดูคุยดว้ยความระมดัระวงัและเป็นกนัเอง  การจดบนัทึกภาคสนาม 

ผูว้ิจยัไดท้าํการจดรวบรวมขอ้มูลและมีการบนัทึกเทป ทาํการถอดเทป การสังเกต  การสัมภาษณ์ เพื�อมิให้ลืม

ขอ้มูลและทาํการสรุปขอ้มูลที�ได ้

   �. การวเิคราะห์ข้อมลู 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสําเร็จรูป มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation) S.D. และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และ

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA เพื�อนําไปใช้

วิเคราะห์กบัแบบสอบถามและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  ผูว้ิจยัใชว้ิธีถอดเทปสัมภาษณ์ และตรวจสอบ

เนื�อหาการสัมภาษณ์โดยอ่านบทสัมภาษณ์ทั�งหมดเปรียบเทียบกบัการฟังเทปสัมภาษณ์ซํ� าหลายๆรอบ 

และนําเนื�อหาที�ได้นํามาเขียนในรูปแบบพรรณา โดยผู ้วิจัยนําข้อมูลมาวิเคราะห์เนื� อหา  ทฤษฎีที�

เกี�ยวขอ้งใช้ร่วมกนัในการวิเคราะห์คาํตอบที�ได้จากการสัมภาษณ์ และนาํมาสรุปรวมผลการวิจัยเชิง

คุณภาพ 

 

ผลการวจิัย 

ขอ้มูลทั�วไป การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที�ตอบแบบสอบถามเรื�อง ภาวะผูน้าํกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น

ตามความคาดหวงัของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลบางสระเก้า  อาํเภอแหลมสิงห์  

จงัหวดัจนัทบุรีพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามทั�งหมด  จาํนวน ��� คน  คิดเป็นร้อยละ ��� เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 1�� คน คิดเป็นร้อยละ  ��.��  และเพศชาย จาํนวน  ���  คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.ส่วนใหญ่อาย ุ

46-60  ปี จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ  39.40  ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี จาํนวน ��� คน  คิดเป็นร้อยละ ��.�� ประชาชนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํงาน มากว่า  �ปี 

จาํนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 62.40 ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน ��,��� 

บาท ขึ�นไปจาํนวน ���  คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

วตัถุประสงค์ขอ้ที� ภาวะผูน้าํของกาํนัน ผูใ้หญ่บ้านตามความคาดหวงัประชาชน ในพื�นที�องค์การ

บริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก(�̅= 4.38)   คือ ดา้น
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รูปแบบการใชอ้าํนาจ (�̅=  �.��) ดา้นคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํ (�̅= 4.��) ดา้นอาํนาจตามกฎหมาย  (�̅=4.37)

ดา้นอาํนาจประเพณีนิยม (�̅= 4.35) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ  อาย ุ การศึกษา 

ประสบการณ์ทํางาน  รายได้ มีผลต่อความคาดหวงัภาวะผู ้นําของกํานัน ผู ้ใหญ่บ้านตามความคาดหวงั

ประชาชน ในพื�นที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี ไม่แตกต่างกนั 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั �.��  ประชาชนมีความคาดหวงัว่า องค์การบริหารส่วนทอ้งถิ�นไดเ้ขา้มามี

บทบาทหนา้ที�สําคญัในชุมชนทอ้งถิ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งในการพฒันาท้องที� พฒันาเศรษฐกิจและสังคมใน

ตําบลซึ� งเคยเป็นภารกิจสําคัญของกาํนัน ผู ้ใหญ่บ้านอย่างไรก็ตาม กํานัน ผู ้ใหญ่บ้านยงัมีบทบาทและ

ปฏิบติังานร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงาน

ทอ้งถิ�น การประสานนโยบายของหน่วยงานทอ้งถิ�นกบัความต้องการของราษฎร การติดตาม สอดส่องดูแล 

และประสานการปฏิบติังานหน่วยงานทอ้งถิ�นให้เป็นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของราษฎรในทอ้งที�และ

ทอ้งถิ�น  ดา้นรูปแบบการใชอ้าํนาจ เป็นผูมี้บุคลิกลกัษณะเขม้แขง็น่าเกรงกลวั  ดา้นอาํนาจประเพณีนิยม การใช้

อาํนาจอยู่ในกรอบของจารีตประเพณีของชุมชน ด้านอาํนาจตามกฎหมาย เป็นผูที้� เข้ามารับตาํแหน่งอย่าง

ถูกตอ้งตามกฎหมาย ดา้นคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํ มีความกลา้ในการตดัสินใจ และสามารถแกไ้ขปัญหา 

ต่าง ๆได ้

 ว ัตถุประสงค์ข้อที�  �  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อาย ุ 

การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน  รายได ้มีผลต่อความคาดหวงัภาวะผูน้าํของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นตามความ

คาดหวงัประชาชน ในพื�นที�องค์การบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี 

ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.��  ผลการสัมภาษณ์ พบว่าประชาชนมีความคาดหวงั

ว่าภาวะผูน้าํของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นตามความคาดหวงัประชาชน ในพื�นที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบาง

สระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี ไดเ้ขา้มามีบทบาทหนา้ที�สาํคญัในชุมชนทอ้งถิ�น โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งในการพฒันาท้องที� พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในตาํบลซึ� งเคยเป็นภารกิจสําคญัของกาํนัน 

ผูใ้หญ่บ้านอย่างไรก็ตาม กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นยงัมีบทบาทและปฏิบติังานร่วมกบัองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น ในดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานทอ้งถิ�น การประสานนโยบายของ

หน่วยงานทอ้งถิ�นกบัความตอ้งการของราษฎร การติดตาม สอดส่องดูแล และประสานการปฏิบตัิงาน

หน่วยงานทอ้งถิ�นให้เป็นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของราษฎรในทอ้งที�และทอ้งถิ�น ดา้นรูปแบบ

การใชอ้าํนาจ เป็นผูม้ีบุคลิกลกัษณะเขม้แข็งน่าเกรงกลวั  ดา้นอาํนาจประเพณีนิยม การใชอ้าํนาจอยูใ่น

กรอบของจารีตประเพณีของชุมชน ดา้นอาํนาจตามกฎหมาย เป็นผูที้�เขา้มารับตาํแหน่งอยา่งถูกตอ้งตาม

กฎหมาย ดา้นคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํ มีความกลา้ในการตดัสินใจ และสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆได ้
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อภปิรายผล 

สมมติฐานที� �.ภาวะผู้นํากํานัน ผู้ใหญ่บ้านตามความ คาดหวงัของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลบางสระเก้า  อําเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี  อยู่ในระดบัที�แตกต่างกัน 

 สามารถอภิปรายผลได้ดงันี� 

 ผลการวิจยั เรื�อง ภาวะผูน้าํกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นตามความ คาดหวงัของประชาชนในเขตองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลบางสระเก้า อาํเภอแหลมสิงห์ จังหวดัจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญโดย

เรียงลาํดบั ดงันี�  คือ ดา้นรูปแบบการใชอ้าํนาจ รองลงมาคือ  ดา้นคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํ ดา้นอาํนาจ

ตามกฎหมาย  ดา้นอาํนาจประเพณีนิยม  ภาพรวมอยูใ่นระดบั มากมีประเด็นสําคญัที�นาํมาอภิปรายผล 

ดงันี�  

 2.1 ภาวะผูน้าํกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นตามความ คาดหวงัของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี  กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญั ดา้นรูปแบบการใช้

อาํนาจอาจเป็นเพราะว่ากาํนนัผูใ้หญ่บา้นเป็นบุคคลแรกที�อยูใ่นหมู่บา้นที�ประชาชนนึกถึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ Siri and Staff (2016)  แนวทางการพัฒนาภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของกํานัน

ผูใ้หญ่บา้น ในเขตพื�นที� อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ผลการวิจยัพบว่า(1)  ระดบัภาวะผูน้าํ

การเปลี�ยนแปลงของกาํนันผูใ้หญ่บา้นในเขตพื�นที� อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ทั�งด้าน

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการ

คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยูใ่นระดบัปานกลาง และ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  )  ความ

คิดเห็นของประชาชนในเขตพื�นที�พบว่า (2) มีเพศ ระดบัการศึกษาสูงสุด และขนาดของชุมชนต่างกนัมี

ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของกาํนนัผูใ้หญ่บา้น ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติ ดา้น

การสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และด้านการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ

โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ (3) สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั กับผล

การศึกษาเชิงปริมาณ ทั�งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงรายดา้นทั�ง 4 ดา้นและโดยภาพรวม การวิจยัครั� งนี� มี

ขอ้แนะนาํที�ไดจ้ากการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ บทบาทของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นที�ควรพฒันาและปรับปรุงให้ดี

ขึ�น คือ   การบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี เพื�อบรรลุเป้าหมาย ที�ก่อเกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด

ผลสัมฤทธิ� ต่อภารกิจของรัฐ 

สมมติฐานที� �  ภาวะผู้นํากํานัน ผู้ใหญ่บ้านตามความ คาดหวังของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบลบางสระเก้า  อําเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ประสบการณ์การทํางาน  

รายได้  ที�แตกต่างกนัมคีวามเหน็ต่อการให้บริการที�แตกต่างกัน 
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ภาวะผูน้าํกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นตามความ คาดหวงัของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

บางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์การทาํงาน  

รายได ้ ที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่าง

กนัพบว่าเพศ  อายุ  การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน  รายได้  มีค่า Sig น้อยกว่า �.��  ซึ� งเป็นการ

ยอมรับสมมติฐาน เนื�องจากภาวะผูน้ํากาํนัน ผูใ้หญ่บ้านตามความ คาดหวังของประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตาํบลบางสระเกา้  อาํเภอแหลมสิงห์  จงัหวดัจนัทบุรี  มีความคาดหวงัแต่ละด้าน

แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Wongchompu. (2011). ภาวะผูน้าํของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นตาม

การรับรู้และตามความคาดหวงัของ ประชาชนในพื�นที�อาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษา

พบว่า1. ภาวะผูน้าํของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในอาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ที�ปรากฏตาม ความเป็น

จริงหรือตามการรับรู้ของประชาชน ที�เห็นว่าภาวะผูน้าํของกลุ่มตวัอย่างไดเ้ท่าภาวะผูน้าํที� ประชาชน

คาดหวงัอย่างมีนัยสําคญั โดยกลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัอยา่งมากให้ผูน้ําใชอ้าํนาจตามกฎหมายใช้

อาํนาจตามประเพณีนิยมค่อนขา้งมาก และใช้อาํนาจบารมีพอสมควร ดา้นคุณลกัษณะ ความเป็นผูน้าํ

กลุ่มตวัอยา่งคาดหวงัอยา่งมากแต่ตามการรับรู้ของประชาชน กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นมี คุณลกัษณะการเป็น

ผูน้าํในระดบัปานกลางหรือพอสมควรเท่านั�น 2. ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ดา้นอายแุละดา้นการศึกษา

ของประชาชนไม่มีผลต่อการรับรู้ ภาวะผูน้าํของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นในพื�นที�อาํเภอสันป่าตอง จังหวดั

เชียงใหม่ 3. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานตามอาํนาจหน้าที�ของกํานันและ 

ผูใ้หญ่บ้านในอาํเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่อยู่ในระดับปานกลาง โดยพอใจดา้นการใช้อาํนาจ 

หนา้ที�ปกครองราษฎร เช่น การรู้จกัคุน้เคยสภาพพื�นที� และรู้ปัญหาทอ้งถิ�นมากที�สุด 

  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาเกี� ยวบทบาทและอํานาจหน้าที�ของกํานันผู ้ใหญ่บ้านภายใต้ ความ

เปลี�ยนแปลงในยคุปัจจุบนั เพื�อมุ่งประเมินถึงบทบาทและอาํนาจหนา้ที�ของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในยคุสมยั

ปัจจุบนัว่าเป็นเช่นไรทั�งนี� ก็เพื�อตอบคาํถามสําคญัที�ว่า การคงอยู่ของสถาบันกาํนัน ผูใ้หญ่บ้านยงัคง

ความสาํคญัหรือไม่อยา่งไรต่อระบบการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบนั 

 2) ควรมีการศึกษาถึงบทเรียนจากการปกครองท้องที�ในต่างประเทศเปรียบเทียบกับของ

ประเทศไทย เพื�อ ศึกษาถึงบทบาทและอาํนาจหนา้ที�ของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในต่างประเทศ อาทิ ประเทศ

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เป็นต้น เพื�อเปรียบเทียบกับกรณีของไทยเกี�ยวกับ

ประเด็นการคงอยู่ของสถาบันกาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน ความผสมผสานกันระหว่างกาํนัน ผูใ้หญ่บ้านกับ
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นกบัชุมชนแบบชนบท โดยเฉพาะในชุมชนแบบชนบท 

ชุมชนแบบเกษตรกรรม หรือเป็นชุมชนขนาดเล็กๆในพื�นที�ห่างไกล เป็นตน้ 

3) บทบาทหน้าที�ของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ตามที�กฎหมายต่างๆได้กาํหนดไวน้ั�น ในบางเรื�องไม่

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัมากนัก บทบาทหน้าที�ในปัจจุบนัอาจต้องมีเพิ�ม เช่น บทบาทใน

เรื�องการป้องกนัภยัและปราบปรามยาเสพติดใหโ้ทษ การป้องกนัโรค เป็นตน้ ทั�งนี� ควรกาํหนดระเบียบ

กฎหมายเกี�ยวกบัอาํนาจหน้าที�ของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นให้ชัดเจน เพื�อให้สามารถปฏิบติัหน้าที�ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม  
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี� เป็นการวิจัยเชิงปริมาณวัตถุประสงค์�.เพื�อศึกษาระดับความคาดหวังของ

ประชาชนต่อคุณภาพการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่ อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี  �.

เพื�อศึกษาความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่ 

อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี โดยจาํแนก เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ กลุ่มตวัอย่างที�ใช้

ในการศึกษาครั� งนี�  ประชาชนในเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรีจาํนวน 

��� คน เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบ

สมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างที�มากกว่า � 

กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA 

ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบล

มะขามเมืองใหม่ อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก(�̅=4.39) คือ ดา้นช่องทางการ

ให้บริการ(�̅=4.46) ดา้นเจา้หนา้ที�/บุคลากรผูใ้หบ้ริการ(�̅= �.��) ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก(�̅=4.37) 

ดา้นกระบวนการ/ขั�นตอนการให้บริการ (�̅=4.35) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล

ไดแ้ก่เพศ  อาย ุ การศึกษา อาชีพ  รายได ้มีผลต่อความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ



   

 340 

ของเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที�ระดบั 0.05  
 

คาํสําคัญ:  ความคาดหวงั,   คุณภาพบริการ,  ประชาชน  

 

Abstract 

 This research is a quantitative research. Objective 1, to study the level of the expectations of 

people on the service quality in Makhammueangmai Municipality, Makham District, Chanthaburi 

Province. Objective 2, to study the expectations of people on the service quality in 

Makhammueangmai Municipality, Makham District, Chanthaburi Province by classification of sex, 

age, education level, occupation, income. The sample group used in this study, 300 people of people 

Makhammueangmai Municipality, Makham District, Chanthaburi Province. The research tool was 

questionnaire. The data were analyzed by using a computer software, percentage (%), mean (�̅ ), 

standard deviation (S.D), and hypothesis testing with independent sample t-test. And comparing the 

relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA. 

 The research results were found that the expectations of people on the service quality in 

Makhammueangmai Municipality, Makham District, Chanthaburi Province. Overall at the high level 

(�̅  =4.39) is a Service channel (�̅  = 4.46), staff/service personnel (�̅  = 4.38), facilities (�̅  =4.37), 

process/service procedures (�̅ = 4.35). Hypothesis test results It was found that personal factors, such 

as sex, age, education level, occupation, income were an effect on the expectations of people on the 

service quality in Makhammueangmai Municipality, Makham District, Chanthaburi Province. There 

was no different and statistically significant at the 0.05 level. 

 

Keywords: expectations, service quality, people 
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บทนํา 

การดําเนินงานขององค์การให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที� ก ําหนดไว้ ภายใต้

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิ

วตัน์ (globalization) นั� นเป็นสิ� งที�ท้าทายความสามารถของผูบ้ริหารองค์การทั� งภาครัฐและเอกชน 

จําเป็นต้องปรับเปลี�ยนเป็นเชิงรุก เพื�อความอยู่รอดและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน จากการ

เปลี�ยนแปลงที�กล่าวมาทาํให้ทุกประเทศทั�วโลกเขา้สู่ยคุการแข่งขนัสูง รวมถึงประเทศไทยก็เขา้สู่ยคุการ

แข่งขนัเช่นเดียวกัน โดยองคก์ารใดที�ตอ้งการประสบความสําเร็จ สิ�งหนึ� งที�ต้องคาํนึงถึงก็คือการใช้

ทรัพยากรที�มีอยู่จาํกัดให้คุม้ค่า และมีประสิทธิภาพมากที�สุด Anannaveenusorn (2009 : 21) กล่าวว่า 

บุคลากรเป็นตวัจกัรสาํคญัในการขบัเคลื�อนให้องคก์ารเจริญกา้วหน้า และประสบความสําเร็จในที�สุด 

ดว้ยเหตุนี�การดูแลเอาใจใส่ต่อทรัพยากรมนุษย ์จึงเป็นเรื�องที�ผูบ้ริหารขององคก์ารตอ้งตระหนกัและให้

ความสําคัญ รวมถึงดูแลเอาใจใส่กระบวนการทํางาน สิ� งอ ํานวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจน

สภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรเหล่านั� น Lerbkruth (2011: 11) กล่าวว่า 

คุณภาพชีวิตการทาํงานที�ดีจะทาํใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกเป็นสุข มีความพึงพอใจในการทาํงาน และมีการ

ดาํเนินชีวิตที�ดีและมีความสุข จึงส่งผลให้เกิดสัมฤทธิผลในการปฏิบติังานสูง และช่วยให้มีสภาพจิตใจ

และอารมณ์ที�เอื�อต่อการปฏิบติังาน ส่งเสริมให้มีผลต่อชีวิตโดยส่วนรวมของบุคคลนั�นให้มีความสุข 

เทศบาลเป็นการปกครองท้องถิ�นรูปแบบหนึ� งเพื�อกระจายอาํนาจในการบริหารราชการให้

ประชาชนในทอ้งถิ�นมีอิสระที�จะดาเนินการปกครองตนเองภายในขอบเขตที�กฎหมายกาํหนด เทศบาล

จัดตั� งขึ� นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีฐานะเป็นนิติบุคคล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

เทศบาลตาํบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซึ� งกฎหมายฉบบันี�ยงัไดก้าํหนดภาระหน้าที�ของเทศบาล 

ไดแ้ก่ หน้าที�รักษาความสงบเรียบร้อยและความสะอาด สร้างและบาํรุงถนนและท่าเรือ ดับเพลิงและ

กู ้ภัย จัดการศึกษา ให้บริการสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และรักษาวัฒนธรรมอันดี ในท้องถิ�น 

นอกจากนี� ยงัอาจจัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื�น ๆ ได้ตามสมควร  การให้บริการ

ประชาชนเป็นนโยบายที�สําคญัของรัฐบาล เป็นภารกิจที�สําคญัทางดา้นการตอบสนองต่อสภาพปัญหา

และความตอ้งการของประชาชนที�ขอรับบริการภายใตร้ะเบียบกฎหมายและขอ้บงัคบัที�กาํหนดไว ้ใน

ปัจจุบนันี� รัฐบาลไดเ้ร่งรัดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ขยายขอบเขต และปรับปรุงการบริการประชาชนใน

รูปแบบต่าง ๆ การบริการประชาชนจึงเป็นหนึ� งในภารกิจการ “บาบัดทุกข์ บาํรุงสุข” ของกรมการ

ปกครอง โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้ประชาชนได้รับบริการที�สะดวกทั�วถึง และเป็นการประสาน

เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่างประชาชนกับข้าราชการ (Kaewpaitoon. (2011 : 62) การ
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กาํหนดนโยบายการพฒันาของเทศบาลเป็นสิ� งที�ประชาชนคาดหวงัที�จะให้เกิดขึ�นในอนาคต เพียง

ตอบสนองความตอ้งการของตนเองหรือตอบสนองความตอ้งการของชุมชนการบริหารงานของเทศบาล

ตามนโยบาย จะประสบความสําเร็จหรือความล้มเหลวนั� น ขึ�นอยู่กับปัจจัยหลายด้านประกอบเข้า

ด้วยกัน เช่น ผูบ้ริหาร บุคคลในองค์กร วสัดุอุปกรณ์ เครื� องมือเครื� องใช้ต่างๆ ที�มีความพอดีจึงจะ

สามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สิ�งที�สาํคญัประการหนึ�งคือความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อ

นโยบายการพฒันาของเทศบาล ย่อมเป็นตวัชี�วดัความสําเร็จและความลม้เหลวในการบริการคน ตาม

นโยบายไวเ้ป็นอย่างดี เพราะถ้าหากเทศบาลบริหารงานตามนโยบายหรือแผนไม่เหมาะสม ไม่เป็น

ตามที�ประชาชนคาดหวงั อาจส่งผลกระทบให้ประชาชนไม่พอใจในการบริหารงานของเทศบาลอนัจะ

ก่อใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานตามมา 

 ดังนั� น ผูว้ิจัย จึงสนใจที�จะศึกษาความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ

เทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่ อาํเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  ดังนั� นการบริการต้องมีการพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีมาตรฐาน อนัจะนาํมาซึ� งคุณภาพการให้บริการที�ดี ประชาชนเกิดความ

พึงพอใจ เป็นการยกระดบัคุณภาพการปฏิบติังานผูรั้บบริการไดรั้บการบริการที�รวดเร็วตามกาํหนดเวลา 

เสมอภาค และมีความเป็นธรรม ได้รับการตอบสนองความต้องการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตอ้งการของทุกคน เทศบาล

เทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่ อาํเภอมะขาม จังหวดัจนัทบุรี นับว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น

แห่งหนึ�งที�อยูบ่นหลกัการกระจายอาํนาจทางการปกครองและมีบทบาทหนา้ที�ในการให ้บริการเกี�ยวกบั

การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม การพฒันาโครงสร้างพื�นฐานต่าง ๆ ทั� งนี� การทาํหน้าที�

ดงักล่าวจะตอ้งยดึถือแนวทางการบริหารจดัการที�วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที�

ดี เพื�อการตอบสนองให้กลุ่มเป้าหมายไดรั้บความพึงพอใจสูงที�สุด จึงเป็นเหตุผลจาํเป็นให้เกิดการวิจยั

หัวข้อเรื� องความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบลมะขาม อาํเภอ

มะขามเมืองใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ฉบับนี� ขึ� นเพื�อนาผลการศึกษาที�ได้ไปเป็นข้อมูลพื�นฐานสําคัญ

ประกอบการจดัทาํแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการและการวางแผนกลยทุธ์ในการบริหารงาน และ

เป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาที�อาจมีอยูต่่อไป 
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วตัถุประสงค์การวิจัย 

 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ไวด้งันี�  

�. เพื�อศึกษาระดบัความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบล

มะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี 

�. เพื�อศึกษาความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบลมะขาม

เมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรีโดยจาํแนก เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

1. ทฤษฎทีี�เกี�ยวข้อง  

ทฤษฎคีวามต้องการ  

มายเนอร์ (Miner, 1992 : 55-56) ศึกษาทฤษฎีความต้องการตามลําดับขั� นของมาสโลว ์

(Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) ไดก้ล่าวสรุปไวว้่า มาสโลวเ์ชื�อว่าความตอ้งการของคนมีลาํดบั

ขั�นจากตํ�าไปสูงตามลาํดับความสําคญั เมื�อความตอ้งการขั�นที�ต ํ�ากว่าได้รับการตอบสนองแลว้ ความ

ตอ้งการขั�นที�สูงกว่ากจ็ะตามมา ซึ�งมีลาํดบัขั�นของความตอ้งการดงันี�   

ขั�นปฐมภูมิ ลําดับขั�นของความต้องการในลักษณะนี� มีผู ้สนใจศึกษา และนําไปใช้อย่าง

แพร่หลาย เรียงลาํดบัความตอ้งการจากตํ�าสุดไปสูงสุด ดงันี�   

1. ความตอ้งการสรีรวิทยา (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั�นพื�นฐานใน เรื�องปัจจัย

การดาํรงชีพ  

2. ความตอ้งการความมั�นคงปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความต้องการที�จะเป็น อิสระและ

ปราศจากอนัตรายต่างๆ  

3. ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เป็นความต้องการที�จะรักและได้รับความรักจาก

ผูอื้�น  

4. ความต้องการเกียรติยศชื�อเสียง (Self – esteem Needs) เป็นความต้องการความสําเร็จใน

หนา้ที�การงาน เป็นบุคคลสาํคญั เป็นที�ยกยอ่งและยอมรับนบัถือจากบุคคลอื�น  

5. ความตอ้งการความสําเร็จแห่งตน (Needs for Self - actualization) เป็นความตอ้งการที�จะให้

เกิดความสาํเร็จ และพฒันาศกัยภาพที�แทจ้ริงแห่งตน ซึ�งจะแตกต่างกนัในแต่ละคน  
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ขั�นทุติยภูมิ ซึ� งเป็นลาํดบัขั�นของความตอ้งการที�แยกจาก 5 ลาํดบัขั�น ที�กล่าวมาแลว้อยา่งชดัเจน 

ประกอบดว้ยความตอ้งการ 2 ประการ ดงันี�   

1. ความต้องการความเขา้ใจและการอธิบายได้ (Needs for Understanding and Explanation) 

เป็นความตอ้งการที�จะสามารถคิดไวอ้ยา่งเป็นระบบ และอธิบายถึงความหมายและความสัมพนัธ์ของสิ�ง

นั�นได ้ 

2. ความต้องการความรู้ (Needs for Knowledge) เป็นความต้องการที�จะรู้ความจริง และ

ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นนั�น  

ทั�งสองลาํดบัขั�นเป็นความตอ้งการเกี�ยวกบักระบวนการรับรู้ ซึ� งตอ้งอาศยัความรู้เป็นพื�นฐาน 

เรียกรวมๆ ว่า ความตอ้งการดา้นสุนทรียภาพ (Esthetic Needs)  

ทฤษฎคีวามคาดหวงั (Expectancy Theory)  

สเตราส์ และเซเลส อาร์. (Strauss and Sayles R. 1992 : 72-73) ไดส้รุปแนวคิดความคาดหวงั

ของบุคคลบนพื�นฐานที�ว่า ความพึงพอใจเกิดจากความพอดีกนัของสิ� งที�ได้รับกบัความสนใจ ความ

ตอ้งการ และความคาดหวงัของบุคคลย่อมจะคาดหวงัถึงความสําเร็จ รางวลั หรือผลงานที�เขาจะไดรั้บ 

เมื�อเขาไดพ้ยายามทาํสิ�งนั�นจนบรรลุผล และเขาจะเกิดความพึงพอใจและรับรู้ในคุณค่าของผลงานนั�น 

รวมทั�งคาดหวงัว่าผลหรือรางวลันั�นสอดคลอ้งกบัความพยายามของเขา นั�นคือ ความเท่าเทียมกนัในการ

ไดรั้บรางวลัตามสัดส่วนของความพยายามนั�น  

�. ลกัษณะของการบริการ 

การบริการ เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลและสิ� งที� บุคคลได้กระทาํขึ�น การ

บริการเป็นความรับผิดชอบของทุกคน และสามารถแบ่งความรับผิดชอบกันในงานแต่ละด้าน โดย

ผูบ้ริหารสูงสุดเป็นผูรั้บผดิชอบหมดทุกดา้น พจิารณาลกัษณะของการบริการ ออกไดด้งันี�  

1. เป็นพฤติกรรมของบุคคลที�แสดงออกต่อผูอื้�น 

พฤติกรรมโดยทั�วไปจะเห็นไดจ้ากการกระทาํ การบริการจะแสดงออกในลกัษณะของสีหน้า 

แววตากิริยาท่าทาง คาํพูดและนํ� าเสียง การแสดงพฤติกรรรม ที�ปรากฏให้เกิดผลไดท้นัที เกิดผลขึ�นได้

ตลอดเวลาและแปรผลไดร้วดเร็ว อนัเป็นลกัษณะเฉพาะของการบริการ 

2. เป็นการกระทาํที�สะทอ้นถึงความรู้สึกนึกคิดและจิตใจ 

การบริการจะเป็นเช่นไร ขึ� นอยู่กับความคิดของผู ้ให้บริการ ซึ� งจะแสดงออกถึงอารมณ์ 

ความรู้สึกความเชื�อ ความปรารถนา และค่านิยม ถา้สิ�งเหล่านี�สะทอ้นถึงความรู้สึกนึกคิดและจิตใจที�ดีก็

ยอ่มจะมีผลต่อการบริการที�ดีตามไปดว้ย 



   

 345 

3. เป็นสิ�งที�บุคคลไดก้ระทาํขึ�นอนัเชื�อมโยงถึงประโยชน์ของผูรั้บบริการ 

การบริการเป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกับคนเป็นผูใ้ห้บริการและตอ้งการคนเป็นส่วนสําคญัในการ

สร้างบริการที�ดี เพราะกิจกรรมใด ๆ เกี�ยวกับการบริการคนจะต้องมีส่วนสัมพันธ์ในการให้ความ

ช่วยเหลือแก่ผูรั้บบริการเป็นผูด้าํเนินการที�เป็นประโยชน์ต่อผูรั้บบริการงานสาํนกังาน โดยลกัษณะของ

งานก็เป็นงานบริการ ให้การสนับสนุนการปฏิบติัการ (Operation support) ทั�งในดา้นงานภายนอกและ

ด้านงานภายใน เพื�อสนับสนุนให้งานของผ่ายต่าง ๆ บรรลุผลงานสํานักงานเป็นส่วนสําคัญที�จะ

ให้บริการด้านการติดต่อสื�อสาร งานเอกสารโต้ตอบ การรับเรื� องและการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภายในและกับหน่วยงานภายนอก และเรื� องด้านธุรกิจทั�วไป ซึ� งเป็นการให้บริการแก่

หน่วยงานในองคก์ารงานตอ้นรับ เป็นงานบริการที�สร้างความรู้สึกประทบัใจ เมื�อมีผูม้าติดต่อเกี�ยวขอ้ง

ด้วยให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นและชุ่มฉ่า การต้อนรับเป็นงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริการโดยตรง เพราะ

จะตอ้งให้การช่วยเหลือชี�แจง ตอบขอ้ซกัถามแก่ผูม้าติดต่อหรือลูกคา้ ซึ� งจะตอ้งแสดงออกดว้ยอธัยาศยั

ไมตรี 

3. หลกัการให้บริการ 

การบริการ อนัเป็นการใหค้วามช่วยเหลือ หรือการดาํเนินการเพื�อประโยชน์ของผูอื้�นนั�นจะตอ้ง

มีหลกัยดึถือปฏิบติั มิใช่ว่า การให้ความช่วยเหลือ หรือการทาํประโยชน์ต่อผูอื้�น จะเป็นไปตามใจของ

เราผูซึ้�งเป็นผูใ้ห้บริการ โดยทั�วไปหลกัการให้บริการมีขอ้ควรคาํนึง ดงันี�  

1. สอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ การให้บริการตอ้งคาํนึงถึงผูรั้บบริการเป็น

หลกัจะตอ้งนําความต้องการของผูรั้บบริการมาเป็นขอ้กาํหนดในการให้บริการ แมว้่าจะเป็นการให้

ความช่วยเหลือที�เราเห็นว่าดีและเหมาะสมแก่ผูรั้บบริการเพียงใด แต่ถ้าผูรั้บบริการไม่สนใจไม่ให้

ความสาํคญั การบริการนั�นกอ็าจจะไร้ค่า 

2. ทําให้ผู ้รับบริการเกิดความพอใจ คุณภาพคือความพอใจของลูกค้าเป็นหลักเบื� องต้น 

เพราะฉะนั� นการบริการจะต้องมุ่ งให้ผูรั้บบริการเกิดความพอใจ และถือเป็นหลักสําคัญในการ

ประเมินผลการใหบ้ริการ ไม่ว่าเราจะตั�งใจใหบ้ริการมากมายเพียงใด ก็เป็นเพียงดา้นปริมาณ แต่คุณภาพ

ของบริการวดัไดด้ว้ยความพึงพอใจของลูกคา้ 

3. ปฏิบติัถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถว้น การให้บริการซึ� งจะสนองตอบความตอ้งการและความพอใจ

ของผูรั้บบริการ ที� เห็นได้ชัดคือการปฏิบัติที�ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์

ครบถว้น เพราะหากมีขอ้ผิดพลาดขาดตกบกพร่องแลว้กย็ากที�จะทาํให้ลูกคา้พอใจ แมจ้ะมีคาํขอโทษขอ

อภยักไ็ดรั้บเพียงความเมตตา 
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4. เหมาะสมแก่สถานการณ์ การให้บริการที�รวดเร็ว ส่งสินคา้หรือบริการตรงตามกาํหนดเวลา

เป็นสิ�งสาํคญั ความล่าชา้ไม่ทนักาํหนด ทาํให้เป็นการบริการที�ไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์นอกจากการ

ส่งสินคา้ทนักาํหนดเวลาแลว้ยงัจะตอ้งพิจารณาถึงความเร่งรีบของลูกคา้และสนองตอบให้รวดเร็วก่อน

กาํหนดดว้ย 

5. ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอื�น ๆ การให้บริการในลักษณะใดก็ตามจะต้องพิจารณาโดย

รอบคอบรอบด้าน จะมุ่งแต่ประโยชน์ที�จะเกิดแก่ลูกคา้และฝ่ายเรานั� นไม่เป็นการเพียงพอ จะต้อง

คาํนึงถึงผูเ้กี�ยวขอ้งหลายฝ่าย รวมทั� งสังคมและสิ� งแวดล้อม จึงควรยึดหลักในการให้บริการว่าจะ

ระมัดระวงัไม่ทาํให้เกิดผลกระทบทาํความเสียหายให้แก่บุคคลอื�น ๆ ด้วย ในการทาํให้สังคมมอง

ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานในลกัษณะที�ดี มีความนิยมชื�นชอบจะช่วยให้ผูรั้บบริการและคนทั�วไปเกิด

ความเชื�อมั�นและยอมรับในสินคา้และบริการของหน่วยงาน เป็นผลให้ส่งเสริมการตลาดเพื�อช่วยให้ขาย

สินคา้และบริการไดม้ากขึ�น 

การสร้างภาพลกัษณ์โดยรวม (Corporate image) นบัเป็นสิ�งสาํคญัยิ�ง การสร้างความรู้สึกที�ดีทั�ง

ดา้นบุคคล สถานที� และการดาํเนินการ จะช่วยใหเ้กิดภาพลกัษณ์อนังดงาม ไดรั้บการสนบัสนุนและปก

ปูอง เมื�อมีการให้ร้ายโจมตีที�ไม่ถูกตอ้งเป็นธรรมดา้นบุคคล จะตอ้งสร้างความรู้สึกให้การยอมรับว่าเป็น

บุคคลหรือคณะบุคคลที�น่าเชื�อถือ ยกยอ่งไม่มีขอ้รังเกียจในเรื�องบุคลิกภาพและกิริยามารยาท บุคลากรมี

คุณภาพทาํงานที�มีประสิทธิภาพกระตือรือร้น รวดเร็ว ว่องไว พูดจาสุภาพนุ่มนวล  ดา้นสถานที� จะตอ้ง

สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั�งด้วยการสัมผสัและการมอง ซึ� งการรักษาความสะอาดเป็นสิ� งสําคญั 

และมีการลงทุนที�ไม่มาก แต่ให้ผลคุม้ค่าที�สุดจึงตอ้งมีการจดัสถานที�และอุปกรณ์สานักงานให้เป็น

ระเบียบ มีป้ายบอกชื�อหน่วยงาน ชื�อตาํแหน่งหน้าหอ้ง บอกเวลาเปิด-ปิดทาํการวิธีติดต่องานแผนกต่าง 

ๆ ด้านการดาํเนินการ จะตอ้งให้ความรู้สึกเชื�อมั�นว่า ซื�อสัตยสุ์จริตและเป็นธรรม ไม่คิดโกงหรือเอา

เปรียบลูกคา้ และสงัคม 

สรุป จากแนวคิดเกี�ยวกบัการบริการที�กล่าวมาจึงเป็นสิ�งสาํคญัในการใหบ้ริการแก่ผูม้าใช้

บริการการตรวจสินคา้ส่งออก ณ สถานีตรวจสินคา้ ฝ่ายตรวจสินคา้นอกเขต ทั�งในดา้นบุคคลผู ้

ใหบ้ริการซึ�งไดแ้ก่เจา้หนา้ที�ฝ่ายตรวจสินคา้ ดา้นสถานที�ที�ตอ้งมีการอาํนวยความสะดวก ดา้นการ

ดาํเนินการในระเบียบปฏิบตัิของการใหบ้ริการที�สุจริต 
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจยัศึกษาระดบัความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ของ

เทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรีรวมทั�งเอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง(ที�มา 

Research and Development Institute, Muban Chombueng Rajabhat University. (2016). แลว้นาํมา

รวบรวมเป็นกรอบแนวคดิ ดงันี�  

 

          ตวัแปรตน้                                                                                 ตวัแปรตาม 

    IndependentVriables                                                                 Dependent  Variables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

     1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือ ประชาชนที�อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดั

จนัทบุรี  จาํนวน มี  10 หมู่บา้นครอบคลุมพื�นที�ตาํบลหนองบวัทั�งตาํบลมีจาํนวน รวมทั�งสิ�น  

760  ครัวเรือน รวมประชากรทั�งสิ�น �,809 คน (ขอ้มูล ณ ธนัวาคม ����)   กลุ่มตวัอยา่งการศึกษาครั� งนี�

เป็นชายหรือหญิง จาํนวน �� หมู่บา้น ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่ายแบบแบ่งชั�นกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้

   ปัจจยัดา้นบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

- การศึกษา  

-อาชีพ 

- รายได ้ 

-จาํนวนครั� งของการรับ

บริการ 

ความคาดหวงัของประชาชนต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการของเทศบาล

ตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอ

มะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี-  

-ดา้นกระบวนการ/ขั�นตอนการ

ใหบ้ริการ  

- ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ  

- ดา้นเจา้หนา้ที�/บุคลากรผูใ้หบ้ริการ 

 -ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก 
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สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane) ที�ระดบันยัสาํคญั .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 300 คน และใชว้ธีิการ

สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling)  Kritpreedaborisut (1997) 

        2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

�.� เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ  ลกัษณะของเครื�องมือ เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื� องมือ โดยสร้างขึ� นจากการทบทวนวรรณกรรมที� เกี� ยวข้อง โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น  � ตอน ดังนี�  ตอนที� � เป็นแบบสอบถามลกัษณะปลายปิดเกี�ยวกบัปัจจัยส่วน

บุคคลของผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วย  เพศ  อาย ุ การศึกษา  อาชีพ  รายได ้ของกลุ่มตวัอย่าง 

เทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี  ตอนที� �  แบบสอบถาม  ความคาดหวงั

ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จังหวดั

จนัทบุรี ใน 4 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านกระบวนการ/ขั�นตอนการให้บริการ  ดา้นช่องทางการให้บริการ  ด้าน

เจา้หนา้ที�/บุคลากรผูใ้ห้บริการ ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert โดยเรียงจากมากที�สุดไปหาน้อยที�สุด ตอนที� 3 ขอ้เสนอแนะ

แนวทางการพฒันาเกี�ยวกบัความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบล

มะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี 

              การตรวจสอบเครื� องมือเพื�อวัดความเชื�อมั�นโดยผู ้เชี� ยวชาญ � คนได้ค่าทดสอบโดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ� แอลฟ่าของครอนบคัสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’sAlpha Coefficient) ไดค่้า

ความเชื�อมั�นของเครื�องมือเท่ากบั .�4  

        �. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมดว้ยตนเองและทาํหนงัสือเพื�อขอความอนุเคราะห์ถึงทาํหนงัสือขอความ 

ร่วมมือ ในการจดัเก็บข้อมูลจากสํานกับณัฑิตวิทยาลยั ของมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ เพื�อขอความร่วมมือถึง

นายกเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจันทบุรีผูวิ้จยัได้ติดต่อกลุ่มตัวอย่างเพื�อแจก

แบบสอบถามเป็นรายวนั เพื�อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร

กลุม่ตวัอยา่ง ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื�อนาํไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป

ต่อไป  
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�. การวเิคราะห์ข้อมลู 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสําเร็จรูป มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation) S.D. และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และ

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA เพื�อนําไปใช้

วิเคราะห์กบัแบบสอบถาม 

 

ผลการวจิัย 

การศึกษาเรื�อง เพื�อศึกษาความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล

ตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี  สรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที�ตอบแบบสอบถามเรื�อง ความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพ

การให้บริการของเทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  พบว่า  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามทั�งหมด  จาํนวน ��� คน  คิดเป็นร้อยละ ��� คน  เป็นเพศหญิงจาํนวน ��� คน คิดเป็น

ร้อยละ  ��.��  และเพศชาย จาํนวน  ���  คน  คิดเป็นร้อยละ  ��.��  ประชาชนส่วนใหญ่อาย ุ��-60 ปี 

จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� ประชาชนผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีจาํนวน 102 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.00 ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั

จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00  ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน ��,��� 

บาท ขึ�นไปจาํนวน ���  คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

วตัถุประสงคข์อ้ที� �  ผลการวิจยัพบว่า ความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ

ของเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่ อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก(�̅=4.39) คือ 

ดา้นช่องทางการให้บริการ(�̅=4.46) ดา้นเจา้หนา้ที�/บุคลากรผูใ้ห้บริการ(�̅= �.��) ดา้นสิ�งอาํนวยความ

สะดวก(�̅=4.37) ดา้นกระบวนการ/ขั�นตอนการใหบ้ริการ (�̅=4.35)  

 วตัถุประสงคข์อ้ที� �  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ  อาย ุ 

การศึกษา อาชีพ  รายได ้มีผลต่อความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล

ตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั

0.05  
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สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ การศึกษา   

อาชีพ  รายได ้มีผลต่อความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบลมะขาม

เมืองใหม่  อ ําเภอมะขาม  จังหวดัจันทบุรี  ที�แตกต่างกัน  ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ 

Panpasorn. (2011).  ที�กล่าวว่า  “ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

โดยความพึงพอใจในการปฏิบติังานจึงเป็นความรู้สึกของบุคคลที�ชอบหรือพอใจงานที�ทาํในดา้นต่างๆ

ซึ� งปัจจัยส่วนบุคคลที�ต่างกนัจะสะทอ้นถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน” โดยมีผลการศึกษาใน

ความสมัพนัธแ์ต่ละดา้น  ดงันี�  

1. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ พบว่าความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพ 

การให้บริการของเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี  มีความคิดเห็นในแต่

ละดา้นไม่แตกต่างกนั เป็นการยอมรับ HO หรือปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศที�แตกต่างกนัมีผลต่อ

ความคิดเห็นความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่  

อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี  ไม่แตกต่างกนั ระดบันยัสาํคญัที� �.�� 

2. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อความคาดหวงัของ 

ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี  

แตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.�� ดา้นกระบวนการ/ขั�นตอนการใหบ้ริการ 

3. สมมติฐานเกี�ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา ที�แตกต่างกันส่งผลต่อความ

คาดหวงั 

ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จังหวดั

จนัทบุรี แตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.�� ดา้นกระบวนการ/ขั�นตอนการให้บริการ  

4.  สมมติฐานเกี�ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล อาชีพ ที�แตกต่างกันส่งผลต่อความคาดหวังของ

ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี 

แตกต่างกนัระดบันยัสําคญัที� �.��  ด้านกระบวนการ/ขั�นตอนการให้บริการ   ดา้นเจา้หน้าที�/บุคลากรผู ้

ใหบ้ริการ 

5. สมมติฐานเกี�ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล รายได้ ที�แตกต่างกันส่งผลต่อความคาดหวังของ

ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี  

แตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.��  ดา้นกระบวนการ/ขั�นตอนการใหบ้ริการ    
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อภปิรายผล 

สมมติฐานที� �.ความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบล 

มะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จังหวดัจันทบุรี  อยู่ในระดบัที�แตกต่างกัน  

สามารถอภิปรายผลได้ดงันี� 

ผลการวจิยั เรื�อง ความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบล 

มะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี  กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัโดยเรียงลาํดับ ดงันี�  คือ 

ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที� /บุคลากรผูใ้ห้บริการ  ด้านสิ� งอาํนวยความสะดวก  ด้าน

กระบวนการ/ขั�นตอนการให้บริการ  ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  มีประเด็นสําคญัที�นํามาอภิปรายผล 

ดงันี�  

ความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่   

อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี   กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญด้านช่องทางการให้บริการ  อาจเป็น

เพราะว่าการมาใชบ้ริการนานเกินไปทาํให้เสียนเวลาทั�งการเดินทางทั�งการรอรับบริการดว้ย สอดคลอ้ง

กบังานวิจัยของ Kongkeaw (2011)  พบว่า ปัจจัยที�มีผลต่อระดบัความสุขในการทาํงานของพนักงาน 

นอกจากจะเป็นลักษณะของงานที�ชอบ และการได้รับความสําเร็จจากงานที�ทาํแล้ว การได้รับการ

ยอมรับ และการไดรั้บความสัมพนัธ์ที�ดีจากผูบ้งัคบับญัชา และเพื�อนร่วมงานต่างก็มีผลต่อความสําเร็จ

ของงานอีกดว้ย ในดา้นการรับรู้ข่าวสาร โดยจะเห็นไดว้่า บุคลากรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตกาํแพงแสน ให้ความสําคญักบัการรับรู้ข่าวสารที�มีความเกี�ยวขอ้งต่อการปฏิบติังาน เช่น ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ และประกาศต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามที�มหาวิทยาลัยกาํหนด และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยั Prikjirawong (2014)ไดศึ้กษาการรับรู้คุณภาพบริการ และความพึงพอใจในการ

บริการที�ส่งผลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการ กรณีศึกษานกัท่องเที�ยวในสวนสัตวเ์ชียงใหม่ ผลการศึกษา

พบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี

ค่าเฉลี�ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ความเชื�อมั�น ความน่าเชื�อถือ และการ

ตอบสนอง ตามลาดบั การดูแลเอาใจใส่อยูใ่นระดบัปานกลาง และความพึงพอใจในการบริการโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการ และความพึงพอใจใน

การบริการมีอิทธิพลต่อความภกัดีในการใชบ้ริการของนกัท่องเที�ยวในสวนสัตวเ์ชียงใหม่ ซึ� งการรับรู้

คุณภาพการบริการดา้นความเอาใจใส่ ความพึงพอใจในการบริการภาพรวม ด้านการตอบสนอง และ

ด้านความน่าเชื�อถือ มีอิทธิพลในทางบวกกับความภกัดีในการใช้บริการอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
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ในขณะที�ดา้นความเชื�อมั�นมีอิทธิพลในทางลบอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติต่อความภกัดีในการใชบ้ริการ

ของนกัท่องเที�ยวในสวนสัตวเ์ชียงใหม่ 

สมมติฐานที� �  ความคาดหวังของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล 

ตําบลมะขามเมืองใหม่  อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ที�

แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกัน 

ความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่  

อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ ที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อ

การให้บริการที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกนัพบว่าเพศ  อาย ุ การศึกษา อาชีพ  

รายได้  มีค่า Sig น้อยกว่า �.��  ซึ� งเป็นการยอมรับสมมติฐาน เนื�องจากความความคาดหวังของ

ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี 

มีความคาดหวังแต่ละด้านแตกต่างกนัสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wongkumta (2012). คุณภาพการ

ให้บริการงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตาํบลสําโรง อาํเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 

จาํแนกตามขอ้มูลพื�นฐานส่วนบุคคลพบว่า 1) กลุ่มตวัอยา่งที�มีเพศต่างกนั เห็นว่าคุณภาพการให้บริการ

งานจดัเก็บรายไดใ้นภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 2) กลุ่มตวัอยา่งที�มีอายตุ่างกนั เห็นว่าคุณภาพ

การให้บริการงานจดัเก็บรายได ้ในภาพรวม ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ดา้นความเป็นรูปธรรม

ของบริการ ดา้นความมั�นใจ แก่ผูรั้บบริการ ดา้นความเป็นมืออาชีพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที�ระดับ .01 ในดา้นการติดต่อสื�อสารแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และด้านความ

เชื�อถือไวว้างใจได้ไม่แตกต่างกนั 3) กลุ่มตวัอย่างที�มีอาชีพต่างกนั เห็นว่าคุณภาพการให้บริการงาน

จดัเก็บรายไดใ้นภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั4) กลุ่มตวัอย่างที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั เห็นว่า

คุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั 5) กลุ่มตวัอย่างที�มี

รายไดต่้อเดือนต่างกนั เห็นว่าคุณภาพการใหบ้ริการงานจดัเก็บรายได ้ดา้นการติดต่อสื�อสารแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ส่วนภาพรวมและดา้นอื�นๆ ไม่แตกต่างกนั  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

 1). ควรศึกษาความคาดหวงัของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบล 

มะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี  เพื�อจะไดน้าํขอ้มูลที�ไดม้าปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ

บริการประชาชนของบุคลากรเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี 
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2) ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลมะขามเมือง

ใหม่  อาํเภอมะขาม  จังหวดัจันทบุรี เพื�อจะได้ทราบความคิดเห็นของประชาชนต่อดาํเนินงานของ

เทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จังหวดัจันทบุรี และนาํมาพฒันา ปรับปรุงแกไ้ขการ

บริหารงานของเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่ ให้เป็นไปตามความตอ้งการของประชาชนให้มากที�สุด 

เพื�อประโยชน์สุขของประชาชน ในเขตเทศบาลตาํบลมะขามเมืองใหม่  อาํเภอมะขาม  จงัหวดัจนัทบุรี 

 3) ควรกบักลุ่มประชากร/กลุ่มตวัอย่างกลุ่มอื�น ๆ ในสถานที�ที�แตกต่างกนัเพื�อจะไดท้ราบถึง

ความตอ้งการของประชากรไดอ้ยา่งทั�วถึงในทุกกลุ่มและนาํผลที�ไดม้าทาํการเปรียบเทียบกบังานวิจยัชิ�น

นี�ว่ามีความสอดคลอ้งหรือมีความแตกต่างอย่างไร และหาสาเหตุว่าทาํไมถึงเป็นอย่างนั�น เพื�อนาํมาใช้

ในการปรับให้ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนแต่ละกลุ่ม 

4) ควรศึกษากบัตัวแปรอื�นที�อาจมีความเกี�ยวข้องกับตัวแปรที�ทาํการศึกษาอยู่นี�  ควรมีการ

สํารวจถึงความต้องการของประชาชนเพราะความต้องการของประชาชนนั� นมีการเปลี�ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา เพื�อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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การบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารท้องถิ�นแบบมีส่วนร่วม 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค์1. เพื�อศึกษาระดบัการบูรณาการหลกัการ

ทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารท้องถิ�นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน 

อาํเภอคลองหาด จังหวดัสระแก้ว �. เพื�อศึกษาการบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหาร

ทอ้งถิ�นแบบมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ 

โดยจาํแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการศึกษาครั� งนี�  

ประชาชนชาย หญิงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้  จาํนวน 

340  คน  เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และทดสอบ

สมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างที�มากกว่า � 

กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA 

ผลการวจิยัพบว่า การบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�นแบบมีส่วนร่วม

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จังหวดัสระแกว้  โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก(�̅= 4.41)  คือ การมีส่วนร่วมดา้นการรับผลประโยชน์ระดบัมาก(�̅= �.��) สังคหวตัถุ ระดบัมาก  

(�̅= 4.42) ฆราวาสธรรม  ระดบัมาก  (�̅= �.��)การมีส่วนร่วมดา้นการปฏิบตัิการ(�̅= 4.39) การมีส่วน

ร่วมด้านการตัดสินใจ (�̅= �.��) การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล(�̅= 4.37) ผลการทดสอบ
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สมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อายุ  การศึกษา อาชีพ  รายได้ มีผลต่อการบูรณาการ

หลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�นแบบมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่

เถื�อน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.��  

 

คาํสําคัญ:  หลกัทางพุทธศาสนา,  การบูรณาการ,  แบบมีส่วนร่วม 

 

Abstract 

This research is a quantitative research. Objective 1, to study the level of an integration of 

Buddhism principle for local administration of the participatory in Khlong Kai Thuean Subdistrict 

Administrative Organization, Khlong Hat District, Sakaeo Province. Objective 2, to study of an 

integration of Buddhism principle for local administration of the participatory in Khlong Kai Thuean 

Subdistrict Administrative Organization, Khlong Hat District, Sakaeo Province by classifying sex, 

age, education level, occupation, monthly income. The sample group used in this study, 340 male and 

female people of Khlong Kai Thuean Subdistrict Administrative Organization, Khlong Hat District, 

Sakaeo Province. The research tool was a questionnaire. The data were analyzed by using a computer 

software, percentage (%), mean (�), standard deviation (S.D), and hypothesis testing with 

independent sample t-test. And comparing the relationships of more than 2 sample groups by One-

Way ANOVA.  

 The research results were found that an integration of Buddhism principle for local 

administration of the participatory in Khlong Kai Thuean Subdistrict Administrative Organization, 

Khlong Hat District, Sakaeo Province. Overall at the high level (�=4.41) is get benefit of 

participationat at the high level (�̅  = 4.47), Sangahavatthu at the high level (�̅ = 4.42), Gharvasa at 

the high level (�̅  = 4.41), operational participation (�̅  = 4.39), decision-making participation (�̅  = 

4.38), Assessment participation (�̅ = 4.37). Hypothesis test results It was found that personal factors, 

such as sex, age, education, occupation, income were an effect on the Integration of Buddhism 

Principle for Local Administration of the Participatory in Khlong Kai Thuean Subdistrict 
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Administrative Organization, Khlong Hat District, Sakaeo Province. There was no different and 

statistically significant at the 0.05 level. 

 

Keywords: Buddhism principle, integration, participatory 

 

บทนํา 

 แนวทางพระพุทธศาสนามีหลกัธรรมสาํหรับการมีส่วนร่วมที�สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการ

ดาํเนินงาน เพื�อมิทาํให้องคก์ารเสื�อมสลาย คือ หลกัอปริหานิยธรรม 7 ประการ ไดแ้ก่ 1. หมั�นประชุม

กนัเนืองนิตย ์2. พร้อมเพรียงกนัประชุม พร้อมเพรียงกนัเลิกประชุม พร้อมเพรียงกนัทาํกิจที�พึงทาํ 3. ไม่

บญัญติัสิ�งที�มิไดบ้ญัญตัิไว ้ไม่ลม้ลา้งสิ�งที�บญัญติัไว ้4. เคารพนับถือผูใ้หญ่ 5. ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี 6.

เคารพสักการบูชาเจดีย ์7. จดัให้ความอารักขา คุม้ครอง ป้องกนั อนัชอบธรรม ซึ� งสามารถการนาํหลกั

อปริหานิยธรรมนี� ไปประยุกต์ใช้ในทุกขั�นตอนของการดาํเนินงานที�ทาํเกิดความเจริญรุ่งเรืองของรัฐ 

และไม่มีผูใ้ดมาทาํลายได ้ 

 สภาองค์กรชุมชนจึงเป็นเวทีของการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ เพื�อ

กาํหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนท้องถิ�น โดยคนในชุมชนท้องถิ�นและเพื�อคนใน

ชุมชนทอ้งถิ�น เป็นตวัแทนของสถาบนัในชุมชนทอ้งถิ�น โดยมีผูน้าํชุมชนที�ไม่เป็นทางการ เขา้มาร่วม

ใชเ้วทีพูดคุยเพื�อแกไ้ขปัญหาของชุมชนทอ้งถิ�นร่วมกนั เป็นระบบการจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถิ�นที�

มีมาตั�งแต่อดีตแลว้ Petmak (2007 : 8) แนวคดิเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นแนวทางหนึ�ง

ในการสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชนและสมาชิกในสังคมสามารถเขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือ

และมีอิทธิพลต่อกระบวนการดาํเนินกิจกรรม ในการพฒันา รวมทั�งมีส่วนไดรั้บประโยชน์จากผลของ

การพฒันาอยา่งเท่าเทียมกนั (United Nation, 1981: 5) แบ่งออกเป็น 4 ขั�นตอน ไดแ้ก่ (1) การมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจประกอบดว้ย 3 ขั�นตอน คือ ริเริ�มตดัสินใจ ดาํเนินการตดัสินใจ และตดัสินใจปฏิบติัการ 

(2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิการ ประกอบดว้ยการสนับสนุนดา้น ทรัพยากร การบริหาร และการ

ประสานของความร่วมมือ (3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางดา้นวตัถุ 

ผลประโยชน์ทางดา้นสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล (4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Cohen 

and Uphoff, 1980: 8) การมีส่วนร่วมยงัมีความสําคัญต่อการบริหารงานภาครัฐจะช่วยให้ประชาชน

ยอมรับมากขึ�น  
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กระบวนการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในแต่ละแห่งนั�น มกัจะเนน้และเขา้ใจ

กนัเพียงแค่การให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเท่านั�นซึ� งเป็นเหตุผล

สําคญัที�มักจะทาํให้กระบวนการมีส่วนร่วมเหล่านั�นกลายเป็นการมีส่วนร่วมเฉพาะในเชิงรูปแบบ

เท่านั�น (ไททศัน์ มาลา, 2555) และจากการศึกษาสภาองคก์รชุมชนในจงัหวดัชลบุรีทราบขอ้มูลเบื�องตน้

ว่ามีการจัดตั� งสภาองค์กรชุมชนเพียง 45 แห่งเท่านั�น ทั� งที�มีการปกครองท้องถิ�นที�หลากหลายรวม

จาํนวนทั�งสิ�น 99 แห่ง เมื�อเทียบเป็นร้อยละไม่ถึงร้อยละ 50 ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�นทั�งหมด

ในพื�นที� แสดงให้เห็นว่ายงัไม่บรรลุถึงเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัิสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ที�

ตอ้งการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน สามารถจดัการตนเองได ้เกิดชุมชนที�เขม้แข็ง ซึ� ง

เป็นบทบาทสาํคญัในการพฒันาประเทศไดอยา่งย ั�งยนื  

การปกครองของไทยในอดีตเป็นรูปแบบรวมอาํนาจไวท้ี�ส่วนกลาง และผูบ้ริหารทอ้งถิ�นส่วน

ใหญ่มาจากการแต่งตั�งจึงทาํให้ขาดอาํนาจในการตดัสินใจเพื�อแกไ้ขปัญหาตามบริบทของทอ้งถิ�นนั�นๆ 

ต่อมาเมื�อมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 แลว้ จึงมีการปรับปรุงรูปแบบ

โดยเพิ�มหน้าที�และกระจายอาํนาจดา้นการเงิน การคลงั งบประมาณ และการจดัเก็บภาษีต่างๆมากขึ�น 

และเพิ�มมิติใหม่ในการควบคุมตัวผูบ้ริหารท้องถิ�นโดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชน โดยส่วนกลางก็ยงัมีกลไกในการกาํกบัดูแลการดาํเนินการของทอ้งถิ�นผา่นคณะกรรมการระดบั

ต่างๆ ในรูปแบบไตรภาคี ทาํให้การใช้อาํนาจจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและทอ้งถิ�น เกิดดุลยภาพที�

เหมาะสมมากยิ�งขึ�น ๆ พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551ไดรั้บรองสิทธิของบุคคลที�รวมตวั

กนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถิ�นและชุมชนทอ้งถิ�นดั� งเดิม ในอนัที�จะอนุรักษ์หรือฟื� นฟูจารีตประเพณี ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�น ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิ�นและของชาติ มีส่วนร่วมในการจดัการ การบาํรุงรักษา

และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้มรวมทั�งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล

และยั�งยนื โดยมาตรา 5 ไดบ้ญัญติัรับรู้และรับรองลกัษณะของการที�บุคคลรวมตวักนั ประชุมปรึกษากนั

จดัตั�งสภาองคก์รชุมชนตาํบลขึ�นในแต่ละพื�นที� Boonsopark and staff (2009: 1) 

จากที�กล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที�จะศึกษาการบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนา

เพื�อการบริหารทอ้งถิ�นแบบมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสภาพการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล คลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด 

จงัหวดัสระแกว้ ศึกษาวิเคราะห์หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาที�ส่งเสริมการบริหารงานขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบล คลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้และเสริมสร้างความสามคัคีร่วมมือ

ของภาคีเครือข่ายต่างๆในชุมชนที�จะร่วมกนัพฒันาชุมชนเพื�อ“เปลี�ยนแปลงองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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คลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้สู่เมืองน่าอยู”่ ที�เขม็แขง็และยงัยืนต่อไป ซึ� งผลการวิจยั

ครั� งนี� จะเป็นการนาํเสนอการบูรณาการหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลกัการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมเพื�อส่งเสริมการพฒันาชุมชนเมืองบนฐานทรัพยากรของชุมชนที�เข็มแข็งและยงัยนืต่อไป ทั�งการ

บริหารชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วมนี�  องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�นหรือหน่วยงานอื�นๆ สามารถเขา้มา

ศึกษาเรียนรู้และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาชุมชนของตนได ้

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ไวด้งันี�  

1. เพื�อศึกษาระดบัการบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�นแบบมีส่วน

ร่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ 

�. เพื�อศึกษาการบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�นแบบมีส่วนร่วมของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ โดยจาํแนก เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

         1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

             หลักการสําคัญของการส่งเส ริมการมีส่วนร่วมของป ระชาชนมี  ดังนี�  (Nilpanich and 

Thanapongsatorn (1989: 362)              

             1. หลักการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัระหว่างทางราชการกบัประชาชน โดย ยึดถือความ

ศรัทธาของประชาชนที�มีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล 

             2. หลกัการขจดัความขดัแรง ความขดัแยง้ในเรื�องผลประโยชน์และความคิด จะมี อิทธิพลต่อ

การดาํเนินงานพฒันาเป็นอยา่งมากเพราะจะทาํใหง้านหยดุชะงกัและลมเหลว              

3. หลกัการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในดา้นความขยนั ความอดทน การร่วมมือ การซื�อสัตย ์

และการพึ� งตนเอง เพราะอุดมการณ์เป็นเรื� องที�จะจูงใจประชาชนให้ ร่วมสนับสนุนนโยบาย และ

เป้าหมายการดาํเนินงาน และอาจก่อใหเ้กิดขวญัและกาํลงัใจ ในการปฏิบตัิงาน 
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             4. การให้การศึกษาอบรมอยา่งต่อเนื�องเป็นการส่งเสริมใหค้นมีความรู้ความคิด ของตนเอง ช่วย

ให้ประชาชนมั�นใจในตนเองมากขึ�น การให้การศึกษาอบรมโดยให้ ประชาชนมีโอกาสทดลองคิด 

ปฏิบติั จะช่วยใหป้ระชาชนสามารถคุม้ครองตนเองได ้รู้จกัวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงาน และน่าไปสู่การ

เขา้ร่วมในการพฒันา 

             5. หลกัการทาํงานเป็นทีม สามารถน่ามาใชใ้นการแสวงหาความร่วมมือในการ พฒันาไดสิ้ 

             6. หลกัการสร้างพลงัชุมชน การรวมกลุ่มกนัทาํงานจะทาํให้เกิดพลงัในการ ทาํงานและทาํให้

งานเกิดประสิทธิภาพ 

             อนึ� ง สํานักมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานสภาสถาบนัราชภฎั, กระทรวงศึกษาธิการ, สํานัก

มาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลยั (2545 : 118) ได ้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนไว ้2 ประการคือ 

             1. การจดักระบวนการเรียนรู้ สามารถทาํไดห้ลายวิธี ดงันี�  

                 1.1 จดัเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บา้นเพื�อทาํความเขา้ใจและเรียนรู้ร่วมกนัในประเด็น

ต่างๆ 

                 1.2 จัดเวทีแลกเปลี�ยนประสบการณ์หรือจดัทศันศึกษาระหว่างกลุ่มองค์กร ต่าง ๆ ภายใน

ชุมชนและระหว่างชุมชน 

                 1.3 แก่อบรมเพื�อพฒันาทกัษะเฉพาะดา้นต่าง ๆ 

                 1.4 ลงมือปฏิบติัจริง 

                 1.5 ถ่ายถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนที�จะนาํไปสู่การปรับปรุง กระบวนการทาํงานที�

เหมาะสม 

             2. การพฒันาผูน้าํเครือข่าย เพื�อให้ผูน้าํเกิดความมั�นใจในความและ ความสามารถที�มี จะช่วยให้

สามารถริเริ�มกิจกรรมการแกไ้ขปัญหา หรือกิจกรรมการ พฒันาได ้ซึ�งสามารถทาํไคห้ลายวิธี ดงันี�  

2.1 แลกเปลี�ยน เรียนfระหว่างผูน้าํทั�งภายในและภายนอกชุมชน 

2.2 สนบัสนุนการจดัเวทีแลกเปลี�ยนเรียนเอยา่งต่อเนื�อง และสนบัสนุน ขอ้มูลข่าวสารที�จาํเป็น

อยา่งต่อเนื�อง 

2.3 แลกเปลี�ยนเรียน!และดําเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่างต่อเนื� องจะทํา ให้ เกิด

กระบวนการจดัการและจดัองคก์รร่วมกนั 
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2. หลกัธรรมทางพุทธศาสนา  

P.A. Payutto (2000: 157) กล่าวไว้ในหนังสือภูมิธรรมชาวพุทธว่า ศีล 5 ใน บาลีชั� นเดิม

ส่วนมากเรียกว่า สิกขาบท 5 หมายถึงขอ้ปฏิบติัในการฝึกตน , ขอ้ฝึก, ขอ้ศึกษา บา้งเรียกว่า ธรรม 5 เมื�อ

ปฏิบติัไดต้ามนี�  ก็ชื�อว่าเป็นผูมี้ศีล คือเป็นเบื�องตน้ที�จดัว่าเป็นผูมี้ศีล สมยัต่อมา จึงเกิดมีคาํว่า เบญจศีล 

ซึ� งในพระไตรปิฎก เพิ�งพบในคมัภีร์ชั�น อปทาน-พุทธองค์ ต่อมาในสมยัหลงั มีชื�อเรียกเพิ�มขึ�นว่าเป็น 

นิจศีล หมายถึงศีลที�คฤหัสถ์ควรรักษาเป็นประจาํ บา้งเรียกว่า มนุษยธรรม หมายถึงธรรมของมนุษย ์

หรือธรรมที�ทาํให้เป็นมนุษยบ์า้ง การ รักษาศีล 5 เป็นการเวน้จากการเบียดเบียนกนั ทาํให้คนอยูร่่วมกนั

ดว้ยดี ปราศจากเวรภยัไม่ เดือดร้อนวุ่นวาย สังคมร่มเยน็ แต่เหนือการฝึกไม่เบียดเบียนผูอื้�นโดยรักษาศีล 

5 แลว้ ควร ฝึกยิ�งขึ�นไปในดา้นชีวิตส่วนตัว ให้อยู่ดีมีสุขได้โดยไม่ตอ้งพึ�งพาขึ�นต่อวตัถุและการเสพ

บริโภค มากนกัพร้อมทั�งหนัไปใหเ้วลาแก่การเผื�อแผ่ บาํเพญ็ประโยชน์พฒันาดา้นจิตใจและปัญญา มาก

ขึ�น ดว้ยการรักษาศีล 8 หรืออุโบสถ  

จากความหมายขา้งต้นสามารถสรุปได้ว่า ศีล หมายถึง ขอ้ปฏิบัติพื�นฐานในชีวิตของ มนุษย ์

และเป็นหลกัธรรมพื�นฐานในพุทธศาสนา ศีล เป็นสิ�งที�ทาํให้เกิดความปกติ งดเวน้จาก การทาํบาปทั�ง

ปวง มีความสาํรวม อดทนอดกลั�นต่อ โลภะ โทสะ โมหะ ไม่ล่วงละเมิดผูอื้�น ดว้ยกาย วาจา เพื�อให้เกิด

ความปกติ เรียบร้อย สงบสุขในสังคม ระงับความเดือดเนื�อร้อนใจ ทั� งตนเองและผูอื้�น เป็นขอ้ฝึกขอ้

ปฏิบติัเบื�องตน้ในชีวิตประจาํวนัสําหรับฆราวาสเพื�อควบคุม ความประพฤติทางกาย วาจาให้ตั� งอยู่ใน

ความดีงาม สงบ และเป็นฐานปฏิบติัธรรมในขั�นสูง ต่อไป  

3. สังคหวตัถ ุ4 

Somchai Kusalajitto (2002: 38-47) กล่าววา หลกัธรรมพื�นฐานที�แสดงพฤติกรรม ออกมาโดย

คาํนึงถึงการช่วยเหลือผูอ้ื�นและการทาํประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ประกอบด้วย การสงเคราะห์เพื�อน

มนุษย ์4 ประการ คอื 

(1) ทาน คือ มีความเอื�อเฟื� อเผื�อแผ่ เสียสละเงิน การให้ปันสิ�งของ ตลอดจนให้ ความรู้ความ

เขา้ใจทั�งที�เกี�ยวกบัการเรียนและในดา้นอื�น ๆ รวมไปถึงการใหอ้ภยัแก่ผูอื้�น 

 (2) ปิยวาจา คือ การพูดจาน่ารัก ดว้ยถอ้ยคาํสุภาพ อ่อนหวาน ไพเราะ พูดดว้ย คาํที�น่าฟัง ชี�แจง

ในสิ�งที�เป็นประโยชน์ ให้กาํลงัใจ ทาํให้เกิดความพึงพอใจแก่ผูที้�ไดฟั้ง ก่อใหเ้กิด มนึษยสัมพนัธ์ที ดีต่อ

กนั 
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(3) อตัถจริยา คือ การบาํเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผูเ้กี�ยวขอ้งหรือผูอื้�นเป็น การปฏิบตัิสิ�ง ที�

เป็นประโยชน์ซึ� งกนัและกนั มีนํ� าใจช่วยเหลือผูอื้�นโดยไม่หวงัผลตอบแทน ดว้ย กาํลงัความคิดกาํลงักาย 

การทาํตนใหเ้ป็นประโยชน์ทุกโอกาสที�จะทาํได ้

(4) สมานตัตา คือ การปฏิบติัตนอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย ไม่เอาเปรียบ ไม่ทอดทิ�งเพื�อนเมื�อมี

ปัญหาจากประโยชน์ของแนวคิด หลกัธรรมสงัคหวตัถุ �  

สามารถสรุปได้ว่า สังคหวัตถุ 4 เป็นธรรมที�ใช้เป็นเครื� องยึดเหนี�ยวจิตใจ ทําให้เกิดความ

สามคัคีกนัในหมู่คณะ มีความ สนิทสนมช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั โดยไม่หวงัสิ�งตอบแทน  

 

กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจยัศึกษาการบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�น

แบบมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้  รวมทั�ง

เอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง( ที�มาMahachulalongkornrajavidyalaya University, 1996) 

 แลว้นาํมารวบรวมเป็นกรอบแนวคิด ดงันี�  

          ตวัแปรตน้                                                                                         ตวัแปรตาม 

    Independent  Variables                                                                   Dependent  Variables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ปัจจยัดา้นบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายไดต่้อเดือน 

 

การบูรณาการหลกัการทางพุทธ

ศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�นแบบมี

ส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด 

จงัหวดัสระแกว้   

-การมีส่วนร่วม 

-หลกัการทางพุทธศาสนา 

ภาพที� �   กรอบแนวคิดการวิจยั 
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วิธีดาํเนินการวจิัย 

      1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือ ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จงัหวดั

สระแกว้แยกเป็นชาย  2,948  คน  หญิง  2,966  คน   ประชากรจาํนวน  5,914  คน    กลุ่มตวัอยา่ง

การศึกษาครั� งนี� กลุ่มตวัอยา่งเป็นชายหรือผูห้ญิง จาํนวน � หมู่บา้น ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่ายแบบแบ่งชั�น

กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane) ที�ระดบันยัสาํคญั .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 340 คน และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling)  Kritpreedaborisut 

(1997). 

        2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

           เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ  ลกัษณะของเครื�องมือ เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ใช้

แบบสอบถามเป็นเครื�องมือ โดยสร้างขึ�นจากการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น  � ตอน ดงันี�  ตอนที� � เป็นแบบสอบถามลกัษณะปลายปิดเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถามประกอบดว้ย ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน  ของกลุ่ม

ตัวอย่างองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไก่เถื�อน อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ตอนที�  �  

แบบสอบถาม  การบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารท้องถิ�นแบบมีส่วนร่วมของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จังหวดัสระแก้ว ได้แก่  การมีส่วนร่วม 

ประกอบดว้ย การมีส่วนร่วมดา้นการตดัสินใจ  การมีส่วนร่วมดา้นการปฏิบติัการ  การมีส่วนร่วมดา้น

การรับผลประโยชน์  การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล  หลกัธรรมที�ถูกนาํมาปรับใช้ ประกอบดว้ย  

ฆราวาสธรรม สังคหวตัถุ  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ 

Likert โดยเรียงจากมากที�สุดไปหานอ้ยที�สุด ตอนที�3ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาเกี�ยวกบัการบูรณา

การหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�นแบบมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลอง

ไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ 

   การตรวจสอบเครื� องมือเพื�อว ัดความเชื�อมั�นโดยผู้เชี�ยวชาญ � คนได้ค่าทดสอบโดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ� แอลฟ่าของครอนบัคสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’sAlpha Coefficient) ได้ค่าความ

เชื�อมั�นของเครื�องมือเท่ากบั .�4  
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�. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมดว้ยตนเองและทาํหนงัสือเพื�อขอความอนุเคราะห์ถึงทาํหนงัสือขอความ 

ร่วมมือ ในการจดัเก็บข้อมูลจากสํานกับณัฑิตวิทยาลยั ของมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ เพื�อขอความร่วมมือถึง

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อกลุ่มตวัอย่าง

เพื�อแจกแบบสอบถามเป็นรายวนั เพื�อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื�อนําไปวิเคราะห์ด้วย

โปรแกรมสาํเร็จรูปต่อไป  

   �. การวเิคราะห์ข้อมลู 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสําเร็จรูป มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. และทดสอบสมมติฐาน ด้วย Independent Sample t-test และ

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA เพื�อนําไปใช้

วิเคราะห์กบัแบบสอบถาม 

 

ผลการวจิัย 

ขอ้มูลทั�วไป การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที�ตอบแบบสอบถามเรื�อง การบูรณาการหลกัการทาง

พุทธศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�นแบบมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอ

คลองหาด จงัหวดัสระแกว้ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามทั�งหมด  จาํนวน ��� คน  คิดเป็นร้อยละ ���  

เป็นเพศชายจาํนวน ���  คน คิดเป็นร้อยละ  ��.��  และเพศหญิง จาํนวน  ���  คน  คิดเป็นร้อยละ  

42.60  ประชาชนส่วนใหญ่อายุ 31-45 ปี จํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 . ประชาชนผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 76 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.40  

ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา  จาํนวน �00 คน คิดเป็นร้อยละ 

29.40  ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีรายไดต้่อเดือน ��,���บาท ขึ�นไปจาํนวน ���  คน 

คิดเป็นร้อยละ ��.��  

วตัถุประสงคข์อ้ที� �  ผลการวิจยัพบว่า การบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหาร

ทอ้งถิ�นแบบมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้  

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก(�̅= 4.41)  คือ การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ระดับมาก(�̅= �.��) 
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สังคหวัตถุ ระดับมาก  (�̅= 4.42) ฆราวาสธรรม  ระดับมาก  (�̅= �.��)การมีส่วนร่วมด้านการ

ปฏิบติัการ(�̅= 4.39) การมีส่วนร่วมด้านการตดัสินใจ (�̅= �.��) การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล

(�̅= 4.37)  

 ว ัตถุประสงค์ข้อที�  �  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ  อาย ุ 

การศึกษา อาชีพ  รายได ้มีผลต่อการบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�นแบบมี

ส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ไม่แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.��  

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ การศึกษา   

อาชีพ  รายได ้มีผลต่อการบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารท้องถิ�นแบบมีส่วนร่วม

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จังหวดัสระแก้ว  ที�แตกต่างกัน  ผล

การศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ Panpasorn (2011) ที�กล่าวว่า  “ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที� มี

อิทธิพลต่อพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยความพึงพอใจในการปฏิบติังานจึงเป็นความรู้สึกของบุคคลที�

ชอบหรือพอใจงานที�ทาํในดา้นต่างๆซึ� งปัจจัยส่วนบุคคลที�ต่างกนัจะสะทอ้นถึงความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน” โดยมีผลการศึกษาในความสัมพนัธ์แต่ละดา้น  ดงันี�  

1. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคล ดา้นเพศ พบว่าการบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนา

เพื�อการบริหารทอ้งถิ�นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด 

จงัหวดัสระแกว้  ที�แตกต่างกนั เป็นการยอมรับ HO หรือปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศที�แตกต่างกนั

มีผลต่อความคิดเห็นต่อการบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�นแบบมีส่วนร่วม

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้  ไม่แตกต่างกนั ระดับ

นยัสาํคญัที� �.�� การมีส่วนร่วมดา้นการตดัสินใจ  การมีส่วนร่วมดา้นการรับผลประโยชน ์

2. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อการบูรณาการ 

หลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�นแบบมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่

เถื�อน อาํเภอคลองหาด จังหวดัสระแกว้  แตกต่างกันระดับนัยสําคญัที�  �.�� การมีส่วนร่วมด้านการ

ตดัสินใจ  การมีส่วนร่วมดา้นการปฏิบติัการ  

3. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อการ 

บูรณาการหลักการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารท้องถิ�นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้  แตกต่างกนัระดบันัยสําคญัที� �.�� การมีส่วน
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ร่วมด้านการตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการ  การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ 

ฆราวาสธรรม สงัคหวตัถุ  

4.  สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล อาชีพ ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อการบูรณาการหลกัการ 

ทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารท้องถิ�นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน 

อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ แตกต่างกนัระดบันัยสําคญัที� �.�� การมีส่วนร่วมด้านการตดัสินใจ  

การมีส่วนร่วมดา้นการปฏิบติัการ  การมีส่วนร่วมดา้นการรับผลประโยชน์ ฆราวาสธรรม 

5. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล รายได ้ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อการบูรณาการ 

หลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�นแบบมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่

เถื�อน อาํเภอคลองหาด จังหวดัสระแกว้ แตกต่างกันระดับนัยสําคญัที� �.��  การมีส่วนร่วมด้านการ

ตดัสินใจ  การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบติัการ  การมีส่วนร่วมดา้นการรับผลประโยชน์ฆราวาสธรรม  

สงัคหวตัถุ 

 

อภปิรายผล 

สมมติฐานที� �.การบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารท้องถิ�นแบบมีส่วน 

ร่วมขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองไก่เถื�อน อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อยู่ในระดับที�

แตกต่างกนั  

สามารถอภิปรายผลได้ดงันี� 

ผลการวจิยั เรื�อง การบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�นแบบมีส่วน 

ร่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จังหวดัสระแกว้  กลุ่มตวัอย่างให้

ความสําคญัโดยเรียงลาํดบั ดังนี�  การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์  สังคหวตัถุ  ฆราวาสธรรม  

การมีส่วนร่วมดา้นการปฏิบติัการ  การมีส่วนร่วมดา้นการตดัสินใจ  การมีส่วนร่วมดา้นการประเมินผล  

มีประเด็นสาํคญัที�นาํมาอภิปรายผล ดงันี�  

การบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�นแบบมีส่วนร่วมขององคก์าร 

บริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

มาก กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า การมีส่วนร่วมดา้นการรับผลประโยชน์  ศึกษาวิจยัเรื�อง การบูรณา

การหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ�น 

ผลการวิจัยพบว่า การบูรณาการหลกัพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น” ผลการวิจยัพบว่า การนาหลกัอปริหานิยธรรมกบัหลกัธรรมาภิบาลมาประยกุตใ์ช้
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ในการปฏิบติังานเพื�อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานร่วมกบัหลกัธรรมาภิบาลทาํให้ไดรู้ปแบบใน

การบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 3 รูปแบบหลกั ประกอบดว้ย รูปแบบการบูรณาการ

หลกัพุทธธรรมเพื�อความโปร่งใส ในงานบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในดา้นนิติธรรม ดา้นการ

มีส่วนร่วม ในดา้นความรับผิดชอบ   

สมมติฐานที� � การบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารท้องถิ�นแบบมีส่วน 

ร่วมขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองไก่เถื�อน อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา  อาชีพ  รายได้  ที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการให้บริการที�แตกต่างกัน 

การบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�นแบบมีส่วนร่วมขององคก์าร 

บริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  

รายได้  ที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการบริหารที�แตกต่างกนัมีความเห็นต่อการบริหารที�แตกต่างกัน

พบว่าเพศ  อายุ  การศึกษา อาชีพ  รายได้  มีค่า Sig น้อยกว่า �.��  ซึ� งเป็นการยอมรับสมมติฐาน 

เนื�องจากการบูรณาการหลักการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารท้องถิ�นแบบมีส่วนร่วมขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลคลองไก่เถื�อน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้  มีความคาดหวงัแต่ละดา้นแตกต่าง

กัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของเจ้า Jeebsanthia (2015) การมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาของ

ประชาชนในการดาํเนินงาน ของสภาองคก์รชุมชนในจงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบว่า  1) สภาพปัจจุบนั

ในการมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาในการดาํเนินงานของสภาชุมชนจังหวดัชลบุรีด้านการ

ตัดสินใจ เกิดจากพลังยึดเหนี�ยวจิตใจจากกระแสพระราชดาํรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

แนวทางจากหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ความศรัทธาในผูน้ําและหลักศาสนา ด้านการดาํเนินงาน มีการ

รวมตัวจัดตั� งสภาองค์กรชุมชน นําเสนอและขับเคลื�อนแผนพัฒนา มีการดําเนินงานเป็นรูปธรรม 

วิเคราะห์ปัญหา และแกไ้ขอย่างเป็นระบบ ดา้นการรับผลประโยชน์ มีสังคมที�อบอุ่น มีสุขภาวะที�ดีทั�ง

ทางร่างกายและจิตใจ มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และสิ�งแวดลอ้ม ดา้นการตรวจสอบ 

และประเมินผลของประชาชน มีการปรึกษาหารือเสนอแนะแนวทางแกไ้ขและแนวทางการพฒันา การ

ประเมินผลจากการจัดให้มีเวทีเพื�อแสดงความคิดเห็นในโครงการหรือกิจกรรมขององคก์ารปกครอง

ส่วนท้องถิ�น การเสนอแนะปัญหา แนวทางแกไ้ขและแนวทางการพัฒนาคุณภาพสิ�งแวดล้อม และ

คุณภาพชีวิตของประชาชน มีการเก็บขอ้มูลเกี�ยวกบักลุ่มองคก์รชุมชน การสํารวจกลุ่มองค์กรชุมชน 

การจดัตั�งสภาองคก์รชุมชนใหม่ การเชื�อมโยงองคก์รชุมชน ทอ้งถิ�นและทอ้งที�ในการจดัสวสัดิการให้

ครอบคลุมทุกระดบัและชุมชน 2) แนวคิด ทฤษฎีและหลกัธรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมตามแนว

พระพุทธศาสนาของประชาชนในการดาเนินงานของสภาองคก์รชุมชนในจงัหวดัชลบุรี ไดแ้ก่ ทฤษฎี
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การมีส่วนร่วมของประชาชนของ Cohen, J.M. & Uphooff, N.T แบ่งเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ 1) การมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4) 

การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล และหลกัอปริหานิยธรรม 7 ประการ คือ 1) การหมั�น

ประชุมกนัเนืองนิตย ์2) การพร้อมเพรียงกนัประชุมและพร้อมเพรียงกนัเลิกประชุม 3) การไม่บญัญัติ

หรือลม้เลิกขอ้บญัญตัิตามอาํเภอใจ 4) การเคารพเชื�อฟัง ผูน้าํปราชญ ์ผูรู้้ ผูอ้าวุโส 5) การให้เกียรติและ

เคารพสิทธิสตรี 6) การรักษาวฒันธรรมประเพณี 7) การอารักขา คุม้ครองโดยชอบธรรมแก่ผูท้รงศีล ผู ้

ทรงธรรมบริสุทธิ�  3) รูปแบบการมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาของประชาชนในการดาํเนินงาน

ของสภาองคก์รชุมชนจงัหวดัชลบุรีตามหลกัอปริหานิยธรรม มี 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) รูปแบบการมีส่วน

ร่วมของประชาชนด้านการตัดสินใจโดยประชาชนมีความเสียสละเพื�อส่วนรวม มีสัจจะร่วมกัน 

สร้างสรรค์สังคม ใช้คุณธรรม จริยธรรมนําทาง 2) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการ

ดาํเนินงานโดย สร้างธรรมนูญชุมชน สร้างภูมิปัญญาทอ้งถิ�น สร้างค่านิยมร่วมของชุมชนเป็นสังคมแห่ง

คนดีมีคุณธรรม 3) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านรับผลประโยชน์โดย นําสังคมไปสู่

ธรรมาธิปไตย เกิดเอกลักษณ์ชุมชน เกิดอัตลักษณ์ชุมชน เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม เป็นการ

สร้างสรรค์สังคมแห่งความดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 4) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน

ตรวจสอบ ประเมินผลโดยประชาชนร่วมกนัประเมินสถานการณ์อยูเ่สมอ หาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลกั

สันติวิธี ผู ้มีวฒันธรรมที�สืบทอดธรรมทายาททางพระพุทธศาสนา มีความยั�งยืน เกิดองค์กรแห่ง

คุณธรรม จริยธรรม  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

1) ควรศึกษาการบูรณาการหลกัการทางพุทธศาสนาเพื�อการบริหารทอ้งถิ�นแบบมีส่วนร่วม 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอื�น 

2) ควรศึกษาการประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธธรรมในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามความคิดเห็นของ

กลุ่มประชากรที�กวา้งและหลากหลายมากขึ�น เช่น นกัเรียน ผูป้กครอง และประชาชนทั�วไป  

3) ควรศึกษาความสัมพนัธ์ของการบริหารงานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกบัหลกัธรรมที� 

สอดคลอ้งกบัการประยกุตใ์ชห้ลกัพุทธธรรม 

4) การนําระเบียบวิธีวิจยัเชิงผสานวิธีมาใช้ในการศึกษาการส่งเสริมการดาํเนินงานของสภา

องคก์รชุมชนใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยั�งยนื  

5) การศึกษาถึงการสร้างค่านิยมร่วมในการดาํเนินงานของสภาองคก์รชุมชนตามวิถีพุทธ  
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัครั� งนี� มีจุดประสงค ์1) เพื�อศึกษากลยทุธ์การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนแบบมี

ส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย และ2) เพื�อเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชนตามวิถีประชาธิปไตย เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบฟอร์มที�กาํหนดขึ�นจาก

แนวคิดการวิเคราะห์แบบ SWOT (SWOT Analysis) เพื� อประเมินปั จจัยภายใน ได้แก่  จุดแข็ง 

(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 

(Threats) แบ่งเนื�อหา 3 ดา้น คือ ดา้นสังคม ดา้นการเมือง และดา้นสิ�งแวดลอ้มซึ� งรวมกลุ่มเป้าหมายทั�ง 

30 คน มีวิทยากร 3 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้านสังคม เป็น 

กระบวนการสร้างการพฒันาประชาธิปไตยโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคสังคมใน

กระบวนการดึงเยาชนและประชาสังคมในหมู่บา้นในการแจง้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในชุมชน 

2) การเสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชนดา้นการเมือง โดยการสร้างวิถีพลเมืองภายในชุมชนให้เกิดความ

มีส่วนร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมตดัสินใจในกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ 3) การเสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชน

ดา้นสิ�งแวดลอ้ม การนาํหลกัการดูแลรักษาซึ� งกนัในชุมชนทาํให้เกิดสภาวะการช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั

ระหว่างประชาชนในชุมชนเกิดความรักสามคัคีช่วยเหลือซึ� งกนัและกันอย่างพี�น้อง มีกระบวนการ

ถ่ายทอดการเรียนรู้ตั�งแต่ระดบัประถมศึกษา จนถึงมธัยมศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้ในหอ้งเรียนและ

ชุมชนในทุกระดับ เริ�มจากชุมชนในประเด็นขอ้ปรึกษาหารือต่างๆนาํเขา้สู่กระบวนการชุมชนแบบ

เปิดเผย ตรวจสอบได ้มีการบนัทึกและลงมติที�ประชุมผา่นกระบวนการตามวิธีประชาธิปไตย 
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คาํสําคญั: กลยทุธ์, การเสริมสร้าง, มีส่วนร่วม, ประชาธิปไตย 

 

Abstract 

 The purposes of this research were 1) to study the strategies for strengthening the 

participatory community in the democratic way and 2) to be a suggestion for strengthening the 

community in the democratic way. Tools used for data collection are forms that are based on the 

concept of SWOT analysis to assess internal factors such as Strengths, Weaknesses and External 

factors such as Opportunities. The content is divided into 3 parts, namely social, political and 

environmental, which consist of 30 target groups. The results of the research 1) Social community 

strengthening is a process of creating democratic development by adhering to the principles of public 

participation in the process of youth and civil society in the village in notifying participation in 

various community activities. 2) Strengthening the political community by creating a way of 

citizenship within the community to create participation, thinking, making decisions in various 

activities of the government. 3) Strengthening the environmental community The principle of caring 

for each other in the community creates a condition for helping each other among people in the 

community to love and unite and help each other like brothers and sisters. There is a process of 

transferring learning from elementary to elementary school. Through secondary education through the 

learning process in classrooms and communities at all levels Beginning with the community on 

various issues and discussions, leading to the process of the community openly, inspected, recorded 

and voted at the meeting through democratic procedures. 

 

Keywords: strategy, strengthening, participatory community, democracy 
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บทนํา  

 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ซึ� งเป็นรัฐธรรมนูญที�ให้ความสําคญักบัการ

ปกครองทอ้งถิ�นมากที�สุดจึงเป็นจุดเริ�มตน้ที�เป็นการบังคบัให้รัฐตอ้งดาํเนินการกระจายอาํนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นบทบญัญตัิที�ถือว่าเป็น “หลกัสําคญั” ในการกระจายอาํนาจ คือ มาตรา 78 

ซึ� งปรากฏอยู่ในหมวด 5 แนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐ โดยมีใจความสําคัญ คือ “มาตรา 78 รัฐต้อง

กระจายอาํนาจให้ทอ้งถิ�นพึ�งตนเองและตดัสินใจในกิจการทอ้งถิ�นไดเ้อง พฒันาเศรษฐกิจทอ้งถิ�นและ

ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั�งโครงสร้างพื�นฐานสารสนเทศในทอ้งถิ�นใหท้ั�วถึงและ

เท่าเทียมกนัทั�วประเทศ รวมทั�งพฒันาจงัหวดัที�มีความพร้อมให้เป็นองคก์รปกครองทอ้งถิ�นขนาดใหญ่ 

โดยคาํนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันั�น” ถือว่าเป็น “รัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน” ซึ� งเกิด

จากการเคลื�อนไหวผลกัดนัของ “ภาคประชาชน” ทาํให้เกิด “ความเป็นอิสระ” ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นเช่นในมาตรา 282 แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ� งเป็นมาตราแรกของบทบญัญัติ ในหมวดการปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�น ไดบ้ญัญติัถึงหลกัสาํคญัในการปกครองส่วนทอ้งถิ�นไวว้่า รัฐจะตอ้งใหค้วามเป็นอิสระแก่

ทอ้งถิ�นตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ�น โดยการให้อิสระ

จะตอ้งไม่กระทบกบั “รูปแบบของประเทศ” ที�บญัญติัไวใ้นมาตรา 1 แห่งรัฐธรรมนูญคือ ประเทศไทย

เป็นราชอาณาจกัรอนัหนึ�งอนัเดียว จะแบ่งแยกมิได ้และไดใ้ห้ความเป็นอิสระขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นในดา้นต่างๆ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลกัการสากลที�อารยประเทศให้ความสําคญั และเป็น

ประเด็นหลกัที�สังคมไทยให้ความสนใจเพื�อพฒันาการเมืองเขา้สู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ตามหลักการธรรมมาภิบาลที�ภาครัฐจะตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูเ้กี�ยวขอ้งทุกภาคส่วนรับรู้ 

ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ เพื�อสร้างความโปร่งใสและเพิ�มคุณภาพการตดัสินใจของภาครัฐให้ดีขึ�น และเป็น

ที�ยอมรับร่วมกนัของทุก ๆ การตดัสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบ การใช้อาํนาจรัฐในทุก

ระดับ หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูที้�

เกี�ยวขอ้งทุกภาคส่วนของสังคมได้เขา้มามีส่วนร่วมกบัภาคราชการนั�น International Association for 

Public Participation ไดแ้บ่งระดบัของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น � ระดับ คือ การให้

ขอ้มูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัตํ�าที�สุด แต่เป็นระดบัที�สาํคญัที�สุด เพราะ

เป็นกา้วแรกของการที�ภาคราชการจะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้สู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื�อง 

ต่าง ๆ วิธีการให้ขอ้มูลสามารถใชช่้องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ�งพิมพ ์การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่าน

ทางเสื�อต่าง ๆ การจดันิทรรศการ จดหมายข่าว การจดังานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ขอ้มูล
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ผ่านเว็บไซต ์เป็นตน้ การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที�เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้

ขอ้มูลขอ้เท็จจริงและความคิดเห็นเพื�อประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น 

การรับฟังความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่าน

เว็บไซต์ เป็นตน้ การเกี�ยวขอ้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน หรือร่วม

เสนอแนะทางที�นาํไปสู่การตดัสินใจ เพื�อสร้างความมั�นใจใหป้ระชาชนว่าขอ้มูลความคิดเห็นและความ

ตอ้งการของประชาชนจะถูกนาํไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื�อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั� งคณะทํางานเพื�อ

เสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นตน้ ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผูแ้ทนภาคสาธารณะมีส่วน

ร่วม โดยเป็นหุน้ส่วนกบัภาครัฐในทุกขั�นตอนของการตดัสินใจ และมีการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัอยา่ง

ต่อเนื�อง เช่น คณะกรรมการที�มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นตน้ การเสริมอาํนาจแก่ประชาชน 

เป็นขั�นที�ใหบ้ทบาทประชาชนในระดบัสูงที�สุด โดยให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ เช่น การลงประชามติ

ในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บา้นที�มอบอาํนาจให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจทั�งหมด 

(Ministry of Interior, 1997) 

การดาํเนินงานภายในทอ้งถิ�นระดบัตาํบลและหมู่บา้นของไทยนั�นนบัว่ามีความสําคญัต่อการ

ปกครองประเทศอย่างมาก กาํนันผูใ้หญ่บา้นจึงเป็นเสมือนแขนขาที�สําคญัของกลไกการปกครองใน

ส่วนภูมิภาค ซึ� งมีกระทรวงมหาดไทยเป็นผูที้�มีส่วนความรับผิดชอบโดยตรง การทําการศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างกาํนันผูใ้หญ่บา้นกบัการปกครองส่วนทอ้งถิ�นจึงเป็นประเด็นที�น่าสนใจประการ

หนึ�งที�อาจเป็นเครื�องชี� ใหเ้ห็นไดว้่าทั�งกาํนนัและผูใ้หญ่บา้นต่างก็ตอ้งสวมบทบาทสองดา้นพร้อม ๆ กนั 

คือกึ� งขา้ราชการประจาํและกึ� งขา้ราชการการเมืองในระดับท้องถิ�นในการเขา้ไปมีส่วนร่วมต่อการ

กาํหนดนโยบายของทอ้งถิ�นมากน้อยเพียงใด จากการแบ่งอาํนาจจากส่วนกลางให้กบัการปกครองส่วน

ภูมิภาคนั�น นอกจากจงัหวดั และอาํเภอแลว้ ตาํบลและหมู่บา้นยงัเป็นส่วนที�ยอ่ยที�สุดของระบบการแบ่ง

อํานาจ (Sethabutr, 2011) การจัดการปกครองระดับต ําบล หมู่บ้านนั� นจะเห็นได้ว่าบุคลากรที�มี

ความสําคญัต่อการปกครองทอ้งที�มากที�สุดก็คือ “กาํนนัและผูใ้หญ่บา้น” มีบทบาทสําคญัยิ�งต่อการบริ

หาราชการแผ่นดินของประเทศชาติในทุกระดับทั� งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ�น บทบาทและ

หน้าที�ของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นในฐานะนกัปกครอง คือ หวัหน้าของราษฎร หน้าที�รักษาความสงบควบคุม 

ดูแลลูกบา้นให้ปฏิบติัหนา้ที� ซึ� งจะตอ้งทาํตามกฎระเบียบแบบแผนของทางราชการ รวมทั�งกระทาํตน

ให้เป็นตวัอย่างแก่ราษฎร รวมถึงการประนีประนอมขอ้พิพาทของราษฎรด้วย เป็นผูร้ายงานต่อทาง

ราชการ เมื�อมีทุกขภ์ยัเกิดขึ�นแก่ลูกบา้น รวมทั�งรู้เห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดอนัใดเกิดขึ�นในหมู่บา้น   
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ด้วยเหตุดงักล่าวผูว้ิจัยจึงมีความสนใจทาํการศึกษากลยุทธ์การเสริมสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย ตาํบลบา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์พร้อมทั�ง

หาขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบายที�สะทอ้นออกมาจากชุมชนเขตพื�นที� เพื�อนาํไปใชใ้นการเขา้ไปมีส่วน

ร่วมการเสริมสร้างความเขม้แขง็วิถีประชาธิปไตยชุมชน 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพื�อศึกษากลยทุธ์การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย

ตาํบลบา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ 

           2. เพื�อเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนตามวิถีประชาธิปไตย 

ตาํบลบา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์

 
ขอบเขตของการวจิัย 

การศึกษาวิจยักลยทุธ์การเสริมสร้างความเขม้แขง็วิถีประชาธิปไตยชุมชน ตาํบลบา้นยาง อาํเภอ

ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที� เกี�ยวข้องโดยเฉพาะการ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชนประชาธิปไตย จึงไดก้าํหนดกรอบ ขอบเขตของเนื�อหาไว ้3 ดา้น คือ  

ดา้นสงัคม ดา้นการเมือง และดา้นสภาพแวดลอ้ม 

 
ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 1. เป็นกลยทุธก์ารเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามวถีิประชาธิปไตยตาํบล

บา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ 

           2. เป็นขอ้เสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตามวิถีประชาธิปไตย ตาํบล

บา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

 1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย  

 การวิจยัครั� งนี�  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ซึ� งมีกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ( Key informant) จาํนวน 30 

คน ไดจ้ากการใชเ้ทคนิคการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  ซึ� งเป็นผูรู้้ (Key informants) และ

ผูป้ฏิบติั (Casual informants) ในเขตพื�นที�ตาํบลบา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์สามารถให้

ขอ้มูลและตอบวตัถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างลึกซึ� งที�สุด อีกทั�งยงัมีบทบาทการเขา้ไปมีส่วนร่วม

หรือพฒันาชุมชนในเขตพื�นที�ในเรื�องเกี�ยวกบั สังคม การเมือง และสภาพแวดลอ้ม ซึ� งเป็นกลุ่มบุคคล

ต่อไปนี�  

 ผูแ้ทนภาครัฐ จาํนวน 5 คน คือ ปลัดอาํเภอ ผูบ้ริหาร หรือ ปลดัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ�น 

และเจา้หนา้ที�ดา้นนโยบาย 

 ผูน้าํชุมชน จาํนวน 15 คน คือ กาํนนั สารวตัรกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

 ผูน้าํเยาวชน จาํนวน 10 คน คือ ประธานนกัเรียน หวัหนา้ห้อง 

 จากกลุ่มเป้าหมายดงักล่าว เป็นการคดัเลือกที�ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มในเขตพื�นที� ตาํบล

บา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ซึ� งสามารถใชเ้หตุผลการคดัเลือกของแต่ละกลุ่มไดด้งันี�  

ปัจจยัดา้นสงัคม 

ปัจจยัดา้นการเมือง 

ปัจจยัดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

กลุ่มตวัอยา่งที� 1 กลุ่มผูก้าํหนดนโยบาย 

กลุ่มตวัอยา่งที� 2 กลุ่มผูน้าํชุมชน 

กลุ่มตวัอยา่งที� 3 กลุ่มเยาวชน 

การจดัเวที

สาธารณะและการ

สนทนากลุ่มยอ่ย 

การกาํหนดกลยทุธ์การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตามวถีิประชาธิปไตย 

โดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis ประเมินสภาพแวดลอ้มภายในชุมชน 

 

1. เกิดกลยทุธ์การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย 

2. การนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัเพื�อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

3. ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนแบบมีส่วนร่วมในเขตพื�นที� 
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 ประการแรก กลุ่มผูแ้ทนภาครัฐ จาํนวน 3 คน เป็นกลุ่มที�มีหน้าที�กาํหนดนโยบายละจดัทาํแผน

ไปสู่การปฏิบติัในเขตพื�นที� เพื�อสร้างความเขม้แขง็ในชุมชนตามวิถีประชาธิปไตย 

 ประการที�สอง กลุ่มผูน้าํชุมชน จาํนวน 15 คน เป็นผูท้ี�อยู่ในกลุ่มการปกครองทอ้งที�ซึ� งใกลชิ้ด

กบัประชาชนอย่างยิ�ง ถา้หน่วยงานภาครัฐอาํเภอและทอ้งถิ�นจะพฒันาหรือมีกลยุทธ์ที�จะดาํเนินการให้

ชุมชนเขม้แขง็ตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มนี�จะตอ้งรับรู้ รับทราบและใหค้วามร่วมมือ 

 ประการที�สาม กลุ่มผูน้าํเยาชน จาํนวน 10 คน เป็นกลุ่มเยาวชนมีสร้างวิธีประชาธิปไตยในกลุ่ม

เยาวชน เป็นกลุ่มที�มีความสาํคญัต่อกลยทุธ์การสร้างความเขม้แขง็ในชุมชนเขตพื�นที� 

 2. เครื�องมือวิจัย 

 การวิจัยครั� งนี� คณะผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีการจัดเวทีสาธารณะและวิธีการจัด

สนทนากลุ่ม (Focused group discussion) ซึ� งมีเครื�องมือที�ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดงันี�  

 แบบฟอร์มที�กาํหนดขึ�นจากแนวคิดการวิเคราะห์แบบ SWOT (SWOT Analysis) เพื�อประเมิน

ปัจจัยภายใน ได้แก่  จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส 

(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของชุมชนในกิจกรรมทั� งหมด 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้าน

การเมือง และดา้นสิ�งแวดลอ้ม โดยการจดัเวทีสาธารณะในช่วงเชา้ 09.00-12.00 น. ซึ�งรวมกลุ่มเป้าหมาย

ทั�ง 30 คน มีวิทยากร 3 คน เป็นผูซ้กัถามประเด็นต่างๆ ที�จะเป็นขอ้มูลแต่ละดา้นจากกลุ่มผูร่้วมประชุมที

ละคน ส่วนในช่วง 13.00-16.00 น. เป็นการจัดเสวนากลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะ

บริบทกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหาร กลุ่มผูน้าํชุมชน กลุ่มเยาวชน มีวิทยากรประจาํกลุ่ม กลุ่มละ 1 

คน คอยซักถามประเด็นที�จะเป็นประโยชน์แต่ละด้านทั� ง 3 ด้าน จนครบทุกคน ทุกประเด็นตาม

วตัถุประสงค ์และนาํมากาํหนดเป็นกลยทุธ์การเสริมสร้างความเขม็แขง็ของชุมชนตามวิถีประชาธิปไตย 

เพื�อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 2.2 อุปกรณ์ที�ใชเ้พื�อการเกบ็รวบรวมขอ้มูล อาทิ เครื�องมือบนัทึกเสียงและบนัทึกวิดีโอ กลอ้ง

ถ่ายภาพ สมุดบนัทึก ดินสอ ปากกา ยางลบ กระดาษA4 กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเคมี และอุปกรณ์การ

อาํนวยความสะดวกอื�นๆ 

 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการที�มี

ทฤษฎีแนวคิดที�สอดคลอ้งและเกี�ยวขอ้งกบัหัวขอ้กลยทุธ์การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนแบบมี

ส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย โดยการศึกษางานวิจยั วิทยานิพนธ์ที�มีอยูก่่อน เอกสารราชการเกี�ยวขอ้ง
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กบัการมีส่วนร่วมชุมชนทอ้งถิ�นในพื�นที�ตาํบลบา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรีมย ์และเอกสาร

วิชาการที�สืบคน้ โดยขอ้มูลที�สามารถคน้ควา้มาไดจ้ากเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis) 

 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที� ได้จากการรวบรวมโดยใช้วิธีการจัด เวที

สาธารณะและจดัสนทนากลุ่ม (Focused group discussion) กบักลุ่มเป้าหมาย ซึ�งมีขั�นตอนดงันี�  

  2.1 ขั�นการเตรียมการ 

   2.1.1 คณ ะผู ้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากคณ ะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เพื�อทาํหนงัสือถึงนายอาํเภอ เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการขอเก็บรวบรวม

ขอ้มูล 

   2.1.2 ประสานงานขอความร่วมมือจากกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ในเขตตาํบลบา้นยาง อาํเภอ

ลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์

   2.1.3 จัด เตรียมหัวข้อหรือประเด็นการวิเคราะห์  SWOT (SWOT Analysis) เพื� อ

ประเมินปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) และปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ โอกาส 

(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ในกิจกรรมของชุมชนดา้น สงัคม การเมือง และสภาพแวดลอ้ม 

   2.1.4 วางแผนการประชุม เวลา สถานที� ข ั�นตอนต่างๆ ในการดาํเนินงาน 

   2.1.5 เตรียมคณะทาํงาน สาํหรับเป็นผูน้าํการประชุม 

   2.1.6 จดัเตรียมวิทยากรในงานประชุม 

   2.1.7 จดัเตรียมการประเมินผล 

 2.2 ขั�นตอนการดาํเนินงาน 

  2.2.1 ประสานงานกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลโดยการแจ้งเป็นหนังสือราชการให้กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล

ทราบถึงกาํหนดการ วนั เวลา และสถานที�ในการจดัประชุม 

  2.2.2 ชี� แจงทาํความเขา้ใจกบัทีมงานผูด้าํเนินการจัดประชุมโดยการแบ่งบทบาทของผู

ดาํเนินการจดัประชุม เช่น ผูด้าํเนินการประชุมหลกั ผูช่้วยดาํเนินการประชุม วิทยากร ผูจ้ดบนัทึกและผู ้

สงัเกตการณ ์

  2.2.3  ดําเนินการจัดเวทีสาธารณะและการสนทนากลุ่ม (Focused group discussion)  

ร่วมกบักลุ่มเป้าหมาย โดยใชเ้ทคนิค SWOT (SWOT Analysis) เพื�อประเมินปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ จุดแขง็ 

(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 

(Threats) ในกิจกรรมของชุมชนดา้นสังคม ดา้นการเมือง และดา้นสภาพแวดลอ้ม  
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  2.2.4 การบนัทึกขอ้มูลโดยการบนัทึกลงแบบสังเคระห์ขอ้มูลเชิงกลยทุธ์ที�กาํหนดไวอี้กทั�ง

ใชเ้ครื�องมือบนัทึกและบนัทึกเป็นวีดีโอ 

  2.2.5 ดาํเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของขอ้มูลและสรุปผลการดาํเนินการ

ทั�งหมดโดยใชว้ิธีบรรยายพรรณาขอ้มูลที�ไดจ้ากเครื�องมือที�ใช้ในกระบวนการจดัประชุมหรือสนทนา

กลุ่ม 

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 คณะผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เนื�อหา 

(Content Analysis) จากข้อมูลที�ได้จากการจัดเวทีสาธาณระและการสนทนากลุ่ม (Focus group) กับ

กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) สังเคราะห์ขอ้มูลตีความขอ้มูลเพื�อนํามาตอบ

วตัถุประสงคแ์ละนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบการพรรณาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

 

ผลการวจิัย 

 ผลการวิจัยเรื�องกลยุทธ์การเสริมสร้างความเขม้แข็งวิถีประชาธิปไตยชุมชน ตาํบลบ้านยาง 

อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์คณะผูว้ิจยัไดน้าํเสนอเป็น 3 ตอน สรุปไดด้งันี�  

 ตอนที� � ผลการศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วม

ตามวิถีประชาธิปไตยชุมชน ตาํบลบา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์สรุปไดด้งันี�  

1. ผลการวิเคราะห์กลยทุธ์การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนแบบมส่วนร่วมตาม

กระบวนการประชาธิปไตย  ของตาํบลบา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์

ด้านสังคม กลยุทธ์ที� 1 การส่งเสริมการรักษาวฒันธรรมประชาธิปไตยภายในชุมชน

นาํไปสู่ความเป็นชุมชนเขม้แขง็ กลยทุธ์ที� 2 การพฒันาศกัยภาพของผูน้าํชุมชนควบคู่การคน้หาผูน้าํรุ่น

ใหม่ที�เขม้แขง็ กลยทุธ์ที� 3 การส่งเสริมการกระบวนการจดัทาํแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่การเชื�อมโยง

แผนพฒันาทอ้งถิ�น กลยทุธ์ที� 4 การสร้างภมิูคุม้กนัใหชุ้มชนพร้อมเผชิญกบัการเปลี�ยนแปลงในอนาคต 

ด้านการเมือง  กลยุทธ์ที�  1 สนับสนุนให้องค์กรภาคประชาชนรวมตัวกันเพื�อ

เคลื�อนไหวในกรณีมีแนวโน้มว่าการบริหารงานของรัฐจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ กลยุทธ์ที� 2 

การเสริมสร้างความอดทนอดกลั�นทางการเมืองต่อความคิดเห็นที�แตกต่างในระบอบประชาธิปไตยแก่

ชุมชน กลยุทธ์ที� 3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยทั� งทฤษฎีและปฏิบัติแก่ประชาชนทุก

ระดบัอาย ุกลยทุธ์ที� 4 พฒันาศกัยภาพของกลุ่มผูน้าํชุมชนเพื�อเป็นกลไกขบัเคลื�อนชุมชนเขม้แขง็ 
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ด้านสิ� งแวดล้อม  กลยุท ธ์ที�  1 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชนด้าน

สิ�งแวดล้อม กลยุทธ์ที� 2 การฟื� นฟูระบบนิเวศต้นนํ� า เน้นการฟื� นฟูฐานทรัพยากรดิน นํ� า  ป่าไม้ โดย

ชุมชนมีส่วนร่วม กลยุทธ์ที� 3 การแก้ไขปัญหาสิ�งแวดล้อมด้วยวิธีที�สอดคล้องกบับริบทชุมชน โดย

กระบวนการมีส่วนร่วม กลยุทธ์ที� 4 การสร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนักร่วมกนัในการใช้

ประโยชน์สิ�งแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่า 

ตอนที� 2 ผลการศึกษาการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเพื�อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน ตาํบลบา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์

สรุปได้ดงันี� 

2. ผลการศึกษาการนํากลยุทธ์ไป สู่ การป ฏิบัติ เพื� อ เส ริมส ร้างความเข้มแข็ง

กระบวนการประชาธิปไตยของชุมชน ตาํบลบา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์

2.1 ด้านสังคม 

2.1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการรักษาวฒันธรรมประชาธิปไตยชุมชนนําไปสู่

ความเป็นชุมชนเขม้แข็งแบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย การนาํไปปฏิบัติคือ �) การ

สร้างกิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมตามเทศกาล �) เชื�อมโยงบทบาทระหว่าง

บา้น สถาบนัศาสนา โรงเรียน ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความเชื�อและขนบประเพณีผ่านพิธีกรรมของ

ทอ้งถิ�น �) รณรงคก์ารอนุรักษชุ์ดแต่งกายทอ้งถิ�น ผา่นโรงเรียนและหน่วยงานภายในชุมชน  

2.1.2 กลยุทธ์ การพฒันาศกัยภาพของผูน้าํชุมชนและคน้หาผูน้าํรุ่นใหม่ที�

เขม้แข็ง การนาํไปปฏิบติัคือ 1) ส่งเสริมให้กลุ่มปราชญ์และผูรู้้ ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น

และจัดเป็นองค์ความรู้ ควบคู่กบัการคน้หาผูน้าํตามธรรมชาติรุ่นใหม่ที�เขม้แข็ง 2) จัดการศึกษาดูงาน

ชุมชนที�ประสบความสาํเร็จในดา้นการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนเพื�อนาํมาประยกุตใ์ชก้บัชุมชนของ

ตนเอง 3) จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) เพื�อเพิ�มทกัษะการทาํงานใหก้บัผูน้าํชุมชนอยา่งต่อเนื�อง 

2.1.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการกระบวนการจดัทาํแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

การนาํไปปฏิบติัคือ 1) การจดัประชุมผูบ้ริหาร กาํนนัผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํชุมชน เพื�อเตรียมความพร้อม และ

วางแผนการดาํเนินงาน การประชาสัมพนัธ์โครงการจดัทาํแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมและให้ความรู้แก่

ประชาชนในพื�นที� 2) ดาํเนินการจัดทาํแผนชุมชนของทุกหมู่บา้นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน กาํหนดแผนงาน/โครงการ โดยมีการจดัประเภทของกิจกรรม การจดัลาํดบัความสําคญั รวมถึง

การประชาพิจารณ์แผนชุมชน เพื�อใหไ้ดแ้ผนชุมชนที�เป็นของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 3) ปฏิบติัการตามแผน

ชุมชน เชื�อมโยงสู่แผนพฒันาทอ้งถิ�นและแผนอื�นๆ ตามความเหมาะสม 
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2.1.4 เสริมสร้างภูมิคุม้กนัให้ชุมชนพร้อมเผชิญกบัการเปลี�ยนแปลงใน

อนาคต การนําไปปฏิบัติคือ �) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นจัดบริการทางสังคมขั�นพื�นฐาน 

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและวิ ถี ชีวิตในชุมชน �) ขับเคลื�อน

กระบวนการพฒันาชุมชนน่าอยูแ่บบองคร์วมที�มุ่งสู่ความสะอาด สงบ สะดวก ความปลอดภยั และความ

มีระเบียบวินัย 3) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นและองคก์รชุมชน ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก 

เพื�อการจดัการความเสี�ยงภยัของชุมชน เช่น ประเด็นการคา้มนุษย ์ยาเสพยต์ิดและการก่ออาชญากรรม 

เป็นตน้ 

2.2 ด้านการเมือง 

2.2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับชาติและ

ทอ้งถิ�นโดยเนน้การรวมกลุ่มเป็นสภาองคก์รชุมชน การนาํไปปฏิบติั คือ �) ดาํเนินการจดัตั�งกลุ่มและ

ประกาศเป็นองคก์รชุมชนดา้นการเมือง ใชอ้งคก์รชุมชนเป็นกระบอกเสียงเชื�อมโยงกบัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นในพื�นที� �) ให้องคก์รชุมชนที�จัดตั�งขึ�น เขา้มามีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบนโยบาย การ

นาํไปปฏิบัติ และติดตามการรับประโยชน์จากงบประมาณของทางราชการ �) ผลักดันกลุ่มองค์กร

ชุมชนด้านการเมือง ให้เป็นองค์กรชุมชนที�มีกฎหมายรองรับ เช่น สภาองค์กรชุมชนตาํบล ตามตาม

พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. ���� 

2.2.2 กลยุทธ์ การเสริมสร้างความอดทน อดกลั�นทางการเมืองต่อความ

คิดเห็นที�แตกต่างในระบอบประชาธิปไตยแก่ชุมชน การนาํไปปฏิบติั คือ �) จดัให้มีพื�นที�สาธารณะที�

เป็นกลางสําหรับทุกฝ่าย เพื�อใชเ้ป็นการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ แลกเปลี�ยนทศันะคติ ภายในชุมชน �) จัด

กิจกรรมให้ความรู้ทางวฒันธรรมและวิถีแห่งการดาํเนินชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ผา่นการเผยแพร่

ทางสื�อของชุมชน เช่น หอกระจ่ายข่าว การจดักิจกรรม และโซเชียลมีเดีย �) สร้างค่านิยมการยอมรับ

หลกัการแสวงความเห็นพอ้งตอ้งกนัภายในชุมชน โดยให้ความสําคญักบัการเคารพสิทธิเสียงขา้งนอ้ย 

�) ใช้กลไกสถาบันครอบครัวปลูกฝังเยาวชนในเรื� อง เคารพเหตุผลมากกว่าบุคคลและรู้จักการ

ประนีประนอม 

2.2.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ประชาธิปไตยทั�งทฤษฎีและ

ปฏิบติัแก่ประชาชนทุกระดบัอาย ุการนาํไปปฏิบติั คือ �) การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ รณรงคใ์ห้ผูมี้สิทธิ

เลือกตั� งรับรู้กระบวนการเลือกตั� ง ลงประชามติ และมีส่วนร่วมในกระบวนการถอดถอน โดยมีการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที�หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ�งสื�อออนไลน์ �) สนับสนุนให้มี

โครงการเรียนรู้ทางการเมืองภายในโรงเรียน (สร้างสื�อ กิจกรรมการเรียนรู้) �) องค์การบริหารส่วน
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ตาํบลบา้นยางประสานกบัสถาบนัการศึกษาหรือนกัวิชาการ จดักิจกรรมรณรงคต์่อสาธารณะเพื�อสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัประชาธิปไตยที�ถูกตอ้ง 

2.2.4 พฒันาศกัยภาพของกลุ่มผูน้ําชุมชนเพื�อเป็นกลไกขบัเคลื�อนชุมชน

เขม้แข็ง การนาํไปปฏิบติั คือ 1) สนบัสนุนงบประมาณจดัอบรมเพื�อพฒันาศกัยภาพของกลุ่มผูน้าํอย่าง

ต่อเนื�อง 2) สร้างขวญัและกาํลงัใจแก่กลุ่มผูน้าํชุมชน เช่น การมอบรางวลั และการประชาสัมพนัธ์ผูน้าํ

ชุมชนผ่านสื�อต่าง ๆ เพื�อเป็นเกียรติและเป็นตวัอย่างให้แก่สมาชิกในชุมชน ที�จะมาเป็นผูน้าํชุมชนรุ่น

ใหม่ต่อไป 3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มผูน้าํชุมชน โดยมีการเชื�อมโยงภาคีเครือข่าย โดยการจดัตั�ง

กลุ่ม LINE ขึ�นมาเพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้งานพฒันา สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ในชุมชน

อยา่งต่อเนื�อง 

2.3 ด้านสิ�งแวดล้อม 

2.3.1 สร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มองคก์รชุมชนดา้นสิ�งแวดลอ้ม การนาํไป

ปฏิบติั คือ 1) ส่งเสริมการพฒันาสมาชิกในชุมชนเกิดการรวมกลุ่มและจดัตั�งองคก์รชุมชนเพื�อเป็นกลไก

ในการดาํเนินงานดา้นสิ�งแวดลอ้มร่วมกบัอาํเภอลาํปลายมาศ และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นยาง 2) 

พฒันาองคก์รชุมชนโดยให้สมาชิกในองค์กรชุมชน กาํหนดกติกาและระเบียบขององคก์รชุมชน ระดม

สมาชิกในชุมชนเขา้สู่กลุ่มด้วยความสมัครใจ และการจัดทําแผนของชุมชนร่วมกัน 3) พัฒนาการ

เชื�อมโยงให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกบัองคก์รภายนอกชุมชน เพื�อการสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรม

ดา้นสิ�งแวดลอ้ม 4) ติดตามผลประโยชน์ดา้นสิ�งแวดลอ้มที�องคก์รชุมชนไดรั้บและประโยชน์โดยรวม

ต่อชุมชน 

2.3.2 การฟื� นฟูระบบนิเวศตน้นํ� า เนน้การฟื� นฟูฐานทรัพยากรดิน นํ�า ป่าไม ้

โดยชุมชนมีส่วนร่วม การนําไปปฏิบติั คือ 1) สร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัชุมชนในพื�นที� ผ่านการ

อบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 2) กาํหนดพื�นที�

ในการฟื� นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยเลือกพื�นที�ที�มีความวิกฤตของปัญหาเป็นลาํดับแรกและชุมชน

ใกลเ้คียงที�มีความตอ้งการในการแกไ้ขปัญหา 3) คดัเลือกกิจกรรมในการฟื� นฟูทรัพยากรธรรมชาติใน

พื�นที� ผ่านกระบวนการเวทีประชาคม เพื�อให้เกิดการระดมความคิดเห็นในการดาํเนินกิจกรรมของ

ชุมชนร่วมกบัเจา้หนา้ที�รัฐที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งกิจกรรมในการฟื� นฟูเป็นกิจกรรมที�สนับสนุนความยั�งยนืของ

ชุมชน เช่น ปลูกป่าฟื� นฟูระบบนิเวศ โดยคดัเลือกพันธ์ุไมท้อ้งถิ�นดั� งเดิม ควบคุมการใช้สารเคมีทาง

การเกษตรอยา่งปลอดภยั จดัการขยะมูลฝอยชุมชนอยา่งเป็นระบบ ปลูกฝังจิตสาํนึกแก่สมาชิกในชุมชน

ทุกครัวเรือน เป็นตน้ 
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2.3.3 กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาสิ� งแวดลอ้มด้วยวิธีที�สอดคลอ้งกบับริบท

ชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม การนําไปปฏิบัติ คือ �) ด้านทรัพยากรนํ� า จัดกระบวนการ

ปรึกษาหารือและหาขอ้ตกลงของการจัดสรรนํ� าร่วมกนัระหว่างภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้งทั� งภาครัฐ กลุ่ม

องคก์รชุมชน และเอกชน ซึ� งกระบวนการปรึกษาหารือและหาขอ้ตกลง อาจมีการจดักระบวนให้ช่วงที�

เหมาะสมกบัช่วงเวลาการใชน้ํ� าในแต่ละปี เช่น จดักระบวนการปรึกษาหารือช่วงก่อนฤดูแลง้และก่อน

ช่วงฤดูนํ� าหลากในพื�นที�ที�ประสบปัญหา �) ดา้นที�ดิน ใชก้ลไกองคก์รชุมชนเพื�อเรียกร้องใหรั้ฐบาลหรือ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งแก้ไขปัญหา ดาํเนินการเรื�องเอกสารสิทธิ� ที�ดินในพื�นที�สาธารณะประโยชน์ให้

ถูกตอ้ง �) การจดัเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมกิจกรรมการจดัการมูลฝอยโดยชุมชนโดยใชห้ลกัการ �Rs 

การลดการเกิดมูลฝอย (Reduction) การใชซ้ํ� า (Reuse) และการนาํมาเปลี�ยนแปลงสภาพกลบัมาใชใ้หม่ 

(Recycle) ควบคู่ไปกบัการปลูกฝังจิตสํานึกของคนในชาติโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที�จะตอ้งถูกปลูกฝัง

จิตสาํนึกตั�งแต่วยัเยาว ์

2.3.4 กลยทุธ์การสร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกัร่วมกนัในการ

ใช้ประโยชน์สิ� งแวดล้อมอย่างยั�งยืน การนําไปปฏิบัติ คือ �) จัดกิจกรรมสร้างความรู้/ความเข้าใจ

ผลกระทบที�เกิดจากการใช้ประโยชน์สิ� งแวดล้อม �) การพฒันากิจกรรมการอนุรักษ์เพื�อแก้ปัญหา

สิ�งแวดลอ้มที�เสื�อมโทรม/เปลี�ยนแปลงไปให้เหมาะสมกบับริบทของชุมชน �) การร่วมกนัวางแผนการ

ตั�งรับ เพื�อความพร้อมรับมือถึงการเปลี�ยนแปลงที�เป็นผลมาจากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 

ตอนที� 3 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี�ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วน

ร่วมตามวิถีประชาธิปไตยของชุมชน ตาํบลบา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ 

3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี�ยวกับการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนตาม

กระบวนการประชาธิปไตยชองชุมชนตาํบลบา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์สรุปไดด้งันี�  

3.1 ด้านสังคม 

3.1.1 อาํเภอลําปลายมาศ และองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านยาง ควร

ร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา ชุมชนและสถาบนัครอบครัวในการทาํกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การ

ปลูกฝังค่านิยม จิตสาํนึก และการสืบสานจารีตประเพณีอยา่งต่อเนื�อง 

3.1.2 อาํเภอลาํปลายมาศ และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นยางควรเป็นผู ้

หนุนเสริมศกัยภาพชุมชนอาํนวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตวัเอง 

และเพิ�มบทบาทในการดาํเนินการและสนับสนุนให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมมากขึ�น 
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3.1.3 อาํเภอลาํปลายมาศ และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ้านยางควรนํา

แผนชุมชนมาประกอบการจดัสรรงบประมาณการพฒันาทอ้งถิ�นและผลกัดนัการดาํเนินงานภายใตแ้ผน

ชุมชนใหบ้งัเกิดผลเป็นรูปธรรม  

3.2.4 อาํเภอลาํปลายมาศ และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ้านยางส่งเสริม

การจดัตั�งสถาบนัหรือองคก์รเพื�อทาํหนา้ที�เป็นศูนยร์วมภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถิ�น 

3.2 ด้านการเมือง 

3.2.1 อาํเภอลาํปลายมาศ และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ้านยางส่งเสริม

บรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยโดยปราศจากการครอบงาํและชี�นาํทางความคิดมีพื�นที�ที�เป็นกลาง

สาํหรับทุกฝ่าย 

3.2.2 อาํเภอลาํปลายมาศ และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ้านยางส่งเสริม

ใหใ้ชเ้วทีปรึกษาหารือสาธารณะเป็นวฒันธรรมการตดัสินใจการจดัการชุมชนทอ้งถิ�น 

5.3.2.3 อาํเภอลาํปลายมาศ และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นยางควรใช้

องคก์รชุมชนดา้นการเมืองที�จดัตั�งขึ�น เชื�อมโยงกบักลุ่มที�มีปัญหาดา้นสิ�งแวดลอ้ม  

3.3 ด้านสิ�งแวดล้อม 

3.3.1 อาํเภอลาํปลายมาศ และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นยางควรสร้าง

ความตระหนกัรู้แก่ชุมชน ในคุณค่าของสิ�งแวดลอ้มที�มีต่อวิถีชีวิตของมนุษยทุ์กคน  

3.3.2 อําเภอลําปลายมาศ และองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยางควร

ส่งเสริมกลุ่มองค์กรของชุมชนด้านสิ� งแวดล้อม ให้สร้างการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกบัป่า โดยมี

กฎเกณฑ์และกติกาที�ทุกฝ่ายในชุมชนเห็นพอ้งตอ้งกันโดยใช้ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม

ชุมชนดั� งเดิม มาจัดการแก้ปัญหาที�ดิน แบบไม่ต้องพึ� งเอกสารสิทธิ� ใด ๆ ในกรณีที�การดําเนินการ

เรียกร้องเอกสารสิทธิ� ที�ดินไม่ยงัดาํเนินการไม่สาํเร็จ 

3.3.3 อําเภอลําปลายมาศ และองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยางควร

ส่งเสริมการจัดทาํขอ้มูลโดยชุมชน เชื�อมโยงและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์กบัชุมชนอื�น ๆ เพื�อ

เพิ�มพูนทกัษะวิธีการแกไ้ขปัญหา ไปจนถึงการบริหารจดัการสิ�งแวดลอ้มร่วมกนั เพื�อให้เกิดประโยชน์

ร่วมกนัทั�งดา้นอาชีพและแหล่งท่องเที�ยวของชุมชน 
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ข้อเสนอแนะ 

�. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

1.1 ชุมชนพร้อมเผชิญกบัการเปลี�ยนแปลงในอนาคต ควรนาํไปปฏิบติัโดยให้องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นจดับริการทางสังคมขั�นพื�นฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนแต่ละ

ช่วงวยัและวิถีชีวิตในชุมชน เช่น การจัดศูนยเ์ด็กเล็กในชุมชนที�สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและเอื�อต่อการ

ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่  การจดับริการดูแลผูสู้งอายุโดยชุมชน การดูแลสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน 

การใหค้วามช่วยเหลือ เดก็ สตรี คนพกิาร ผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาสที�ถูกเอารัดเอาเปรียบ  

1.2 เน้นการรวมกลุ่มเป็นสภาองคก์รชุมชน ควรนาํไปปฏิบติั โดยดาํเนินการจดัตั�งกลุ่ม

เป็นองคก์รชุมชนดา้นการเมืองอย่างเป็นทางการเพื�อให้ประชาชนใช้องค์กรชุมชนเป็นกระบอกเสียง

เชื�อมโยงกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในพื�นที� พร้อมทั�งเขา้มามีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบนโยบาย 

การนาํไปปฏิบติั และติดตามการรับประโยชน์จากงบประมาณของทางราชการทั�งนี�  ควรผลกัดนักลุ่ม

องคก์รชุมชนดา้นการเมืองให้เป็นองคก์รชุมชนที�มีกฎหมายรองรับ เช่น สภาองคก์รชุมชนตาํบล  

1.3 นาํไปปฏิบติัโดย การจดักระบวนการปรึกษาหารือและหาขอ้ตกลงของการจดัสรร

นํ�าร่วมกนัระหว่างภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้งทั�งภาครัฐ กลุ่มองคก์รชุมชน และเอกชน ปัญหาดา้นที�ดิน ควรใช้

กลไกองค์กรชุมชนเพื�อเรียกร้องให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งแกไ้ขปัญหา ดําเนินการเรื� อง

เอกสารสิทธิ� ที� ดินในพื�นที�สาธารณะประโยชน์ให้ถูกต้อง ส่วนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ควรส่งเสริม

กิจกรรมการจดัการมูลฝอยโดยชุมชนโดยใชห้ลกัการ �Rs การลดการเกิดมูลฝอย (Reduction) การใชซ้ํ� า 

(Reuse) และการนํามาเปลี�ยนแปลงสภาพกลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) ควบคู่ไปกบัการปลูกฝังจิตสํานึก

ของคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที�จะตอ้งถูกปลูกฝังจิตสาํนึกตั�งแต่วยัเยาว ์

  1.4 ควรดาํเนินการอยา่งบูรณาการ ทั�ง ภาครัฐ ภาคประชาน และภาคเอกชนที�เกี�ยวขอ้ง 

โดยเฉพาะ อย่างยิ�ง องค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นยางกับผูน้ําชุมชน ควรใช้กลไกของกลุ่มองค์กร

ชุมชนประสานการดาํเนินงานที�ส่งผลกระทบต่อสมาชิกในชุมชนโดยตรง เช่น การจดัสรรทรัพยากรนํ� า 

และที�ดินที�กิน ในส่วนขององคค์วามรู้ใหม่ทางด้านสิ�งแวดลอ้มที�เหมาะแก่การนํามาประยุกต์ใช้ใน

ชุมชน ควรประสานกบัองคก์รภาคเอกชน หรือสถาบนัทางการศึกษา  

 2. ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจยัครั�งต่อไป 

2.1 ควรศึกษากลยุทธ์เสริมสร้างความเขม้แข็งวิถีประชาธิปไตยชุมชนขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นในจังหวดับุรีรัมย ์ในชุมชนอื�น ๆ ที�มีพื�นที�ใกลเ้คียงกนั เพื�อนาํมาเปรียบเทียบกบัการวิจยั

ครั� งนี�  
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2.2 ควรศึกษาปัจจยัที�ทาํให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็งตามกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน 

เช่น ปัจจยัผูน้าํชุมชน ปัจจยัเกี�ยวกบัทุนทางสงัคมของชุมชน  
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การประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบครีีขันธ์ 

Service Quality Evalution of Hinlekfai Subdistrict Administrative Organization  

Huahin District,Prachuap Khiri Khan Province 

 

เตวิช พฤกษ์ปีติ1 / ระววิงศ์ ศรีทองรุ่ง2 

Tewit Pruekpiti / Rawiwong Srithongrung  
1-2สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัทิต คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์

Master of Public Administration for Human Resource Management and Organization,  

Faculty of Arts and Sciences, Southeast Asia University  

 

บทคดัย่อ 

            การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค ์1) เพื�อประเมินผลการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหิน

เหลก็ไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 2)  เพื�อเปรียบเทียบผลการประเมินผลคุณภาพการ

ใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหลก็ไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํแนกตาม

ปัจจยัพื�นฐานส่วนบุคคลของประชาชน ดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และการประกอบอาชีพ 3)  เพื�อ

ศึกษาปัญหาอุปสรรคที�ส่งผลในการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหลก็ไฟ อาํเภอหวัหิน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  คือ ประชาชนที�อาศยัอยูใ่นเขตองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน ทั�งหมด 390 คน ผูว้ิจยัเกบ็

รวบรวมขอ้มูลได ้381 คน คิดเป็นร้อยละ 97.69 สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถี� ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 35-50 ปี มีการศึกษาระดบั

มธัยมศึกษา และประกอบอาชีพรับจา้ง/เกษตรกร การประเมินผลคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเมื�อ

พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ลาํดบัแรก ดา้นอาคาร/สถานที� รองลงมาคอื ดา้นกระบวนการให้บริการ 

ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ ดา้นขั�นตอนการใหบ้ริการ และดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกตามลาํดบั 

ประชาชนที�มีเพศต่างกนั มีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหิน
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เหลก็ไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนประชาชนที�มีอาย ุ

ระดบัการศึกษา และการประกอบอาชีพ มีการประเมินผลคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหินเหลก็ไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 

คาํสําคัญ: การประเมินผล, คุณภาพการใหบ้ริการ 

 

Abstract 

 This research aimed to study of 1) evaluate the Service Quality of Hinlekfai Subdistrict 

Administrative Organization Huahin District, Prachuap Khiri Khan Province and 2) compare the 

result of Service Quality of Hinlekfai subdistrict Administrative Organization, classified by the 

individual factors of the people regarding gender ,age, education level, and occupation. The sample 

group used for this research was 390 people who live in Hinlekfai Subdistrict Administrative 

Organization Huahin District, Prachuap Khiri Khan Province area, data collected was 381 people 

equal 97.69% The statistical data used were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test 

and one-way Anova. 

 The results of the research were: 

1)   Most of respondent were female, aged between 35-50 years old, education at the high 

school level, with the occupation of being laboures/farmers. 

2)  The revealed that the overall Evaluation of Service Quality of Hinlekfai Subdistrict 

Administrative Organization Huahin District, Prachuap Khiri Khan Province were in high level. 

When considering of each aspect the building/location were the highest, and then the service process 

givers, service procedure and thirdly, the side of the facilities respectively. 

3)  The people with different gender evaluate of service Quality of Hinlekfai Subdistrict 

Administrative Organization Huahin District, Prachuap Khiri Khan Province the overall no 

significant difference. As for the people’s with different age, education level, occupation evaluate of 

Service Quality of Hinlekfai Subdistrict Administrative Organization Huahin District, Prachuap Khiri 

Khan Province the overall with statistical significance 0.05 level.  
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Keywords: evaluation, service quality 

 

บทนํา 

การปกครองส่วนทอ้งถิ�น (Local Government) ถือว่าเป็นหวัใจและเป็นรากฐานของการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นองคก์รที�กระจายอาํนาจการปกครองใหก้บัประชาชนอยา่ง

แทจ้ริงและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง การบริหาร การตรวจสอบและควบคุม

การดาํเนินงานทอ้งถิ�นของตนตามวิถีทางประชาธิปไตยใหเ้ป็นไปในทิศทางที�ตนปรารถนา อนัเป็น

สิทธิโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญอีกทั�งยงัเป็นการยอมรับในคุณค่าศกัดิ� ศรีและความสาํคญัของ

ประชาชนในทอ้งถิ�น ให้รู้สึกว่าตนมีความเกี�ยวขอ้งมีส่วนไดส่้วนเสียในการบริหารที�ตนไดเ้ขา้ไปมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั�ง การควบคุม การตรวจสอบและการถอดถอน

เป็นตน้ ใหเ้กิดความรับผดิชอบ เกิดความหวงแหนและปกป้องผลประโยชน์อนัพงึมีต่อทอ้งถิ�นที�ตนอยู่

อาศยัและเป็นกลไกในการดาํเนินงานเพื�อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกนัของประชาชนในทอ้งถิ�น อนัจะ

นาํมาซึ�งความเลื�อมใสศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในที�สุด 

การปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�ใกลชิ้ดกบัประชาชนมากที�สุดคือองคก์รบริหารส่วนตาํบลซึ� งมี

สมาชิกสภาและผูบ้ริหารที�มาจากการเลือกตั�งโดยตรงของประชาชนในตาํบล มีการบริหารงานโดยให้

ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการใหค้าํปรึกษา แนะนาํ ตดัสินใจกาํหนดทิศทางและวางแผนพฒันา

ตาํบล กาํกบัดูแลและตรวจสอบการปฏิบตัิงานของคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล การ

บริหารงานกย็อ่มสามารถที�จะแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ�นระดบัตาํบลตรง

เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหป้ระชาชนในตาํบลมีความรู้สึกเชื�อมั�นและศรัทธาต่อ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลของตนและเป็นเครื�องมือที�ดีสาํหรับนกัการเมืองทอ้งถิ�นที�จะกา้วและพฒันา

ตนเองไปสู่นกัการเมืองระดบัชาติต่อไป 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 ให้ความสาํคญักบัการบริหารส่วนทอ้งถิ�นไวใ้น

มาตรา 249 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 1 รัฐตอ้งให้ความเป็นอิสระแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นตามหลกั

แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิ�นและส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นเป็นหน่วยงานในการจดัหาบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกปั้ญหาในพื�นที� 

มาตรา 250 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นยอ่ยมีอาํนาจโดยทั�วไปในการดูแลและจดัทาํบริการสาธารณะ

เพื�อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ�นและยอ่มมีความเป็นอิสระในการกาํหนดนโยบายการบริหาร 
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การจดับริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลงั และมีอาํนาจหนา้ที�ของตนเอง

โดยเฉพาะ โดยตอ้งคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัการพฒันาของจงัหวดัและประเทศเป็นส่วนร่วมดว้ยใน

ปัจจุบนัรัฐบาลพยายามสร้างโอกาสเพื�ออนาคตใหแ้ก่ประเทศทั�งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองการ

ปกครองโดยเนน้การพฒันาความเขม้แขง็ของทอ้งถิ�น โดยใหค้วามสาํคญัแก่การปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจ และสงัคมให้มีความสมดุลมากยิ�งขึ�น ปฏิรูปการศึกษาเพื�อนาํไปสู่สังคมเศรษฐกิจบนพื�น

ฐานความรู้ โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริ 

มาตรา 282 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 ใหมี้การกระจายอาํนาจ

การบริหารลงสู่ทอ้งถิ�นอยา่งชดัเจน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหลก็ไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ เป็นหน่วยงานทอ้งถิ�นหน่วยงานหนึ�งที�มีหนา้ที�ในการบริหารทอ้งถิ�นใหเ้กิดความ

เจริญกา้วหนา้ และความเขม้แขง็ภายใตเ้ศรษฐกิจพอเพยีงอยา่งยั�งยนืโดยมีพื�นที�ในการปกครอง 1 ตาํบล 

ซึ�งประกอบดว้ย 16 หมู่บา้น ประชากร 15,448 โดยแยกเป็นชาย 7,105 คน หญิง 8,343 คน 9,899 

ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม,พาณิชยกรรม,การปศุสัตว,์รับจา้ง  

ดงันั�นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหลก็ไฟจึงไดมุ่้งเนน้พฒันาทอ้งถิ�นภายใตว้ิสัยทศัน์  “การคมนาคม

สะดวก สาธารณูปโภคครบครัน มุ่งมั�นพฒันาเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที�ดี” 

การกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถิ�นเป็นการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต โดยตอบสนองปัญหาและความ

ตอ้งการของประชาชนในพื�นที� ซึ� งปัจจยัต่าง ๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร หรือนโยบายการบริหารก็

สามารถส่งผลกระทบต่อการใหบ้ริการได ้โดยเฉพาะระบบโครงสร้างพื�นฐานที�เป็นสิ�งอาํนวยความ

สะดวกลาํดบัแรกในการสร้างความพงึพอใจให้แก่ประชาชน ทั�งนี�สามารถนาํขอ้มูลความพงึพอใจของ

ประชาชนมาริเริ�มและพฒันาในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ�น(Imwatanakul 2013).   

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฉบบัที� 11 ( พ.ศ. 2555 –2559 ) ไดส้านรับต่อนโยบายการปรับ

ระดบัการบริหารจดัการของภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพทนัสมยัและสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชนไดดี้ยิ�งขึ�น เพื�อใหป้ระชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการรับบริการมากที�สุด ภายใตก้รอบ

แผนการปฏิรูประบบราชการไดม้ีการปรับเปลี�ยนทิศทางและระบบการทาํงานของรัฐ ทั�งในส่วนกลาง

และส่วนทอ้งถิ�นที�สาํคญัคือบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐปรับระบบงบประมาณไปสู่

การมุ่งเนน้ผลลพัธ์ของงานปรับระบบบริหารงานบุคคลปรับเปลี�ยนกฎหมายและปรับเปลี�ยนวฒันธรรม

และค่านิยม โดยมีเป้าหมายเพื�อสร้างระบบการบริการของ ภาครัฐที�รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและ

เป็นที�พึงพอใจแก่ประชาชนมากที�สุด(Faculty of Political Sciences and Public Administration. 2017) 
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ปัจจุบนัองคก์ารภาครัฐภายใตบ้ริบทของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 

Management ) ที�ได ้มีการนาํเอาแนวคิดทางการตลาดมาปรับใชเ้พื�อใหห้น่วยงานราชการดาํเนินบทบาท 

ในการใหบ้ริการ สาธารณะแก่ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งมีระบบ เนน้ผลสัมฤทธิ� ของการทาํงาน (Result 

oriented) เนน้ธรรมาบาล (Good Governance) และมุ่งให้ระบบราชการสามารถปฏิบตัิงานตอบสนอง

ความตอ้งการของการบริการ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการจดัการภายใตแ้นวคิดดงักล่าวนี�ไดม้ีการ

ปรับกระบวนทศัน์ในการบริหารงาน จากเดิมที�ผูรั้บบริการเป็นแค่เพียงผูจ้าํตอ้งรับบริการที�รัฐจดัให้มา

เป็นลูกคา้ที�องคก์ารภาครัฐพึงใหค้วามสนใจในการจดับริการสาธารณะตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที�

รับผดิชอบและที�สาํคญัคือการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐนั�นจาํเป็นตอ้งหนัมาพิจารณาถึงคุณภาพ

ของการให้บริการ (Service Quality) ซึ�งเป็นการใหค้วามสาํคญักบัการตอบสนองความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการเป็นหวัใจสาํคญั เนื�องจากผูรั้บบริการที�มารับบริการมกัมีความคาดหวงัว่าจะไดรั้บบริการที�ดี 

ที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ โดยหน่วยงานภาครัฐจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งตระหนกัถึงในเรื�องเวลาที�

ผูรั้บบริการตอ้งเสียไปในการมาติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (Academic Service 

Department, Burapha University, 2016) 

เมื�ออา้งอิงจากงานวิจยัขา้งตน้แลว้ สรุปไดว้่าผูรั้บบริการตอ้งการการบริการที�สมบูรณ์ 

ประกอบกบัการสอบถามประชาชนส่วนหนึ�งที�มาใชบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหลก็ไฟ 

อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่าตอ้งการการบริการที�สมบูรณ์ขึ�นเช่นกนั 

 จากเหตุผลดงักล่าวจึงสมควรใหมี้การทาํวิจยัถึงการประเมินผลคุณภาพการใหบ้ริการของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหลก็ไฟว่ามีการใหบ้ริการเป็นที�น่าพงึพอใจของผูรั้บบริการมากนอ้ย

เพียงใด และเพื�อนาํผลการศึกษาครั� งนี� ไปปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการบริหารของพนกังานองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหินเหล็กไฟต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื�อประเมินผลการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหวัหิน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

 2. เพื�อเปรียบเทียบผลการประเมินผลคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหิน

เหลก็ไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํแนกตามปัจจยัพื�นฐานส่วนบุคคลของประชาชน ดา้น

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และการประกอบอาชีพ 
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3.  เพื�อศึกษาปัญหาอุปสรรคที�ส่งผลในการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหลก็

ไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

 

กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 

             ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 

    (Independent Variables)         (Dependent Variables) 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล           การประเมินผลคุณภาพการใหบ้ริการของ 

1. เพศ          องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหล็กไฟ 

2. อาย ุ           1. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

3. ระดบัการศึกษา         2. ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ 

4. การประกอบอาชีพ         3. ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก 

             4. ดา้นอาคาร/สถานที�  

            5. ดา้นขั�นตอนการใหบ้ริการ 

 

ภาพที� 1: กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ ประชาชนที�อาศยัอยูใ่นเขตพื�นที�องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ จาํนวน 16 หมู่บา้นมีประชากรทั�งหมด 15,448 

โดยแยกเป็นชาย 7,105 คน หญิง 8,343 คน 9,899 ครัวเรือน กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั คือประชากรที�

อาศยัอยูใ่นเขตพื�นที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

จาํนวน 16 หมู่บา้น จาํนวนประชากรทั�งหมด 15,448 คน ผูว้ิจยัไดก้าํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้น

การวิจยัโดยวิธีการใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาครั� งนี� เท่ากบั 

390 คน 
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2.  เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

ในการวจิยัครั� งนี�  ใชแ้นวคิด ทฤษฎี ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประเมินผลคุณภาพการใหบ้ริการมาเป็น

แนวทางในการสร้างเครื�องมือเป็นแบบสอบถามที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 

ตอน 

ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา และการประกอบอาชีพ ประชาชนที�ใชบ้ริการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอ

หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จาํนวน 

5 ขอ้ 

ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการประเมินผลคุณการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก ดา้นอาคารและสถานที� และดา้น

ขั�นตอนการใหบ้ริการ โดยแต่ละขอ้มีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ 5 หมายถึง มากที�สุด และ 1 หมายถึง 

สาํคญันอ้ยที�สุด (Sa-ard, 2002) 

ตอนที� 3 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการประเมินผลของประชาชนที�ใชบ้ริการของผูต้อบ

แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิดให้เลือกตอบโดยเสรีเกี�ยวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

เพิ�มเติมเกี�ยวกบัการประเมินผลของประชาชนที�ใชบ้ริการ 

3.  การเก็บรวมรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจยัติดต่อขอหนงัสือจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนยถึ์ง

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหลก็ไฟ เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลพร้อม

แนบแบบสอบถาม (เครื�องมือวิจยั)และดาํเนินการติดต่อประสานงานกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหิน

เหลก็ไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธเ์พื�อขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล ผูวิ้จยัตรวจสอบ

ความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของแบบสอบถาม และผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้381 คน คิดเป็นร้อย

ละ 97.69 

4.  สถติิที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าความถี� คา่ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
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ผลการวจิัย 

ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 35-50 ปี มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา และประกอบอาชีพรับจา้ง/

เกษตรกร ขอ้มูลเกี�ยวกบัการประเมินผลคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหล็ก

ไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า ระดบัการประเมินผลคุณภาพ

การให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ลาํดบัแรก ดา้นอาคาร/สถานที� รองลงมาคอื 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ ดา้นขั�นตอนการใหบ้ริการ และดา้นสิ�งอาํนวย

ความสะดวกตามลาํดบั 

1)  ดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่า ระดบัการประเมินผลคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นกระบวนการให้บริการ โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลาํดบัแรกคือ ระยะเวลาในการใหบ้ริการ 

รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการใหบ้ริการในแต่ละขั�นตอน มีการจดัระบบการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนผูม้าใชบ้ริการ และ มีความชดัเจนในการอธิบาย ชี�แจง และแนะนาํขั�นตอนการใหบ้ริการ 

ตามลาํดบั  

2)  ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ พบวา่ ระดบัการประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลาํดบัแรกคือ พนกังานที�ให้บริการมีความรู้ใน

งานที�บริการเป็นอยา่งดี รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนกังาน พนกังานมีความตั�งใจ

และกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ และกิริยามารยาทในการใหบ้ริการของพนกังาน ตามลาํดบั 

3)  ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก พบว่า ระดบัการประเมินผลคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลาํดบัแรกคือ การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ

มีความสะดวก รองลงมาคือ นั�งรอรับบริการมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อผูม้าใชบ้ริการ มีป้ายบอก

ทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ มีคอมพวิเตอร์สาํหรับให้บริการแก่ผูม้าใชบ้ริการที�มีประสิทธิภาพ 

ตามลาํดบั 
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4)  ดา้นอาคาร/สถานที� พบว่า ระดบัการประเมินผลคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหินเหลก็ไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นอาคาร/สถานที� โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลาํดบัแรกคือ ขนาดของพื�นที�ในอาคารกวา้งขวางสะดวกต่อ

การให้บริการ รองลงมาคือ อาคารสถานที�มีความมั�นคงแขง็แรง อาคารสถานที�มีการดูแลเรื�องความ

สะอาดสมํ�าเสมอ และมีห้องนํ�าสะอาดและเพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ ตามลาํดบั 

5)  ดา้นขั�นตอนการใหบ้ริการ พบว่า ระดบัการประเมินผลคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นขั�นตอนการให้บริการ โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลาํดบัแรกคือ การใหบ้ริการเป็นไปอยา่ง

ต่อเนื�องจนแลว้เสร็จ รองลงมาคือ การติดต่อขอรับบริการมีเจา้หนา้ที�คอยแนะนาํและอาํนวยความ

สะดวก ขั�นตอนในการให้บริการมีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย และ. มีการให้บริการต่อผูม้าใชบ้ริการ

แบบเบด็เสร็จครบวงจรในที�เดียวกนั ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผลการวจิัย 

 การวิจยัเรื�อง การประเมินผลคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหลก็ไฟ 

อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีประเด็นนาํมาอภิปรายผลงการวิจยั ดงันี�  

  1.  การประเมินผลคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหลก็ไฟ อาํเภอหวั

หิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั�งนี� เนื�องจาก องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหินเหล็กไฟไดมี้การนาํหลกัการให้บริการแบบภาคเอกชนมาปรับใชใ้นการใหบ้ริการประชาชน 

ไดแ้ก่ 1) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 2) ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ 3) ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก 4) ดา้น

อาคาร/สถานที� 5) ดา้นขั�นตอนการใหบ้ริการซึ�งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Sa-ngathai, Juengsuwadi 

(2016) วิจยัเรื�อง คุณภาพการให้บริการงานพฒันาและจดัเก็บรายไดอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลโพธิ� ไทร 

อาํเภอพิบูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั�งนี� เนื�องจาก 

ปัจจุบนัองคก์ารภาครัฐมุ่งการใหก้ารบริการเป็นหลกันั�น ต่างมุ่งเนน้สร้างภาพพจน์และคุณภาพของการ

บริการเพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ และการพฒันาทกัษะการใหก้ารบริการที�เนน้

คุณภาพและประสิทธิภาพ เพื�อที�จะสามารถบรรลุเป้าหมายของการสร้างความพงึพอใจสูงสุดแก่

ผูรั้บบริการและช่วยใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย 

2.  ประชาชนที�มีเพศต่างกนั มีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหลก็ไฟไดมี้การให้บริการกบัประชาชนผูม้าใชบ้ริการทั�งเพศชายและเพศ

หญิงดว้ยความเสมอภาคกนั ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  Inthanon (2013). วิจยัเรื�อง คุณภาพการ

ใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลแจห่้ม อาํเภอแจห่้ม จงัหวดัลาํปาง ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนที�

มีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลแจห่้ม อาํเภอแจห่้ม 

จงัหวดัลาํปางไม่แตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก ปัจจุบนัไม่ว่าจะเพศชายหรือเพศหญิงไดรั้บการรับรองสิทธิ

ต่าง ๆ มากมายในฐานะมนุษยแ์ละในฐานะอื�น ๆ ทุกคนมีสิทธิสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเท่า

เทียมเสมอภาคกนัทาํใหก้ารประเมินผลคุณการให้บริการไม่แตกต่างกนั 

  3.  ประชาชนที�มีอายตุ่างกนั มีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ โดยภาพรวมแตกต่างกนั ดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก ดา้นอาคาร/สถานที� ดา้นขั�นตอนการ

ใหบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยภาพรวมประชาชนที�มีอายรุะหว่าง 25-35 ปี มีการ

ประเมินผลคุณภาพการใหบ้ริการต ํ�ากว่ากลุ่มอื�น ๆทั�งนี� เนื�องจาก อายแุละประสบการณ์ชีวิตที�แตกต่าง

กนัของประชาชนทาํใหมี้ผลต่อการประเมินผลคุณภาพการให้บริการส่วนตาํบลหินเหล็กไฟ ซึ�ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Meekeaw (2011) วิจยัเรื�อง ความพึงพอใจของประชาชนในการใชบ้ริการ

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขตอาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนที�มี

อายตุ่างกนั มีความพงึพอใจของประชาชนในการใชบ้ริการแตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก อายทีุ�แตกต่างกนั

ทาํใหเ้กิดความคิดที�แตกต่างกนัในตวัแต่ละบุคคล จึงทาํให้การประเมินผลคุณภาพการให้บริการ

แตกต่างกนั 

  4.  ประชาชนที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการประเมินผลคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวมแตกต่างกนั ดา้น

กระบวนการใหบ้ริการ ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก ดา้นอาคาร/สถานที� ดา้น

ขั�นตอนการใหบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยภาพรวมประชาชนที�มีการศึกษาระดบั

อื�น ๆมีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการตํ�ากวา่กลุ่มอื�น ทั�งนี� เนื�องจาก ประชาชนที�มีการศึกษาระดบั

อื�น ๆ ส่วนใหญ่จะไม่เขา้ใจในลกัษณะของคุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะในดา้นต่าง ๆ ขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหินเหล็กไฟ จึงทาํใหมี้การประเมินผลคุณภาพการใหบ้ริการตํ�ากว่ากลุ่มอื�น ๆ ซึ�ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Inthanon (2013) วิจยัเรื�อง คุณภาพการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาํบล

แจห่้ม อาํเภอแจห่้ม จงัหวดัลาํปาง ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนที�มีการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลแจห่้ม อาํเภอแจห่้ม จงัหวดัลาํปางแตกต่างกนั ทั�งนี�
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เนื�องจาก การศึกษาที�แตกต่างกนัของประชาชน ซึ�งมีความรู้ความเขา้ใจต่อบทบาทในการใหบ้ริการของ

เจา้หนา้ที�รัฐแตกต่างกนั ทาํใหก้ารประเมินคุณภาพการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแตกต่าง

กนั 

  5.  ประชาชนที�มีการประกอบอาชีพต่างกนั มีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหลก็ไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวมแตกต่างกนั 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก ดา้นอาคาร/สถานที� 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยภาพรวมประชาชนที�ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั มีการ

ประเมินผลคุณภาพการใหบ้ริการต ํ�ากว่ากลุ่มอื�น ๆทั�งนี� เนื�องจาก การประกอบอาชีพและประสบการณ์

ชีวิตที�แตกต่างกนัของประชาชนทาํใหมี้ผลต่อการประเมินผลคุณภาพการใหบ้ริการส่วนตาํบลหินเหลก็

ไฟ ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Meekeaw (2011) วิจยัเรื�อง ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้

บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขตอาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการวิจยัพบว่า 

ประชาชนที�มีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจของประชาชนในการใชบ้ริการแตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก 

ภาระหนา้ที�การงานและวิถีทางการดาํเนินชีวิตของประชาชนไม่วา่อยูพ่ื�นที�ใด ต่างมีลกัษณะแตกต่างกนั

ไป ทาํใหก้ารประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององคก์ารบริหารตาํบลแตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะการนาํผลการวจิัยไปใช้ 

      1.1  ดา้นกระบวนใหบ้ริการ พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ขอ้มีความชดัเจนในการอธิบาย ชี�แจง และแนะนาํขั�นตอนการใหบ้ริการ มีค่าเฉลี�ยนอ้ยที�สุด 

ดงันั�น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ควรมีการจดั

ฝึกอบรมในดา้นกระบวนการใหบ้ริการ เพื�อเพิ�มความรู้ ความเขา้ใจของพนกังาน เพื�อให้ประชาชนที�มา

ใชบ้ริการเกิดความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง 

      1.2  ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 

ขอ้ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนกังานมีค่าเฉลี�ยนอ้ยที�สุด ดงันั�น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหิน

เหลก็ไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ควรมีการออกกฎในเรื�องของการแต่งกายที�ชี�ชดัว่าควร

แต่งกายตามระเบียบที�องคก์รกาํหนดขึ�นอยา่งเคร่งครัด เพื�อส่งเสริมภาพลกัษณ์ที�ดีขององคก์รและตวั

พนกังานเอง 
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    1.3  ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ขอ้ที�นั�งรอรับบริการมีความเพยีงพอและเหมาะสมต่อผูม้าใชบ้ริการมีค่าเฉลี�ยนอ้ยที�สุด ดงันั�น 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหินเหลก็ไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ควรมีการเพิ�มจาํนวนที�นั�ง

เพื�อรองรับประชาชนที�มาใชบ้ริการอยา่งเพียงพอ  

    1.4  ดา้นอาคาร/สถานที� พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้มี

หอ้งนํ�าสะอาดและเพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการมีค่าเฉลี�ยนอ้ยที�สุด ดงันั�น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหิน

เหลก็ไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ควรมีการทาํความสะอาดอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อผูม้ารับ

บริการจะไดใ้ชห้อ้งนํ�าที�สะอาดและทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการมาใชบ้ริการ 

    1.5  ดา้นขั�นตอนการใหบ้ริการ พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพจิารณาเป็นรายขอ้ ขอ้มี

การให้บริการต่อผูม้าใชบ้ริการแบบเบด็เสร็จครบวงจรในที�เดียวกนัมีค่าเฉลี�ยนอ้ยที�สุด ดงันั�น องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ควรจดัใหทุ้กหน่วยงานที�มีหนา้ที�

ในการใหบ้ริการรวมอยูใ่นสถานที�เดียวกนัทั�งหมด เพื�อใหบ้ริการแลว้เสร็จในครั� งเดียวทาํให้ผูม้าใช้

บริการใชเ้วลานอ้ยและเกิดความพึงพอใจ 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

ในการวจิยัครั� งนี�  ผูวิ้จยัไดว้ิจยัเรื�องการประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหินเหลก็ไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดงันั�นในการวิจยัครั� งต่อไปผูว้ิจยัมี

ขอ้เสนอแนะดงันี�  

2.1  ควรมีการประเมินผลคุณภาพการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ทุกเขตพื�นที� เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�เป็นจริงมากที�สุดเพื�อประโยชน์ต่อการพฒันาระบบการ

ใหบ้ริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นต่อไปในอนาคต 

2.2  ควรมีการวิจยัการประเมินผลคุณภาพการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอื�น ๆ 

และทาํการเปรียบเทียบกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�มีการวิจยัในเรื�องการบริการเพื�อหาขอ้ดีและ

ขอ้ดอ้ย เพื�อนาํขอ้มูลที�ไดไ้ปพฒันาการบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

มากขึ�น 

 

   

 

 



   

 399 

References 

Academic Service Department, Burapha University. (2016) A Sarvey in Service Satisfaction of     

Local Administration Organization in Chachoengsao Province. [in Thai] 

Constitution of the Kingdom of ThaiLand, (2007). Bangkok : Secretariat of the House of  

Representatives Printing, 2004, p.112. [in Thai] 

Deoisres, W. (2015) A Survey in Service Satisfaction of People in Muang Sriracha municipality. [in  

Thai] 

DiLokphakorn, N. (2013). Service Evaluation : casestudy of Laemfapha Tambon Municipality,  

Samut Prakan Province. [in Thai]  

Faculty of Political Sciences and Public Administration. (2017). Service Quality Satisfaction of  

people in Pateu Municipality. [in Thai] 

Hinlekfai Subdistrict Administration Organization. Hua Hin District Prachuap Khini Khan Prvince  

January 2020. http://www.hinlekfai.go.th/about.  [in Thai] 

Imwatanakul, K. (2013). People Satisfaction to Infrastructure Service of Sub-District Administrative 

Organizations in Non Thai, Nakhon Ratchasima. Thesis Advisor : Asst. Prof.  

Pornsiri Jongkol, Ph.D. [in Thai] 

Inthanon, C. (2013). Public Service Quality of Chae Hom District, Lampang Province. [in Thai] 

Kityanyong, S. (2000). Tactics to Dominate customers. Bangkok : Expernet, p. 11. [in Thai] 

Meekeaw, S. (2011). Satisfaction of people in the service of the Sub-district Administration  

Organization Thachanna Surat Thani Province. [in Thai] 

Phongsri, P. (2007). Evaluation in Education : Concept to Practice. (4th ed.). Bangkok : Property  

print. [in Thai] 

PibooL, S. (2001). Fundamental Concepts on Evaluation and Project Management Unit 1, Sukhothai 

 Thammathirat Open University. [in Thai] 

Piriyanuwat, S. (1998) Evaluation in Education Methodology. Bangkok : Chulalongkorn University.  

[in Thai] 

Piermsomboon,  P. (1986). Measurement and Evaluation : Principle and Process : Bangkok.  

Pranakorn Printing. [in Thai] 



   

 400 

Sachukorn, S. (2007). Excellent Reception and Service. Bangkok : Saitharn. [in Thai] 

Sa-ard, B. (2002). Basic Research. (7th ed.). Bangkok : Suwiriyasarn. [in Thai] 

Sa-ngathai, P. Juengsuwadi, K. (2016).  Developing and Collecting Income of Phosai Subdistrict 

Administration Organization Piboonmangsaharn District. Ubonrachthani Province. Journal 

of Sriwanalai Research. [in Thai] 

Siladet, C. (2011). Population, Sample, Data collection Instrument in Research. 

Research Fundamental Statistics, Muban Chombueng Rajabhat University. [in Thai] 

Siddhabhibhu (PaKa), P. (2015). The Effectiveness of the Provision of Services of Tambon Dongyen  

Municipality, Muang District, Mukdahan Province. [in Thai] 

Sompong, S. ( 2009). Service and Operation Evaluation of Nonthart Subdistrict Administration  

Organization Nongsonghong District Khonkaen Province. Faculty of Political Sciencs, 

Ramkamhaeng University. [in Thai] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 401 

การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภบิาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

เทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

The Application of Good Governance in Management based on the Participation of 

People in Om-Yai Sub-District Municipality, Sampran District,  

Nakhon Pathom Province 

 

กฤษณะ  จันทร์เรือง1 / ราเชนทร์  นพณฐัวงศกร2 / สถาพร  วชัิยรัมย์3 

Krissana  Janrueang / Rachen  Noppanatwongsakorn / Sataporn  Wichairam 
1นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์

Graduate Student in Master of Public Administration, Public Administration Program, Southeast Asia University 
2หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์

Master of Public Administration, Public Administration Program, Southeast Asia University 
3หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

Master of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University 

Email: Krissanaj@sau.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัในครั� งนี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาระดบัการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลใน 

การบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

และ เพื�อเปรียบเทียบการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยจาํแนกตามคุณลกัษณะของประชาชน กลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ประชาชนที�มีอาย ุ18 ปี ขึ�นไป ที�มีสิทธิ� เลือกตั�งในเขตเทศบาลตาํบล 

ออ้มใหญ่ จาํนวน 390 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก่ ค่าความถี� คา่ร้อยละ ค่าเฉลี�ย คา่ความเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และใชค้า่เอฟ (F-test) ดว้ยวิธีการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า  

1. การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที�มีระดบัของการมีส่วนร่วมสูงที�สุด ไดแ้ก่ หลกัคุณธรรม รองลงมา หลกั

ความรับผดิชอบ หลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความคุม้ค่า และหลกัการมีส่วนร่วม ตามลาํดบั 

2. การเปรียบเทียบการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามคุณลกัษณะของประชาชน 

พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีความ

แตกต่างกนั เมื�อจาํแนกตามเพศ อาย ุอาชีพ และ การมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ไม่มีความแตกต่างกนั เมื�อจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

คาํสําคัญ: การประยกุต,์ การบริหารงาน, หลกัธรรมาภิบาล, การมีส่วนร่วม 

 

Abstract 

This research is intended to: (1) study the level of The Application of Good Governance in 

Management based on the Participation of People in Om-Yai Sub-District Municipality, Sampran District, 

Nakhon Pathom Province, and (2) compare the level of The Application of Good Governance in Management 

based on the Participation of People in Om-Yai Sub-District Municipality, Sampran District, Nakhon Pathom 

Province with the personal factors. The sample size includes 390 individuals with 18 years old and above and 

have voting rights. The questionnaires are used to collect data. The statistical descriptive data include 

percentage, frequency, mean, and standard deviation. The data are analyzed by using t-test and 1-Way 

ANOVA. 

The results showed that 1) the overall value of The Application of Good Governance in Management 

based on the Participation of People in Om-Yai Sub-District Municipality, Sampran District, Nakhon Pathom 

Province is at the moderate level. When consider each item separately, it was found that the moral principle is at 

the highest level, and following by responsibility, rule of law, transparency, value, and participation principle 

respectively. 2) For the hypothesis testing, it was found that sex, age, and occupation have a relationship with the 

The Application of Good Governance in Management based on the Participation of People in Om-Yai Sub-

District Municipality, Sampran District, Nakhon Pathom Province while the education has no relationship with 

the said management. 
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บทนํา 

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ�งปัจจุบนัรัฐธรรมนูญไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จะเห็นไดจ้ากมีบทบญัญตัิไว ้

โดยสังเขปว่า รัฐจะตอ้งใหค้วามเป็นอิสระแก่ทอ้งถิ�นตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตาม เจตนารมณ์

ของประชาชนในทอ้งถิ�นและส่งเสริมให้ทอ้งถิ�นเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทาํบริการ สาธารณะและ

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในพื�นที�โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจะมี อาํนาจหนา้ที�ใน

การกาํกบัดูแลและจดัทาํบริการสาธารณะเพื�อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ�น และมีอิสระในการ

กาํหนดนโยบาย การบริหารการจดับริการสาธารณะ การบริหารบุคคล การเงินและ การคลงัและมี

อาํนาจหนา้ที�ของตนเองโดยเฉพาะ ซึ�งตอ้งสอดคลอ้งกบัการพฒันาของจงัหวดัและ ประเทศเป็น

ส่วนรวม ทั�งนี�ทั�งนั�นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นยอมไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้ความ

เขม้แขง็ในการบริหารงานไดโ้ดยอิสระและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใน ทอ้งถิ�นไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ นอกจากรัฐธรรมนูญจะไดใ้หค้วามสาํคญักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ยงัมีกฎหมาย

เกี�ยวกบักาํหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอาํนาจ ที�มีการกาํหนดการแบ่งอาํนาจหนา้ที�และจดัสรร

รายไดร้ะหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นและระหว่าง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นดว้ยกนัเอง โดยคาํนึงถึงการกระจายอาํนาจเพิ�มขึ�นตามระดบัความสามารถ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นและกฎหมายดงักล่าวยงัได ้กาํหนดใหป้ระชาชนเขา้มา มีส่วนร่วมใน

การบริหารการตรวจสอบ การดาํเนินกิจการขององคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถิ�น ทั�งนี� โดยมีรัฐบาลเป็นผู ้

กาํกบัดูแลเท่าที�จาํเป็นตามที�กฎหมายบญัญติัไวเ้ท่านั�น (Department of Provincial Administration, 

2550, p. 17) 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น แบ่งออกเป็น � รูปแบบ ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาล 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เมืองพทัยาและกรุงเทพมหานคร โดยอาํนาจหนา้ที�ขององคก์ร ปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นนั�น ขึ�นอยูก่บัรูปแบบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในส่วนของอาํนาจหนา้ที�ของ

เทศบาลนั�น เป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� ��) พ.ศ. ���� โดยกาํหนดให้

เทศบาลตาํบลว่า เทศบาลตาํบลมีหนา้ที�ตอ้งทาํ ไดแ้ก่ การรักษาความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน การ

จดัให้มีและบาํรุงทางบกและทางนํ�า การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน � สาธารณะรวมทั�ง

การกาจดัมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล การป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ การจดัให้มี เครื�องใชใ้นการดบัเพลิง 
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การจดัใหร้าษฎรไดรั้บการศึกษาอบรม ส่งเสริมการพฒันาสตรีเด็ก เยาวชน ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ การ

บาํรุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และวฒันธรรมอนัดี ของทอ้งถิ�นและหนา้ที�อื�นตามที�

กฎหมายบญัญตัิให้เป็นหนา้ที�ของเทศบาล ทั�งนี� ในการปฏิบตัิงาน ตามอาํนาจหนา้ที�ของเทศบาล ตอ้ง

เป็นไปเพื�อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใชว้ิธีการบริหาร กิจการบา้นเมืองที�ดีและให้คาํถึงถึงการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล การจดัทาํงบประมาณ การจดัซื�อจดัจา้ง การ

ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตัิงานและการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร นอกจากนี� เทศบาลตาํบลอาจ

จดัทาํกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดงันี�การจดัให้มี นํ�าสะอาดหรือการประปา การจดัให้มีโรงฆ่าสัตวก์าร

จดัให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม การจดัให้มีสุสานและฌาปนสถาน การบาํรุงและส่งเสริมการทาํ

มาหากินของราษฎรการจดัให้มีและบาํรุงสถานที�ทาํการพิทกัษรั์กษาคนเจ็บไข ้การจดัใหมี้และบาํรุงการ

ไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวธีิอื�นและการจดัใหมี้และบาํรุงทางระบายนํ�า และเทศพาณิชย ์(Pinyo Sathorn, 

2554, p. 24) 

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

รูปแบบหนึ�งที�ไดป้ฏิบตัิงานตามอาํนาจหนา้ที�ของเทศบาล โดยยดึหลกัการบริหารงานตามวิธีการ 

บริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี (Good Governance) ซึ�งในการบริหารงานตามวิธีการบริหารกิจการ

บา้นเมืองที�ดีนั�น ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีไดก้าํหนดวา่ระบบการบริหารกิจการบา้นเมืองและ

สงัคมที�ดี ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความ

รับผดิชอบและหลกัความคุม้คา่ ซึ�งหากเทศบาลสามารถปฏิบติังานตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมือง

และสงัคมที�ดีหรือธรรมาภิบาล ไดน้ั�น ยอมทาํใหก้ารบริหารงานของเทศบาลสามารถแกไ้ขปัญหาความ

เดือดร้อนและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความ

ประหยดั กล่าวคือ การทาํงานของเทศบาลตอ้งมีประชาชนเป็นเป้าหมายและศูนยก์ลาง เช่น การกาํหนด

โครงการพฒันาต่าง ๆ ในเทศบาล ควรเป็นไปเพื�อตอบสนองความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาความ

เดือดร้อนของ ประชาชนเป็นหลกันอกจากนั�น การทาํงานตามกระบวนการที�ถูกตอ้งอยา่งรวดเร็วที�สุด 

พร้อมทั�งดาํเนินการตามขั�นตอนของระเบียบกฎหมายอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว นอกจากจะใหบ้ริการได้

อยา่ง รวดเร็วแลว้ผลงานที�ทาํจะตอ้งถูกตอ้งไม่มีปัญหาและการทาํงานจะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่เงิน 

งบประมาณทุกบาททุกสตางคเ์ป็นของประเทศชาติและประชาชน มิใช่งบประมาณส่วนตวั ดงันั�น การ

ใชจ่้ายเงินงบประมาณ จะตอ้งเป็นไปอยา่งรอบคอบยิ�งกว่าเงินส่วนตวั ทั�งนี� กเ็พื�อใหทุ้กภาคส่วน ไม่วา่

จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน อยูร่วมกนัอยา่งสงบสุข  
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ที�ผา่นมาเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ประสบปัญหา 

การบริหารงานหลายประการ เช่น ปัญหาการขาดแคลนกาํลงัคน ปัญหาการสรรหาบุคลากรเขา้ทาํงาน

โดยใชค้วามคุน้เคยเป็นการส่วนตวั จึงทาํให้เกิดปัญหาการบรรจุแต่งตั�งบุคลากรไม่ตรงตามความรู้

ความสามารถ การศึกษาดูงานและการโอนยา้ยไปยงัหน่วยงานอื�นๆ รวมทั�งปัญหาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เป็นตน้ 

จากปัญหาดงักล่าวจึงทาํใหผู้ศ้ึกษามีความสนใจที�จะศึกษาระดบัการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาล ใน

การบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐมและเปรียบเทียบการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยจาํแนกตามคุณลกัษณะ

ของประชาชน เพื�อนาํผลการศึกษาวิจยั มาพฒันาการบริหารงานของเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ และเป็น

แนวทางในการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นอื�น ๆ ใหมี้คุณภาพและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล

ยิ�งขึ�น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

�. เพื�อศึกษาระดบัการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

�. เพื�อเปรียบเทียบการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 

ขอบเขตการวจัิย 

�. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที�ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ประชาชนที�มีอาย ุ�� ปี ขึ�นไปที�มีสิทธิ� เลือกตั�งในเขตเทศบาลตาํบล

ออ้มใหญ่ ใน � หมู่บา้น จาํนวน ทั�งสิ�น ��,��� คน (เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่, 2562, หนา้ �)  

ซึ�งสาํรวจจากฐานขอ้มูลประชากรเมื�อเดือนพฤศจิกายน ���� 

กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนที�มีอาย ุ�� ปี ขึ�นไปที�มีสิทธิ� เลือกตั�งใน เขตเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ จาํนวน ��� คน ซึ� งไดม้าจากการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane, 1973, pp. ���-���) ใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั�น (Stratified Random Sampling) 
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�. ขอบเขตด้านเนื�อหา 

การวิจยัเรื�อง การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เนื�อหาในการวจิยั 

ประกอบดว้ยการศึกษา หลกัธรรมาภิบาล � ดา้น ไดแ้ก่ (�) หลกันิติธรรม (�) หลกัคุณธรรม  

(�) หลกัความโปร่งใส (�) หลกัการมีส่วนร่วม (�) หลกัความรับผดิชอบ และ (�) หลกัความคุม้ค่า 

3. ขอบเขตด้านพื�นที�  

พื�นที�ที�ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ ประกอบดว้ย 8 หมู่บา้น ไดแ้ก่  

บา้นออ้มใหญ่ 1, บา้นออ้มใหญ่ 2, บา้นออ้มใหญ่ 3, บา้นออ้มใหญ่ 4, บา้นคลองสรรเพชญ 5,  

บา้นออ้มใหญ่ 6, บา้นออ้มใหญ่ 7, บา้นออ้มใหญ่ 8 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวิจยัเรื�อง การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยผูว้ิจยัใชร้ะยะเวลาใน 

การดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นเวลา 6 เดือน คือ ตั�งแต่ เดือนกุมภาพนัธ์ ถึง เดือนกรกฎาคม 2563 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

 การวิจยัเรื�องการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม นี� เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

ในการวจิยัในครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ที�ผูว้ิจยัจดัทาํขึ�นเป็นเครื�องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวิธีการสร้างแบบสอบถาม มีดงันี�  

�. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล ศึกษา

แบบสอบถาม จากงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

�. สร้างแบบสอบถามสาํหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น � ส่วนไดแ้ก่ 

ส่วนที� � คุณลกัษณะของประชาชน ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพลกัษณะ

ของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 

ส่วนที� � การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เนื�อหาของการวจิยั ประกอบดว้ย หลกัธรร

มาภิบาล � ดา้น ไดแ้ก่ (�) หลกันิติธรรม (�) หลกัคุณธรรม (�) หลกัความโปร่งใส (�) หลกัการมีส่วน
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ร่วม (�) หลกัความรับผิดชอบ และ (�) หลกัความคุม้ค่า ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมิน

ค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า � ระดบั และให้ความหมาย

ของค่าคะแนนดงันี�  

การมีส่วนร่วมมากที�สุด   กาํหนดให ้ 5  คะแนน 

การมีส่วนร่วมมาก   กาํหนดให ้ 4  คะแนน 

การมีส่วนร่วมปานกลาง   กาํหนดให ้ 3  คะแนน 

การมีส่วนร่วมนอ้ย   กาํหนดให ้ 2  คะแนน 

การมีส่วนร่วมนอ้ยที�สุด   กาํหนดให ้ 1  คะแนน 

ส่วนที� � ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

ขั�นตอนการสร้างและการหาคุณภาพเครื�องมือ มีดงันี�  

�. ศึกษาคน้ควา้ทฤษฏีแนวคิดเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ตวัอยา่งแบบสอบถามที�ใชใ้นการ

จดัเกบ็ขอ้มูลงานวิจยัเพื�อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเกี�ยวกบัการประยกุตใ์ชห้ลกั 

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอ 

สามพราน จงัหวดันครปฐม เนื�อหาของการวิจยั ประกอบดว้ย หลกัธรรมาภิบาล � ดา้น ไดแ้ก่  

(�) หลกันิติธรรม (�) หลกัคุณธรรม (�) หลกัความโปร่งใส (�) หลกัการมีส่วนร่วม (�) หลกัความ

รับผดิชอบ และ (�) หลกัความคุม้ค่า 

�. กาํหนดกรอบเพื�อสร้างแบบสอบถามในการจดัเก็บขอ้มูลโดยกาํหนดขอบข่ายของ

แบบสอบถามใหค้รอบคลุมเนื�อหาภายใตค้าํแนะนาํ ของอาจารยที์�ปรึกษา ร่างแบบสอบถามตามกรอบ

ความคิดและใหค้รอบคลุมเนื�อหาการวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า � ระดบั 

�. นาํแบบสอบถามให้ผูท้รงคุณวุฒิ � ท่าน ไดแ้ก่  

�.� อาจารย ์ดร. อภิชา พรเจริญกิจกุล ผูช่้วยอธิการบดี ฝ่ายรับสมคัรนกัศึกษา และ 

รองผูอ้าํนวยการหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ 

�.� อาจารย ์ดร. ภูกิจ ยลชญาวงศ ์อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ 

�.� อาจารย ์ดร. ทิฆมัพร พนัลึกเดช อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์
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เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามทั�งฉบบัโดยวิธีหา

ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item Objective Congruence: IOC) 

�. หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแต่ละขอ้คาํถามโดยใหผู้ท้รงคุณวุฒิลงความเห็นว่า ขอ้

คาํถามแต่ละขอ้ วดัไดต้รงวตัถุประสงคท์ี�ตอ้งการหรือไม่ ซึ� งกาํหนดการรับรู้ไวด้งันี�  

ใหค้ะแนน +�  หมายถึง  เห็นดว้ย 

ใหค้ะแนน �  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 

ใหค้ะแนน -1  หมายถึง  ไม่เป็นดว้ย 

�. นาํผลการประเมินของผูท้รงคุณวุฒิมาวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างขอ้

คาํถามแต่ละขอ้ ผลการวเิคราะห์พบว่าค่า IOC ของขอ้คาํถามแต่ละขอ้มีค่า �.�� ขึ�นไป มาใชใ้นการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล 

�. ปรับปรุงแกไ้ขขอ้คาํถามตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ และคดัเลือกขอ้คาํถามที�มีดชันีความ

สอดคลอ้ง (IOC) นาํเสนออาจารยที์�ปรึกษาเพื�อขอความเห็นชอบ 

�. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) โดยใหป้ระชาชนที�มีอาย ุ�� ปี ขึ�นไปที�มีสิทธิ�

เลือกตั�งในพื�นที�เทศบาลตาํบลไร่ขิง และมีบริบทที�คลา้ยคลึงกนักบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน �� คน  

ที�ไม่ใช่ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง เพื�อตรวจสอบหาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย

คาํนวณหาค่าสัมประสิทธิ� แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach ไดค่้าความเชื�อมั�นเท่ากบั �.��� 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

�. ติดต่อขอรับหนงัสือจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์เพื�อขอความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลตาํบล 

ออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

�. เตรียมเครื�องมือเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามสาํหรับประชาชนในเขตเทศบาลตาํบล

ออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม และดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 

�. ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งของแบบสอบถาม ลงรหสัตามตวัแปรที�กาํหนด 

�. นาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ซึ�งสถิติที�ใชใ้นการวจิยัในครั� งนี� มีดงันี�  

1. วิเคราะห์คุณลกัษณะของประชาชน โดยใชก้ารแจกแจงความถี� และค่าร้อยละ 

2. วิเคราะห์การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม วิเคราะห์โดยค่าเฉลี�ย ( ) และ

ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาํหนดเกณฑก์ารวดัจากค่าเฉลี�ยดงันี�  

ค่าเฉลี�ย ระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมมากที�สุด 

ค่าเฉลี�ย ระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง การมีส่วนร่วมมาก 

ค่าเฉลี�ย ระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง การมีส่วนร่วมปานกลาง 

ค่าเฉลี�ย ระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง การมีส่วนร่วมนอ้ย 

ค่าเฉลี�ย ระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง การมีส่วนร่วมนอ้ยที�สุด 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํแนกตาม

คุณลกัษณะของประชาชนโดยผูว้ิจยัใชค้า่ที (t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระผนัแปรสองค่า และใชค้่าเอฟ 

(F-test) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ในกรณีที�ตวัแปรอิสระผนัแปรค่าตั�งแต่สามค่า

ขึ�นไป และเมื�อพบว่ามีความแตกต่าง จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีการวิเคราะห์

เปรียบเทียบรายคู ่(Multiple Comparison) โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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ผลการวจิัย 

ตารางที� �  

คุณลกัษณะของประชาชน (n = 390) 

คุณลกัษณะของประชาชน จํานวน  ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

181 

209 

46.40 

53.60 

อายุ 

��-�� ปี 

��-�� ปี 

��-�� ปี 

�� ปี ขึ�นไป 

81 

103 

98 

108 

20.80 

26.40 

25.10 

27.70 

ระดบัการศึกษา 

ตํ�ากว่าปริญญาตรี  

ปริญญาตรี  

สูงกว่าปริญญาตรี  

 

262 

122 

6 

 

67.20 

31.30 

1.50 

อาชีพ 

เกษตรกรรม 

ธุรกิจส่วนตวั 

ขา้ราชการ 

พนกังานบริษทัเอกชน 

อื�น ๆ 

4 

109 

8 

130 

139 

1.00 

27.90 

2.10 

33.30 

35.60 

จากตารางที� � พบวา่ คุณลกัษณะของประชาชน เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ��.��  

มีอาย ุ�� ปี ขึ�นไป คิดเป็นร้อยละ ��.�� มีการศึกษาระดบัตํ�ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ��.�� และมี

อาชีพอื�น ๆ คิดเป็นร้อยละ ��.�� 
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ตารางที� �  

การประยกุต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมส่ีวนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบล

อ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาพรวม 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  S.D. 
ระดบัการ

มีส่วนร่วม 
ลาํดับ 

หลกันิติธรรม  3.46 0.706 ปานกลาง 3 

หลกัคุณธรรม  3.50 0.719 มาก 1 

หลกัความโปร่งใส  3.38 0.682 ปานกลาง 4 

หลกัการมีส่วนร่วม  3.23 0.874 ปานกลาง 6 

หลกัความรับผดิชอบ  3.49 0.784 ปานกลาง 2 

หลกัความคุม้คา่  3.38 0.804 ปานกลาง 5 

รวมเฉลี�ย 3.40 0.761 ปานกลาง  

จากตารางที� 2 พบว่า การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ในภาพรวม อยูใ่นระดบั

ปานกลาง (  =3.40) เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นที�มีระดบัการมีส่วนร่วมสูงที�สุด ไดแ้ก่ หลกั

คุณธรรม (  =3.50) รองลงมา หลกัความรับผิดชอบ (  =3.49) หลกันิติธรรม (  =3.46) หลกัความ

โปร่งใส (  =3.38) หลกัความคุม้ค่า (  =3.38) และหลกัการมีส่วนร่วม (  =3.23) 

 

ตารางที� �  

การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของอายกัุบการมส่ีวนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบลอ้อมใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

อายุ  18-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปี ขึ�นไป 

18-30 ปี 3.48  0.381 0.784 0.300 

31-40 ปี 3.31   0.035* 0.999 

41-50 ปี 3.58    0.021* 

51 ปี ขึ�นไป 3.29     

จากตารางที� 3 ผลจากการทดสอบ Multiple Comparison test ดว้ยวิธี Scheffe พบว่า  

มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�กาํหนด คือ 0.05 กล่าว คอื การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
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เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีความแตกต่างกนั ที�มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี 

กบัอาย ุ51 ปี ขึ�นไป 

 

ตารางที� �  

การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของระดับการศึกษากับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในเทศบาล

ตาํบลอ้อมใหญ่ อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ระดบัการศึกษา  ตํ�ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ตํ�ากว่าปริญญาตรี 3.41  0.995 0.988 

ปริญญาตรี 3.40   0.992 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.37    

จากตารางที� 4 ผลจากการทดสอบ Multiple Comparison test ดว้ยวิธี Scheffe พบว่า มีความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�กาํหนด คือ 0.05 กล่าวคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีความแตกต่างกนั ที�มีการศึกษาระดบัตํ�ากว่า

ปริญญาตรีกบัการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 

 

ตารางที� �  

การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของอาชีพกับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบลอ้อม

ใหญ่ อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

อาชีพ  เกษตรกรรม 
ธุรกจิ

ส่วนตัว 
ข้าราชการ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 
อื�น ๆ 

เกษตรกรรม 3.88  0.683 0.618 0.812 0.584 

ธุรกิจส่วนตวั 3.37   0.000* 0.904 0.978 

ขา้ราชการ 4.54    0.001* 0.000* 

พนกังาน

บริษทัเอกชน 3.46     0.526 

อื�น ๆ 3.31      
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จากตารางที� 5 ผลจากการทดสอบ Multiple Comparison test ดว้ยวิธี Scheffe พบว่า มีความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�กาํหนด คือ 0.05 กล่าวคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาล

ตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีความแตกต่างกนั ที�มีอาชีพขา้ราชการกบัอาชีพ 

อื�นๆ 

 

สรุปผล  

การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  

เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นที�มีระดบัของการมีส่วนร่วมสูงที�สุด ไดแ้ก่ หลกัคุณธรรม 

รองลงมา หลกัความรับผิดชอบ หลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความคุม้ค่า และหลกัการมีส่วน

ร่วม ตามลาํดบั 

การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลกันิติธรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง  

เมื�อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที�มีระดบัการมีส่วนร่วมสูงที�สุด ไดแ้ก่ เทศบาลออกกฎระเบียบที�

คาํนึงถึงประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชน รองลงมา เทศบาลออกกฎระเบียบที�เป็นธรรม และ 

เทศบาลออกกฎระเบียบที�ทนัสมยั 

การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลกัคุณธรรม อยูใ่นระดบัมาก  

เมื�อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที�มีระดบัการมีส่วนร่วมสูงที�สุด ไดแ้ก่ เทศบาลปฏิบติังานโดย

คาํนึงถึงผลงานที�เกิดขึ�นแก่ประชาชน รองลงมา เทศบาลส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ที�ปฏิบติัตวัเป็นตวัอยา่งที�ดี

แก่สังคม และเทศบาลมีความสุจริตในการปฏิบตัิงาน  

การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลกัความโปร่งใส อยูใ่นระดบั 

ปานกลาง เมื�อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที�มีระดบัการมีส่วนร่วมสูงที�สุด ไดแ้ก่ เทศบาลเปิดเผย

ขอ้มูลข่าวสารที�เป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมาต่ออสาธารณชน รองลงมา เทศบาลส่งเสริมให้

ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก และประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลไดใ้นบางครั� ง  

การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลกัการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบั 
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ปานกลาง เมื�อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที�มีระดบัการมีส่วนร่วมสูงที�สุด ไดแ้ก่ เทศบาลเปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนมีส่วนในการเสนอความเห็น รองลงมา เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการ

แสดงประชามติ และเทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการตดัสินใจปัญหาสาํคญั  

การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลกัความรับผดิชอบ อยูใ่นระดบั 

ปานกลาง เมื�อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที�มีระดบัการมีส่วนร่วมสูงที�สุด ไดแ้ก่ เทศบาลส่งเสริมให้

เจา้หนา้ที�รับผดิชอบต่อชุมชน รองลงมา เทศบาลส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ที�ปฏิบติัหนา้ที�ตามแผนพฒันา และ

เทศบาลรับผดิชอบในโครงการที�สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน  

การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลกัความคุม้ค่า อยูใ่นระดบัปานกลาง เมื�อ

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที�มีระดบัการมีส่วนร่วมสูงที�สุด ไดแ้ก่ เทศบาลรณรงคใ์หมี้ความประหยดั

ในการใชท้รัพยากร รองลงมา เทศบาลใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และเทศบาลใชง้บประมาณ

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

อภิปรายผล  

�. การเปรียบเทียบการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามเพศ พบว่า  

การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบล

ออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีความแตกต่างกนั เมื�อจาํแนกตามเพศ ทั�งนี�อาจเป็น

เพราะว่า ประชาชนที�เป็นเพศหญิงมกัจะเป็นผูเ้ขา้มาติดต่องานในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ มากกว่าเพศ

ชาย ดงันั�นจึงทาํใหป้ระชาชนที�มีเพศต่างกนั การมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมที�แตกต่างกนั ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Natthaphon Chaichana (����)ไดว้ิจยัเรื�อง ความคิดเห็นของประชาชนที�มีต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาล

ในการบริหารงานของเทศบาลเจา้พระยาสุรศกัดิ�  จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนที�มีเพศ

ต่างกนั จะมีความคิดเห็นที�แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 

�. การเปรียบเทียบการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามอาย ุพบว่า การ

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอ
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สามพราน จงัหวดันครปฐม มีความแตกต่างกนั เมื�อจาํแนกตามอายทุั�งนี�อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที�มี

อายมุากมกัจะมีเวลาว่างและร่วมกิจกรรมของเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ มากกว่าประชาชนที�มีอายนุอ้ย 

ดงันั�นจึงทาํให้ประชาชนที�มีอายตุ่างกนั การมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม ที�แตกต่างกนั ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Yaowaluck Chaobanpho 

(����) ไดวิ้จยัเรื�อง ความเป็นธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดั

สุพรรณบุรี ผลการเปรียบเทียบประชาชนที�มีความคิดเห็นต่อ 

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดั

สุพรรณบุรี มีความคดิเห็นที�แตกต่างกนั 

�. การเปรียบเทียบการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ไม่มี

แตกต่างกนั เมื�อจาํแนกตามระดบัการศึกษา ทั�งนี� อาจเป็นเพราะวา่ประชาชนที�มีการศึกษาตํ�ามกัจะมีการ

ติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือกบัเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ มากกว่าประชาชนที�มีการศึกษาสูง

กว่า ดงันั�นจึงทาํใหป้ระชาชนที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั การมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบล

ออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ที�ไม่แตกต่างกนั  

ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Nikorn Tiamkeaw (����) ไดว้ิจยัเรื�อง การดาํเนินงานตามหลกั 

ธรรมาภิบาลของเทศบาลตาํบลหว้ยโพธิ�  อาํเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จงัหวดักาฬสินธุ์ ผลการวิจยัพบว่า 

ประชาชนที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีความคิดเห็นที�ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.05 

�. การเปรียบเทียบการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามอาชีพ พบว่า การมี

ส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  

มีความแตกต่างกนั เมื�อจาํแนกตามอาชีพ ทั�งนี�อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที�อาชีพไหนกต็าม มาพบ

ติดต่องานกบัเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ ต่างก็ไดรั้บการบริการอยา่งทั�วถึง และไดรั้บการดูแลจากบุคลากร

ในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่เหมือนกนั ดงันั�นจึงทาํใหป้ระชาชนที�มีอาชีพต่างกนั การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ที�แตกต่างกนั  

ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Natthaphon Chaichana (����) ไดว้ิจยัเรื�อง ความคดิเห็นของประชาชนที�

มีต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลเจา้พระยาสุรศกัดิ�  จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยั
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พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที�มีต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาล

เจา้พระยาสุรศกัดิ�  จงัหวดัชลบุรี ดา้นความรับผดิชอบ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก และเมื�อพิจารณารายขอ้ 

พบว่า ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในเทศบาลมีการบริการประชาชนอยา่งทั�วถึง เอาใจใส่ต่อปัญหาชุมชน

โดยจดัให้มีการบริการสาธารณะอยา่งมีคุณภาพและทั�วถึงอยู ่ในระดบัมากที�สุด 

 

ข้อเสนอแนะเพื�อการนําผลการวิจยัไปใช้ 

1. จากการศึกษาการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลกัความโปร่งใส ขอ้ที�มี

ค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เทศบาลดาํเนินงานโดยให้ประชาชนตรวจสอบความโปร่งใสใน

การบริหารงาน ดงันั�นผูบ้ริหารของเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ ควรมีการกาํหนด ให้มีตวัแทนประชาชน

และผูน้าํชุมชนเขา้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล 

2. จากการศึกษาการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลกัความโปร่งใส ขอ้ที�มี

ค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลไดใ้นบางครั� ง ดงันั�น 

ผูบ้ริหารของเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ ควรปรับปรุงระเบียบขอ้ปฏิบติัของเทศบาลเพื�อใหป้ระชาชน

เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งสะดวก 

3. จากการศึกษาการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม หลกัการมีส่วนร่วม ขอ้ที�มี

ค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนใน 

การบริหารงาน ดงันั�น ผูบ้ริหารของเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ ควรส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนในการบริหารงานของเทศบาลให้มากขึ�น 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา �) การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลวดัโบสถ์ อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี �) เสนอแนะแนวทางการ

บริหารจัดการองคก์ารสู่ความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนตาํบลวดัโบสถ์ อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดั

สุพรรณบุรีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบลวดั

โบสถ ์อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน �� คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์

เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม โดยนาํขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์เชิงพรรณา 

 ผลการวิจัย พบว่า �) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่                    

มีความเห็นสอดคลอ้งกนั คือ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนตาํบล              

วดัโบสถ์ อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับดี ซึ� งในด้านการบริหาร

จดัการแบบมีส่วนร่วม พบว่า ทุกหน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนกล

ยุทธ์ขององค์การ ซึ� งบุคลากรให้ความร่วมมือดาํเนินการตามแผนที�วางไว ้ส่วนด้านการพฒันาท้องถิ�น 

องค์การบริหารส่วนตาํบลวดัโบสถ์ มีการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ที�ชัดเจน ซึ� งมีการพฒันาท้องถิ�นอย่าง

ต่อเนื�อง ไม่ว่าจะเป็นดา้นโครงสร้างพื�นฐาน ดา้นสาธารณะสุข ดา้นการศึกษา และดา้นสิ�งแวดลอ้ม อีกทั�ง

ยงัมีการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร โดยองค์การบริหารส่วนตาํบลวดัโบสถ์ เปิดโอกาสให้ขา้ราชการ

ไดพ้ฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ มีเพียงด้านภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์เท่านั�น ที�ยงัตอ้งมีการช่วยกนัผลกัดัน

ให้ประสบความสําเร็จอยู่อย่างต่อเนื�อง �) แนวทางการบริหารจดัการองคก์ารสู่ความเป็นเลิศขององคก์าร
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บริหารส่วนตาํบลวดัโบสถ ์ควรกาํหนดทิศทางในการส่งเสริม และสร้างแรงบนัดาลใจให้กบับุคลากรใน

องคก์าร โดยเฉพาะดา้นภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ให้มีภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ใหม้ากยิ�งขึ�น 

 

คาํสําคญั: การบริหารจดัการ, องคก์ารสู่ความเป็นเลิศ, องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 

Abstract 

 This research aims to study organization management towards excellence of Wat Bot 

Subdistrict Administrative Organization, Bang Plama District, Suphanburi. This was a qualitative 

research. The key contributors were personnel of Wat Bot Subdistrict Administrative Organization. 

Bang Plama District Suphanburi, 51 people. The research tool was in-depth interviews and group 

discussion by using the data to analyze the content. 

 The results of the research were as follows: 1) From in-depth interviews and discussion, 

most of the interviewees agreed that the organization management towards excellence of the Tambon 

Administration Organization of Wat Bot, Bang Plama District, Suphanburi Province. There is a good 

level of management. In terms of participatory management, it was found that all departments were 

allowed to allow personnel to participate in the formulation of the organization's strategic plan, in 

which the personnel cooperated to perform as planned as for local development, the Wat Bot 

Subdistrict Administrative Organization has formulated a clear strategic plan with continuous local 

development, whether in the area of infrastructure, Public health, education and environment in 

addition, there is also the development of personnel competencies by the Wat Bot Subdistrict 

Administrative Organization, providing opportunities for government officials to develop themselves 

to their full potential, only one area of strategic leadership must continue to be driven to be 

successful, 2) The approach to organizational management towards excellence of Wat Bot Subdistrict 

Administrative Organization should set a direction to promote and inspire personnel in the 

organization, especially in strategic leadership, to have more strong strategic leadership.  

 

Keywords: management, organization for excellence, subdistrict administrative organization 
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ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัอ่างทอง 

Transformational Leadership of Ang Thong Provincial Administrative Organization of 

President 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

อ่างทอง การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรที�ปฏิบัติงานใน

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง จาํนวน ��� คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบประมาณ

ค่า � ระดบั สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ความถี� คา่ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลของการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (=3.76) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการคาํนึงถึงลกัษณะเฉพาะของบุคคล มี

ค่าเฉลี�ยสูงสุด (=4.02) รองลงมา คือ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (=3.93) ดา้นการมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์ 

(=3.79) และดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา (=3.31) ตามลาํดบั 

 

คาํสําคัญ: ภาวะผูน้าํ, การเปลี�ยนแปลง, นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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Abstract 

 This research aims to study transformational leadership of Ang Thong Provincial Administrative 

Organization of president. This research is quantitative research. The samples of this study were personnel of 

sub district Ang Thong Provincial Administrative Organization, a total of 150 samples. The instrument used 

in the research was a questionnaire. The data were collected by questionnaire and the statistical methods used 

in this research were percentage, mean and standard deviation. 

 The research results were found that transformational leadership of Ang Thong Provincial Administrative 

Organization of president overall, it was at the high level (=3.76). When considering in each aspect, it was found that 

the aspect of taking into account the individual characteristics had the highest mean (=4.02), followed by inspirational 

(=3.93), influence on ideology (=3.79), and intellectual stimulation (=3.31), respectively. 

 

Keywords: leadership, transformational, provincial administrative organization 

 

บทนํา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองท้องถิ�นที�อยู่ในโครงสร้างระดับบน                    

มีภารกิจดาํเนินการในภาพรวมของจงัหวดั เช่น การจัดทาํโครงสร้างพื�นฐานขนาดใหญ่ การประสาน

แผนพฒันาระหว่างองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�นดว้ยกนัเอง รวมถึงมีการประสานแผนทอ้งถิ�นกบัส่วน

ราชการอื�นๆ ในจังหวัด (วุฒิสาร ตันไชย, 2552) นอกจากนี�  องค์การบริหารส่วนจังหวัดถือเป็น

หน่วยงานดาํเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในระดบัพื�นที� เพื�อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตที�ดี

ยิ�งขึ�น รวมถึงมีการกาํหนดแนวทางการพฒันาความเจริญร่วมกบัส่วนราชการอื�นๆ ในจงัหวดัให้เป็นไป

ในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของรัฐบาล ทั� งนี�  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองย่อมถือเป็น

หน่วยงานสาํคญัที�ตอ้งดาํเนินการตามนโยบายของรัฐบาลภายใตแ้นวคิด Thailand �.� ดว้ยเช่นกนั 

 ภาวะผูน้ําเป็นหัวใจสําคญัในการขบัเคลื�อนกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การให้บรรลุผลสําเร็จ 

โดยเฉพาะนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในฐานะผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานยอ่มมีความสาํคญัต่อ

การกาํหนดทิศทางขององคก์าร รวมถึงเป็นผูที้�กระตุน้จูงใจให้บุคลากรในสังกดัไดทุ้่มเทแรงกายและ

แรงใจปฏิบติังานเพื�อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ            ซึ� งยอ่มส่งผลทาํให้

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสามารถผลิตผลงานตามเป้าหมาย และตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ประชาชนในจงัหวดัได ้จึงอาจกล่าวสรุปไดว่้า นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตอ้งสามารถเขา้ใจต่อ
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การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น เพื�อนาํมาสู่การปรับตวัและกระตุน้ให้บุคลากรเกิดการเปลี�ยนแปลงศกัยภาพ

ในการทาํงานได้อย่างเหมาะสม เพื�อช่วยให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที�ตั�งไว ้ทั�งนี�  แนวคิดทางวิชาการ

เรื� องการเป็นผูน้ําการเปลี�ยนแปลงเป็นผลมาจากการที�สภาพแวดลอ้มในด้านต่าง ๆ ของสังคมมีการ

เปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว จึงทาํให้ผูน้าํขององคก์ารตอ้งสามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

หรือใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง เพื�อปรับกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ดงักล่าวที�เกิดขึ�น รวมถึงชกัจูง

ให้ผูป้ฏิบติังานเขา้ใจถึงความจาํเป็นในการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น เพื�อนาํมาสู่การยอมรับและการให้

ความร่วมมือในการทาํงานในอนาคต  

 จากความสาํคญัของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ่างทองในฐานะผูน้าํพาองคก์ารเขา้สู่การ

เปลี�ยนแปลงในดา้นต่างๆ ซึ� งมีผลกระทบต่อความสําเร็จในการดาํเนินงานอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได ้จึงอาจ

กล่าวไดว้่า หากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวดัอ่างทองมีความเชื�อมั�น และมีทศันคติที�ดีต่อ

ของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ่างทองมากเพียงใด ยอ่มส่งผลให้บุคลากรเกิด                   ความ

กระตือรือร้นในการทาํงาน และมีแรงจูงใจในการทาํงานมากยิ�งขึ�น ดงันั� น นายกองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัอ่างทองยอ่มตอ้งมีภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบัสูงเพื�อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุ่มเทแรงกายแรงใจใน

การทาํงานไดอ้ย่างเต็มที� และเต็มความสามารถ จึงทาํให้เป็นประเด็นที�น่าสนใจในการศึกษาว่า ภาวะ

ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัอ่างทองในแต่ละดา้นอยู่ในระดับใด เพื�อ

นาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันาความเป็นผูน้าํให้มีประสิทธิภาพสูงขึ�นในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ในการวิจยั 

ในการวจิยัครั� งนี�  ผูวิ้จยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคที์�จะทาํการศึกษาไว ้2 ประเด็นหลกั ดงันี�  

 1. เพื�อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง 

 2. เพื�อเสนอแนะแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของนายกองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัอ่างทอง 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

ในการวจิยัครั� งนี� ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมเกี�ยวกบัทฤษฎี และแนวคิดที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 

แนวคิด ทฤษฏีเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง ซึ�ง Bernard M. Bass & Ronald E. Riggio (2006, pp. 

21-25) ไดวิ้เคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงเพิ�มเติมอีก 1 องคป์ระกอบ คือ การสร้าง
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แรงบนัดาลใจ โดยไดเ้สนอองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงว่า มี 4 องคป์ระกอบ โดยใชชื้�อ

ยอ่ว่า “4 I’s” (Four I’s) ประกอบดว้ย (1) การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี หรือภาวะ

ผูน้าํบารมี (Idealized Influence or Charisma or Charisma Leadership) คือ การที�ผูน้าํประพฤติตวัเป็น

แบบอยา่งหรือเป็นโมเดลสาํหรับผูต้าม ผูน้าํจะเป็นที�ยกยอ่ง เคารพ นบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจและทาํใหผู้้

ตามเกิดความภาคภูมิใจ เมื�อไดร่้วมงานกนัผูต้ามจะพยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้าํ และตอ้งการ

เลียนแบบผูน้าํของเขา สิ�งที�ผูน้าํตอ้งปฏิบตัิ เพื�อบรรลุถึงคุณลกัษณะนี�คือ ผูน้าํจะตอ้งมีวสิัยทศันแ์ละ

สามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้าม ผูน้าํจะมีพฤติกรรมที�มีความสมํ�าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถ

ควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วิกฤต ผูน้าํจะเป็นผูที้�มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูน้าํจะหลีกเลี�ยงที�

จะใชอ้าํนาจเพื�อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื�อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้�นและเพื�อ

ประโยชน์ของกลุ่ม ผูน้าํจะแสดงใหเ้ห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั�งใจ การเชื�อมั�น

ในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื�อและค่านิยมของเขาผูน้าํจะเสริมความภาคภูมิใจ ความ

จงรักภกัดี และความมั�นใจของผูต้าม และทาํให้ผูต้ามมีความเป็นพวกเดียวกนักบัผูน้าํ โดยอาศยั

วิสัยทศัน์และการมีจุดประสงคร่์วมกนั ผูน้าํแสดงความมั�นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ�งเดียวกนัเพื�อ

การบรรลุเป้าหมายที�ตอ้งการ ผูต้ามจะเลียนแบบผูน้าํและพฤติกรรมของผูน้าํจากการสร้างความมั�นใจ

ในตวัเอง ประสิทธิภาพและเคารพในตนเอง ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุ

เป้าหมายและปฏิบติัภาระหนา้ที�ขององคก์าร (2) การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation) คือ 

การที�ผูน้าํจะประพฤติในการจูงใจใหเ้กิดแรงบนัดาลใจกบัผูต้าม โดยการสร้างแรงบนัดาลใจภายใน การ

ใหค้วามหมายและความทา้ทายในงานของผูต้าม ผูน้าํจะกระตุน้จิตวิญญาณของทีมใหมี้ชีวิตชีวา มีการ

แสดงออกซึ�งความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที�ดีและการคิดในแง่บวก ผูน้าํจะแสดงการอุทิศตวั                

หรือความผกูพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกนั ผูน้าํจะแสดงความเชื�อมั�นและแสดงใหเ้ห็นความ

ตั�งใจอยา่งแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได ้ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามมองขา้มผลประโยชน์ของตน 

เพื�อวิสัยทศัน์และภารกิจขององคก์าร ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามพฒันาความผูกพนัของตนต่อเป้าหมายระยะ

ยาว และบ่อยครั� งพบว่า การสร้างแรงบนัดาลใจนี� เกิดขึ�นผา่นการคาํนึงถึงเป็นปัจเจกบุคคลและกระตุน้

ใหพ้วกเขาสามารถจดัการกบัปัญหาที�ตนเองเผชิญได ้ส่วนการกระตุน้ทางปัญญาช่วยให้ผูต้ามจดัการกบั

อุปสรรคของตนเอง และเสริมความความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์(3) การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual 

Stimulation) คือ การที�ผูน้าํมีการกระตุน้ผูต้ามใหต้ระหนกัถึงปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นในหน่วยงาน ทาํให้

ผูต้ามมีความตอ้งการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแกปั้ญหาในหน่วยงานเพื�อหาขอ้สรุปใหม่ที�ดีกว่าเดิม เพื�อทาํ

ใหเ้กิดสิ�งใหม่และสร้างสรรค ์โดยมีผูน้าํมีการคิดและแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค ์มี
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การตั�งสมมติฐาน การเปลี�ยนกรอบ การมองปัญหา และการเผชิญกบัสถานการณ์เก่า ๆ ดว้ยวิถีทางแบบ

ใหม่ ๆ มีการจูงใจและสนบัสนุนความคิดริเริ�มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหาคาํตอบของ

ปัญหา มีการให้กาํลงัใจผูต้ามใหพ้ยายามหาทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการ

หาคาํตอบของปัญหา มีการใหก้าํลงัใจผูต้ามใหพ้ยายามหาทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีใหม่ ๆ ผูน้าํมีการกระตุน้

ใหผู้ต้ามแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผูต้าม แมว้่ามนัจะแตกต่างไปจาก

ความคิดของผูน้าํ ผูน้าํทาํใหผู้ต้ามรู้สึกว่าปัญหาที�เกิดขึ�นเป็นสิ�งที�ทา้ทายและเป็นโอกาสที�ดีที�จะ

แกปั้ญหาร่วมกนั โดยผูน้าํจะสร้างความเชื�อมั�นใหผู้ต้ามว่าปัญหาทุกอยา่งมีวิธีแกไ้ข แมบ้างปัญหาจะมี

อุปสรรคมากมาย ผูน้าํจะพิสูจนใ์หเ้ห็นวา่สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยา่งได ้จากความร่วมมือในการ

แกปั้ญหาของผูต้ามทุกคน รวมทั�งผูต้ามไดรั้บการกระตุน้ใหต้ั�งคาํถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเชื�อ 

และประเพณี การกระตุน้ทางปัญญาเป็นส่วนสาํคญัของการพฒันาความสามารถของ ผูต้ามในการที�จะ

ตระหนกั เขา้ใจปัญหาดว้ยตนเอง (4) การคาํนึงถึงความเป็นเอกตัถะบุคคล (Individualized 

Consideration) คือ ผูน้าํจะมีความสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้าํให้การดูแลเอาใจใส่ผูต้าม

เป็นรายบุคคล และทาํใหผู้ต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสาํคญัผูน้าํจะเป็นที�ปรึกษา เพื�อการพฒันาผูต้าม

โดยจะเอาใจใส่ในดา้นความตอ้งการของปัจเจกบุคคล เพื�อความสัมฤทธิ� และเติบโตของแต่ละคน ผูน้าํ

จะพฒันาศกัยภาพของผูต้ามและเพื�อนร่วมงานให้สูงขึ�น และยงัปฏิบติัต่อผูต้ามโดยให้โอกาสในการ

เรียนรู้สิ�งใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนบัสนุน คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้น

ความจาํเป็นและความตอ้งการ ผูน้าํมีการส่งเสริมการสื�อสารสองทาง มีการปฏิสัมพนัธ์กบัผูต้ามเป็นการ

ส่วนตวั และให้ความสนใจในความกงัวลของผูต้าม รวมทั�งยงัมองบุคคลเป็นบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่

ใจเราเปิดโอกาสใหผู้ต้ามใชบ้ารมีและเรียนรู้สิ�งใหม่ ๆ ที�ทา้ทายความสามารถ นอกจากนี�ยงัทาํใหผู้ต้าม

ไม่รู้สึกว่ากาํลงัถูกตรวจสอบ 

 

วธีิการดาํเนินการวจิัย 

การดาํเนินการวิจยัครั� งนี�  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เพื�อให้ผลการวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงคที์�

กาํหนดไว ้

 ขอบเขตของการวจิัย 

1. ขอบเขตดา้นพื�นที� ครอบคลุมพื�นที�ทั�งจงัหวดัอ่างทอง 
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2. ขอบเขตดา้นเนื�อหา ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาถึงภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของนายกองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง ประกอบดว้ย ดา้นการมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 

ดา้นการกระตุน้ความคิด และดา้นการคาํนึงถึงลกัษณะเฉพาะของบุคคล 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที�ทาํการวิจัยครั� งนี�  ไดแ้ก่ บุคลากรที�ปฏิบติังานในองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

อ่างทอง จาํนวน ��� คน (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง, 2562) 

กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยในครั� งนี�  คือ บุคลากรที�ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัอ่างทอง กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชวิ้ธีคาํนวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, ����) 

โดยกาํหนดระดบัความเชื�อมั�น ��% หรือค่าความคลาดเคลื�อนที�ยอมรับ (Precision) ร้อยละ � (�.��) ได้

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ��� คน ใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจิยั 

เครื� องมือที� ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที�ผู ้วิจัยสร้างขึ� น โดย

แบบสอบถามดังกล่าวประกอบด้วยคาํถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Questions)  และคาํถามแบบ

ปลายปิด (Close-Ended Questions) รวมทั� งแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale Questions) โดย

แบ่งโครงสร้างคาํถามออกเป็น � ตอน ดงันี�  

ตอนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา สงักดั และรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

ตอนที� � เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของนายกองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง � ดา้น รวม �� ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 

มี � ระดบั  

ตอนที� � ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม โดยเป็นลักษณะแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-Ended 

Questionnaire) ใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถตอบไดอ้ยา่งอิสระในการแสดงความคิดเห็น 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดน้าํเครื�องมือ คอืแบบสอบถามไปเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยวางแผนและปฏิบติัการ ดงันี�  

�. รวบรวมขอ้มูลการทาํวิจยัและแจกแบบสอบถาม 

�. ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

�. ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื�อนําไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

สาํเร็จรูปต่อไป 
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ผลของการวจิัย 

 �. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

  �.� เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 

41.33 และเพศชาย มีจาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 58.67 

  �.� อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปี จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 

39.33 รองลงมา คือ มีอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.67 อาย ุ��-�� ปีจาํนวน 23 คน     คิด

เป็นร้อยละ 15.33 อายุ น้อยกว่า �� ปี จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� และอาย ุ51 ปีขึ�นไป จาํนวน 

12 คน คิดเป็นร้อยละ �.�� ตามลาํดบั 

  �.� ระดับการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� รองลงมา คือ มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 38 คน 

คิดเป็นร้อยละ 25.33 ตํ�ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน �� คน คิดเป็นร้อยละ 17.33 และสูงกว่า

ปริญญาตรี จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ �.�� ตามลาํดบั 

  �.� สังกัด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สังกัดสํานักปลัด อบจ.จํานวน �� คน       

คิดเป็นร้อยละ ��.�� รองลงมา คือ สังกดักองช่าง จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� สังกดักองคลงั 

จํานวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน �� คน              

คิดเป็นร้อยละ ��.�� สังกดักองแผนและงบประมาณ จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� สังกดักอง

กิจการสภา อบจ. จํานวน �� คน คิดเป็นร้อยละ �.�� สังกัดกองพัสดุและทรัพยสิ์น จาํนวน � คน             

คิดเป็นร้อยละ �.�� สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ �.�� และสังกดักอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ �.�� ตามลาํดบั 

  �.� รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 10,��� 

บาท-20,0�� บาท จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� รองลงมา คือ มีรายได้ 20,���-��,��� บาท จาํนวน 

58 คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� มีรายได ้ไม่เกิน 10,000 บาท จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และมีรายได ้

30,��� บาทขึ�นไป จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ �.�� ตามลาํดบั 

 2. ภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัอ่างทอง โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (=3.76) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการคาํนึงถึงลกัษณะเฉพาะของบุคคล            มี

ค่าเฉลี�ยสูงสุด (=4.02) รองลงมา คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (=3.93) ด้านการมีอิทธิพลต่อ

อุดมการณ์ (=3.79) และดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา (=3.31) ตามลาํดบั ดงันี�  
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  2.1 ดา้นการมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (=4.33) เมื�อพิจารณาเป็นราย

ข้อ  พ บ ว่า ท่ าน เชื� อมั�น ต่ อนายกฯ ในการทํางานเพื� อแก้ไขปัญ หาในชุมชน มีค่าเฉ ลี� ยสู งสุ ด                 

(=4.00) รองลงมา คือ นายกฯ มีมุมมองในการพัฒนาที�สามารถเป็นไปได้จริง (=3.95) นายกฯ          

มีความเป็นธรรมในการตดัสินใจแกปั้ญหา (=�.��) นายกฯ มกักระทาํตวัเป็นแบบอยา่งที�ดีให้แก่ท่านใน

การทาํงาน (=3.67) และนายกฯ มกัผลกัดนัใหเ้กิดผลงานตามที�ตั�งใจไว ้(=3.53) ตามลาํดบั 

  2.2 ด้านการคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.02)               

เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นายกฯ มีการพฒันาวิธีการทาํงานให้เหมาะกบัแต่ละคน มีค่าเฉลี�ยสูงสุด 

(=4.26) รองลงมา คือ นายกฯ สนับสนุนให้ท่านมีการพฒันาตนเอง (=4.07) นายกฯ               ได้

มอบหมายการทาํงานให้ท่านตามความสามารถของท่าน (=�.��) นายกฯ ให้คาํปรึกษา                  ใน

การทาํงานแก่ท่านเสมอ (=3.91) และนายกฯ มกัเขา้มาพูดคุยแบบเป็นกนัเอง ในการปรึกษาหารือเรื�อง

งาน (=3.88) ตามลาํดบั 

  2.3 ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (=3.93) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า นายกฯ เห็นถึงความพยายามของท่านในการทาํงานเสมอ มีค่าเฉลี�ยสูงสุด (=4.04) รองลงมา คือ 

นายกฯ มกัมีวิธีการสร้างความเขา้ใจต่อเป้าหมายในการทาํงาน (=4.00) นายกฯ ยอมรับความเห็นของ

ท่านในการทาํงานเสมอ (=�.��) นายกฯ มกักระตุน้ให้ท่านมีความกระตือรือร้นในการทาํงานร่วมกนั (=

3.87) และนายกฯ ใหค้วามเชื�อถือในคาํพดูของท่านในการทาํงาน (=3.80) ตามลาํดบั 

  2.4 ดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (=3.31) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า นายกฯ ส่งเสริมให้ท่านหาวิธีการแกไ้ขปัญหาล่วงหน้า มีค่าเฉลี�ยสูงสุด (=3.59) รองลงมา คือ 

นายกฯ ไดต้ระหนกัถึงปัญหาที�อาจเกิดขึ�นล่วงหน้าในการทาํงาน (=3.50) นายกฯ ส่งเสริมให้เกิดการ

ใช้ความรู้จากหลายๆ ด้านมาช่วยในการพัฒนาวิธีการทํางาน (=�.��) นายกฯ ส่งเสริมให้ท่านได้

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกบัคนอื�นๆ ในการทาํงาน (=3.08) และนายกฯ ส่งเสริมให้ท่านไดใ้ชเ้หตุผลในการ

แกไ้ขปัญหา (=2.93) ตามลาํดบั 

 

อภปิรายผล 

 จากผลการวิจยัดงักล่าว พบว่า 

 1. ภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง โดยรวม              

อยูใ่นระดบัมาก เมื �อพ ิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการคาํนึงถึงลกัษณะเฉพาะของบุคคล             

มีค่าเฉลี�ยสูงสุด รองลงมา คือ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์ และดา้น
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การกระตุน้เชาวปั์ญญา ตามลาํดบั ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑาทิพย ์สุจริตกุล (2562) ศึกษา

เรื�องภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในยุคประเทศไทย 4.0 

กรณีศึกษา: องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัภูเก็ต ผลการวิจยัพบว่า คุณลกัษณะภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เพศและตาํแหน่งมี

ความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 3 

และภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น                  มีความสัมพนัธ์

ในทิศท างเดียวก นักบัอ งคก์รสู่ย ุคป ระเทศไท ย 4.0 โดยเฉพ าะการกระตุ น้ เชาวน ์ปัญ ญ า มี

ความสัมพนัธ์กบัดา้นมีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมยัพบว่า อยู่ในระดบัสูง 

  1.1 ดา้นการมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ท่านเชื�อมั�นต่อนายกฯ ในการทาํงานเพื�อแกไ้ขปัญหาในชุมชน มีค่าเฉลี�ยสูงสุด รองลงมา คือ นายกฯ มี

มุมมองในการพฒันาที�สามารถเป็นไปไดจ้ริง นายกฯ มีความเป็นธรรมในการตดัสินใจแกปั้ญหา นายก

ฯ มกักระทาํตวัเป็นแบบอย่างที�ดีให้แก่ท่านในการทาํงาน และนายกฯ มกัผลกัดันให้เกิดผลงานตามที�

ตั�งใจไว ้ตามลาํดบั ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสาวลกัษณ์ ตั�งตระกูล (2551) ศึกษาเรื�องภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ มี

ค่าเฉลี�ยสูงที�สุด ส่วนแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารเทศบาลที�สามารถ

นาํองค์กรไปสู่ความสําเร็จ พบว่า ผูบ้ริหารควรมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และสามารถ

ถ่ายทอดไปยงัผูร่้วมงานได้เป็นอย่างดี เป็นแบบอย่างที�ดีให้กาํลังใจผูร่้วมงาน พูดชักจูงให้เกิดแรง

บนัดาลใจในการปฏิบตัิงานรับฟังปัญหาพร้อมทั�งเสนอแนะแนวทางการแกไ้ข เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงาน

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นให้ความสาํคญัและเห็นคุณค่าของผูร่้วมงาน มอบหมายงานอย่าง

ชดัเจน 

  1.2 ดา้นการคาํนึงถึงลกัษณะเฉพาะของบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นราย

ขอ้ พบว่า นายกฯ มีการพฒันาวิธีการทาํงานใหเ้หมาะกบัแต่ละคน มีค่าเฉลี�ยสูงสุด รองลงมา คือ นายกฯ 

สนับสนุนให้ท่านมีการพฒันาตนเอง นายกฯ ได้มอบหมายการทาํงานให้ท่านตามความสามารถของ

ท่าน นายกฯ ใหค้าํปรึกษาในการทาํงานแก่ท่านเสมอ และนายกฯ มกัเขา้มาพูดคุยแบบเป็นกนัเองในการ

ปรึกษาหารือเรื�องงาน ตามลาํดบั ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสาวลกัษณ์ ตั�งตระกูล (2551) ศึกษาเรื�อง

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการคาํนึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคล ส่วนแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้าํ การเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารเทศบาลที�สามารถ

นาํองค์กรไปสู่ความสําเร็จ พบว่า ผูบ้ริหารควรมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และสามารถ
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ถ่ายทอดไปยงัผูร่้วมงานได้เป็นอย่างดี เป็นแบบอย่างที�ดีให้กาํลังใจผูร่้วมงาน พูดชักจูงให้เกิดแรง

บนัดาลใจในการปฏิบตัิงานรับฟังปัญหาพร้อมทั�งเสนอแนะแนวทางการแกไ้ข เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงาน

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นให้ความสาํคญัและเห็นคุณค่าของผูร่้วมงาน มอบหมายงานอย่าง

ชดัเจน 

  1.3 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

นายกฯ เห็นถึงความพยายามของท่านในการทาํงานเสมอ มีค่าเฉลี�ยสูงสุด รองลงมา คือ นายกฯ มกัมี

วิธีการสร้างความเขา้ใจต่อเป้าหมายในการทาํงาน นายกฯ ยอมรับความเห็นของท่านในการทาํงานเสมอ 

นายกฯ มกักระตุน้ใหท่้านมีความกระตือรือร้นในการทาํงานร่วมกนั และนายกฯ                                ให้

ความเชื�อถือในคาํพูดของท่านในการทาํงาน ตามลาํดับ ซึ� งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์                     

ตั�งตระกูล (2551) ศึกษาเรื�องภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่น ผลการวิจยั

พบว่า การสร้างแรงบนัดาลใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

  1.4 ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

นายกฯ ส่งเสริมให้ท่านหาวิ ธีการแก้ไขปัญหาล่วงหน้า มีค่าเฉลี�ยสูงสุด รองลงมา คือ นายกฯ                  

ได้ตระหนักถึงปัญหาที�อาจเกิดขึ�นล่วงหน้าในการทาํงาน นายกฯ ส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรู้จาก

หลายๆ ดา้นมาช่วยในการพฒันาวิธีการทาํงาน นายกฯ ส่งเสริมให้ท่านไดแ้ลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกบัคน

อื�นๆ ในการทํางาน และนายกฯ ส่งเสริมให้ ท่านได้ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา ตามลําดับ                 

ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสาวลกัษณ์ ตั�งตระกูล (2551) ศึกษาเรื�องภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ด้านการกระตุน้การทางปัญญา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

     �. ดา้นการมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์ นายกฯ ควรผลกัดันผลงานให้สําเร็จ เพื�อให้เกิดผลงาน

ตามที�ตั�งใจไว ้

     �. ด้านการคาํนึงถึงลักษณะเฉพาะของบุคคล นายกฯ ควรเข้ามาพูดคุยแบบเป็นกันเอง              

ในการปรึกษาหารือเรื�องงานกบับุคลากรอยา่งสมํ�าเสมอ 

     �. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ นายกฯ ควรมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากร                    

มีความกระตือรือร้นในการทาํงานร่วมกนั และใหค้วามเชื�อถือในคาํพูดของบุคลากรในการทาํงาน 
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      �. ดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา นายกฯ ควรส่งเสริมให้บุคลากรไดแ้ลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกบั

คนอื�นๆ ในการทาํงาน และส่งเสริมให้บุคลากรไดใ้ชเ้หตุผลในการแกไ้ขปัญหา 

 2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวิจยัครั� งต่อไป 

  1. ควรศึกษาภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง โดย

สอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื�นที� 

  2. ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง 

กบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอื�น 
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การศึกษาครั� งนี�วตัถุประสงคเ์พื�อ (1) ศึกษาระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ

ผูสู้งอายใุน ตาํบลท่าอิฐ  อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี (2)  ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที�มีผล ต่อระดบั

การปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายใุน ตาํบลท่าอิฐ  อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี กลุ่ม

ตวัอยา่งที�ใชใ้นการตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูสู้งอายใุนตาํบลท่าอิฐ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

จาํนวน  343  คน และผูวิ้จยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามไปทาํการประเมินผลดว้ยเครื�อง

คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ สาํหรับสถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ คา่ความถี� 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี�ย (Mean) หาค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรใชค่้าการทดสอบที (Independent  

sample t-test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ผลการวิจยัพบว่า 

 1. ขอ้มูลทั�วไป พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง   ��-�� ปี นบัถือ

ศาสนาพุทธ ระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา/ เทียบเท่า  สถานภาพสมรส อาศยัอยูก่บัคู่สมรส 

รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนอยูใ่นช่วง 600 – 5,000 บาท มีรายไดน้อ้ยกว่ารายจ่าย ช่องทางของรายไดพ้ื�นฐานมา

จากสวสัดิการของรัฐบาล รายไดเ้พิ�มเติมไดรั้บจากบุคคลในครอบครัว ใชสิ้ทธิการรักษามีสิทธิประกนั

สุขภาพถว้นหนา้ ภาวะสุขภาพระดบัปานกลาง มีโรคประจาํตวัและการไดรั้บขอ้มูลสุขภาพมากที�สุด

จากบุคลากรสาธารณสุข  
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 2. ระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงันี�  ลาํดบัที�

หนึ� งคือ ดา้นการปฏิบติัตนในภาวะเจ็บป่วยมีค่าเฉลี�ย (  = 1.60, SD = 0.40 ) ปฏิบติัพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพประจาํ ลาํดบัที�สองดา้นการรับประทานอาหารมีคา่เฉลี�ย ( = 1.48,  SD =0.33) ปฏิบติั

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพประจาํ  ลาํดบัที�สามดา้นการจดัการความเครียดปฏิบติั มีคา่เฉลี�ย (  = 1.20, 

SD =0.42)  ปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพบ่อยครั� ง และลาํดบัสุดทา้ยดา้นการออกกาํลงักาย มี

ค่าเฉลี�ย (  = 0.89, SD= 0.54 ) ปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพบ่อยครั� ง 

 3. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ที�มีผลต่อระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ

ในตาํบลท่าอิฐ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี พบว่า  อาย ุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน และ

ภาวการณ์มีโรคประจาํตวัที�แตกต่างกนัมีผลต่อระดบัการปฏิบตัิพฤติกรรมการดูสุขภาพแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติที� .05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้น  เพศ  ความพอเพียงของรายไดที้�แตกต่างกนัมีผล

ต่อระดบัการปฏิบตัิพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่แตกต่างกนั 

 

คาํสําคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ,   ผูสู้งอาย ุ   

 
Abstract 

This research had aims to (1) study the health care behavior of the elderly in Tha It Sub-

district, Pak Kret District, Nonthaburi Province, (2) study  personal  factors that affect the elderly’s 

health care behavior in Tha It Sub-district, Pak Kret District Nonthaburi. The population used 

answering the questionnaire was the elderly in Tha It Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi 

Province total 343 sample. And the researcher used the data obtained from answering the 

questionnaire to evaluation by computer and using a statistical software. The statistics used in data 

analysis are Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation, Independent sample t-test and 

One-Way ANOVA. 

 The research results were found that 

1. General information found that most of the population are female, aged between 60-69 

years, buddhism, elementary education level or equivalent, marital status, living with spouse, average 

monthly income is in the range of 600 - 5,000 baht, earning less than expenses. The basic income 

comes from government welfare. Additional income received from the person in family. Use the right 
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of treatment, have the right to Universal Health Care Coverage. Moderate health conditions, have 

congenital diseases and getting the most health information from public health personnel. 

2. The level of health care behavior practice in sort from descending order as follows: The 

first is practice of them in the state of illness  had routine practice (  = 1.60, SD = 0.40 ). The second 

is the eating routine practice ( = 1.48,  SD =0.33). The third is stress management often practice (  

= 1.20, SD =0.42). And the lastly is the exercise often practice (  = 0.89, SD= 0.54 ). 

3. The level of health care behavior of elderly in Tha it Sub-district, Pak Kret District, 

Nonthaburi Province found that age, education level, average monthly income and the situation has 

different congenital diseases that affect  level of health  care behavior differently with statistical 

significance at the level .05. As for the personal factors of sex, income sufficiency differently had no 

different effect level of health care behavior.  

 

Keywords: the health  care behavior, elderly 

 
บทนํา 

 แนวโนม้ของประชากรไทยในปี ����   จะกา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายอุยา่งสมบูรณ์ (Complete – 

aged Society)  สงัคมผูสู้งอายเุป็นปรากฏการณ์ที�บ่งบอกถึงภาวะพึ�งพาที�เพิ�มสูงขึ�น ทั�งการพึ�งพาดา้น

เศรษฐกิจและดา้นสุขภาพ จากความเสื�อมถอยของร่างกายในวยัสูงอาย ุทาํใหค้วามสามารถในการดูแล

ตนเองของผูสู้งอายลุดลง นาํมาซึ� งภาวะเสี�ยงและปัญหาสุขภาพจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคเรื� อรังที�ตอ้งการ

ดูแลระยะยาว ตอ้งพึ�งพาผูอื้�นในการดาํเนินชีวิต ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุ

(มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย, ����)  นโยบายระดบัชาติดา้นผูสู้งอายขุองประเทศไทย รัฐ

ใหค้วามสาํคญักบัผูสู้งอายุมาอยา่งต่อเนื�อง  เนื�องจากผูสู้งอายเุป็นบุคคล ที�มีคุณคา่และเป็นส่วนหนึ�ง

ของการพฒันาสังคมจึงจาํเป็นตอ้งมีกระบวนการส่งเสริมและพฒันาใหมี้คุณภาพชีวิตที�ดี   ผูสู้งอายเุป็น

กลุ่มที�มีความเปราะบางและมีปัญหาหลายดา้นส่วนใหญ่เกิดภาวะเสื�อมถอยของร่างกายซึ�งเกิด

พฤติกรรมสุขภาพของตนเองและการกระทาํการแสดงออกการปฏิบตัิกิจกรรมที�ผูสู้งอายริุเริ�มและ

ปฏิบติัดว้ยตนเองอยา่งต่อเนื�อง การดาํรงชีวิตที�ผ่านมาอยา่งต่อเนื�อง ในดา้นการส่งเสริมสุขภาพดา้นการ

ป้องกนัโรค ดา้นการรักษาพยาบาล และดา้นการฟื� นฟูสุขภาพ จนกลายเป็นส่วนหนึ�งในชีวิตประจาํวนั

การที�ผูสู้งอายจุะสามารถดูแลสุขภาพตนเองได ้จึงจาํเป็นที�จะตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในเรื�องการ
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ดูแลสุขภาพตั�งแต่ตอนที�ยงัไม่เจ็บป่วย เพื�อบาํรุงรักษาตนเองให้สมบูรณ์แขง็แรงรู้จกัที�จะป้องกนัตวัเอง

มิใหเ้กิดโรคและเมื�อเจ็บป่วยกรู้็วิธีที�จะรักษาตวัเองเบื�องตน้จนหายเป็นปกติ หรือรู้วา่เมื�อไรตอ้งไปพบ

แพทยห์รือเจา้หนา้ที�สาธารณสุข ดงันั�น ผูสู้งอายจึุงตอ้งมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที�ถูกตอ้งและ

เหมาะสมในดา้นการส่งเสริมสุขภาพ   ดา้นการป้องกนัโรคดา้นการรักษาพยาบาล และดา้นการฟื� นฟู

สุขภาพ  

 จากการสาํรวจประชากรผูสู้งอายุในพื�นที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าอิฐ มีจาํนวน �,��� คน 

ผูสู้งอายใุนตาํบลท่าอิฐ แต่ละช่วงปีจนถึงปัจจุบนัพบว่า ประชากรผูสู้งอายใุนตาํบลมีแนวโนม้เพิ�มมาก

ขึ�นทุกปี (งานทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง) และพบว่าผูสู้งอายมีุปัญหาดา้นสุขภาพ มากกว่าร้อยละ 

�� โดยเฉพาะการเจ็บป่วยดว้ยโรคเรื�อรังที�เป็นปัญหาดา้นสุขภาพที�สาํคญั ไดแ้ก่ โรคความดนัโลหิตสูง 

โรคปวดขอ้และกระดูก โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอมัพาต/อมัพฤกษ ์และความสมบูรณ์ของสุขภาพ

ฟันและสุขภาพช่องปากของผูสู้งอาย ุ ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอายหุรือปัญหาสาธารณสุขของชุมชนจะ

แกไ้ขไดน้ั�นผูสู้งอายตุอ้งมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที�จาํเป็นสาํหรับการส่งเสริมสุขภาพอยา่งพอเพียง 

จึงจะมีสุขภาพที�ดีจากขอ้มูลเบื�องตน้ทาํใหผู้วิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ผูสู้งอายทีุ�อาศยัในตาํบลท่าอิฐ  อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ตอ้งการทราบถึงระดบัการปฏิบตัิ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายดุา้นต่างๆเป็นอยา่งไร และปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัจะมีผล

ต่อระดบัการปฏิบตัิพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายทีุ�แตกต่างกนัหรือไม่ เพื�อหาแนวทางและ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุตั�งแต่การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล การฟื� นฟูสุขภาพผลกระทบ

จากโรคประจาํตวัหรือโรคเรื� อรัง   เพื�อกาํหนดโครงการแผนพฒันาดา้นผูสู้งอายขุององคก์รบริหารส่วน

ตาํบลท่าอิฐให้สอดคลอ้งกบันโยบายระดบัชาติ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ไวด้งันี�  

 1. ศึกษาระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายใุนตาํบลท่าอิฐ   อาํเภอปาก

เกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

 2. ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที�มีผลต่อระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายใุน

ตาํบลท่าอิฐ   อาํเภอปากเกร็ด    จงัหวดันนทบุรี 
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สมมุติฐานการวิจัย 

            เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ความพอเพยีงของรายได ้ ภาวการณ์มีโรค

ประจาํตวั  ที�แตกต่างกนัมีผลต่อระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายใุนตาํบลท่าอิฐ  

อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

1. แนวคดิเกี�ยวกบัผู้สูงอายุ 

            Siripanich (2010) แบ่งผูสู้งอายอุอกเป็น�กลุ่มตามอาย ุและภาวะสุขภาพ 

            �) ผูสู้งอายรุะดบัตน้มีอายรุะหว่าง��-��ปี ระดบันี�สภาวะทางกายภาพและสรีรวิทยายงัไม่

เปลี�ยนแปลงไปมากยงัสามารถช่วยเหลือตนเองไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 

            �) ผูสู้งอายรุะดบักลางมีอายรุะหว่าง��-��ปี ระดบันี�สภาวะทางกายภาพและ สรีรวิทยาเริ�ม

เปลี�ยนแปลงไปแลว้เป็นส่วนใหญ่ ทาํใหก้ารช่วยเหลือตนเองบกพร่องเริ�มตอ้งการช่วยเหลือในบางอยา่ง 

            �)ผูสู้งอายรุะดบัปลายมีอายตุั�งแต่��ปีขึ�นไป ระดบันี�สภาวะทางกายภาพและ สรีรวิทยา

เปลี�ยนแปลงไปอยา่งเห็นไดช้ดับางคนมีความพิการบางคนช่วยเหลือตนเองไม่ไดบ้างอยา่งจาํเป็นตอ้ง

ไดรั้บความช่วยเหลือ        

2. แนวคดิปัจจัยกาํหนดพฤติกรรมสุขภาพ 

      Suwan (2000) พฤติกรรมสุขภาพมีสาเหตุมาจากหลายปัจจยัและมีแนวทางการปฏิบติัที�

แตกต่างกนั โดยมีอิทธิพลจาก � องคป์ระกอบ 

   1) องคป์ระกอบทางดา้นจิตวิทยาเป็นองคป์ระกอบที�อยูภ่ายในจิตใจของบุคคลที�มีผลต่อ 

การเกิดและการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมประกอบดว้ยวุฒิภาวะ การรับรู้ความตอ้งการความเชื�อ ค่านิยม 

ความสนใจ การจูงใจ ความคบัขอ้งใจ  สิ�งเหล่านี�มีอิทธิพลอยา่งมากต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเองของบุคคล 

  2) องคป์ระกอบดา้นสงัคมและวฒันธรรมที�มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพไดแ้ก่ครอบครัว 

กลุ่มบุคคลในสังคมถานภาพทางสังคมและวฒันธรรมซึ�งปัจจยัเหล่านี�ลว้นมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้

พฒันาความคิดความเชื�อและการปฏิบติัตนทางสุขภาพของบุคคลโดยสามารถอธิบายรายละเอียดของ 

องคป์ระกอบไดด้งันี� 
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  ก. ครอบครัวพฤติกรรมสุขภาพบางอยา่งมีอิทธิพลมาจากสถาบนัครอบครัว ซึ�งการปฏิบตัิ

ของบิดามารดาหรือสมาชิกคนอื�นในครอบครัวจะมีผลอยา่งมากต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

ของสมาชิกในครอบครัว 

  ข. กลุ่มบุคคลในสงัคมจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพไดม้าก ในกลุ่มเด็กที�มีอายรุุ่นราว

คราวเดียวกนัมกัจะมีความคิด ความเชื�อและการปฏิบตัิที�คลา้ยๆกนัโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวยัรุ่น พฤติกรรม

สุขภาพที�เขายดึถืออาจจะมีทั�งผลดีและผลเสียต่อสุขภาพ อิทธิพลของกลุ่มจะมีมากหรือนอ้ย ต่อ

พฤติกรรมสุขภาพขึ�นอยูก่บัสัมพนัธภาพหรือการยดึถือของกลุ่ม 

  ค. สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางสงัคมที�แตกต่างกนัของบุคคล ไดแ้ก่ ตาํแหน่งระดบั

การศึกษา ระดบัเศรษฐกิจ จะมีผลทาํให้พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลแตกต่างกนั 

  ง. วฒันธรรมเป็นมรดกทางสังคมที�ครอบคลุมทุกสิ�งทุกอยา่งที�แสดงออกถึงวิถีชีวิตของ

มนุษยใ์นสงัคมใดสงัคมหนึ�ง ขอ้ปฏิบตัิต่างๆที�สืบเนื�องมาจากวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี มีทั�ง

ขอ้ปฏิบติัที�ส่งผลดีและผลเสียต่อสุขภาพสาํหรับตวัผูป้ฏิบติัเอง 

  3) องคป์ระกอบทางดา้นเศรษฐกิจรายไดข้องประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษา 

ซึ�งขณะเดียวกนัก็มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของตนเองอีกดว้ย  

  4) องคป์ระกอบดา้นการศึกษา การศึกษาที�ต่างกนัมีผลต่อความรู้ทศันคติและการปฏิบติั 

ดา้นสุขภาพของประชาชนประชาชนที�มีการศึกษาตํ�า มกัจะมีความรู้ทศันคติและการปฏิบติัดา้นสุขภาพ

ที� ไม่ถูกตอ้งมากกว่าประชาชนที�มีการศึกษาสูง 

  �) องคป์ระกอบทางดา้นการเมืองนโยบายทางการเมืองของประเทศมีผลต่อพฤติกรรม 

สุขภาพทั�งดา้นความรู้ทศันคติและการปฏิบติัเพราะนโยบายของประเทศจะชี�ให้เห็นถึงจาํนวนและความ

เพียงพอของบริการการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขตลอดจนกิจกรรมทางสาธารณสุข 

กฎหมายลว้นส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 

 

3.พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ 

        Pender (2002) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายปุระกอบดว้ยกิจกรรม 6 ดา้นไดแ้ก่ 

  1) ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ เป็นพฤติกรรมที�ผูสู้งอายสุนใจเอาใจใส่สุขภาพตนเองโดยมี

การตรวจร่างกายสมํ�าเสมอ สังเกตอาการเปลี�ยนแปลงต่างๆ ดว้ยตนเองรวมทั�งการไดรั้บบริการจาก 

บุคลากรดา้นสุขภาพ 



   

 437 

  2) กิจกรรมทางกาย เป็นลกัษณะของ การปฏิบตัิกิจกรรมใดๆก็ตาม ที�ทาํใหมี้การ

เคลื�อนไหวร่างกาย  ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย สาํหรับผูสู้งอายทีุ�ออกกาํลงักายไดถู้ก

เหมาะสมจะช่วยใหร่้างกายแขง็แรง 

  3)โภชนาการ เป็นพฤติกรรมการรับประทานอาหารที�ถูกตอ้งเหมาะสมมีประโยชน์และได้

คุณค่าทางดา้นโภชนาการครบถว้น การรับประทานอาหารที�ถูกตอ้งเหมาะสมสูงอายมีุจะช่วยให้ผู ้

สุขภาพที�ดีและมีอายยุืนยาว 

  4) การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เป็นการกระทาํที�แสดงถึงการสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคล

อื�นอยา่งเป็นระบบโดยการติดต่อกบับุคคลในสังคม ทาํใหไ้ดแ้ลกเปลี�ยนความรู้สึกนึกคิดและช่วยเหลือ

ในดา้นต่างๆ จากผูอื้�น 

  5) การพฒันาทางจิตวิญญาณ เป็นความสามารถในการพฒันาศกัยภาพทางดา้นจิตใจของ 

บุคคลที�แสดงออกถึงความเชื�อ ความหวงั การให้อภยั ชีวิตหลงัความตาย รวมถึงการมีจุดมุ่งหมาย ใน

ชีวิตและการปฏิบติักิจกรรมเพื�อใหป้ระสบความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายนั�น 

  6) การจดัการกบัความเครียด เป็นการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ที�ช่วยผ่อนคลายความเครียด

ผูสู้งอายทีุ�ไม่สามารถจดัการกบัความเครียดได ้ส่งผลใหก้ารปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ ไดมี้ประสิทธิภาพ

ลดลง 
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 ตวัแปรอิสระ                                                               ตวัแปรตาม 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

ภาพที�  1.1   แสดงกรอบความคิดในการวิจยั 

 
วิธีดาํเนินการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรคือ ผูสู้งอายทีุ�มีอายตุั�งแต่ 60 ปีขึ�นไป ทั�งเพศหญิงและเพศชายที�มีอาศยัอยูใ่นตาํบล

ท่าอิฐ  อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  ประชากรจาํนวน  2,370   คน กลุ่มตวัอยา่งการศึกษาครั� งนี�

กลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) การกาํหนดขนาดตวัอยา่งจะใชต้ามแนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ Yamane 

Taro, (1973) แทนค่า โดยกาํหนดจาํนวนผูสู้งอายทีุ�มีอายตุ ั�งแต่ 60 ปีขึ�นไป ทั�งเพศหญิงและเพศชายที�มี

อาศยัอยูใ่นตาํบลท่าอิฐ  อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  จาํนวน 10 หมู่บา้น ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย

สถานภาพส่วนบุคคล 

1.1  เพศ  

1.2  อาย ุ 

1.3  ศาสนา 

1.4  ระดบัการศึกษา 

1.5  สถานภาพการสมรส 

1.6  บุคคลที�อยูอ่าศยัดว้ย 

1.7  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

1.8  รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 

1.9   ความเพียงพอของรายได ้

1.10   แหล่งที�มาของรายได ้

1.11  สิทธิการรักษาพยาบาล 

1.12  ภาวะสุขภาพและโรค

ประจาํตวั 

1.13  การไดรั้บขอ้มูลสุขภาพ 

พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนตาํบล 

    ท่าอิฐ อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี        

    จาํนวน   4 ดา้น ไดแ้ก่ 

   1.พฤติกรรมดา้นการรับประทานอาหาร 

   2.พฤติกรรมดา้นการออกกาํลงักาย 

   3.พฤติกรรมดา้นการปฏิบติัตนในภาวะ    

   เจ็บป่วย        

   4.พฤติกรรมดา้นการจดัการความเครียด 
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แบบแบ่งชั�นกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane) ที�ระดบันยัสาํคญั .05 ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 343 คน และใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling) 

Kritpreedaborisut (1997) 

 

2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี� ใชแ้บบสอบถาม โดยสร้างขึ�นจากการทบทวนวรรณกรรมที�

เกี�ยวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  3 ส่วน ดงันี�  ส่วนที� 1ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

เป็นการสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุศาสนา ระดบัการศึกษา  สถานภาพ   บุคคล

ที�อยูอ่าศยัดว้ย จาํนวนสมาชิกในครอบครัว รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ความพอเพียงของรายได ้แหล่งที�มา

ของรายได ้สิทธิการรักษาพยาบาล ภาวะสุขภาพและการมีโรคประจาํตวั การไดรั้บขอ้มูลสุขภาพ 

ประกอบดว้ย ขอ้คาํถามซึ� งเป็นคาํถามปลายปิดจาํนวน 13  ขอ้  ส่วนที� 2 แบบสอบถามเกี�ยวกบัระดบั

การปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายปุระกอบดว้ยขอ้คาํถามทั�งหมดจาํนวน 30 ขอ้ โดย

จาํแนกพฤติกรรมสุขภาพผูสู้งอายอุอกเป็น 4 ดา้น   ส่วนที� 3 เป็นขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอายทีุ�อาศยัในตาํบลท่าอิฐ  อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรีซึ� งเป็นขอ้คาํถามปลายเปิด 

 การตรวจสอบเครื�องมือเพื�อวดัความเชื�อมั�นโดยผูเ้ชี�ยวชาญ 3 คนไดค่้าทดสอบโดยใชสู้ตร

สัมประสิทธิ� แอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach’sAlpha Coefficient) ไดค่้าความเชื�อมั�นของเครื�องมือ

เท่ากบั 0.759 

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3.1.นาํหนงัสือรับรองและแนะนาํตวัผูศ้ึกษาวจิยัจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนยถึ์งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าอิฐ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

เพื�อขอความอนุเคราะห์ 

   3.2 นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าอิฐ ออกหนงัสือไปยงักองต่าง ๆ ภายในองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลท่าอิฐ ขอความร่วมมือจากบุคลากรเพื�ออาํนวยความสะดวกในการจดัเก็บและลงพื�นที�

เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

  3.3ประสานงานกบัเจา้หนา้ที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าอิฐเพื�อนดัหมายกลุ่มตวัอยา่ง

ตามวนัเวลาที�กาํหนด พร้อมชี�แจงวตัถุประสงคใ์นการลงพื�นที�เกบ็รวบรวมขอ้มูล  

 



   

 440 

  3.4   ผูศ้ึกษายดึหลกัพิทกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอยา่งตลอดการดาํเนินการศึกษา   

  3.5  สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งที�สามารถเดินทางมาตอบแบบสอบถามไดข้อใชส้ถานที�บา้นของ

ผูน้าํชุมชน ผูใ้หญ่บา้น อสม.ในพื�นที� ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามประมาณ ��-�� นาที 

ชี�แจงวิธีการตอบแบบสอบถามและเปิดโอกาสให้ซกัถามกลุ่มตวัอยา่งที�อ่านออกเขียนไดท้าํ

แบบสอบถามดว้ยตนเอง  ผูสู้งอายทีุ�อ่านหนงัสือไม่ได ้เขียนหนงัสือไม่ไดห้รือมีปัญหาดา้นสายตา 

ผูด้าํเนินการศึกษาจะอธิบายขอ้มลูเกี�ยวกบัการตอบแบบสอบถามและอ่านรายละเอียดพฤติกรรมสุขภาพ

รายขอ้ โดยนาํคาํตอบของกลุ่มตวัอยา่งลงขอ้มูลในแบบสอบถาม 

               3.6  กลุ่มตวัอยา่งที�มีปัญหาดา้นสุขภาพไม่สามารถเดินทางมาตอบแบบสอบถามไดจ้ะ

ดาํเนินการประสานผ่านเจา้หนา้ที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าอิฐ ผูน้าํชุมชน  ผูใ้หญ่บา้น อสม.ในพื�นที� 

เพื�อจะขอความร่วมมือในการนาํเขา้พื�นที�บา้นของกลุ่มตวัอยา่ง สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งที�อ่านออกเขียนได ้

ใหท้าํแบบสอบถามดว้ยตนเอง  สาํหรับผูสู้งอายทีุ�อ่านหนงัสือไม่ได ้เขียนหนงัสือไม่ได ้หรือมีปัญหา

ดา้นสายตา ผูด้าํเนินการศึกษาจะอธิบายขอ้มูลเกี�ยวกบัการตอบแบบสอบถามและอ่านรายละเอียด

พฤติกรรมสุขภาพรายขอ้โดยนาํคาํตอบของกลุ่มตวัอยา่งลงขอ้มูลในแบบสอบถาม   

  3.7 ดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลในสัปดาห์ที� 3 ของเดือนกนัยายน 2563 วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เป็น

เวลา5 วนั และทาํการตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถามทนัทีเมื�อรับแบบสอบถาม

กลบัคืนจากกลุ่มตวัอยา่ง และรวบรวมขอ้มูลที�ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาประมวลผลขอ้มูล

วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสาํเร็จรูป มาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ

เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test 

และเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งที�มากกว่า 2 กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA เพื�อนาํไปใช้

วิเคราะห์กบัแบบสอบถาม 
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ผลการวจิัย 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายใุนตาํบลท่าอิฐ อาํเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงันี�  

 สรุปผลขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 

59.80   มีอายใุนช่วง  ��-�� ปี ร้อยละ  ��.��   นบัถือศาสนาพุทธร้อยละ 67.10    ระดบัการศึกษาระดบั

ประถมศึกษา/ เทียบเท่าร้อยละ 73.20   สถานภาพสมรสร้อยละ 52.80  อาศยัอยูก่บัคู่สมรสร้อยละ 

41.70  รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนอยูใ่นช่วง 600 –5,000 บาทร้อยละ 74.60  มีรายไดน้อ้ยกว่ารายจ่ายร้อยละ 

81.30  ช่องทางของรายไดพ้ื�นฐานมาจากสวสัดิการของรัฐบาลร้อยละ 97.10   รายไดเ้พิ�มเติมไดรั้บจาก

บุคคลในครอบครัวร้อยละ 38.20  ใชสิ้ทธิการรักษามีสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ร้อยละ 84.00 ภาวะ

สุขภาพระดบัปานกลางร้อยละ 62.70 มีโรคประจาํตวัร้อยละ 81.30 และการไดรั้บขอ้มูลสุขภาพมาก

ที�สุดจากบุคลากรสาธารณสุข ร้อยละ 45.20 

 วตัถุประสงคข์อ้ที� 1 ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงันี�  ลาํดบัที�หนึ� งคือ ดา้นการปฏิบตัิตนในภาวะเจ็บป่วยมีค่าเฉลี�ย (  = 

1.60, SD = 0.40) ปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพประจาํ ลาํดบัที�สองดา้นการรับประทานอาหารมี

ค่าเฉลี�ย ( = 1.48, SD =0.33) ปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพประจาํ ลาํดบัที�สามดา้นการจดัการ

ความเครียดมีคา่เฉลี�ย (  = 1.20, SD =0.42) ปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพประจาํ บ่อยครั� ง และ

ลาํดบัสุดทา้ยดา้นการออกกาํลงักายมีค่าเฉลี�ย (  = 0.89, SD= 0.54 ) ปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

บ่อยครั� ง 

      วตัถุประสงคข์อ้ที� 2  ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที�มีผลต่อระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพของผูสู้งอายใุน  ตาํบลท่าอิฐ  อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี พบว่า  อาย ุ  ระดบัการศึกษา 

รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน และภาวการณ์มีโรคประจาํตวัที�แตกต่างกนัมีผลต่อระดบัการปฏิบตัิพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� .��  ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้น  เพศ  ความพอเพียง

ของรายไดที้�แตกต่างกนัมีผลต่อระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่แตกต่างกนั   
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อภิปรายผล 

 สมมุติฐานขอ้ที� 1 ศึกษาระดบัการปฏิบติัพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพของผูสู้งอาย ุตาํบลท่าอิฐ

อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ในดา้นต่างๆ   เรียงลาํดบัจากระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพมากไปหานอ้ยซึ�งผลการวจิยัพบวา่    ระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ

ดา้นการปฏิบติัตนในภาวะเจ็บป่วยมีคา่เฉลี�ยสูงสุด ลาํดบัที�สองดา้นการรับประทานอาหาร ลาํดบัที�สาม

ดา้นการจดัการความเครียด ลาํดบัสุดทา้ยดา้นการออกกาํลงักาย สามารถอภิปรายผลไดด้งันี� 

  ซึ� งผลการศึกษาพบว่า การที�มีระดบัการปฏิบตัิพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายดุา้นการ

ปฏิบติัตนในภาวะเจ็บป่วยมีค่าเฉลี�ยสูงสุดนั�น ก็ทาํใหเ้ห็นชดัเจนแลว้ว่า เพราะผูสู้งอายใุนตาํบลท่าอิฐมี

โรคประจาํตวัเป็นส่วนใหญ่เมื�อเวลาเจ็บป่วยจะไปรับบริการดา้นการรักษาพยาบาลที�โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล หรือโรงพยาบาลพระนั�งเกลา้เป็นประจาํ ผูสู้งอายจุะใชสิ้ทธิการรักษาพยาบาล

สิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ตามโรงพยาบาลที�ระบุตามสิทธิ ซึ� งการไปรับบริการดา้นสุขภาพในแต่ละ

ครั� งผูสู้งอายจุะไดรั้บขอ้มูลเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตนเมื�อเจ็บป่วยและการดูแลตนเองดว้ยจากเจา้หนา้ที�

สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร และแพทย ์ซึ�งสอดคลอ้งกบั Wotavee (2005) ไดท้าํวิจยัเรื�อง ปัจจยัที�

ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนอาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี ผูสู้งอายจุะไดรั้บขอ้มูลเกี�ยวกบั

การปฏิบติัตนเมื�อเจ็บป่วย และการดูแลตนเองดว้ย ทาํใหผู้สู้งอายเุกิดการเรียนรู้จากขอ้มูลที�ไดรั้บนั�น

และเมื�อตนเองเจ็บป่วยก็จะนาํความรู้นั�นมาเป็นแนวทางในการปฏิบติัและดูแลตนเองเมื�อเจ็บป่วยซึ� ง

สอดคลอ้งกบั Suksomboon, Hermchoyard, Kaenla and Suksomboon (2018) ไดท้าํวิจยัเรื�อง 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายตุามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการวิจยั  ส่วนระดบัการปฏิบติั

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายดุา้นการออกกาํลงักายอยูใ่นระดบัการปฏิบติับ่อยครั� งโดยมีค่าเฉลี�ย

ตํ�าสุดของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ การที�ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่คิดว่าการทาํงานหนกัหรือทาํงานที�จะตอ้ง

ออกแรงคือการออกกาํลงักายซึ�งสอดคลอ้งกบั SripakW, Denpaknun.W, Inprom. M and Taengkliang 

(2019) ไดท้าํวิจยัเรื�อง การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายทีุ�อาศยัอยูใ่นเขตตาํบลถํ�าใหญ่ อาํเภอทุ่ง

สง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซึ�งพฤติกรรมดา้นการออกกาํลงักายของผูสู้งอายปุฏิบติัแค่บางครั� ง เท่านั�น 

สมมุติฐานขอ้ที� 2 ปัจจยัส่วนบุคคลที�มีผลต่อระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ

ผูสู้งอายใุน ตาํบลท่าอิฐ  อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

 จากผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศ ที�แตกต่างกนัมีผลต่อระดบัการปฏิบติั

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที�ไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน กล่าวคือเนื�องจากเขตพื�นที�

ตาํบลท่าอิฐสภาพแวดลอ้มของผูสู้งอายใุนเขตพื�นที�นี� มีลกัษณะชุมชนเป็นชุมชนชานเมือง มีวิถีการ
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ดาํเนินชีวิตในแต่ละวนัเหมือนกนัหมด  และการที�ผูสู้งอายมุีการรับรู้เกี�ยวกบัภาวะสุขภาพของตนเองได้

ดีและถูกตอ้งเหมือนกนัจาก อสม. เจา้หนา้ที�สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล หรือ

โรงพยาบาลพระนั�งเกลา้เป็นประจาํ จะส่งผลใหผู้สู้งอายทุั�งเพศหญิงและเพศชายมีระดบัการปฏิบตัิ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่แตกต่างกนั ซึ�งสอดคลอ้งกบั Wotavee.O. (2005). ไดท้าํวิจยัเรื�อง ปัจจยัที�

ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนอาํเภอบางแพจงัหวดัราชบุรี และMunluan.K. , Kanjanasit, 

Suthipun (2020) ไดท้าํวิจยั เรื�องพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตาํบลบา้นหนองโพรง อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

จากผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอายทีุ�แตกต่างกนัมีผลต่อระดบัการปฏิบติั

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�.05สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน กล่าวคือ 

ความเสื�อมของระบบต่างๆจะทวีความรุนแรงตามอายทุี�มากขึ�นทาํใหเ้กิดความเจ็บป่วยไดง่้ายซึ� งทาํให้

ความสามารถในการดูแลตนเองลดลงและตอ้งพึ�งพาการดูแลตนเองจากสมาชิกในครอบครัวส่งผลต่อ

ระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพสอดคลอ้งกบั Thongkhum (2006) ไดท้าํวิจยัเรื�อง 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุในอาํเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์และ Pratumma (2007) ได้

ทาํวิจยัเรื�อง การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายใุนเขตรับผดิชอบของโรงพยาบาลหลวงพ่อ

เปิ� น  

จากผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัมีผลต่อระดบัการ

ปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

กล่าวคือผูสู้งอายทุี�มีการศึกษาสูงจะมีความรู้ความเขา้ใจสามารถเสาะแสวงหาขอ้มูล และนาํมาพจิารณา 

ตดัสินใจตลอดจนรู้จกัรักษาและดูแลเอาใจใส่สุขภาพตนเองใหแ้ขง็แรงสมบูรณ์ไดดี้กว่าผูที้�มีการศึกษา

ตํ�าสอดคลอ้งกบั Wotavee (2005) ไดท้าํวิจยัเรื�อง ปัจจยัที�ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุน

อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี   Konkaew (2014) ไดท้าํวิจยัเรื�อง พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายทีุ�อาศยั

ใน เขตเทศบาลตาํบลคลองตาํหรุ อาํเภอเมืองชลบุรี Phetsom (2015)ไดท้าํวิจยัเรื�อง พฤติกรรมสุขภาพ

ของผูสู้งอายไุทย  Naksanee (2016)ไดท้าํวิจยัเรื�อง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองใน

กรุงเทพมหานคร และ Munluan, Kanjanasit, Suthipun (2020)ไดท้าํวิจยัเรื�องพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายใุนเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นหนองโพรง อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ 

 จากผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนที�แตกต่างกนัมีผลต่อ

ระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�.�� สอดคลอ้งกบั

สมมติฐาน กล่าวคอืผูสู้งอายทีุ�มีรายไดสู้งจะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีกว่าผูสู้งอายทีุ�มีรายตํ�ารายได้
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เป็นปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวติในดา้นการตอบสนองความตอ้งการขั�นพื�นฐานและ

ความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคล ผูที้�มีเศรษฐกิจดีจะมีโอกาสแสวงหาสิ�งที� เป็นประโยชน์ใน

การดูแลสุขภาพไดดี้กว่าผูที้�มีเศรษฐกิจไม่ดีสอดคลอ้งกบั Wotavee (2005) ไดท้าํวิจยัเรื�อง ปัจจยัที�ส่งผล

ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนอาํเภอบางแพจงัหวดัราชบุรี Phetsom (����)ไดท้าํวิจยัเรื�อง

พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายไุทย  Munluan, Kanjanasit, Suthipun (2020)ไดท้าํวิจยัเรื�องพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นหนองโพรง อาํเภอเมือง จงัหวดั

บุรีรัมย ์

จากผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นความพอเพียงของรายไดที้�แตกต่างกนัมีผลต่อ

ระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที�ไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานกล่าวคือ รายได้

ของผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มาจากสวสัดิการของรัฐบาลเป็นหลกัส่วนรายไดเ้พิ�มเติมมีเพียงเลก็นอ้ยจึงทาํให้

ผูสู้งอายมีุรายไดน้อ้ยกว่ารายจ่าย แต่เนื�องจากระบบสาธารณสุขและนโยบายการรักษาพยาบาลของ

รัฐบาลทาํใหผู้สู้งอายเุขา้ถึงระบบบริการสาธารณสุขไดส้ะดวกทาํใหร้ะดบัการปฏิบติัพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั Konkaew (2014) ไดท้าํวิจยัเรื�อง พฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายทีุ�อาศยัในเขตเทศบาลตาํบลคลองตาํหรุ  อาํเภอเมืองชลบุรี 

 จากผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นภาวการณ์มีโรคประจาํตวัที�แตกต่างกนัมี

ผลต่อระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� .05สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานกล่าวคือ ผูสู้งอายทีุ�รับรู้ว่าตนเองมีโรคประจาํตวั ทาํใหผู้สู้งอายหุมั�นรักษาสุขภาพ เพื�อให้

มีสุขภาพที�แขง็แรง และนาํไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที�ดีและการป้องกนัการเกิดโรค และจะทาํให้มี

สุขภาพที�แขง็แรง อนัจะนาํไปสู่การมีสุขภาพที�เหมาะสมต่อไป สอดคลอ้งกบั Phetsom (2015) ไดท้าํ

วิจยัเรื�องพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายไุทย 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาองคป์ระกอบของตวัแปรและปัจจยัอื�นๆที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพของผูสู้งอาย ุเช่นลกัษณะของครอบครัว ความเชื�อเรื�องสุขภาพ การเขา้ถึงสถานบริการดา้น

สุขภาพ เพื�อจะไดท้ราบถึงปัจจยัต่างๆที�มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายตุ่อไป 

         2. ควรมีการศึกษาเพิ�มเติมในเรื�องปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมพฤติกรรมการแลสุขภาพ

ของผูสู้งอายเุพื�อจะไดห้าแนวทางในการลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดาํเนินเพื�อส่งเสริม
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พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายไุดอ้ยา่งครอบคลุมขึ�น ซึ� งจะช่วยใหผู้สู้งอายเุกิดพฤติกรรม สุขภาพที�ดี 

ส่งผลใหผู้สู้งอายมีุชีวิตที�ยนืยาวโดยปราศจากโรคภยัและความไม่สุขสบายต่างๆ 

          3. ควรมีงานวิจยัเพื�อหารูปแบบการพฒันาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายโุดยการนาํ

ขอ้มูลที�มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพจากการวิจยัครั� งนี� เป็นแนวทางในการวิจยัต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

1. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพดา้นการรับประทานอาหาร ผูสู้งอายใุนตาํบลท่าอิฐส่วนใหญ่ยงั

ชอบรับประทานอาหารที�รสเคม็ ที�ใส่กะทิ ขนมกรุบกรอบ จึงมีขอ้เสนอแนะบุคลากรสาธารณสุขในเขต

พื�นที�เช่น อสม. พยาบาล และแพทย ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ปฏิบติังานเชิงรุกในการให้

ความรู้หลกัการกบัผูสู้งอายทุั�วไปสาํหรับเลือกและเตรียมอาหารสาํหรับผูสู้งอาย ุให้คาํแนะนาํเพื�อใหมี้

การผลกัดนัส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที�พงึประสงคข์องผูสู้งอาย ุหรือจดับอร์ดสุขภาพแนว

ทางการบริโภคอาหารสาํหรับผูสู้งอายทุั�วไป ตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติ ใหมี้ความต่อเนื�องและเป็น

รูปธรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดา้นการรับประทานอาหารของผูสู้งอาย ุส่วนหน่วยงาน

ภาครัฐที�เกี�ยวขอ้ง เช่น กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกบัรณรงคโ์ดยจดัทาํสื�อทางโทรทศัน์

เกี�ยวกบัอาหารและโภชนาการสาํหรับผูสู้งอาย ุ

2. พฤติกรรมดูแลสุขภาพดา้นการออกกาํลงักายผูสู้งอายใุนตาํบลท่าอิฐ ส่วนใหญ่ยงัออกกาํลงั

กายนอ้ย � ครั� งต่อสัปดาห์ ผูสู้งอายเุลือกประเภทของการออกกาํลงักายไม่เหมาะสมกบัภาวะสุขภาพ

และวยั รวมทั�งการเดินทางในระยะสั�นโดยการใชร้ถจกัรยานยนตแ์ทนการเดินและการขี�จกัรยาน มี

ขอ้เสนอแนะ บุคลากรสาธารณสุขในเขตพื�นที�เช่น อสม. พยาบาล และแพทย ์ในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล ปฏิบติังานเชิงรุกในการให้ความรู้อธิบายถึงหลกัปฏิบติัในการออกกาํลงักายและสาธิต

การบริหารร่างกายในผูสู้งอาย ุจดัทาํบอร์ดเกี�ยวกบัประโยชน์ของการออกกาํลงักาย หลกัปฏิบติัในการ

ออกกาํลงักายและการบริหารร่างกายสาํหรับผูสู้งอาย ุท่าการออกกาํลงักายและรูปแบบการออกกาํลงั

กายเพื�อสุขภาพผูสู้งอายเุป็นส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายกุบัการออกกาํลงักายที�เหมาะสมกบัผูสู้งอายใุน

หมู่บา้นหรือลานออกกาํลงักายประจาํหมู่บา้น  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าอิฐควรมีการขบัเคลื�อนใน

เรื�องการส่งเสริมการออกกาลงักายแก่ประชาชนในชุมชนใหม้ากขึ�น เพิ�มสถานที�ออกกาํลงักายมากขึ�น 

โดยประสานความร่วมมือระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�มีพื�นที�ใกลเ้คียง มีการสนบัสนุนดา้น

งบประมาณในการจดักิจกรรมการออกกาํลงักายใหมี้ความหลากหลายเหมาะสมกบัทุกเพศทุกวยั 

กระตุน้ใหป้ระชาชนทั�วไป โดยเฉพาะผูสู้งอายอุอกกาํลงักายมากขึ�นส่วนหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้ง 
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เช่น กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกบัรณรงคโ์ดยจดัทาํสื�อทางโทรทศัน์เกี�ยวกบัหลกัปฏิบติัใน

การออกกาํลงักายและการบริหารร่างกายสาํหรับผูสู้งอาย ุท่าการออกกาํลงักายและรูปแบบการออก

กาํลงักาย 

 
ข้อเสนอแนะเชิงพฒันาและนโยบาย 

1. ควรมีการจดัตั�งโรงเรียนผูสู้งอายใุนเขตพื�นที�ต่างๆทั�วประเทศ   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น

ซึ�งเป็นองคก์รของรัฐที�อยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชน ไดรั้บทราบถึงปัญหาและความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ของ

ประชาชนมากที�สุด  รวมทั�งนโยบายของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นตอ้งมีการเตรียมความ

พร้อมรับมือสงัคมผูสู้งอายทุี�กาํลงัเป็นอยู ่ ระบบการบริหารจดัการเชิงรุกในการส่งเสริมและสนบัสนุน

การให้การสงเคราะห์และดูแลผูสู้งอาย ุโดยบูรณาการ การทาํงานร่วมกบัทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น

ครอบครัว ชุมชน องคก์รต่าง ๆ ทั�งภาครัฐและภาคเอกชนที�ใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาเรียนรู้ตลอด

ชีวิต การพฒันาศกัยภาพของบุคคลอยา่งต่อเนื�อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม และการเขา้ถึง

ขอ้มูลข่าวสารที�เป็นประโยชน์   ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูสู้งอายไุทย 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อ (�) ศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ 

แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (�) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล

กบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ประชากรที�ใช้ใน

การศึกษาได้แก่ ผูท้ี�มีอายุตั� งแต่ �� ปีขึ�นไป ทั� งเพศหญิงและเพศชาย อาศัยอยู่ในพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ 

แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีจาํนวนทั�งสิ�น 127 คน ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้าก

การตอบแบบสอบถามไปทาํการประเมินผลด้วยเครื� องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

สาํหรับสถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) ค่า

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติไคสแควร์ (Chi-Square Tests)  

ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ ��.� และร้อยละ ��.� 

เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง ��-�� ปี คิดเป็นร้อยละ ��.� มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ ��.� มี

ระดบัการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ ��.� ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ร้อยละ ��.� และลกัษณะที�อยูอ่าศยัเป็น

บา้นเดี�ยว ร้อยละ ��.��  1) ระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื�อพิจารณา

ผลของแต่ละดา้นพบว่าทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นจิตใจ 

ดา้นร่างกาย ดา้นสิ�งแวดลอ้ม และดา้นความสัมพนัธ์ทางสงัคม 2) ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
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ส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุพบว่า ผูสู้งอายุในพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ แขวงบ้านช่างหล่อ เขต

บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ที�มี เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ ลกัษณะที�อยูอ่าศยัต่างกนั มี

คุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกนั ส่วนผูสู้งอายทีุ�มี อายตุ่างกนั มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที�ระดบั .��  

 

คาํสําคัญ: คุณภาพชีวิต,  ผูสู้งอาย ุ  

 

Abstract 

 This research had aims to 1)  study the quality of life level of the elderly in Wat Khrut 

community area, Ban Chang Lo Sub-area, Bangkok Noi Area, Bangkok. 2) analyze the relationship 

between personal factors and quality of life of the elderly in Wat Khrut community area, classified by 

personal status. The study population was elderly in Wat Khrut community area, Ban Chang Lo Sub-

area, Bangkok Noi Area, Bangkok total 127 people.  The researcher used the data answering the 

questionnaire to evaluation by computer and using a statistical software. The statistics used for data 

analysis were Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, and Chi-Square Tests. 

 The research results were found that the most of the answering the questionnaire were female 

59.8% and 40.2% were male. The most of them aged between 60-69 years 51.2%. They had marital 

status 52.8% , had primary education level 47.2% , no occupations of 44.1%  and characteristics of 

residence as a single house of 73.23% . 1)  level quality of life of the elderly that overall was the 

moderate level.  When considering the results of each side, it was found that all aspects were at a 

moderate level.  Sorted from descending average was psychological, physical, environmental and 

social relations. 2) The analysis of the relationship between personal factors and the quality of life of 

the elderly was found the elderly in Wat Khrut community area, Ban Chang Lo Sub-area, Bangkok 

Noi Area, Bangkok with sex, marital status, education level, occupation, and place of residence were 

different, but their were no different quality of life. The elderly with different age, different quality of 

life with statistical significance at the level .05. 

 

Keywords: quality of life, elderly 
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บทนํา 

การสูงวยัของประชากรเป็นปรากฏการณ์ที�เกิดขึ�นทั�วโลก ซึ� งเป็นผลมาจากอตัราเกิดที�ลดลง

และผูค้นมีอายุยนืยาวขึ�น ในรอบสิบปีที�ผ่านมาประชากรโลก มีอายุสูงเพิ�มขึ�นอย่างรวดเร็ว ในปี 2018 

ทั�งโลกมีประชากรรวมทั�งหมด 7,633 ลา้นคน และมีประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ�นไปจาํนวน 990 ลา้นคน

คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรทั�งหมด (Foundation of Thai Gerontology Research and Development 

institute, 2018) สาํหรับประชากรผูสู้งอายใุนกลุ่มประเทศอาเซียน คาดว่าในปี 2018 มีประชากรสูงอายุ

คิดเป็นร้อยละ 10 ของจาํนวนประชากรทั�งหมด และกลุ่มประเทศอาเซียนได้กา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายมุา

ตั� งแต่ปี 2018 สําหรับสถานการณ์ของประชากรสูงอายุในประเทศไทยพบว่า ปี 2561 มีประชากร

ผูสู้งอายคิุดเป็นร้อยละ 18 ของประชากรทั�งหมด และจากการคาดการณ์พบว่า ประเทศไทยกาํลงัจะกา้ว

เขา้สู่ “สงัคมสูงอายอุยา่งสมบูรณ”์ (Injaroensak, 1998) 

การเพิ�มขึ�นของประชากรผูสู้งอายุและการเจริญเติบโตของสังคมเมือง เป็นปัจจัยที�กาํหนด

สถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบนั เมืองเกิดการขยายตวั ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้ม ที�อยู่

อาศยั ส่งผลกระทบต่อผูสู้งอาย ุโดยเฉพาะผูสู้งอายุที�ขาดความมั�นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ขาดบุตร

หลานในการดูแล ความเสื�อมของร่างกายตามวยั และความตอ้งการการพึ�งพาจากสังคมในเรื�องบริการ

ทางด้านสุขภาพ (Duangruen, 2019) จากการเพิ�มของจาํนวนประชากรผูสู้งอายุในแต่ละสังคม จึงมี

ความจาํเป็นจะตอ้งเตรียมความพร้อมและใหค้วามสาํคญัต่อความตอ้งการและการสนบัสนุนแก่ผูสู้งอายุ

ในดา้นต่างๆ ทั�งดา้นการดาํรงชีวิตประจาํวนั การส่งเสริมสุขภาพจิตใจ สังคม รายได ้การทาํงาน ที�อยู่

อาศยั ความสัมพนัธ์ในครอบครัวและชุมชน  จากการสํารวจขอ้มูลปัญหาของผูสู้งอายุที�ผ่านมาพบว่า 

ปัญหาผูสู้งอายทีุ�ควรไดรั้บการพิจารณาก็คือ ปัญหาดา้นสุขภาพ ผลจากที�ร่างกายเสื�อมประสิทธิภาพลง

ตามวยัที�เพิ�มขึ�น รองลงมาคือ ปัญหาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ และปัญหาความตอ้งการทางสังคมของ

ผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ ความตอ้งการว่าตนเองเป็นส่วนหนึ� งของกลุ่มหรือสังคม ความตอ้งการการยอมรับและ

ความเชื�อถือจากบุคคลในสังคม การมีสัมพนัธภาพกบัคนอื�น ๆ ปัญหาดา้นครอบครัว (Laohabut, 2014) 

ดงันั�นจะเห็นว่าควรมีการศึกษาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุนดา้นต่างๆ (Lalang, 2013). 

 ลกัษณะของสังคมเมืองทาํให้กรุงเทพมหานครตอ้งเผชิญกบัปัญหาในดา้นการดูแลผูสู้งอายใุน

ดา้นต่าง ๆ ในลกัษณะที�แตกต่างจากพื�นทีอื�น ทั�งปัญหาสภาพแวดลอ้มที�มีมลภาวะ สภาพความแออดั

ของสังคมเมือง และความเครียดในการดาํรงชีวิตประจาํวนั ทาํให้ไม่เอื�อต่อการดูแลผูสู้งอายทุั�งทางกาย 

จิต สังคมที� เหมาะสม และนอกจากนี� ลักษณะครอบครัวแบบครอบครัวเดี� ยว คนวัยแรงงานให้

ความสาํคญักบัการทาํงานหาเลี� ยงครอบครัว ประกอบกบัลกัษณะสังคมเมืองที�มีความเป็นปัจเจกบุคคล
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นิยม ผูค้นในสังคมมีความสัมพนัธ์กันน้อย ไม่เอื�อต่อผูที้�อยู่อาศัยใกล้กนัมีความสัมพนัธ์กันมากนัก 

(Rawisaengsun, 2017) นอกจากนี� ยงัทาํให้บทบาทของครอบครัวและเครือญาติในการร่วมกันดูแล

ผูสู้งอายลุดลง พื�นที�ชุมชนวดัครุฑ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชน

แออดัในเขตเมือง ดังนั�นเพื�อให้ผูสู้งอายุในพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตที�ดี ดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมเมืองไดอ้ย่างมีความสุข จาํเป็นตอ้งศึกษาถึง

การมีคุณภาพชีวิตที�ดีของผูสู้งอาย ุเพื�อที�จะไดห้าแนวทางการพฒันาคุณภาพการดูแลผูสู้งอายุในพื�นที�

ชุมชนวดัครุฑ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร เพื�อรองรับสังคมผูสู้งอาย ุโดยนาํ

ขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์และนาํเสนอแนวทางพฒันาคุณภาพการดูแลผูสู้งอายุในพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ 

แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ในอนาคตต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

 การวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ไวด้งันี�  

�. เพื�อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ แขวงบ้านช่างหล่อ เขต

บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

2. เพื�อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในพื�นที�

ชุมชนวดัครุฑ จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ และลกัษณะที�อยูอ่าศยั 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในพื�นที�ชุมชนวัดครุฑ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร มีระดบัคุณภาพชีวิตปานกลาง 

2. ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ ลกัษณะที�อยูอ่าศยั 

มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ แขวงบา้นช่างหล่อ เขต

บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร           
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ทบทวนวรรณกรรม 

        การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกั ไดด้งันี�  

�. ความสําคัญของคุณภาพชีวิต 

คุณ ภาพชีวิตที� ดีนับ เป็นสิ� งสําคัญและ เป็นจุดหมายปลายทางของบุคคล ชุมชน และ

ประเทศชาติโดยส่วนรวม ประเทศใดหากประชากรในชาติโดยส่วนรวมดอ้ยคุณภาพ แมว้่าประเทศนั�น

จะมีทรัพยากรธรรมชาติที�อุดมสมบูรณ์ซักเพียงใด กไ็ม่อาจทาํให้ประเทศชาตินั�นเจริญและพฒันาให้เท่า

ทนัหรือเท่าเทียมกบัประเทศที�มีประชากรที�มีคุณภาพได ้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที�ประกาศใช้ตั� งแต่วนัที� 24 สิงหาคม 

2550 มีสาระสาํคญัในมาตรา 73, 79 และ 80 ที�กาํหนดให ้รัฐตอ้งสนบัสนุนการนาํหลกัธรรมของศาสนา

มาใช้เพื�อเสริมสร้างคุณธรรมและพฒันาคุณภาพชีวิต (มาตรา 73) ตลอดจนควบคุมและกาํจัดภาวะ

มลพิษที�มีต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน (มาตรา 79) และรัฐต้อง

สงเคราะห์คนชรา ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และผูด้อ้ยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตและพึ�งตนเองได ้

(มาตรา 80) 

Lalang (2013) กล่าวถึง ความสาํคญัของคุณภาพชีวิต ไวด้งันี�  

1. ความสาํคญัของคุณภาพชีวิตระดบัตนเองและครอบครัว คือ การมีร่างกายที� สมบูรณ์แขง็แรง 

มีสุขภาพพลานามยัที�ดี ไม่เจ็บป่วย ทาํให้สามารถลดค่าใชจ่้ายส่วนตน และสามารถประกอบอาชีพการ

งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํใหชี้วติความเป็นอยูดี่ มีครอบครัวที�อบอุ่นไร้ซึ�งปัญหา 

2. ความสาํคญัของคุณภาพชีวิตระดบัสังคมและประเทศชาติ เมื�อประชากรในสังคมมีคุณภาพ

ชีวิตที�ดียอ่มทาํให้คุณภาพชีวิตในสังคมและประเทศชาติดีขึ�นไปดว้ย แต่ทั�งนี� รัฐบาลจะตอ้งมีนโยบายที�

จะเอื�อต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากร เช่น สภาพแวดลอ้ม การศึกษา การประกอบอาชีพ และ

รายไดข้องประชากร เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุปความสําคญัของคุณภาพชีวิต คือ คุณภาพชีวิตที�ดีนั�นเป็นสิ�งสําคญั ที�จะส่งผล

ไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงตวับุคคล หากแต่ยงัส่งผลไปถึงประเทศชาติ การมีคุณภาพชีวิตที�ดี ทั� งทางด้าน 

ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เมื�อมีคุณภาพชีวิตที�ดียอ่มทาํให้สงัคมและประเทศชาติดียิ�งขึ�นไปดว้ย 

2. ทฤษฎเีกี�ยวกับผู้สูงอายุ 

ทฤษฎีเกี�ยวกบัคนชรา 

ความชราหรือเรียกว่า “Gerontology” (ชราวิทยา) ประกอบด้วยการประสานของหลายวิชา 

ไดแ้ก่ ชีววิทยา แพทยศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปรัชญาและเทคโนโลยีต่าง ๆ ร่วมกนั จึง
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มีทฤษฎีต่าง ๆ มากมายที�กล่าวถึงสาเหตุการเปลี�ยนแปลงของแต่ละบุคคลเมื�อเขา้สู่วยัชรา แต่อยา่งไรก็

ตาม ไม่มีทฤษฎีใดโดยเฉพาะที�สามารถอธิบายความเปลี�ยนแปลงของมนุษยไ์ปสู่วยัชราไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

โดยทั�วไปจะแบ่งเป็น � กลุ่มใหญ่ (Department of medical services, Ministry of Public Health. 1999) 

ดงันี�  คือ 

�) ทฤษฎีความชราดา้นชีววิทยา เป็นทฤษฎีที�พยายามอธิบายสาเหตุของความชรา ดงันี�  

(�) ทฤษฎีทางพันธุศาสตร์ (Genetic theory) เชื�อว่า การชราเกิดขึ� นตามพันธุกรรม มีการ 

เปลี�ยนแปลงโครงสร้างอวัยวะบางส่วนของร่างกายคล้ายคลึงกันหลายชั�วอายุคนและลักษณะนั� น 

แสดงออกเมื�ออายมุากขึ�น เช่น ผมหงอก ศีรษะลา้น เป็นตน้ 

(�) ทฤษฎีว่าด้วยคอลลาเจน (Collagen theory) เชื�อว่าสารที� เป็นส่วนประกอบของเนื�อเยื�อ 

กระดูกเพิ�มมากขึ�น และมีการจัดตวักันมากขึ�น ทาํให้ Collagen Fiber หดสั� นเขา้เมื�อถึงวยัชรา ทาํให้

ปรากฏรอยยน่มากขึ�น กระดูกขอ้ต่อจะมองเห็นปุ่ มกระดูกที�ชดัเจน เช่น ที�หวัเข่า  

(�) ทฤษฎีทําลายตนเอง (Autoimmunity theory) เชื� อว่ าความชราเกิดจากร่างกายสร้าง 

ภูมิคุม้กนัปกติน้อยลง พร้อมกบัมีการสร้างภูมิคุม้กนัชนิดทาํลายตวัเองมากขึ�น ร่างกายจึงต่อสู้กบัโรค

หรือสิ�งแปลกปลอมได้ไม่ดี ทาํให้เกิดความเจ็บป่วยง่าย และเมื�อเกิดแลว้ก็มกัจะรุนแรง เป็นอนัตรายต่อ

ชีวติ 

(�) ทฤษฎีความผิดพลาด (Error theory) เชื�อว่า เมื�อมีคนสูงอายมุากขึ�น ยีนจะค่อย ๆ เกิด ความ

ผดิพลาดและความผดิพลาดจะมากขึ�น ๆ จนถึงจุดที�ทาํให้เซลลต์่างๆ ของร่างกายเสื�อม และ หมดอายลุง 

�) ทฤษฎีความชราด้านจิตวิทยา เป็นทฤษฎีที�จะพยายามอธิบายสาเหตุที�ทาํให้ผูสู้งอายุ มี

บุคลิกภาพเปลี�ยนแปลง มี � แนวคิด คอื 

(�) ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality theory) ทฤษฎีนี� กล่าวว่า “ผูสู้งอายุจะเป็นสุขหรือทุกข์ นั�น 

ขึ�นอยูก่บัภูมิหลงั และการพฒันาจิตใจ” ถา้ผูสู้งอายเุติบโตมาในลกัษณะที�ไม่เคยร่วมมือกบัใคร จิตใจคบั

แคบ กม็กัเป็นผูสู้งอายทุี�ไม่มีความสุข 

(�) ทฤษฎีความปราดเปรื�อง (Intelligence theory) ทฤษฎีนี� เชื�อว่าผูสู้งอายทุี�ยงั ปราดเปรื�อง และ

คงความเป็นปราชญอ์ยูไ่ดดี้ดว้ย เป็นผูมี้ความสนใจในสิ�งต่าง ๆ และพยายามเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 

ทฤษฎีระดบัชั�นของอาย ุ(Age Stratification Theory) 

ทฤษฎีระดบัชั�นของอายุไดก้ล่าวถึง อายุเป็นหลกัเกณฑ์สากลที�จะกาํหนดบทบาท สิทธิ หนา้ที�

ของ บุคคล ฯลฯ ซึ� งจะเปลี�ยนไปตามชั� นของอายุ จากอายุหนึ� งไปสู่อีกอายุหนึ� ง ทฤษฎีของ Riley, 

Johnson, Foner, Clausen, & Cohn (1972) ได้ศึกษาถึง ความสัมพนัธ์ทางสังคมที�เกิดภายในกลุ่มอาย ุ
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และระหว่างชั�นอายุที�แตกต่างกนัของผูสู้งอาย ุทั�งทางตรงและทางออ้ม ทั�งนี�  ทางตรง เช่น อายทีุ�จะตอ้ง

ทาํบัตรประจําตัวประชาชน อายุที� มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั� ง ฯลฯ ทางอ้อม เช่น การที�สังคม

กาํหนดบทบาทที�เหมาะสมในแต่ละช่วงวยัอาย ุเช่น วยัหรืออายทีุ�เหมาะสมสาํหรับการเลือกคู่ครอง เป็น

ตน้ 

Miller (1982) ไดแ้บ่งระดบัชั�นของผูสู้งอายไุวเ้ป็น � ช่วง คือ ผูสู้งอายรุะยะเริ�มตน้ (Young old) 

อาย ุ�� - �� ปี ผูสู้งอายรุะยะกลาง (Middle-old) อาย ุ�� - �� ปี และ ผูสู้งอายรุะยะสุดทา้ย (old-old) อาย ุ

8� ปีขึ�นไป 

Injaroensak (1998) ไดก้ล่าวถึง การที�บุคคลจะเขา้สู่วยัสูงอายนุั�น เกิดจากสภาวะสุขภาพกายกบั

สภาพของการเปลี�ยนแปลงเมื�อมีอายเุพิ�มขึ�นไว ้� ประการ ดงันี�  

�. ความสูงอายโุดยทั�วไป (Universal Aging) เป็นสภาพการมีอายุเพิ�มขึ�น ซึ� งเกิดขึ�นในร่างกาย

ของคนทุกคน หรือของสตัวทุ์กๆ ตวั เมื�อมีชีวติที�ยนืยาวเพียงพอ 

�. ความสูงอายุจากภายใน (Intrinsic Aging) เป็นสภาพการมีอายุเพิ�มขึ� น ซึ� งเกิดจากปัจจัย

ภายในร่างกาย ไม่รวมปัจจยัที�เกิดจากสิ�งแวดลอ้มภายนอก 

�. ความสูงอายตุามพฒันาการ (Progressive Aging) เป็นกระบวนการของการมีอายุเพิ�มขึ�น ซึ� ง

เกิดขึ�นอย่างต่อเนื�องตั�งแต่ระยะแรกของชีวิต ขบวนการนี� จะเกิดขึ�นเร็วมาก เมื�อร่างกายผ่านระยะความ

เป็นผูใ้หญ่ไปแลว้ เป็นผลให้ร่างกายไวต่อโรค 

�. ความสูงอายุจากการเสื� อม (Deterioration Irreversible Aging) หมายถึง สภาพการมีอายุ

เพิ�มขึ�นเป็นผลทาํให้ร่างกายเสื�อมสภาพลงและถูกทาํลาย ไม่สามารถคืนสู่สภาพปกติได ้
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 

ผูว้จิยัไดน้าํตวัชี�วดัขององคก์ารอนามยัโลกชุดแปลภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI)                

                                   ตวัแปรตน้                                                                  ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ที�มา : (The WHOQOL Group, 1995) 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

       1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรคือ ผูที้�มีอายุตั�งแต่ �� ปีขึ�นไป ทั� งเพศหญิงและเพศชาย อาศยัอยู่ในพื�นที�ชุมชนวดั

ครุฑ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีจาํนวนทั� งสิ�น 127 คน จากจํานวน

ประชากรทั�งหมด 2,200 คน กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการศึกษาครั� งนี�  ผูศึ้กษาใช้กลุ่มตัวอย่างจากจาํนวน

ประชากรผูสู้งอายทุั�งหมดในพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

ซึ�งมีจาํนวน 127 คน  

        2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมือ โดยสร้างขึ�นจากการ

ทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  � ส่วน ดงันี�  ส่วนที� � ขอ้มูลลกัษณะ

ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และลกัษณะที�อยู่อาศยั มีขอ้คาํถาม

จาํนวน 7 ขอ้  ส่วนที� � เป็นแบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค์การอนามยัโลกชุดย่อฉบบัภาษาไทย 

(WHOQOL-BREF-THAI) แปลเป็นภาษาไทยโดย Mahanirunkul and other, (1997) มีขอ้คาํถามจาํนวน 

26 ขอ้ ประกอบดว้ยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต � ดา้น ส่วนที� 3 เป็นขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัคุณภาพ

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนวัด

ครุฑ แขวงบ้านช่างหล่อ  เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานคร  

1. ดา้นร่างกาย 

2. ดา้นจิตใจ 

3. ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม 

4. ดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

�. ลกัษณะที�อยูอ่าศยั 
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ชีวิตของผูสู้งอายใุนพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ� งเป็น

ขอ้คาํถามปลายเปิด 

 การตรวจสอบเครื� องมือเพื�อวดัความเชื�อมั�นโดยผูเ้ชี�ยวชาญ � คน โดยใชสู้ตรสัมประสิทธิ� แอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเชื�อมั�นของเครื�องมือเท่ากบั .83  

        �. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

3.1 ดําเนินการขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ถึงผูอ้าํนวยการเขตบางกอกน้อยและหัวหน้าชุมชนวดัครุฑ เพื�อขอความ

อนุเคราะห์ในการเขา้เก็บขอ้มูล  

3.2 ประสานงานกับหัวหน้าชุมชนวดัครุฑเพื�อนัดหมายกลุ่มตัวอย่าง นัดวนัเวลาเพื�อชี� แจง

วตัถุประสงคใ์นการลงพื�นที�เกบ็รวบรวมขอ้มูล  

3.3 ผูศ้ึกษายดึหลกัพิทกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอยา่งตลอดการดาํเนินการศึกษา  

3.4 ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลกบัผูสู้งอายใุนพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ โดยขอใชส้ถานที�ห้องโถง

ของวดัครุฑสาํหรับการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง ขอความร่วมมือกลุ่มตวัอย่างในการตอบ

แบบสอบถามประมาณ 30-45 นาที ชี�แจงวิธีการตอบแบบสอบถามและเปิดโอกาสใหซ้กัถาม  

3.5 นาํแบบสอบถามที�ไดรั้บคืนใส่ซอง และกล่าวขอบคุณกลุ่มตวัอยา่ง  

3.6 กลุ่มตวัอยา่งที�ไม่สามารถเดินมายงัสถานที�ที�จดัเตรียมไวใ้ห้ ผูศ้ึกษานาํแบบสอบถามไปให้

กลุ่มตวัอยา่งทาํที�บา้นพร้อมประธานชุมชนวดัครุฑ  

3.7 ดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลในสัปดาห์ที� 3 ของเดือนกนัยายน 2563 วนัจนัทร์-วนัเสาร์ และทาํการ

ตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถามทนัทีเมื�อรับแบบสอบถามกลบัคืนจากกลุ่มตวัอยา่ง 

และรวบรวมขอ้มูลที�ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

         �. การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั� งนี� วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิ ติ  ซึ� งมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี�   วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค้่าความถี� (Frequency) 

และ ค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคคลโดยเสนอตารางประกอบการ

บรรยาย วิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ โดยใช้การหาค่าความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี�ย (x̄)  และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในการอธิบายลกัษณะคุณภาพชีวิตของ

ผูสู้งอาย ุโดยเสนอตารางประกอบการบรรยาย  ใชส้ถิติ Chi-Square Tests ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
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ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ แขวงบา้นช่างหล่อ เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยจาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

ลกัษณะที�อยูอ่าศยั โดยเสนอตารางประกอบการบรรยาย 

 

ผลการวจิัย 

 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอก

นอ้ย กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงันี�  

 สรุปผลข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ� งประกอบด้วย เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และลกัษณะที�อยูอ่าศยั พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมากกว่าครึ� ง

คิดเป็นร้อยละ 59.8 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 40.2 เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง ��-�� ปี คิดเป็น

ร้อยละ ��.� มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ��.� มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ ��.� ไม่ได้

ประกอบอาชีพ ร้อยละ ��.� ลกัษณะที�อยูอ่าศยัเป็นบา้นเดี�ยว ร้อยละ ��.�� 

วตัถุประสงค์ขอ้ที� 1 ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ แขวง

บา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง (x̄ = 3.10) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีคุณภาพชีวิตดา้นจิตใจมากที�สุด ( x̄ = 

3.37) รองลงมาคือคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย (x̄ = 3.08) คุณภาพชีวิตด้านสิ� งแวดล้อม (x̄ = 3.05) และ

คุณภาพชีวิตดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม (x̄ = 2.71) 

วตัถุประสงคข์อ้ที� �  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลด้านอื�น

พบว่า เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และลกัษณะที�อยูอ่าศยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบั

คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั .�� ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
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อภปิรายผล 

สมมติฐานที� �. ระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ แขวงบา้นช่างหล่อ เขต

บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตปานกลาง  

สามารถอภิปรายผลได้ดงันี� 

จากการศึกษาพบว่าในระดบัคุณภาพชีวิตในภาพรวมของผูสู้งอายุในพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ แขวง

บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย มีระดับคุณภาพชีวิตปานกลาง มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 3.10 ซึ� งตรงกับ

สมมติฐานที�ตั� งไว ้สอดคล้องกับการศึกษาของ Na Rath, (2012). เรื� อง คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุใน

เทศบาลเมืองหนองปรือ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี ซึ� งพบว่า ผูสู้งอายมีุทศันคติเกี�ยวกบัคุณภาพชีวิต

โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Laotong, 

(2012). ที�ทาํการศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนเทศบาลตาํบลเกาะสีชงั อาํเภอเกาะสีชงั จงัหวดั

ชลบุรี พบว่าระดบัคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.22 และเช่นเดียวกบั

ผลการศึกษาของ Sordsong, (2018).  ที�ท ําการศึกษา คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� ซึ� งอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั ทาํให้สามารถอธิบายได้

ว่า ผูสู้งอายุที�อาศยัอยูใ่นพื�นที�เขตเทศบาลหรือพื�นที�ชุมชนเมืองมีระดบัคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับ

ปานกลางอาจเนื�องมาจากการที�ในพื�นที�เขตเทศบาลหรือชุมชนเมืองมีสิ�งอาํนวยความสะดวกในด้าน

ต่างๆ และเช่นเดียวกันกับผู้สูงอายุในพื�นที� ชุมชนวัดครุฑ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร ที�ในพื�นที�มีทั� งสถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ ร้านคา้ที�หลากหลาย ตลาดสด 

หา้งสรรพสินคา้ วดั การคมนาคมขนส่งมีทั�งทางเรือและทางบก ที�ทาํให้เกิดความสะดวกสบาย ในทุกๆ

ดา้น จึงส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวติของผูสู้งอายไุด ้  

สมมติฐานที� 2 ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

ลกัษณะที�อยูอ่าศยั มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ แขวงบา้น

ช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร  

อาย ุมีความสัมพนัธ์กบัระดับคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ แขวงบ้านช่าง

หล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสาํคญัที�ระดับ .�� ผลการศึกษานี� สอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ Kongthongม (2011)  เรื� อง คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ: กรณีศึกษาชุมชนริมทางรถไฟ

ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา และผลการศึกษาของ Imarbม (2020) เรื� อง คุณภาพ

ชีวิตของผู ้สูงอายุ อ ําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุ รี พบว่า การเปรียบเทียบโดยจําแนกตามอายุ มี
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ความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายแุตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� ที�เป็น

เช่นนี� อธิบายได้ว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับอายุที�มากขึ� น เนื�องจากผล

การศึกษาพบว่า ผูสู้งอายทีุ�มีอาย ุ�� ปีขึ�นไป มีระดบัคุณภาพชีวิตตํ�าที�สุด ซึ� งตํ�ากว่าผูสู้งอายทีุ�มีอาย ุ��-

�� ปี และ ��-�� ปี ตามลาํดับ อธิบายได้ว่า เมื�อมีอายุที�เพิ�มขึ�นจะทาํให้ผูสู้งอายุมีการเปลี�ยนแปลง

ทางด้านร่างกาย มีการเสื�อมถอยของร่างกาย กล่าวคือระบบต่างๆ ในร่างกายมีการทาํงานเสื�อมถอยลง 

นอกจากนี� ยงัมีการเปลี�ยนแปลงดา้นจิตใจ อารมณ์เปลี�ยนแปลงง่าย กลวัถูกทอดทิ�ง ขาดความมั�นใจใน

ตนเอง  

ส่วนผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอื�นพบว่า เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และลักษณะที�อยู่อาศยั ไม่มีความสัมพนัธ์กับระดับคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ 

แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัที�ระดับ .�� ไม่เป็นไปตาม

สมมุติฐาน 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเรื� อง คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ แขวงบา้นช่างหล่อ เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพชีวิตด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม เป็นด้านที�มีค่าเฉลี�ย

คุณภาพชีวิตนอ้ยที�สุด (x̄  = �.��) เพื�อใหก้ารศึกษาในครั� งนี� เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตของผูสู้งอายใุนพื�นที�ชุมชนวดัครุฑ และชุมชนใกลเ้คียงที�มีบริบทใกลเ้คียงกนัที�สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ได ้ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะ ดงันี�    

            1) ควรส่งเสริมให้ผูสู้งอายุตรวจสุขภาพประจาํปี ส่งเสริมการออกกาํลงักาย เช่น จัดตั� งชมรม

ออกกาํลงักาย สนบัสนุนอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ โดยจดัหาลานออกกาํลงักายในบริเวณชุมชน 

            2) ควรจัดกิจกรรมนันทนาการในโอกาสต่าง ๆ เช่น วนัผูสู้งอายุ กิจกรรมเขา้วดัฟังธรรมเป็น

ประจาํทุกปี เพื�อให้ผูสู้งอายุได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กนั ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูสู้งอายุ จัดตั� ง

ชมรมผูสู้งอาย/ุชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื�อใหไ้ดม้ีโอกาสในการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น  

ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั 

            3) เสนอให้มีการจัดตั� งโรงเรียนผูสู้งอายุในชุมชนวดัครุฑ ซึ� งโรงเรียนผูสู้งอายุเป็นอีกรูปแบบ

หนึ�งของการจดักิจกรรมที�ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพฒันาทกัษะและการศึกษาตามอธัยาศยัของ

ผูสู้งอาย ุกิจกรรมของโรงเรียนผูสู้งอายจุะเป็นเรื�องที�ผูสู้งอายสุนใจและมีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิต 
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ช่วยเพิ�มพูนความรู้ ทกัษะชีวิตที�จาํเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ขณะเดียวกนั

กเ็ป็นพื�นที�ของผูสู้งอายทุี�จะไดแ้สดงศกัยภาพโดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ที�สั�งสมแก่บุคคล

อื�นเพื�อสืบสานภูมิปัญญาใหค้งคุณคา่คู่กบัชุมชน 

              4) ควรส่งเสริมกิจกรรมฝึกอาชีพให้กบัผูสู้งอายทีุ�ยงัสามารถทาํงานได้ช่วยเหลือตนเองได ้ใน

การประกอบอาชีพเพื�อเพิ�มรายไดใ้นการเลี� ยงชีพ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม ้การทาํผลิตภณัฑ์แฮนด์เมด 

การเยบ็ปักถกัร้อย การจดัทาํของที�ระลึกของชุมชน ฯลฯ 

             5) ผูสู้งอายคุวรมีสิ�งอาํนวยความสะดวก ความปลอดภยัจากสิ�งแวดลอ้ม เช่น มี ไฟฟ้าส่องสว่าง

บริเวณถนนในชุมชนอยา่งทั�วถึง มีกลอ้งวงจรปิดบริเวณจุดต่างๆ ในชุมชน มีการปรับ ถ น น ภ า ย ใ น

ชุมชนใหเ้ลียบเพื�อสะดวกต่อการเดินของผูสู้งอาย ุรวมถึงเมื�อใชร้ถเขน็ผูสู้งอาย ุ

            6) หน่วยงานดา้นสาธารณสุขในพื�นที�ควรสํารวจผูสู้งอายใุนทุกชุมชนดา้นสุขภาพพื�นฐานจดัทาํ

โครงการอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุ เพื�อช่วยเหลือผูสู้งอายุที�ไม่สามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้ในการ

ดาํเนินชีวิต จดัสรรงบประมาณวสัดุ อุปกรณ์ ที�จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตให้แก่ผูสู้งอายุที�มีฐานะยากจน 

และไม่สามารถเดินไดด้ว้ยตนเอง เช่น รถเขน็ ไมเ้ทา้ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

                1) ควรมีการศึกษาปัจจยัอื�นๆ ที�มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ เช่น ความเครียด ความรู้ใน

การดูแลสุขภาพตนเองเบื�องต้น รายได้ ภาระหนี� สิน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และการมีโรค

ประจาํตวั เป็นตน้ เพื�อนาํมาเป็นแนวทางในการพฒันางานดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่อไป          

                2) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื�อศึกษากลุ่มตวัอย่างแบบเจาะลึกในเรื�องความคิดเห็นของ

ผูสู้งอายุต่อความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื�อให้ได้ข้อมูลในวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผูสู้งอายตุามความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง  

                3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในชุมชนอื�นในบริเวณแขวงบา้นช่างหล่อ เพื�อให้

ทราบขอ้มูลที�หลากหลายและเป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุ
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บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อ (1) ศึกษาระดบัความสุขในการทาํงานของบุคลากรสาํนกังาน

ที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี และ (2) ศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อความสุขในการทาํงาน

ของบุคลากรสาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี          

 ประชากรที�ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งชั�วคราว และพนกังานจา้งเหมาที�

ปฏิบติังานประจาํสาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน 123 คน โดยในการ

วิจยัครั� งนี�  ผูศ้ึกษาวิจยัใชจ้าํนวนประชากรทั�งหมดในการศึกษาวจิยั แยกเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน � คน และ

บุคลากรผูป้ฏิบติังาน จาํนวน 116 คน  

 วิธีการเก็บขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม ทาํการประเมินผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ (1) สถิติเบื�องตน้ (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถี� ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื�อวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวั (Independent-Sample t-test) การ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรมากกว่า 2 ตวั (ค่าเอฟ  F-Test) โดยการวิเคราะห์   ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว  (One-Way ANOVA)  เพื�อเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของระดบัความคิดเห็น กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นราย

กลุ่มจะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายกลุ่มเป็นรายคู่ โดยใช ้LSD การหาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปรเชิงปริมาณ 2 ตวั  ใชก้ารวิเคราะห์สัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation 
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Coefficient) การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ คือ การหาความเที�ยงตรงดา้นเนื�อหา ผูศึ้กษาวจิยัไดน้าํ

เครื�องมือที�สร้างขึ�นทั�งฉบบัเสนอต่ออาจารยท์ี�ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ หลงัจากอาจารยที์�ปรึกษาและ

ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบใหค้ะแนนเสร็จ ผูศึ้กษาวิจยัจะทาํการรวบรวมคะแนนที�ไดท้ั�งหมด       หาคา่

ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัประเด็นหลกัของเนื�อหาตามโครงสร้าง โดยถือเกณฑค์วาม

สอดคลอ้งตอ้งอยูร่ะหว่าง �.��-�.�� (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, ����, หนา้ ���-���) ซึ� งผลการ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือที�ได ้มีค่าอยูที่� �.�� การหาความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม ผูศึ้กษาวิจยั

ไดน้าํเครื�องมือที�ผา่นการตรวจสอบความเที�ยงตรงตามเนื�อหา นาํไปทดสอบ (Pre-Test) กบักลุ่มบุคคลที�

มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มประชากร จาํนวน �� ชุด โดยการทดสอบกบับุคลากรของสํานกังานที�ดิน

และสาขาในพื�นที�จงัหวดัราชบุรี เพื�อตรวจสอบความเหมาะสมและภาษาที�ใช ้แลว้นาํขอ้มูลที�ไดม้า

วิเคราะห์หาความเชื�อมั�น โดยวิธีหาสัมประสิทธิ� แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

โดยถือเกณฑส์ัมประสิทธิ� แอลฟาตอ้งไม่ตํ�ากว่า �.�� ซึ�งผลการหาความเชื�อมั�นที�ได ้มีค่าอยูที่� 0.953  

  ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที�ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายมุากกว่า 20-30 ปี                              

และอายมุากกว่า 50 ปีขึ�นไป มีสถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นบุคลากรประเภท

ขา้ราชการ มีระยะเวลาการทาํงานมากกว่า 10 ปีขึ�นไป มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนตํ�ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 

บาท และมีภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว ผลการศึกษาระดบัความสุขในการทาํงานของบุคลากร

สาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ

ระดบัความสุขในการทาํงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อจาํแนกเป็นรายดา้น   พบว่ามีความคิดเห็น อยู่

ในระดบัมาก ทั�ง � ดา้น โดยมีคา่เฉลี�ยสูงสุดคือ ความพึงพอใจในงาน รองลงมาคือ ความกระตือรือร้นในการทาํงาน 

และความรื�นรมยใ์นงาน ตามลาํดบั  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัพื�นฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

ประเภทบุคลากร ระยะเวลาการทาํงาน รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน และภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว 

แตกต่างกนั ส่งผลต่อความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างกนั และผลการศึกษาพบอีกว่า บุคลากรมีความ

คิดเห็นเกี�ยวกบัปัจจยัจูงใจในการทาํงานที�ส่งผลต่อความสุขในการทาํงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 

เรียงลาํดบัคือ ความรักในงาน ความสาํเร็จในงาน การติดต่อสัมพนัธ์ ความรับผดิชอบความยอมรับนบั

ถือ ลกัษณะงาน ความกา้วหนา้ในงาน และบุคลากรมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัจจยัค ํ�าจุนที�ส่งผลต่อ

ความสุขในการทาํงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัคือ สัมพนัธภาพระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและ

เพื�อนร่วมงาน วิธีการบงัคบับญัชา นโยบายและการบริหาร สภาพการทาํงาน เงินเดือนและค่าตอบแทน 

โดยปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ�าจุนในการทาํงานส่งผลในทิศทางเดียวกนักบัความสุขในการทาํงานของ
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บุคลากร กล่าวคือ เมื�อปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ�าจุนในการทาํงานเพิ�มขึ�นจะส่งผลใหค้วามสุขในการ

ทาํงานของบุคลากรเพิ�มขึ�น ตามไปดว้ย  

 

คาํสําคัญ: ปัจจยัจูงใจที�ส่งผลต่อความสุขในการทาํงาน, ปัจจยัคํ�าจุนที�ส่งผลต่อความสุขในการทาํงาน 

    ความสุขในการทาํงาน 

 

Abstract 

This research aims to (1) to study the level of happiness in work of Provincial Land Office 

personnel and branches in Kanchanaburi Province and (2) to study the factors affecting the happiness 

of work of Provincial Land Office personnel and branches in Kanchanaburi Province.  

 The study population was government officials, government employees, temporary worker and 

contractors. They are working at the Provincial Land Office and branches in Kanchanaburi Province of 

123 people. In this research, the researcher used the total population separated into 7 executives and 

116 operational personnel.  

 Data collection method used questionnaires. Do an evaluation with a computer by software. 

The statistics used in data analysis are (1) Descriptive Statistics, including frequency, percentage, 

mean and standard deviation. (2) Inferential statistics for relationship analysis, including independent 

- Sample t-test, F-Test by analyzing one-way ANOVA to compare the mean of the comment level. In 

the case of founded that differences individual group were analyzed by LSD, and the finding for 

relationship between two quantitative variables was used to analyze the Pearson Correlation 

Coefficient. The instrument quality audit is to determine content integrity. The researcher had 

presented the instrument that have been created in the entire edition and presented them to the 

advisors and experts. After they checked and rated, the researcher compiled all the scores to 

determine the consistency index of the question and the main subject of the structured content by 

using compliance  criteria must be between 0.66-1.00 (Luan Saiyot and Angkana Saiyot, 1996, page 

248-249.) The quality inspection result of the instrument was 0.85. Finding the reliability 

questionnaire, the researcher had tested the instrument for the validity according to the content to test 

(Pre-test) with group of person which were similar to the population by used 30 instruments and 
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testing with the personnel of the land office and branches in Ratchaburi province to determine the 

appropriateness and language used and to analyze the data for reliability by finding Alpha Coefficient 

of Cronbach by Alpha Coefficient must not be less than 0.70. The result was a sentiment of 0.953. 

 The study found that the most personnel answering the questionnaire were female, over 20-

30 years and more than 50 years, marital status, education of bachelor's degree, government officials, 

a period of work for more than 10 years, monthly income less than or equal to 15,000 baht, and were 

family responsibilities. 

The results of the study on the level of happiness in work of Provincial Land Office 

personnel and branches in Kanchanaburi province found that the respondents had opinions on the 

overall level of happiness at work in strongly agree. When classified by each side, it was found that 

opinions were at strongly agree in all 3 aspects, with the highest average being followed by job 

satisfaction, the enthusiasm for work, and enjoyment in the work respectively. 

That the basic personal factors were sex, age, status, education level, personnel type, period 

of work, monthly income. The duty of family responsibility is different; affecting the happiness in 

work is no different. Moreover, the result of study also found that personnel have opinions about the 

motivation factor of work to affect happiness of work on the overall is a strongly agree. Sort of: love 

in work, success in work, communication, responsibility, respect, job description, job progress and 

personnel have opinions about the supporting factors for affecting overall happiness in work is a 

strongly agree. Sort of: relationship between supervisors and colleagues, methods of command, 

policy and administration, working conditions, salary and compensation. The incentives factor and 

supporting factor of work had a similar way effect on the happiness in work of personnel. That is 

when incentives factor and supporting factor increase, work will be result in increased happiness in 

work of personnel as well.   

 

Keywords: the motivation factor of work to affect happiness of work, the supporting factors for  

      affecting overall happiness of work happiness in work, happiness in work. 
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บทนํา 

 องคป์ระกอบของความสุขในการทาํงานจะตอ้งเริ�มตน้จากตวับุคคลและครอบครัว เช่น การมี

สุขภาพที�ดี การพกัผ่อนที�เพียงพอจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาในดา้นสุขภาพ ดา้นรายไดแ้ละค่าครอง

ชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั และสาํหรับการมีครอบครัวที�อบอุ่นสามารถสร้างความเชื�อมั�นและเป็น

แรงผลกัดนัการทาํงานให้ประสบความสาํเร็จ ส่วนอีกองคป์ระกอบหนึ�งที�สาํคญัไม่แพก้นัก็คือ ดา้น

สงัคมการทาํงาน เช่น ความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัในการทาํงาน ผูบ้ริหารและสมาชิกในหน่วยงาน มีความ

เขา้ใจกนัดี การช่วยเหลือเกื�อกูลกนั การสร้างความเชื�อมั�นในการทาํงาน การมีระบบสอนงานที�ดี สิ�งที�

กล่าวนี�จะส่งผล   ต่อประสิทธิภาพของงานทั�งสิ�น สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการจูงใจดว้ยสองปัจจยัของเฮอร์

ซเบิร์ก ซึ� งกล่าวว่า การจูงใจนั�นประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัจูงใจ สามารถแบ่งไดเ้ป็น ความสาํเร็จของ

งาน การไดรั้บการยกยอ่งชมเชย ลกัษณะของงานความรับผิดชอบ โอกาสกา้วหนา้และไดรั้บการพฒันา 

และปัจจยัที�สองคือ ปัจจยัค ํ�าจุน หรือปัจจยัการบาํรุงรักษา แบ่งไดเ้ป็น นโยบายและการบริหารงาน การนิเทศ

งานความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล สภาพการทาํงาน เงินเดือนและผลประโยชน์เกื�อกูล สถานภาพ และความ

มั�งคง  

จากขอ้มูลดงักล่าวจึงพอสรุปโดยสงัเขปไดว้่า ความสาํเร็จของงานที�มีคุณภาพยอ่มขึ�นอยูก่บั

การจูงใจและความสามารถของตวับุคคล การจูงใจในการทาํงานเป็นการกระตุน้ใหม้นุษยแ์สดง

พฤติกรรมที�พงึประสงคต์ามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้และสอดคลอ้งกบัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ที�ว่า มนุษย์

จะเกิดความพงึพอใจไดเ้มื�อมนุษยมี์ความสุข ไดรั้บเกียรติ ความไวว้างใจ และไดรั้บผลประโยชน์ตาม

ความเหมาะสม 

สาํนกังานที�ดินจงัหวดักาญจนบุรีและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี เป็นหน่วยงานหนึ�งที�ให้

ความสาํคญัแก่บุคลากรในการพฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ ทั�งนี� เนื�องจากสภาพการณ์ในปัจจุบนักาํลงั

เปลี�ยนแปลงกา้วเขา้สู่ความเป็นประเทศไทย �.� ที�แนวทางการทาํงานถูกเปลี�ยนไปจากการทาํงานเชิง

รับเป็นการทาํงานเชิงรุก ประกอบกบัปริมาณงานมีเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ในขณะที�ปริมาณบุคลากรยงัคง

มีอยูเ่ท่าเดิม ทั�งตอ้งปฏิบตัิงานดว้ยความถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลา เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวก และสร้าง

ความพงึพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

ดงันั�น ผูศึ้กษาวิจยัซึ� งเป็นบุคลากรที�ปฏิบตัิงานอยูใ่นสาํนกังานที�ดินสาขาในพื�นที�จงัหวดั

กาญจนบุรี จึงสนใจศึกษาวิจยั เรื�อง ปัจจยัที�ส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรสาํนกังานที�ดิน

จงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี เพื�อทราบระดบัความสุขในการทาํงานของบุคลากร ทราบ

ถึงปัจจยัที�ส่งผลให้บุคลากรสาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรีมีความสุขในการ
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ทาํงาน และสามารถนาํขอ้มูลที�ไดรั้บจากการวิจยัมาวางแผนกลยทุธ์ดา้นบุคลากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

แก่องคก์ร ซึ� งบุคลากรจะไดรั้บการตอบสนองในดา้นต่าง ๆ ที�ตรงจุด และมีความสุขในการทาํงานมาก

ขึ�นทาํให้บุคลากรที�มีความรู้ความสามารถอยากร่วมงานกบัองคก์รต่อไป ตลอดจนทาํงานบริการประชาชน

ดว้ยความถูกตอ้ง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื�อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บการตอบสนองและเกิดความพึง

พอใจสูงสุด 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 การวิจยัครั� งนี�  ผูศึ้กษาวิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคไ์ว ้ดงันี�  

 1. เพื�อศึกษาระดบัความสุขในการทาํงานของบุคลากรสาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�

จงัหวดักาญจนบุรี 

 2. เพื�อศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรสํานักงานที�ดินจังหวดัและ

สาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี   

 

สมมติฐานการวิจัย  

 การวิจยัครั� งนี�  ผูศึ้กษาวิจยัไดก้าํหนดสมมติฐานการวิจยั  ไวด้งันี�  

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ซึ� งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร 

ระยะเวลาการทาํงาน รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน และภาระความรับผดิชอบต่อครอบครัว ที�แตกต่างกนั ส่งผล

ต่อระดบัความสุขในการทาํงานแตกต่างกนั 

 2. ปัจจัยจูงใจ ซึ� งประกอบด้วย ความสําเร็จในงาน ความยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความ

รับผิดชอบ ความก้าวหน้าในงาน การติดต่อสัมพันธ์ และความรักในงาน ส่งผลต่อความสุขในการ

ทาํงานของบุคลากรสาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี  

 3. ปัจจยัค ํ�าจุน ซึ� งประกอบดว้ย นโยบายและการบริหาร วิธีการบงัคบับญัชา สัมพนัธภาพกบั

ผูบ้งัคบับญัชาและเพื�อนร่วมงาน เงินเดือนและค่าตอบแทน และสภาพการทาํงาน ส่งผลต่อความสุขใน

การทาํงานของบุคลากรสาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัได ้ ดงันี�  

          1. แนวคดิเกี�ยวกบัความสุขในการทาํงาน   

              สิ�งประกอบสาํคญัที�ทาํใหก้ารทาํงานมีความสุข  

  สถาบนัส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ ไดก้ล่าวถึงสิ�งประกอบสาํคญั ที�ทาํให้การ

ทาํงานมีความสุขไว ้ดงันี�   

1. แรงจูงใจในการทาํงาน  

        แรงจูงใจในการทาํงาน เป็นสิ�งประกอบสาํคญัที�ทาํใหก้ารทาํงานมีความสุข ซึ�งเป็นส่วน

สาํคญัที�สุดที�จะทาํใหง้านสาํเร็จ แรงจูงใจในการทาํงานมีดงัต่อไปนี�   

     1.1 ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน คือ ความรัก ศรัทธาในอาชีพ ความพงึพอใจ ในงานที�ทาํ 

อาจเกิดจากค่าตอบแทนและสวสัดิการที�ไดรั้บหรือเกิดจากความมุ่งหวงัในการเลื�อนตาํแหน่งที�สูงขึ�น 

รวมถึงความมั�นคงในอาชีพ บุคคลที�มีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานที�ดีจะส่งผลต่อความสาํเร็จและ

ไดผ้ลงานออกมาดี  

     1.2 การเผยแพร่และการแสดงผลงาน เป็นแรงจูงใจที�สาํคญัอีกประการหนึ�ง เพราะจะทาํ

ใหบุ้คคลภูมิใจ  มั�นใจในความสามารถของตวัเอง และไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทั�วไป ซึ�งจะจูงใจใหบุ้คคล

อยากทาํงาน ทาํงานแลว้มีความสุข   

     1.3 ความสัมพนัธ์ของคนในหน่วยงาน เป็นแรงจูงใจใหบุ้คลากรอยากทาํงาน นั�นคือ ทั�ง

ผูบ้ริหารและสมาชิกนั�นเขา้ใจกนัดี ไม่บงัคบัขู่เขญ็ ไม่ลาํบากใจ ทุกคนช่วยเหลือกนัการทาํงานกจ็ะมี

ความสุข  

  2. บรรยากาศในการทาํงาน  

                     บรรยากาศในการทาํงาน คือ สภาพแวดลอ้มทั�ว ๆ ไป เช่น สถานที�ทาํงาน เครื�องมือ

อุปกรณ์ รวมถึงบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งนั�นมีสภาพที�สบายกายสบายใจในการทาํงาน การทาํงานกจ็ะมี

ความสุข ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องต่อไปนี�   

     2.1 สถานที�ทาํงาน สถานที�ทาํงานเป็นสิ�งประกอบที�ทาํใหก้ารทาํงานมีความสุข เพราะ

สถานที�ทาํงานสามารถบ่งบอกถึงภารกิจและความมั�นคงของหน่วยงาน การจดัและตกแต่ง สถานที�

ทาํงานใหส้ะอาด ร่มรื�น สวยงาม จะเป็นการสร้างบรรยากาศให้คนในหน่วยงานมีความสบายใจ อยาก

ทาํงาน โดยเฉพาะงานธุรกิจเอกชน มกัจะเนน้หนกัในเรื�องอาคารสาํนกังาน เพราะเป็นสิ�งที�แสดงให้
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เห็นถึงความมั�นคงอนัดบัแรกของหน่วยงาน ลูกคา้หรือผูม้าใชบ้ริการกจ็ะเกิดความมั�นใจ และเต็มใจ           

ใชบ้ริการ สถานที�ทาํงาน จึงเป็นสิ�งสาํคญัที�จะช่วยเสริมบรรยากาศในหน่วยงาน  

     2.2 ภารกิจหรืองานที�ทาํ ภารกิจหรืองานหลกัของหน่วยงานเป็นสิ�งสาํคญัที�สุดในการ

สร้างบรรยากาศในหน่วยงาน ลกัษณะของงานที�ถือว่าเป็นบรรยากาศที�ดีในหน่วยงานมีลกัษณะ ดงันี�   

 2.2.1 มีความชดัเจนในภาระหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย รวมทั�งชดัเจนในผลตอบแทน

ที�เป็นรูปธรรม เช่น ผลตอบแทนในเรื�องของกาํไรหรือขาดทุน  

                        2.2.2 มีความต่อเนื�อง คือ งานที�ทาํตอ้งไม่ขาดช่วง มีความต่อเนื�อง มีงานทาํอยา่งสมํ�าเสมอก็จะ

ทาํให้การทาํงาน  มีชีวิตชีวา  

                        2.2.3 มีความมั�นคง ซึ�งเป็นหลกัประกนัใหบุ้คคลรู้สึกว่างานจะช่วยใหเ้ขามีความสุขได้

ตลอดชีวิต อีกทั�งไดรั้บความเป็นธรรมในงานที�ทาํ  

   2.3 เพื�อนร่วมงาน เป็นสิ�งประกอบสาํคญัในการทาํงานใหมี้ความสุข โดยเฉพาะ

บรรยากาศในการทาํงานร่วมกนัจะบอกถึงความสัมพนัธ์ที�ดีหรือความขดัแยง้อยา่งชดัเจน ซึ� งการสร้าง

บรรยากาศนั�นมีวิธี ดงันี�    

   �.�.� การจดักิจกรรมนนัทนาการร่วมกนั  

   �.�.� การทศันศึกษาดูงานนอกสถานที�  

   �.�.� การเยี�ยมครอบครัว  

   �.�.� การสัมมนา หรือประชุม  

   �.�.� มีกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  

   �.�.� การสรุปผลงาน 

 3. เครื�องอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน  

      เครื�องอาํนวยความสะดวกในการทาํงานเป็นสิ�งประกอบสาํคญัที�ทาํใหก้ารทาํงานมี

ความสุข การทาํงานมีความสะดวกรวดเร็ว ในหน่วยงานควรมีเครื�องอาํนวยความสะดวก ดงัต่อไปนี�     

     3.1 เครื� องทุนแรง คือ เครื� องมือทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที�ช่วยในการผ่อนแรงในการ

ทาํงาน เช่น เครื�องใชใ้นสาํนกังาน เครื�องจกัรกล เครื�องไฟฟ้าทุกชนิด  

     3.2 เค รื� องอําน วยความส ะดวกใน การป ระส าน งาน  เช่น  วิท ยุมือ ถือ  โท รศัพ ท ์

รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์  

     3.3 เครื� องอาํนวยความสะดวกด้านวิชาการ คือ มีเอกสารแบบพิมพ์ที�เป็นความรู้ ทาง

วิชาการ มุมหนงัสือ  โดยจดัใหมี้เครื�องอาํนวยความสะดวกพร้อมทุกอยา่ง เช่น คอมพิวเตอร์  
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     3.4 เครื� องอาํนวยความสะดวกด้านอื�น ๆ  เช่น มีห้องนํ� าสะอาด มีที�พกัผ่อนที�บริการนํ� าดื�มที�

จาํเป็น สถานที�จอดรถ เป็นตน้  

     4. การรับทราบขอ้มูลขา่วสารที�ทนัสมยัเกี�ยวกบังานของตน  

                     ยคุปัจจุบนัเป็นยคุของขอ้มูลข่าวสาร ในการไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารที�ทนัสมยัเกี�ยวกบั

งานของตน จึงมีความสาํคญัยิ�งต่องานอาชีพของตน ซึ� งถือเป็นสิ�งประกอบสาํคญัที�ทาํใหก้ารทาํงานมี

ความสุข และประสบความสาํเร็จดว้ยดี โดยมีวิธีดงัต่อไปนี�   

     4.1 รับทราบข่าวสารจากสื�อสารมวลชนทุกชนิด เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์ โทรสาร และ

เครื�องมือโทรคมนาคมอื�น ๆ  

     4.2 รับทราบข่าวสารขอ้มูลจากแหล่งข่าว หมายถึง การหาข่าวดว้ยตนเอง หรือมอบหมาย

ใหบุ้คคลที�เกี�ยวขอ้งเขา้ไปดูขอ้เท็จจริงในแต่ละเรื�องหรือแต่ละพื�นที�ก็จะเป็นการไดข้อ้มูลที�ถูกตอ้งที�สุด 

มีประโยชน์มากสาํหรับงานอาชีพของตน   

     4.3 การรับทราบข่าวสารข้อมูลในกลุ่มอาชีพ เช่น จากสมาคม ชมรมสหกรณ์ ตลาด

หลกัทรัพยจ์ะมีประโยชน์สาํหรับการรับทราบข่าวสารความเคลื�อนไหวที�ทนัสมยั ในงานอาชีพเดียวกนั 

ทั�งยงัสามารถคาดการณ์แนวโนม้ของปัจจุบนัและอนาคตได ้ 

     4.4 การรับทราบข่าวสารจากการศึกษาคน้ควา้และการศึกษาดูงานก็จะเป็นประโยชน์ใน

การนาํความรู้ที�ไดม้าพฒันางานในอาชีพของตน เพราะจะไดข้อ้เท็จจริงที�ชดัเจนยิ�งขึ�น  

     4.5 การรับทราบข่าวสารขอ้มูลจากหน่วยงานของทางราชการ ถือเป็นเรื�องสําคญั เพราะ

รัฐบาลจะพยายามส่งเสริมให้ประชาชนไดป้ระกอบอาชีพที�มีรายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้ายในครอบครัวก็

จะตั�งหน่วยงานส่งเสริมงานอาชีพตามกระทรวง กรมต่าง ๆ ครอบคลุมทุกอาชีพ   

 2. ทฤษฎเีกี�ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน  

      ความหมายของแรงจูงใจ  

        กรองแกว้ อยูสุ่ข (2542 : 71) ไดใ้หค้วามหมายแรงจูงใจว่า คือพฤติกรรมที�แสดงออกบางอยา่ง ซึ�งทาํให้

บุคคลที�ถูกจูงใจ แสดงความพยายามที�จะทาํงานมากกว่าคนที�ไม่ไดถู้กจูงใจหรือคาํจาํกดัความอื�น คือ 

“ความเตม็ใจที�จะทาํบางอยา่ง โดยมีเงื�อนไขว่าการกระทาํนั�นสามารถนาํความพงึพอใจมาสู่บุคคลนั�น

ได”้ และ “ความตอ้งการที�จะไดก้ารตอบสนองในตวัคน ซึ� งทาํใหเ้ป็นที�สงัเกตแก่บุคคลอื�นได”้ หรือถา้

สรุปใหง่้าย ๆ คือ “การให้สิ�งที�เขาตอ้งการเพื�อโนม้นา้วให้เขาเต็มใจทาํสิ�งที�เราตอ้งการ”   

      Lovell (1980 : 109) ใหค้วามหมายของแรงจูงใจวา่ เป็นกระบวนการที�ชกันาํโนม้นา้วให้

บุคคลเกิดความมานะพยายาม เพื�อที�จะสนองตอบความตอ้งการบางประการใหบ้รรลุผลสาํเร็จ   
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      Gareth, Jennifer และ Charles (2000 : 453) ไดนิ้ยามแรงจูงใจว่า แรงจูงใจไดตี้กรอบแรงในจิตใจ

ภายในบุคคล เพื�อกาํหนดทิศทางของพฤติกรรมของเขาในองคก์าร ความทุ่มเท ความไม่ยอ่ทอ้ต่อ

อุปสรรคหรือปัญหาของบุคคล ผูบ้ริหาร ตอ้งพยายามจูงใจพนกังานให้อุทิศแรงงานและแรงใจใหแ้ก่

องคก์าร และเพ่งเล็งแรงงานและแรงใจนั�นไปในทิศทางที�ทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด และทาํให้

พนกังานไดรั้บผลตอบแทนในสิ�งที�เขาตอ้งการเมื�อพวกเขาสามารถบรรลุผลลพัธ์ที�มีประสิทธิภาพสูง

นั�นดว้ย  

  Steers และ Porter (อา้งถึงใน ศิริวรรณ (2542 : 403) กล่าวว่า แรงจูงใจ จากการรวบรวม

ความหมายของนกัวิชาการหลาย ๆ ความหมาย พบว่าแรงจูงใจมีลกัษณะเฉพาะ 3 ประการ คือ  

 1. พฤติกรรมของมนุษยนี์� ถูกกระตุน้ใหเ้กิดพลงั  

 2. พฤติกรรมนี�มีทิศทาง     

 3. พฤติกรรมนี�ดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งไร 

 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 การวิจยัในครั� งนี�  ไดท้าํการศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรสาํนกังาน

ที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี ผูศึ้กษาวิจยัไดก้าํหนดแนวคิดของการวิจยัที�ส่งผลต่อ

ความสุขในการทาํงานของบุคลากรโดยกาํหนดเป็นกรอบการศึกษาไว ้ดงันี�  
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

�. เพศ  

�. อาย ุ

�. สถานภาพ 

�. ระดบัการศึกษา  

�. ประเภทบุคลากร 

�. ระยะเวลาการทาํงาน  

�. รายไดเ้ฉลี�ยตอ่เดือน  

8. ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว 

ค ว าม สุ ข ใน ก าร ทํ าง าน ข อ งบุ ค ล าก ร

สํานักงานที�ดินจังหวัดและสาขาในพื�นที�

จังหวัดกาญจนบรีุ 

�. ความรื�นรมยใ์นงาน  

�. ความพึงพอใจในงาน  

�. ความกระตือรือร้นในการทาํงาน  

 

ตัวแปรตาม 

ภาพที� 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจัยจูงใจ 

�. ความสําเร็จในงาน  

�. ความยอมรับนบัถือ  

�. ลกัษณะงาน  

�. ความรับผิดชอบ  

�. ความกา้วหนา้ในงาน  

�. การติดต่อสมัพนัธ์  

�. ความรักในงาน 

ปจจัยค้ําจุน                 

�. นโยบายและการบริหาร             

�. วธีิการบงัคบับญัชา  

�. สมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา          

   และเพื�อนร่วมงาน  

4. เงินเดือนและค่าตอบแทน  

�. สภาพการทาํงาน 

ตัวแปรอิสระ 
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วิธีดาํเนินการวจิัย 

        �. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    ประชากรที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งชั�วคราว และ

พนกังานจา้งเหมาที�ปฏิบติังานประจาํสาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน

ทั�งสิ�น 123 คน (ขอ้มูลจากสาํนกังานที�ดินจงัหวดักาญจนบุรี ณ มิถุนายน 2563) โดยในการวิจยัครั� งนี�ผู ้

ศึกษาวจิยัใชจ้าํนวนประชากรทั�งหมดในการวิจยั แยกเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน � คน และบุคลากร

ผูป้ฏิบติังาน จาํนวน ��� คน 

        2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

                 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ ลกัษณะของเครื�องมือ เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�ใช้

แบบสอบถามเป็นเครื�องมือ โดยสร้างขึ�นจากการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 4 ตอน ดงันี�   

  ตอนที� 1 เป็นคาํถามเกี�ยวกบัปัจจยัพื�นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร ระยะเวลาการทาํงาน รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ภาระความ

รับผดิชอบต่อครอบครัว  ลกัษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบและเติมคาํในช่องว่าง มีจาํนวน 8 ขอ้  

 ตอนที� 2 เป็นคาํถามความคิดเห็นต่อปัจจยัที�มีผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากร

สาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี มีจาํนวน 48 ขอ้ ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยั

จูงใจและปัจจยัคํ�าจุน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating scale) ของ Likert 

โดยเรียงจากมากที�สุดไปหานอ้ยที�สุด                

 ตอนที� 3 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรสาํนกังานที�ดิน

จงัหวดัและสาขา     ในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี มีจาํนวน 9 ขอ้ ในดา้นต่าง ๆ  

 ตอนที� 4 แบบสอบถามปลายเปิดสาํหรับขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม เพื�อให้

ผูต้อบไดแ้สดงความคิดเห็นโดยอิสระ   

  การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ คือ การหาความเที�ยงตรงดา้นเนื�อหา ผูศึ้กษาวิจยัไดน้าํ

เครื�องมือที�สร้างขึ�นทั�งฉบบัเสนอต่ออาจารยท์ี�ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ ภายหลงัที�อาจารยที์�ปรึกษาและ

ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบใหค้ะแนนเสร็จ  ผูศ้ึกษาวจิยัจะทาํการรวบรวมคะแนนที�ไดท้ั�งหมดหาค่าดชันี

ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัประเด็นหลกัของเนื�อหา  ตามโครงสร้าง โดยถือเกณฑค์วาม

สอดคลอ้งตอ้งอยูร่ะหว่าง �.��-�.�� (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, ����, หนา้ ���-249) ซึ� งผลการ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือที�ได ้มีค่าอยูที่� �.�� 
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   การหาความเชื�อมั�นของแบบสอบถามของแบบสอบถาม ผูศ้ึกษาวิจยัไดน้าํเครื�องมือที�ผา่น

การตรวจสอบความเที�ยงตรงตามเนื�อหานาํไปทดสอบ (Pre-Test) กบักลุ่มบุคคลที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่ม

ประชากร จาํนวน �� ชุด โดยการทดสอบกบับุคลากรของสาํนกังานที�ดินและสาขาในพื�นที�จงัหวดัราชบุรี 

เพื�อตรวจสอบความเหมาะสมและภาษาที�ใช ้และนาํขอ้มูลที�ไดม้าวิเคราะห์หาความเชื�อมั�นโดยวิธีหา

สัมประสิทธิ� แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยถือเกณฑส์ัมประสิทธิ� แอลฟา

ตอ้งไม่ตํ�ากว่า �.�� ซึ�งผลการหาความเชื�อมั�นที�ไดม้ีค่าอยูที่� �.���  

     3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ผูศึ้กษาวจิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั โดยมีขั�นตอน ดงันี�  

   ขอหนงัสือจากสาํนกังานคณะศิลปะศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนยถ์ึงเจา้

พนกังานที�ดินจงัหวดักาญจนบุรี เพื�อประสานขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย

แบบสอบถาม ผูศึ้กษาวิจยัลงพื�นที�เพื�อเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองที�สาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขา

ในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี โดยการแจกแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมภายในแต่ละวนั หลงัจากได้

แบบสอบถามมาครบแลว้ ผูศ้ึกษาวิจยัไดท้าํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ลง

รหสับนัทึก และวิเคราะห์ขอ้มูลตามวิธีทางสถิติต่อไป 

     4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูศึ้กษาวิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาประมวลผลขอ้มูล                        

วิเคราะห์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์มาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test การ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรมากกว่า 2 ตวั (ค่าเอฟ F-Test) เพื�อเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของระดบั

ความคิดเห็น กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่มจะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายกลุ่มเป็น

รายคู่ โดยใช ้LSD การหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเชิงปริมาณ 2 ตวัใชก้ารวิเคราะห์สัมประสิทธิ�

สหสัมพนัธ์เพยีร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) เพื�อนาํไปใชว้ิเคราะห์กบัแบบสอบถาม 

 

ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาพบว่า  

 วตัถุประสงคข์อ้ที� 1 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดบัความสุขใน

การทาํงานโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมื�อจาํแนกเป็นรายดา้นพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ทั�ง � 
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ดา้น โดยมีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ ความพึงพอใจในงาน รองลงมาคือ ความกระตือรือร้นในการทาํงาน และ

ความรื�นรมยใ์นงาน ตามลาํดบั  

 วตัถุประสงคข์อ้ที� 2 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบความมีความคิดเห็นต่อปัจจยัจูงใจที�ส่งผล

ต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรสาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี โดย

ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมื�อจาํแนกเป็นรายดา้นพบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที�สุด จาํนวน � 

ดา้น โดยมีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ ความรักในงาน รองลงมาคือ ความสาํเร็จในงาน มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบั

มาก จาํนวน � ดา้น โดยมีคา่เฉลี�ยสูงสุดคือ การติดต่อสัมพนัธ์ รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ             

ความยอมรับนบัถือ ลกัษณะงาน และความกา้วหนา้ในงาน ตามลาํดบั โดยปัจจยัจูงใจในการทาํงานทุก

ดา้น ส่งผลในทิศทางเดียวกนักบัความสุขในการทาํงาน กล่าวคือ เมื�อปัจจยัจูงใจในการทาํงานเพิ�มขึ�นจะ

ทาํให้ความสุขในการทาํงานเพิ�มขึ�นตาม และพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัค ํ�าจุนที�

ส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรสาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี 

โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมื�อจาํแนกเป็นรายดา้นพบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที�สุด จาํนวน 

� ดา้น คือ สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื�อนร่วมงาน ความสําเร็จในงาน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มาก จาํนวน � ดา้น โดยมีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ วิธีการบงัคบับญัชา รองลงมาคือ นโยบายและการบริหาร สภาพ

การทาํงาน และเงินเดือนและค่าตอบแทน ตามลาํดบั โดยปัจจยัคํ�าจุนในการทาํงานทุกดา้น ส่งผลใน

ทิศทางเดียวกนักบัความสุขในการทาํงาน กล่าวคอื เมื�อปัจจยัคํ�าจุนในการทาํงานเพิ�มขึ�นจะทาํใหค้วามสุข

ในการทาํงานเพิ�มขึ�นตาม 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได ้ดงันี�    

 1. บุคลากรของสาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี ที�มีเพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร ระยะเวลาทาํงาน รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ภาระความรับผิดชอบ

ต่อครอบครัว แตกต่างกนัมีความสุขในการทาํงาน   ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 �. ปัจจยัจูงใจ ซึ� งประกอบดว้ย ความสาํเร็จในงาน ความยอมรับนบัถือ ลกัษณะงาน ความ

รับผิดชอบ ความกา้วหนา้ในงาน การติดต่อสัมพนัธ์ และความรักในงาน ส่งผลต่อความสุขในการทาํงาน

ของบุคลากรสาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี โดยปัจจยัจูงใจในการทาํงาน

ส่งผลในทิศทางเดียวกนักบัความสุขในการทาํงานของบุคลากร กล่าวคอื เมื�อปัจจยัจูงใจในการทาํงาน

เพิ�มขึ�นจะส่งผลให้ความสุขในการทาํงานของบุคลากรเพิ�มขึ�น ตามไปดว้ย 
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 3. ปัจจยัคํ�าจุน ซึ� งประกอบดว้ย นโยบายและการบริหาร วิธีการบงัคบับญัชา สัมพนัธภาพกบั

ผูบ้งัคบับญัชาและเพื�อนร่วมงาน เงินเดือนและค่าตอบแทน และสภาพการทาํงาน ส่งผลต่อความสุขใน

การทาํงานของบุคลากรสาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี โดยปัจจยัค ํ�าจุนใน

การทาํงานส่งผลในทิศทางเดียวกนักบัความสุขในการทาํงานของบุคลากร กล่าวคือ เมื�อปัจจยัค ํ�าจุนใน

การทาํงานเพิ�มขึ�นจะส่งผลให้ความสุขในการทาํงานของบุคลากรเพิ�มขึ�น ตามไปดว้ย  

 

อภิปรายผล 

1. จากการศึกษาพบว่า บุคลากรที�ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายมุากกว่า 20-

30 ปี และอายมุากกว่า 50 ปีขึ�นไป มีสถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นบุคลากร

ประเภทขา้ราชการ มีระยะเวลาการทาํงานมากกว่า 10 ปีขึ�นไป มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนตํ�ากว่าหรือเท่ากบั 

15,000 บาท และมีภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว 

2. จากการศึกษาพบว่า บุคลากรสาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี มี

ความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัจจยัที�ส่งต่อความสุขในการทาํงานและความสุขในการทาํงานโดยรวม อยูใ่น

ระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนนัทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ทาํการวิจยั เรื�อง ความสุขในการ

ทาํงานของพนกังาน บริษทั เฟิสทด์รัก จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มี

ความสุขในการทาํงานอยูใ่นระดบัสูง และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ธญา เรืองเมธีกุล (����)       ทาํการ

วิจยัเรื�อง ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ในเขตจงัหวดั

นครสวรรค ์ผลการวิจยัพบว่า พนกังานส่วนใหญ่มีความสุขในการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก  

 3. จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัพื�นฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

ประเภทบุคลากร ระยะเวลาการทาํงาน รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ภาระความรับผดิชอบต่อครอบครัวแตกต่าง

กนัส่งผลต่อความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นนัทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ 

(2552) ทาํการวิจยั เรื�อง ความสุขในการทาํงานของพนกังาน บริษทั เฟิสทด์รัก จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลการวิจยัพบว่า จากการเปรียบเทียบปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศึกษา ประเภทบุคลากร ระยะเวลาการทาํงาน รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัวที�

แตกต่างกนั มีความสุขในการทาํงานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 4. จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัจูงใจในการทาํงานโดยรวม อยูใ่นระดบัสูง และส่งผลในทิศทาง

เดียวกนักบัความสุขในการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ซึ�งสามารถอธิบายไดว้่า ปัจจยัจูง

ใจในการทาํงานส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากร กล่าวคือ เมื�อปัจจยัจูงใจในการทาํงาน
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เพิ�มขึ�น กจ็ะทาํให้ความสุขในการทาํงานของบุคลากรเพิ�มขึ�นตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 

นฤมล แสวงผล (����) ทาํการวิจยั เรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากร คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัจูงใจในการทาํงานส่งผล         

ต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากร กล่าวคือ เมื�อปัจจยัจูงใจในการทาํงานเพิ�มขึ�น จะทาํให้ความสุขใน

การทาํงานของบุคลากรเพิ�มขึ�นตามไปดว้ย    

 5. จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัค ํ�าจุนในการทาํงานโดยรวม อยูใ่นระดบัสูง และส่งผลในทิศทาง

เดียวกนักบัความสุขในการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ซึ�งสามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจยัคํ�าจุน

ในการทาํงานส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากร กล่าวคือ เมื�อปัจจยัค ํ�าจุนในการทาํงานเพิ�มขึ�น ก็

จะทาํใหค้วามสุขในการทาํงานของบุคลากรเพิ�มขึ�นตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นฤมล 

แสวงผล (����) ทาํการวิจยั เรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัค ํ�าจุนในการทาํงานส่งผลต่อความสุขในการ

ทาํงานของบุคลากร กล่าวคือ เมื�อปัจจยัค ํ�าจุนในการทาํงานเพิ�มขึ�น จะทาํให้ความสุขในการทาํงานของ

บุคลากรเพิ�มขึ�นตามไปดว้ย    

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

1. การศึกษาครั� งต่อไป ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขในการทาํงานกบัประสิทธิภาพ

ในการทาํงานของบุคลากรของสาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี 

2. การศึกษาครั� งต่อไป ควรศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรของสาํนกังานที�ดิน

จงัหวดัและสาขาในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี  

3. การศึกษาครั� งต่อไป ควรศึกษาความสุขในการทาํงานของบุคลากรของสาํนกังานที�ดินจงัหวดัและสาขา                                          

ในพื�นที�จงัหวดักาญจนบุรี เปรียบเทียบกบัสาํนกังานที�ดินแห่งอื�น 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณวตัถุประสงค1์) เพื�อศึกษาระดบัปัจจยัที�มีผลต่อการจ้าง

แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาคร �)เพื�อศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรม ในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จังหวดัสมุทรสาคร โดยจาํแนกตามขอ้มูลทั�วไปของสถาน

ประกอบการ  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการศึกษาครั� งนี�  ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที�มีการจ้าง

แรงงาน ต่างด้าว ตั� งแต่  10 คนขึ� นไปในสถานประกอบการในเขตอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาคร จาํนวน 225 แห่ง ได้จากการกาํหนดขนาดของกลุ่มโดยวิธีการสุ่มตวัอย่าง ใช้สูตร การ

คาํนวณของ Yamane (1970)  เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย (�̅) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่ง

ที�มากกว่า � กลุ่มดว้ย One-Way ANOVA  

ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅  = �.�� )  เมื�อพิจารณารายดา้นพบว่า ปัจจยัที�มี

ผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมุทรสาครเรียงลาํดบัความสําคญั ปัจจยัดา้นแรงงาน (�̅=�.��)ปัจจยัดา้นกฎหมาย (�̅=�.��) 

และ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (�̅=�.��) สาํหรับความตอ้งการจา้งแรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานในตาํแหน่ง 
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ต่าง ๆ ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅= �.��)  เมื�อพิจารณาราย

ดา้นพบว่า ปัจจยัที�มีผลต่อการจา้งแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขต

อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครเรียงลาํดับความสําคัญ .แผนกฝ่ายผลิต (�̅=4.25) .แผนก

คลงัสินคา้ (�̅=4.20)และ.แผนกจดัส่ง(�̅=4.16)  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยที�มีผลต่อการ

จ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จังหวดั

สมุทรสาคร  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ  ปัจจยัดา้นแรงงาน  ปัจจยัดา้นกฎหมายและนโยบายมีความเห็นต่อ

การจา้งแรงงานต่างดา้วแตกต่างกนั  มีค่า Sig นอ้ยกว่า �.��  ซึ� งเป็นการยอมรับสมมติฐาน 
 

คาํสําคัญ:  แรงงานต่างดา้ว, โรงงานอตุสาหกรรม,  ปัจจยั 

 

Abstract 

 This research was quantitative research. Objective 1) to study the level of factors affecting 

employment of foreign workers at industrial factory establishment in Krathum Baen District, Samut 

Sakhon Province. 2) To study the factors affecting employment of foreign workers at industrial 

factory establishment in Krathum Baen District, Samut Sakhon Province. Classified by general 

information of the establishment. The sample groups used in this study, industrial factory 

entrepreneurs who employment of foreign workers since 10 people or more at establishments in 

Krathum Baen District, Samut Sakhon Province total 225 establishments. By obtained from the 

determination of group size by sampling using the calculation formula of Yamane (1970). The 

research tool was questionnaire. The data were analyzed by using a computer software, percentage 

(%), mean (X), standard deviation (S.D), and hypothesis testing with independent sample t-test. And 

comparing the relationships of more than 2 sample groups by One-Way ANOVA. 

 The research results were found that overall, it was at a high level (�̅ = 4.23). When 

considering each aspect, it was found that factors affecting employment of foreign workers at 

industrial factory establishment in Krathum Baen District, Samut Sakhon Province. In order of 

importance Labor factor (�̅ = 4.31), legal factors (�̅ = 4.25) and economic factors (�̅ = 4.14) for the 

need to hire foreign workers to work in various positions in industrial factory establishments. Overall, 

it was at a high level (�̅ = 4.23) when considering each aspect found that, factors affecting 
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employment of foreign workers at industrial factory establishment in Krathum Baen District, Samut 

Sakhon Province. In order of importance, production department (� ̅ = 4.25), warehouse department 

(�̅ = 4.20) and delivery department (�̅ = 4.16) results of hypothesis testing it was found that the 

factors affecting employment of foreign workers at industrial factory establishment in Krathum Baen 

District, Samut Sakhon Province. Economic factor, labor factor, legal and policy factors had the 

opinion of employment foreign workers were different, with a Sig value of less than 0.05, which is an 

acceptance of the hypothesis. 

 

Keywords: foreign workers, industrial factory, factor 

 

บทนํา 

 ประเทศไทย เมื�อเข้าร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

ศกัยภาพของประเทศไทย ของเรา มีความไดเ้ปรียบและมีจุดแข็งหลายดา้นเมื�อเทียบกบัประเทศต่าง ๆ 

ในภูมิภาคอาเซียนพิจารณาไดจ้ากขีดความสามารถในการแข่งขนัโดยรวมที�จดัทาํ โดยสถาบนันานาชาติ

เพื�อพฒันาดา้นการจดัการ(International Institute for Management Development: IMD) ในปีพ.ศ. 2554 

พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที�  10 เมื�อเทียบกบัประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็น

อันดับที� 3 ในภูมิภาคอาเซียนโดยเป็นรองเฉพาะประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและในการ

รวมกนัเป็นประชาคมอาเซียน หน่วยงานภาครัฐและผูป้ระกอบการเอกชนในทุกภาคอุตสาหกรรมต่าง

เร่งเตรียมพร้อมในการที�จะกา้วเขา้สู่ประตูแห่งโอกาสที�กาํลงัจะเปิดขึ�นในอีกไม่ชา้นี�  

 ปัจจุบนัการท่องเที�ยวถือเป็นแหล่งรายไดห้ลกัที�สําคญัของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2551 

รายรับจากการท่องเที�ยวของไทยจดัอยู่ในอนัดบั 1ของภูมิภาคอาเซียน ภาคการท่องเที�ยว สร้างรายได้

ให้กบัประเทศไทยร้อยละ9ของมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP) และ มีการจา้งงานกว่า 

1.9ล้านคน คิดเป็นร้อยละ5 ของจาํนวนแรงงานทั� งหมดภายในประเทศ และ ต้องอาศัยทรัพยากร

แรงงานในการขับเคลื�อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที�ยวแต่ทั� งนี� ทรัพยากรแรงงานในประเทศไทยมี

ค่อนขา้งจาํกดัเนื�องจากนโยบายให้การศึกษาแก่ประชาชนของภาครัฐบาลทาํให้จาํนวนประชากรที�

ประกอบขายแรงงานลดลง อีกทั� งแรงงานที�มีส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรมทาํให้ปัญหาการขาด

แคลนแรงานยิ�งรุ่นแรงมากขึ�นส่งผลต่อการแข่งขนัในอนาคตทางออกของปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

นี� คือการเลือกใชแ้รงงานต่างดา้วมาทดแทนแรงงานไทย 
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 ดงันั�นจะเห็นไดว่้า อุตสาหกรรมของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตขึ�น ถือว่าเป็นโอกาสของ 

นกัธุรกิจ ที�มีศกัยภาพ ที�สามารถลงทุน ซึ� งแน่นอนเมื�อการลงทุนสิ�งต่าง ๆ เกิดขึ�นแลว้แรงงานในการ

ผลิต แรงงานก่อสร้าง และแมก้ระทั�งแรงงานดา้นการบริการต่าง ๆ ยอ่มไม่เพียงพอเช่นกนัและที�สาํคญั

ปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงัมีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างดา้น ประชากรโดยสัดส่วนของผูสู้งอายุไดเ้พิ�ม

สูงขึ�นและสัดส่วนของประชากรวยัทาํงานจะลดลง สังคมไทยเริ�มเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุระบบเศรษฐกิจ

ไทยจะประสบปัญหาขาดกาํลงัลงัแรงงานซึ�งเป็น ปัจจยัสาํคญัในการพฒันาประเทศในอนาคตแนวโน้ม

สาํคญัดา้นประชากรและแรงงาน อีกประการหนึ� งที�กาํลงัเกิดขึ�นในประเทศไทยคือการหลั�งไหลเขา้มา

ของแรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือจาก ประเทศพม่าลาวและกมัพูชา แรงงานต่างดา้วเหล่านี� มีศกัยภาพที�จะเป็น

ปัจจัยการผลิตสําคัญ และช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตของประเทศไทยอัน

เนื�องมาจากการเขา้สู่ภาวะ สงัคมผูสู้งอายเุมื�อเราพิจารณาจากประสบการณ์ของประเทศที�พฒันาแลว้เช่น

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรปเราจะพบว่าแรงงานต่างดา้วเป็นปัจจยัหนึ� งที�

สามารถช่วยบรรเทา ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศได ้

 จงัหวดัสมุทรสาครเป็นพื�นที�ที�มีการหลั�งไหลเขา้มาทาํงานของแรงงานต่างด้าวขา้มชาติเป็น

จาํนวนมาก โดยในปี พ.ศ.2561 มีแรงงานข้ามชาติทั� งที�เป็นแรงงานที�ถูกต้องตามกฎหมายและผิด

กฎ ห ม าย  เพิ� ม ขึ� น คิด เป็ น ร้ อ ยล ะ 97.06 เนื� อ งจาก เป็ น จังห วัด ที� มี ศัก ยภาพ ใน ก ารล งทุ น ทั� ง

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร มีทรัพยากรที�มีความสําคญัต่อการผลิตและยงัมีการคมนาคมสะดวก

ทั� งทางและทางนํ� า เป็นปัจจัยที� เอื�อและสนับสนุนให้เกิดการลงทุน ประกอบกับสภาพทั�วไปของ

ประชาชนที�พอมีฐานะ มกัจะส่งให้บุตรหลานเรียนในระดบัที�สูง ซึ� งเป็นค่านิยมอย่างหนึ� งถึงแมว้่าเมื�อ

จบการศึกษาแล้วจะไม่มีงานทาํ ก็จะส่งเรียนต่อในระดับที�สูงขึ�นเรื� อย ๆ ทาํให้สถานประกอบการ

ประเภทที�เกี�ยวกบัการผลิตที�ตอ้งการพนักงานในระดบัการศึกษาไม่สูงมากนักขาดแคลนผูใ้ชแ้รงงาน 

ส่งผลให้แรงงานขา้มชาติหรือแรงงานต่างดา้วหลั�งไหลเขา้มาในพื�นที�จงัหวดัสมุทรสาครในเขตอาํเภอ

กระทุ่มแบนซึ� งเป็นพื�นที�ที�มีการคมนาคมสะดวกและติดกบักรุงเทพมหานคร มีความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจสูงส่งผลให้แรงงานขา้มชาติหรือแรงงานต่างดา้วในพื�นที�มีอยู่จาํนวนมาก 

ดังนั� น ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ

โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร เพื�อให้ทราบถึงขอ้ดีและขอ้เสีย

ตลอดจนผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที�จะเกิดขึ�นหรือเป็นการตอบสนองการทดทนแทนแรงงานที�ขาด

แคลนในปัจจุบนัพร้อมกระนั�นจากผลการวิจยัจะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและจดัสรรดา้น
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ทรัพยากร แรงงานและเป็นประโยชน์ในการบริหารจดัการดา้นแรงงานต่างดา้วใหเ้หมาะสมในอนาคต

ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื�อศึกษาระดับปัจจัยที�มีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 

 2. เพื� อศึกษาปัจจัยที� มีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรม ในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จังหวดัสมุทรสาคร โดยจาํแนกตามขอ้มูลทั�วไปของสถาน

ประกอบการ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

     แนวคดิและทฤษฎเีกี�ยวกบัค่าจ้าง  

  ค่าจา้งตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2551 มาตรา 5 มีหมายความว่า เงินที� นายจา้ง

และลูกจา้งตกลงกนัจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทาํงานตามสัญญาจา้งสาํหรับระยะเวลา การทาํงานปกติ

เป็นรายชั�วโมง รายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน หรือ ระยะเวลาอื�น หรือจ่ายให้ โดยคาํนวณตามผลงานที�

ลูกจา้งทาํไดใ้นเวลาทาํงานปกติของวนัทาํงาน และให้ความหมายรวมถึง เงินที�นายจา้งให้แก่ลูกจา้งใน

วันหยุดและวันลา ที�ลูกจ้างมิได้ทํางานแต่ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตาม พระราชบัญญัตินี� Jaikew.A. 

(2013).)ค่าจา้งในวนัทาํงาน หมายความว่า ค่าจา้งที�จ่ายสาํหรับการทาํงานเต็มเวลาการทาํงานปกติ อตัรา

ค่าจา้งขั�นตํ�าหมายความว่า อตัราคา่จา้งที�คณะกรรมการคา่จา้งกาํหนดตาม พระราชบญัญติันี�  อั ต ร า

ค่าจา้งขั�นตํ�าพื�นฐาน หมายความว่า อตัราค่าจา้งที�คณะกรรมการค่าจา้งกาํหนด เพื�อใชเ้ป็นพื�นฐานในการ

กาํหนดอตัราค่าจา้งขั�นตํ�า 

 การทาํงานล่วงเวลา หมายความว่า การทาํงานนอกหรือเกินเวลาทาํงานปกติ หรือ เกินชั�วโมง

ทาํงานในแต่ละวนัที�นายจ้างลูกจา้งตกลงกนัตามมาตรา 32 ในวนัทาํงานหรือวนัหยุดแลว้แต่กรณี ค่า

ล่วงเวลา หมายความว่า เงินที�นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทาํงาน ล่วงเวลาในวนั

ทาํงาน  
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  ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด หมายความว่า เงินที�นายจา้งจ่ายให้ลูกจา้งเป็นการตอบแทน การทาํงาน

ล่วงเวลาในวนัหยุด จากตวับทกฎหมาย คาํว่า “ค่าจา้ง” ตาม พรบ.คุม้ครองแรงงานฯ จึงมีองคป์ระกอบ 

สาํคญัๆ คือ 

 1. ตอ้งเป็นเงินที�นายจา้งและลูกจ้างตกลงกนัจ่ายตามกฎหมายปัจจุบัน กาํหนด ให้มี การจ่าย

ค่าจ้างเป็นเงินเท่านั� น ดังนั�น สิทธิประโยชน์อื�น ๆ ที�ไม่ใช่ตวัเงินจึงไม่ถือเป็นค่าจ้าง เช่น รถประจาํ

ตาํแหน่ง ชุดยนิูฟอร์ม ห้องพกั ประกนัภยั อุปกรณ์ป้องกนัภยั ร้องเทา้ ถุงมือ เป็นตน้ การตกลงกฎหมาย

ไม่ไดก้าํหนด แบบหลกัเกณฑ์ไว ้ดงันั�น การตกลง ไม่ว่าจะตกลงดว้ยวาจาหรือ เป็นหนงัสือ หรือ โดย

พฤติกรรม หรือ โดยปริยายก็ได้ผูจ่้ายตอ้งเป็นนายจา้ง ผูรั้บตอ้งเป็นลูกจ้าง ดังนั�น ผูอื้�นหรือบุคคล ที�

ไม่ไดรั้บมอบอาํนาจ หรือ มีอาํนาจกระทาํการแทนนายจา้ง จ่ายค่าจา้งแทน นายจา้งไม่ได ้ไม่ถือว่าเป็น

การจ่ายค่าจา้ง ในทางตรงกนั ขา้ม ผูรั้บตอ้งเป็น ลูกจา้ง ค่าจา้งถือว่าเป็น สิทธิเฉพาะบุคคล พนกังานคน

อื�น บุคคลอื�นรับค่าจา้งแทนไม่ได ้หรือจ่ายดว้ยวิธีการอื�น โดยทาํ ลูกจา้งไม่ไดต้กลงดว้ยไม่ได ้ไม่ถือว่า

เป็นการจ่ายหรือรับค่าจา้งโดยชอบ เวน้แต่การรับมรดก ของทายาท 

 2. จ่ายเป็นค่าตอบแทนการทาํงานตามสัญญาจ้างเป็นการจ่ายเพื�อตอบแทนการทาํงาน ของ

ลูกจ้างตามที�ตกลงในสัญญาจ้าง ตามตาํแหน่งหน้าที�นั�น ๆ การจ่ายเพื�อวตัถุประสงค์อื�น ไม่ถือว่าเป็น

ค่าจา้ง เช่น เพื�อเป็นสวสัดิการเป็นเงินจูงใจ กรณีถือว่าจ่ายไปเพื�อตอบแทนการทาํงาน เช่น 

  2.1 เงินคา่ครองชีพ ที�จ่ายเป็นประจาํแน่นอนทุกเดือน  

   2.2 ค่าเบี�ยเลี�ยงทาํงานต่างจงัหวดัและค่าที�พกั สาํหรับพนักงานทาํงานต่างจงัหวดั โดย

เหมาจ่ายเป็นจาํนวนเงินแน่นอน เป็นประจาํทุกเดือน  

   2.3 ค่านํ�ามนัรถ คา่โทรศพัท ์เหมาจ่ายประจาํทุกเดือน  

   2.4 ค่าตอบแทนการขายจ่ายเป็นเปอร์เซ็นตจ์ากยอดขายที�ทาํไดแ้ต่ละเดือน เป็นประจาํ

ทุกเดือน มากนอ้ยขึ�นอยูก่บัยอดขายที�ทาํไดแ้ต่ละเดือนถือเป็นค่าจา้ง กรณีไม่ถือว่าจ่ายเพื�อตอบแทนการ

ทาํงาน เช่น  

   2.5 เงินเบี�ยเลี�ยงพเิศษ  

   2.6 ค่าเบี�ยเลี�ยงต่างจงัหวดั ที�นายจา้งจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งเมื�อออกไปทาํงานต่างจงัหวดั 

เมื�อผูบ้งัคบับญัชาสั�งเป็นครั� งคราว  

   2.7 ค่ายงัชีพ ที�นายจา้งใหแ้ก่ลูกจา้งในระหว่างหยดุกิจการ  

   2.8 กรณีจ่ายเป็นสวสัดิการจ่ายเพื�อจูงใจในการทาํงานหรือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย ในการ

ปฏิบติัติงาน ไม่ถือว่าจ่ายเพื�อตอบแทนการทาํงาน ไม่เป็นค่าจา้ง เช่น สวสัดิการค่าเช่าบา้น เงินค่าที�พกั
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สาํหรับพนกังานที�ไม่มีที�พกัเป็นของตนเอง เงินเพิ�มจูงใจในการทาํงานเพื�อตอบแทน คุณงามความดีของ

ลูกจา้ง เงินเพิ�มที�นายจา้งตกลงจ่ายให้แก่ลูกจา้งที�ไม่ขาดงานเลยในเดือนนั�น ๆ เบี� ยขยนั เงินค่ารับรอง 

เงินค่าภาษีและเงินประกนัสงัคม  

   2.9 ค่าเบี�ยเลี�ยงและค่าเช่าบา้น ที�นายจา้งให้แก่ลูกจา้ง มีลกัษณะจ่ายเพื�อเป็นสวสัดิการ 

ค่านํ�ามนัรถ ค่าที�พกัอาศยั เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เงินค่านํ�าและค่าไฟฟ้า ที�ลูกจา้งจะเบิกไดต้อ้งมี ใบเสร็จ

ไปแสดงและเบิกไดไ้ม่เกินที�นายจา้งกาํหนดไว ้

 3. จ่ายเพื�อตอบแทนสําหรับระยะเวลาการทาํงานปกติ เป็นเงินที�จ่ายเพื�อตอบแทน การทาํงาน

ตามระยะเวลาทาํงานปกติเท่านั� น อาจเป็นรายวนั รายสัปดาห์ หรือรายเดือน หรือ ตามผลงานตาม

ระยะเวลาที�ทาํงานในวนัทาํงานปกติ เงินอื�นที�จ่ายนอกเวลาทาํงานปกติ ไม่ถือเป็น ค่าจา้ง เช่น ค่าทาํงาน

ล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยดุเป็นตน้ 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 การศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการจา้งแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 

ในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ 

ที�เกี�ยวกบัการจา้ง แรงงานต่างดา้วโดยมีกรอบแนวคิดดงันี�  

                     ตัวแปรอิสระ                                                                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที� �   กรอบแนวคิดการวิจยั 

ขอ้มลูทั�วไปของสถานประกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรม 

1. สญัชาติเจา้ของกิจการ  

2. มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม 

3. ธุรกิจของท่านจดทะเบียนก่อตั�งในลกัษณะใด 

4. ทุนจดทะเบียนของกิจการ 

5. ตาํแหน่งของท่าน 

6. ระยะเวลาการดาํเนินงานของกิจการ 

7. จาํนวนแรงงานในกิจการของท่าน 

8. ระบบการจ่ายค่าจา้งใหแ้ก่ลูกจา้ง 

9. จาํนวนแรงงานต่างดา้วในกิจการของท่าน 

 

ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกจา้งแรงงาน ต่าง

ดา้วในสถานประกอบการโรงงานอตุสาหกรรม 

1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

2. ปัจจยัดา้นแรงงาน  

3. ปัจจยัดา้นกฎหมาย 

ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานใน

ตําแหน่งต่าง ๆ ของสถานประกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรม 

1. แผนกคลั�งสินคา้ 

2. แผนกฝ่ายการผลิต 

3. แผนกจดัส่ง 
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วิธีดาํเนินการวจิัย 

       1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

            ประชากรที�ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที�จ้างแรงงานต่างด้าว

ตั�งแต่ 10 คนขึ�นไปในสถานประกอบการในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาครจาํนวน 517 แห่ง 

ที�อยู่ในพื�นที�  อ ําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู ้ประกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรมที�มีการจา้งแรงงาน ต่างดา้ว ตั�งแต่ 10 คนขึ�นไปในสถานประกอบการในเขตอาํเภอกระทุ่ม

แบน จงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 225 แห่ง ไดจ้ากการกาํหนดขนาดของกลุ่มโดยวิธีการสุ่มตวัอย่าง ใช้

สูตร การคาํนวณของ Yamane (1970) 

          2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

          เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื� องมือ โดยสร้างขึ� นจากการ

ทบทวนวรรณ กรรมที� เกี� ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  � ตอน ดังนี�  ตอนที�  1 เป็น

แบบสอบถามข้อมูลทั�วไปของสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ประเภท ของสถาน

ประกอบการลักษณะการจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ตาํแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม ระยะเวลา

ดําเนินงานของสถานประกอบการ มาตรฐานของสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม จาํนวน

แรงงาน ระบบการจ่ายเงินค่าจา้งแรงงานต่างดา้ว  

ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยที�มีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรม ในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จังหวดัสมุทรสาครได้แก่  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  ปัจจัยด้าน

แรงงาน ปัจจยัทางดา้นกฎหมายและนโยบาย  ตอนที� 3 แบบสอบถามความตอ้งการจา้งแรงงานต่างดา้ว

เขา้มาทาํงานในตาํแหน่งต่าง ๆ ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมุทรสาคร .ตาํแหน่งที�ตอ้งการจา้งแผนกคลั�งสินคา้  แผนกฝ่ายการผลิต  แผนกจดัส่ง 

             การตรวจสอบเครื� องมือเพื�อวดัความเชื�อมั�นโดยผูเ้ชี�ยวชาญ � คนได้ค่าทดสอบโดยใช้สูตร

สมัประสิทธิ� แอลฟ่าของครอนบคัสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’sAlpha Coefficient)  

          �. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมดว้ยตนเองและทาํหนงัสือเพื�อขอความอนุเคราะห์ถึงทาํหนงัสือขอความ 

ร่วมมือ ในการจัดเก็บขอ้มูลจากสํานักบัณฑิตวิทยาลยั ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์ เพื�อขอความ

ร่วมมือถึงนายอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาครผูว้ิจยัไดติ้ดต่อกลุ่มตวัอยา่งเพื�อแจกแบบสอบถาม

เป็นรายวนั เพื�อขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่ม
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ตัวอย่าง ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื�อนําไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

สาํเร็จรูปต่อไป  

          �. การวเิคราะห์ข้อมลู 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสําเร็จรูป มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบน

ม าต ร ฐ าน (Standard Deviation) แ ล ะ ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ าน  ด้ว ย  Independent Sample t-test แ ล ะ

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way ANOVA เพื�อนําไปใช้

วิเคราะห์กบัแบบสอบถาม 

 

ผลการวจิัย 

ขอ้มูลทั�วไปของสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม  กลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถาม

ทั� งหมดจํานวน ��� คน มีสัญชาติเป็นคนไทย 178 แห่ง คิดเป็นร้อยละ ��.�� มาตรฐานโรงงาน 

ISO9011จาํนวน �� แห่ง คิดเป็น ร้อยละ ��.�� การจดทะเบียนก่อตั� งการบริษทัจาํกดั จาํนวน 72 แห่ง 

คิดเป็น ร้อยละ 24.90  ใหญ่ทุนจดทะเบียนของกิจการ 1-5 ล้านบาท จาํนวน �� แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 

33.20  ตาํแหน่งผูจ้ดัการทั�วไปจาํนวน �� แห่ง คิดเป็น ร้อยละ ��.��  ระยะเวลาการดาํเนินกิจการ 5-10 

ปี จาํนวน 100 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.40  จาํนวนแรงงาน  151-200 ขึ�นไปจาํนวน 65 แห่ง คิดเป็นร้อย

ละ22.50  มีระบบการจ่ายค่าจา้งเป็นแบบรายเดือน จาํนวน 123 แห่ง คิดเป็นร้อยละ��.��  มีแรงงานต่าง

ดา้วน้อยกว่า 21-30คน จาํนวน 73 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 25.30  จะมาจากติดต่อกบันายหน้า  จาํนวน 36 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ12.50   

วตัถุประสงค์ขอ้ที�  �  ระดับปัจจัยที�มีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ

โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅=4.23) 

เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นกลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญั คือปัจจยัดา้นแรงงาน (�̅=�.��ปัจจยัดา้นกฎหมาย

และนโยบาย (�̅=4.25) และ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (�̅=4.14)   สาํหรับความตอ้งการจา้งแรงงานต่างดา้ว

เขา้มาทาํงานในตาํแหน่ง ต่าง ๆ ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅= �.��)  เมื�อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจยัที�มีผลต่อการจา้งแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ
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โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาครเรียงลาํดบัความสําคญั แผนกฝ่าย

ผลิต (�̅=4.25) แผนกคลงัสินคา้ (�̅=4.20) และแผนกจดัส่ง (�̅=4.16)   

 วตัถุประสงคข์อ้ที� 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัที�มีผลต่อการจา้งแรงงานต่างดา้ว

ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร  ปัจจัยดา้น

เศรษฐกิจ  ปัจจยัดา้นแรงงาน  ปัจจยัดา้นกฎหมายและนโยบาย มีความเห็นต่อการจา้งแรงงานต่างดา้ว

แตกต่างกนั  มีค่า Sig นอ้ยกว่า �.��  ซึ� งเป็นการยอมรับสมมติฐาน 

 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

โดยมีผลการศึกษาในความสัมพนัธ์แต่ละดา้น ดงันี�  

1. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยั สัญชาติของเจา้ของ พบว่า ปัจจยัที�มีผลต่อการจา้งแรงงานต่างดา้ว

ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาครมีความคิดเห็น

ในแต่ละด้านไม่แตกต่างกนั เป็นการยอมรับ HO หรือปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคลสัญชาติของเจา้ของ ที�

แตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารของผูบ้ริหารไม่แตกต่างกนั ระดบั

นยัสาํคญัที� 0.05  

2. สมมติฐานเกี�ยวกบัปัจจยัมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรรม ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัที�มีผล

ต่อการจา้งแรงงานต่างดา้วในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั

สมุทรสาครไม่แตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� 0.05 ปัจจยัดา้นกฎหมายและนโยบาย 

3. สมมติฐานเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปจาํแนกตามจดทะเบียนก่อตั�ง ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อ 

ปัจจยัที�มีผลต่อการจา้งแรงงานต่างดา้วในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่ม

แบน จงัหวดัสมุทรสาครไม่แตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.�� ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 

4.  สมมติฐานเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปจาํแนกตามทุนจดทะเบียนของกิจการ ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อ

ปัจจยัที�มีผลต่อการจา้งแรงงานต่างดา้วในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่ม

แบน จงัหวดัสมุทรสาครไม่แตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.�� ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นแรงงาน 

5. สมมติฐานเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปจาํแนกตามตาํแหน่ง ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อ ปัจจยัที�มีผล 

ต่อการจา้งแรงงานต่างดา้วในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั

สมุทรสาครไม่แตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.�� ไม่มีดา้นใด 
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6. สมมติฐานเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไประยะเวลาการดาํเนินการที�แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัที�มีผล 

ต่อการจา้งแรงงานต่างดา้วในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั

สมุทรสาครไม่แตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.�� ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 

7. สมมติฐานเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปจาํนวนแรงงานในกิจการที�แตกต่างกนัส่งผลต่อ ปัจจยัที�มีผล 

ต่อการจา้งแรงงานต่างดา้วในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั

สมุทรสาครไม่แตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.�� ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ  ปัจจยัดา้นแรงงาน 

8. สมมติฐานเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไประบบการจ่ายค่าจ้างที�แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัที�มีผลต่อ

การจา้งแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั

สมุทรสาครไม่แตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.��  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจปัจจยัดา้นกฎหมายและนโยบาย 

9. สมมติฐานเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปจาํนวนแรงงานต่างดา้ว  ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัที�มีผล

ต่อการจา้งแรงงานต่างดา้วในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั

สมุทรสาครไม่แตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.��  ปัจจยัดา้นกฎหมายและนโยบาย 

10. สมมติฐานเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปการไดแ้รงงานต่างดา้วที�แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัที�มีผล 

ต่อการจา้งแรงงานต่างดา้วในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั

สมุทรสาครไม่แตกต่างกนัระดบันยัสาํคญัที� �.��  ปัจจยัดา้นแรงงาน ปัจจยัดา้นกฎหมายและนโยบาย 

 

อภปิรายผล 

สมมติฐานที� �.ปัจจัยที�มีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโรงงาน 

อุตสาหกรรมในเขตอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับที�แตกต่างกัน สามารถอภิปราย

ผลได้ดงันี� 

ผลการวจิยั เรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อการจา้งแรงงานต่างดา้วในสถานประกอบการโรงงาน 

อุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัโดยเรียงลาํดบั 

ดงันี�  คือ ปัจจยัดา้นแรงงาน  ปัจจยัดา้นกฎหมาย และ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก  มี

ประเด็นสาํคญัที�นาํมาอภิปรายผล ดงันี�  

ปัจจยัที�มีผลต่อการจา้งแรงงานต่างดา้วในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขต 

อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ ปัจจัยด้านแรงงาน  อาจเป็น

เพราะว่า แรงงานไทยมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการจา้งงาน  การเลือกแรงงานต่างดา้วหาไดง่้ายไม่ยุง่ยาก  

ไม่เลือกงานสามารถทาํงานที�แรงงานไทยไม่ทาํ มีความนอบนอ้มและปกครองง่าย  มีระเบียบวินยัและ
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ปฎิบติัตามกฎระเบียบ  ผลงานที�ไดมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ มีความซื�อสัตยไ์วว้างใจได ้ทกัษะการ

ทาํงานของแรงงาน มีความรับผิดชอบต่องานที�ไดรั้บมอบหมายสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Narakol. N 

(2015) ไดท้าํการศึกษาเรื�อง “ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจจา้ง แรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการ

ในเขตพื�นที�อาํเภอเมือง จงัหวดักาํแพงเพชร” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจจา้ง

แรงงานต่างด้าวของผูป้ระกอบการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยที� มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจจ้างแรงงานต่างดา้วสูงสุด ไดแ้ก่ ด้านการขาดแคลนแรงงาน รองลงมาได้แก่

ด้านนโยบายการจดัการของผูป้ระกอบการและด้าน ความขยนัและความอดทนของแรงงานต่างดา้ว 

ตามลาํดบั  2) การตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วของ ผูป้ระกอบการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมื�อพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่าการตัดสินใจจ้างแรงงาน ต่างด้าวที�สูงสุด ได้แก่ความขยนัและความอดทนของ

แรงงานต่างด้าวทาํให้กิจการของท่านมี ความเจริญรุ่งเรือง รองลงมาได้แก่ท่านมีการจ่ายค่าแรงงาน

ให้กบัแรงงานต่างดา้วเป็นรูปของตวั เงิน และกิจการมีปัญหาเรื�องการขาดแคลนแรงงาน ตามลาํดบั  3) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัที�มี อิทธิพลต่อการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการ พบว่า 

ด้านลกัษณะงานกบั การตัดสินใจจ้างแรงงานต่างดา้ว ดา้นลกัษณะงานกับด้านความขยนัอดทนของ

แรงงานต่างดา้วและดา้นการลกัษณะงานกบัดา้นการขาดแคลนแรงงาน มีความสัมพนัธ์กนั ดา้นการขาด

แคลนแรงงาน กบัการตดัสินใจจ้างแรงงานต่างดา้ว มีความสัมพนัธ์กนั ส่วนด้านลกัษณะงานกบัด้าน

นโยบาย การจดัการของผูป้ระกอบการ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�

ระดบั .05 4) สมการทาํนายการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการ พบว่า ดา้นลกัษณะงาน

กบั ดา้นนโยบายการจดัการของผูป้ระกอบการ มีความสัมพนัธ์กนักบัการตดัสินใจจา้งแรงงานในระดบั 

มากและร่วมกนัทาํนายการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วไดร้้อยละ 38.20 

สมมติฐานที�  � ปัจจัยที�มีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรมในเขตอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านแรงงาน 

ปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบาย มีความเห็นต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวแตกต่างกัน 

ปัจจัยที�มีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขต

อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นแรงงาน ปัจจยัดา้นกฎหมายและ

นโยบายมีความเห็นต่อการจา้งแรงงานต่างดา้วแตกต่างกนั  มีค่า Sig นอ้ยกว่า �.��  ซึ� งเป็นการยอมรับ

สมมติฐาน เนื�องจากปัจจยัที�มีผลต่อการจา้งแรงงานต่างดา้วในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

ในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จังหวดัสมุทรสาคร มีความคาดหวงัแต่ละด้านแตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ Intarawisae (2011)ได้ทําการศึกษาเรื� อง “การใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา: 
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กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม อาํเภอพานทอง จังหวดัชลบุรี” ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี�  1) 

ศึกษาการใช้แรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม อาํเภอพานทอง จังหวดัชลบุรี โดยใช้ข้อมูล 

ส่วนตวัของผูป้ระกอบการที�เกิดจากความตอ้งการของสถานประกอบการในเรื�องตน้ทุน ค่าแรง ซึ� งปกติ

แลว้สถานประกอบการไม่ไดเ้ลือกแรงงานต่างดา้ว แต่แรงงานไทยไม่ตอ้งการทาํงานกบั โรงงานที�มี

ความเสี�ยง มีอนัตราย ความร้อนสูง จึงทาํให้สถานประกอบการตอ้งนาํแรงงานต่างดา้ว เขา้มาเสริมใน

การประกอบกิจการให้ทันต่อความต้องการของลูกคา้ 2) ศึกษาถึงกลุ่มเครือข่ายและ กระบวนการ

ลกัลอบขนแรงงานต่างดา้วสัญชาติกมัพูชาที�เขา้มาในพื�นที�โรงงานอุตสาหกรรม อาํเภอพานทองจงัหวดั

ชลบุรี ซึ� งประกอบดว้ยบุคคล 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรงงานกมัพูชา กลุ่มนายหน้า กลุ่มผูป้ระกอบการ ทั�ง 3

กลุ่มนี�  มีความเกี�ยวโยงกนั เริ�มจากกลุ่มผูป้ระกอบการมีความตอ้งการ แรงงานที�มีค่าแรงถูกและเสี�ยงกบั

งานที�สถานประกอบการผลิต จึงเป็นที�มาของการว่าจา้งนายหนา้ ทั�งในโรงงาน และนายหนา้ที�สามารถ

หาแรงงานต่างดา้วได ้ทาํให้ผูท้ี�สนใจในการลกัลอบขน แรงงานต่างดา้วเขา้มาในประเทศไทยมีจาํนวน

มากขึ�น และหาวิธีการรูปแบบต่าง ๆ เพื�อนาํแรงงาน ต่างดา้วเขา้สู่สถานประกอบการโดยขบวนการจะ

ทาํกนัเป็นทีมและมีการเตรียมแผนเป็นอยา่งดี ตั�งแต่การตรวจเส้นทาง การหาเช่ารถเพื�อไม่ให้ผิดสังเกต 

และการใชเ้ครื�องมือสื�อสารเทคโนโลย ีที�ทนัสมยัต่าง ๆ นาํมาใชใ้นการลกัลอบขนแรงงานต่างดา้ว กลุ่ม

แรงงานต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา นั�นเกิดจากปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดซึ� งปัจจยัเหล่านี� ทาํใหแ้รงงาน

กมัพูชา อพยพยา้ยถิ�นฐาน ทาํกินเพื�อไดม้าทั�งความสุขทางกายและความสุขทางใจ 3) ศึกษาให้ทราบถึง

ผลกระทบของ ผูป้ระกอบการอนัเนื�องมาจากขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวที�ไม่สามารถนํา

แรงงานต่างดา้ว เขา้สู่ในพื�นที�โรงงานอุตสาหกรรม อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรีเพื�อเป็นการป้องกนั

การขาดแคลน แรงงานในการประกอบกิจการ ซึ� งทาํใหเ้กิดปัญหาที�รัฐบาลตอ้งเขา้มาช่วยพยงุในสถาน 

ประกอบการที�ไม่สามารถผลิตงานไดห้รืออาจจะตอ้งปิดกิจการไปในที�สุด 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

1. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผลต่อการจา้งแรงงานต่างดา้วในสถานประกอบการ

โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร พื�นที�อื�น ๆ  

2. ควรศึกษาเพิ�มเติมเกี�ยวกบัปัญหาเรื�องการขาดแคลนแรงงานและความตอ้งการ แรงงานต่าง

ดา้วในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 
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3. ควรมีการศึกษาเกี�ยวกบัปัญหาและผลกระทบที�เกิดจากแรงงานต่างดา้วที�เขา้มาทาํงาน ในเขต

อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร เพื�อนาํผลการศึกษาที�ไดม้าวิเคราะห์เป็นขอ้มูลเสนอแนะให้กบั 

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อหาทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมต่อไป 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยมีวตัถุประสงค ์(�) เพื�อศึกษาระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการ

ชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

(�) เพื�อศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้านครหลวง เขตวดั

เลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยจาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้น

การศึกษาครั� งนี�  คือประชาชนที�ตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าที� การไฟฟ้านครหลวงเขตวดัเลียบ จาํนวน 

��� คน เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร์ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐาน ดว้ย 

Independent Sample t-test และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างที�มากกว่า � กลุ่มด้วย One-Way 

ANOVA 

ผลการวิจยัพบว่า การตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้านคร

หลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ด้านการตดัสินใจ ด้านการ

ให้บริการ ด้านภาพลักษณ์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ นั� นพบว่า มี

เฉพาะเพศที�ต่างกนัจะมีการตดัสินใจใช้บริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้า
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นครหลวง เขตวดัเลียบ ใน ด้านการตดัสินใจ และดา้นการให้บริการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ ที�ระดบั �.�� สถิติ แต่ผลที�เกิดพบว่าไม่ว่าผูใ้ชบ้ริการที�มีอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ป็น

อยา่งไร ก็มีการตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผา่นเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขต

วดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  

 

คาํสําคัญ: การตดัสินใจ, การชาํระค่าไฟฟ้า, ประชาชน 

 

Abstract 

This quantitative research and its objectives are (1) to study the level of decision-making to use the 

electricity charge payment service by the locals and (2) to study the decision-making to use the electricity 

charge payment service at the counter of the Metropolitan Electricity Authority (MEA), Wat Liap branch, 

Phra Nakhon District, Bangkok which was classified in terms of gender, age, education level, occupation, 

and income. The sample group of this study was consisted of 390 respondents who decided to use the 

electricity charge payment service at (MEA) Wat Liap branch. The research instrument used were 

questionnaires and were analyzed by using a computer software package to find out the percentage (%), 

mean ( X )  and standard deviation (S.D.) while hypothesis testing used independent sample t-test and one-

way ANOVA for comparing the relationship of more than two sample groups. 

The research findings showed that the overall decision-making to use the electricity charge payment 

service at the counter (MEA) Wat Liap branch was at a high level in terms of decision-making, service 

provision, and image. As for the gender, age, education, occupation, and income, the only difference in 

gender caused variance in decision-making to use the electricity charge payment service while the decision-

making and service provision had statistical significance of 0.05. On the other hand, the results showed that 

the age, education level, occupation, and income caused no difference   

 

Keywords: decision-making, electricity charge payment, citizens 
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บทนํา 

การไฟฟ้านครหลวง ก่อตั� งเมื�อ พ.ศ.���� เป็นรัฐวิสาหกิจที�รับผิดชอบในการจาํหน่ายไฟฟ้า

ใหก้บัประชาชนอยูใ่นความรับผดิชอบของกระทรวงมหาดไทยมีพื�นที�บริการในปัจจุบนั ไดแ้ก่ จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัสมุทรปราการ โดยแบ่งเป็น �� เขต �� สาขายอ่ย การไฟฟ้า

นครหลวงเขตวดัเลียบ เป็นหนึ�งใน �� เขตของการไฟฟ้านครหลวง มีหนา้ที�และความรับผิดชอบในการ

ติดตั� งและบาํรุงรักษาระบบจาํหน่าย เพื�อให้มีการจ่ายไฟฟ้าแก่ผูใ้ช้ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วต่อเนื�องมีความ

มั�นคงปลอดภยั บริการรับคาํขอใช ้และเปลี�ยนแปลงการใชไ้ฟฟ้า การรับเรื�องร้องเรียน และชี�แจงปัญหา

เกี�ยวกบัการใช้ไฟฟ้า การแกไ้ขไฟฟ้าขดัขอ้ง การติดตั� งบาํรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ การควบคุม และ

บริหารการจัดเก็บรายได้ ค่าไฟฟ้า และการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า จัดเตรียมขอ้มูลเพื�อจัดทาํ

ใบเสร็จเก็บเงินค่าไฟฟ้า และรับชาํระเงิน ณ ที�ทาํการ 

ในอดีตเมื�อหลายสิบปีที�ผ่านมา การไฟฟ้านครหลวง จะส่งตวัแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้าไปตามบา้น

ที�อยู่ในเขตพื�นที� ๆ รับผิดชอบ ซึ� งตลอดระยะเวลาที�ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวง ก็ไดมี้การปรับเปลี�ยน

พฒันาช่องทางการจ่ายชาํระค่าไฟฟ้าให้ทนัสมยัตามยคุที�มีเทคโนโลยี ที�กา้วหน้าอนักวา้งไกลไปทั�วทุก

ทิศ เทคโนโลยยีคุดิจิตอลเป็นที�ยอมรับ คุน้เคยกบัผูค้นมากขึ�นในทุกๆวนั ช่องทางการจ่ายชาํระค่าไฟฟ้า 

จากเดิมที�การไฟฟ้านครหลวงส่งตวัแทนเดินเกบ็เงินไปตามบา้น ก็จะมีรูปแบบ การอาํนวยความสะดวก

ในการชาํระค่าไฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้ หลายช่องทางมากขึ�น ดงัต่อไปนี�  �. หักบญัชีธนาคาร  �.หักบตัรเครดิต  

3.mobile banking 4.Internet banking 5. ATM   6.Smart Life App application   

ซึ� งช่องทางต่าง ๆ ที�การไฟฟ้านครหลวง เปิดอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ที�จะไม่ตอ้งเดินทางมา

ชาํระค่าไฟฟ้า ณ ที�ทาํการไฟฟ้านครหลวงในเขตต่างๆ โดยเฉพาะ เขตวดัเลียบ แต่เมื�อมีการอาํนวย

ความสะดวกผ่านช่องทางต่าง ๆ ที�ได้กล่าวมาหลายช่องทาง แต่ก็ยงัมีประชาชนที�เดินทางเขา้มาเพื�อ

ชาํระค่าไฟฟ้าฟ้าผ่านเคาน์เตอร์ชาํระค่าไฟแบบดั�งเดิม ที�ตอ้งเสียเวลาเดินทางเขา้มา ณ ที�ทาํการไฟฟ้า 

อยูอี่ก ทาํให้ผูว้ิจยัจึงเกิดความสงสัยว่า ในเมื�อ มีช่องทางที�หลากหลายและสะดวกกว่าช่องทางชาํระเงิน 

ณ ที�ทาํการไฟฟ้า เขตวัดเลียบอยู่แล้วในปัจจุบัน ประชาชนที�ยงัตัดสินใจเข้าใช้บริการอยู่นั� นเป็น

ประชาชนกลุ่มใด โดยมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ที�เป็นปัจจยัส่วนบุคคล นั�นจะส่งผล ต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าผา่นเคาน์เตอร์การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ หรือไม่ และ 

ประชาชนมีเหตุผลอย่างไรในการที�ตดัสินใจมาชาํระค่าไฟฟ้า ณ ที�ทาํการ รวมถึง ประชาชนมองการ
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ใหบ้ริการ และดา้นภาพลกัษณ์ ของ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบที�มีการให้บริการมาอยา่งยาวนาน 

เป็นอย่างไร ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจที�จะศึกษา ปัจจัยถึงการตัดสินใจใช้บริการชําระค่าไฟฟ้าของ

ประชาชนผา่นเคานเ์ตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 

วตัถุประสงค์การวิจัย 

 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคไ์วด้งันี�  

1. เพื�อศึกษาระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผา่นเคาน์เตอร์ การไฟฟ้า

นครหลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

2. เพื�อศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านคร

หลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยจาํแนก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

       1. แนวคดิและทฤษฏีเกี�ยวกบัการตัดสินใจ 

          การตดัสินใจ (Decision Making) เป็นกระบวนการคิดโดยใชเ้หตุผลในการเลือกหรือตวัเลือก

สิ�งใดสิ�งหนึ�งจากหลายทางเลือกที�มีอยู ่โดยไตร่ตรองอยา่งรอบคอบที�จะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายให้

มากที�สุดมีผูใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจไวด้งันี�  

 สิริกาญจน์ กมลปิยะพฒัน์ (2556) การตดัสินใจ คือการใชห้ลกัการและเหตุผลในกระบวนการ

เลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ�งที�เหมาะสมที�สุด เพื�อเป้าหมายที�ชดัเจน 

 ดงันั�นผูวิ้จยัจึงสรุปว่า การตดัสินใจ คือ การใช้เหตุผลการจากความรู้ของแต่ละบุคคลในการ

ตดัสินใจในเรื�องต่างๆ 

              2. แนวคดิและทฤษฏีการให้บริการ  

ความหมายของการให้บริการ เนื�องจากการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาล ซึ� งมี

วตัถุประสงคห์ลกัในการให้บริการแก่ประชาชนผูม้าติดต่อที�เรียกว่า ผูรั้บบริการนั�นเอง องคก์รของรัฐ

จะตอ้งตอบสนอง ความตอ้งการของคนหลายกลุ่ม การให้บริการขององค์กรเป็นลกัษณะงานที�ตอ้งมี

การติดต่อ ประชาสัมพนัธ์กบัประชาชนที�ขอรับบริการโดยตรงเพื�อให้ประชาชนผูข้อรับบริการไดรั้บ 
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ความสะดวก รวดเร็ว มีแนวคิดการให้บริการของนักวิชาการ โดยยกตัวอย่างพอสังเขป ดังนี�  จาก

การศึกษาความหมายของคาํว่า ใหบ้ริการไดม้ีผูใ้หค้วามหมายในลกัษณะที�คลา้ยคลึงกนั ดงัต่อไปนี�   

จิติพร กุมภาพงษ ์(2555: 25) ไดก้ล่าวไวว้่า การบริการเป็นกระบวนการที�ไม่มีตวัตนงานบริการ

เป็นงานที�ตอ้งตอบสนองในทนัที ผูชิ้บริการตอ้งการให้ลงมือปฏิบตัิในทนัที การบริการเป็นการกระทาํ

ที�เกิดจากจิตใจที�เปี� ยมไปด้วยความต้องการช่วยเหลือ เอื�ออาทร มีนํ� าใจไมตรี ให้สะดวกรวดเร็ว ให้

ความเป็นธรรมและความเสมอภาค ถา้เป็นบริการที�ดี เมื�อผูใ้ห้บริการไปแลว้ ผูรั้บบริการก็จะเกิดความ

ประทบัใจ หรือเกิดทศันคติที�ดีต่อการบริการ 

 3. แนวคดิและทฤษฏีเรื�องภาพลกัษณ์องค์กร 

Kotler (����) นิยามว่า ภาพลกัษณ์องค์กร หมายถึง ผลรวมความเชื�อ ความนึกคิด และความ

ประทบัใจ ที�บุคคลมีต่อสิ� งหนึ� งสิ� งใด ซึ� งทศันคติและการกระทาํใดๆ ที�คนเรามีต่อสิ�งนั�นจะมีความ

เกี�ยวพนัอยา่งสูงกบัภาพลกัษณ์ 

 Wood (����) ไดนิ้ยามว่า ภาพลกัษณ์ขององคก์รเป็นการรับรู้ในจิตใจของลูกคา้ที�มีต่อองคก์ร 

โดยจะรับรู้จากการสร้างเอกลกัษณ์ (Identity) หรือสัญลกัษณ์ต่างๆ ที�องคก์รสร้างขึ�นมาในสถานการณ์

ต่าง ๆ 

พชัราภรณ์ เกษะประกร (����) ให้ความหมายไวว่้า ภาพลกัษณ์ขององค์กรเป็นภาพที�อยู่ใน

จิตใจหรือความรู้สึกโดยรวมหรือเกี�ยวกบัดา้นต่าง ๆ ขององคก์ร ซึ� งประกอบดว้ยสินคา้ การบริการการ

บริหารงาน 

จากความหมายของภาพลกัษณ์องค์กรที�กล่าวมา สรุปได้ว่า ภาพรวมทั�งหมดขององคก์ร การ

บริหารองค์กร ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนความรู้สึกและความ

ประทบัใจของบุคคลที�มีต่อองคก์ร 

4. แนวคดิเกี�ยวกบัประชากรศาสตร์  

แนวคิดด้านลักษณะประชากรศาสตร์ การศึกษาดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ�งสําคญั

เนื�องจากความแตกต่างของประชากรในแต่ละด้าน จะทาํให้มีการเลือกซื� อสินคา้ และใช้บริการที�

แตกต่างกนั  
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 ศิ ริวรรณ  เส รีรัตน์  (����) ให้ความหมายว่า ลักษณ ะประชากรศาสตร์ใช้ข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตร์ เพื�อเป็นการแบ่งส่วนตลาดทาํใหมี้ประสิทธิผลในการกาํหนดตลาดเป้าหมาย และง่าย

ต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื�นประกอบดว้ย  

�. เพศ (Sex) เพศหญิงและเพศชายมีแนวโน้มที�จะมีความแตกต่างกันในด้านทัศนคติและ

พฤติกรรม 

�. อายุ (Age) กลุ่มอายุที�มีความแตกต่างกนัทาํให้มีความชื�นชอบรสนิยมที�แตกต่างกัน โดย

รสนิยมของบุคคลจะมีการเปลี�ยนแปลงไปตามวยั หรือผลิตภณัฑ์ที�สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของแต่ละกลุ่มอายทีุ�แตกต่างกนั  

  �. ระดับการศึกษา (Education) ผูที้�ไดรั้บในระดบัสูงส่งผลให้มีการบริโภคสินคา้ที�มีคุณภาพ

ดีกว่ารวมถึงมีราคาสูงกว่าการบริโภคสินคา้ของผูที้�มีการศึกษาในระดบัต ํ�ากว่า  

�. อาชีพ (Occupation) บุคคลที�มีอาชีพแตกต่างกนัส่งผลให้มีความตอ้งการในดา้นสินคา้และ

บริการที�ต่างกนั  

�. รายได ้(Income) ของผูบ้ริโภคที�มีรายไดป้านกลาง และมีรายไดต้ ํ�ามีขนาดตลาดใหญ่กว่าผูที้�

มีรายไดสู้งสินคา้และบริการต่าง ๆ จึงมีการแบ่งส่วนตลาด ตามรายได ้

 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจยัศึกษาการตดัสินใจชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผา่นเคาน์เตอร์การ

ไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ รวมทั�งเอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ผูศ้ึกษาไดก้าํหนดแนวคิดของการวิจยั

ไวด้งันี�  
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          ตวัแปรตน้                                                                                  ตวัแปรตาม 

    Independent  Variables                                                            Dependent  Variables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากร ที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี� เป็นประชาชนที�เขา้ใชบ้ริการชาํระเงินค่าไฟฟ้าผา่นเคาน์เตอร์ 

ที�การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร     

กลุ่มตวัอยา่ง เนื�องจากประชากร หรือประชาชนที�เขา้ใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การ

ไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ มีขนาดใหญ่ และไม่ทราบจาํนวนประชากรที�แน่นอน ดังนั� นขนาด

ตวัอย่างสามารถคาํนวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ Cochran โดยกาํหนดระดับค่าความ

เชื�อมั�นร้อยละ �� และระดับค่าความคลาดเคลื�อนร้อยละ � (กัลยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หน้า��) ใช้

ขนาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย ��� คนจึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผดิพลาดไม่เกินร้อยละ � ที�

ระดบัความเชื�อมั�นที�ร้อยละ �� เพื�อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงใช้

ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั� งหมด ��� คน ซึ� งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที�เงื�อนไขกาํหนด คือไม่น้อยกว่า ��� 

ตวัอย่าง วิธีการสุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจัยใช้การสุ่มตวัอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการสุ่ม

ตวัอย่างจากประชาชนที�เขา้ใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าที�การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ เท่านั�น จากการ

การตัดสินใจใช้บริการชําระค่าไฟฟ้า

ของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ การ

ไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลยีบ เขตพระ

นคร กรุงเทพมหานคร 

1. ดา้นการตดัสินใจ 

2. ดา้นภาพลกัษณ์ 

3. ดา้นการให้บริการ  

   

         ปัจจยัดา้นบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. การศึกษา  

4. อาชีพ  

5. รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 

 

    ภาพที� � กรอบแนวคิดการวจิยั 
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สอบถามประชาชนที� เข้ามาใช้บริการว่า มาชําระค่าไฟใช่หรือไม่ หากใช่ทางผูว้ิจัยจะขอความ

อนุเคราะห์ใหป้ระชาชนช่วยตอบแบบสอบถามนั�น 

 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

            เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  ใช้แบบสอบถามเป็น

เครื�องมือ โดยสร้างขึ�นจากการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  � ตอน 

ดังนี�  ตอนที� � เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิดเกี�ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ของกลุ่มตวัอย่าง ประชาชนที�ใช้บริการชาํระเงินค่า

ไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ตอนที� � 

แบบสอบถาม การตดัสินใจใชบ้ริการชาํระเงินค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้านคร

หลวงเขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจ ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นภาพลกัษณ์ 

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert โดยเรียงจากมาก

ที�สุดไปนอ้ยที�สุด  ตอนที� 3 ขอ้เสนอแนะอื�นๆ เพื�อให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบั

การตดัสินใจใชบ้ริการชาํระเงินค่าไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวงเขตวดัเลียบ 

          การตรวจสอบเครื�องมือเพื�อวดัความเชื�อมั�นโดยผูเ้ชี�ยวชาญ � คนได้ค่าทดสอบโดยใชสู้ตรสัมประสิทธิ�

แอลฟ่าของครอนบคัสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’sAlpha Coefficient) ไดค่้าความเชื�อมั�น

ของเครื�องมือเท่ากบั 0.94 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

          การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจัยครั� งนี�  ผูว้ิจัยเป็นผูด้ ําเนินการจัดเก็บขอ้มูลเอง โดยใช้การแจก

แบบสอบถามให้แก่ประชาชนที�เขา้ใชบ้ริการชาํระค่าไฟที�เคาน์เตอร์ชาํระเงิน ที�ทาํการไฟฟ้านครหลวง 

เขตวดัเลียบ และเป็นผูร้วบรวมแบบสอบถามกลบัคืนทั�งหมดดว้ยตนเอง ตรวจสอบความสมบูรณ์ และ

ความถูกต้องในการตอบแบบสอบถาม เพื�อนําไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป ระยะเวลาที�ดําเนินการ

ศึกษาวจิยัเพื�อเกบ็รวบรวมขอ้มูลอยูใ่นช่วง เดือน สิงหาคม พ.ศ. ���� ถึง ตุลาคม พ.ศ. ���� 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

         ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างมาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์โดย

ใชโ้ปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสําเร็จรูป มาประมวลผลขอ้มูลวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
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ได้แก่  จํานวนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี� ย  (Mean) และ ส่ วนค่าเบี� ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของขอ้มูลเชิงคุณภาพในเรื�องต่างๆ เพื�อสรุปลกัษณะทั�วไปของตวัอย่างที�ศึกษา วิเคราะห์

ขอ้มูลเพื�อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) กาํหนดระดับนัยสําคัญ 

a=0.05 ในการทดสอบสมมติฐาน ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปรตามสมมติฐานโดยใช้

ส ถิ ติ  t-test และการวิ เคราะห์ ความแป รปรวนแบ บท างเดี ยว (One Way Analysis of Variance - 

ANOVA)   

  

ผลการวจิัย          

 ขอ้มูลทั�วไป การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที�ตอบแบบสอบถามเรื�อง การตดัสินใจใชบ้ริการชาํระ

ค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามทั�งหมด จาํนวน 390 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ

ระหว่าง 31-45 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้าน และมีรายได้เฉลี�ยต่อ

เดือน ��,001 บาท ขึ�นไป           

 วตัถุประสงคข์อ้ที� �  ผลการวิจยัพบว่า การตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผา่น

เคาน์เตอร์การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดับมาก 

( = �.��) เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที�กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยเป็นอนัดับแรก คือ ด้านการ

ให้บริการ ( = �.��) รองลงมา คือ ด้านภาพลักษณ์ ( = �.��) และด้านการตดัสินใจ ( = �.��) มี

ความเห็นในระดบัมากตามลาํดบั  

1. ด้านการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  = 3.62) เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ขอ้ที�กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยเป็นอนัดบัแรก คือ ตอ้งการใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าฉบบัที�เป็นทางการ

ทนัที มีความเห็นในระดบัมากที�สุด ( =4.66) รองลงมา คือ มีความเคยชินกบัการชาํระเงินผ่านช่องทาง

เคาน์เตอร์ กฟน. เขตวัดเลียบ ( = 4.58) มาทําธุระในละแวกเดียวกับสถานที�ชําระเงิน กฟน. มี

ความเห็นในระดบัมาก ( = 4.10)  สถานที�ทาํงานอยูใ่กลเ้คียงกบัที�ทาํการ กฟน. เขตวดัเลียบ ( = 4.07) 

สถานที�อยู่อาศยัอยู่ใกลเ้คียงกบัที�ทาํการ กฟน. เขตวดัเลียบ ( = 3.93) ไดรั้บของที�ระลึกจากการชาํระ

ค่าไฟฟ้า ณ ที�ทาํการในวนัสําคัญต่าง ๆ ของ กฟน. ( X = 2.48) มีความเห็นในระดับน้อย และ เกิด

ปัญหาใบแจง้หนี� ค่าไฟที�ไดรั้บบิลค่าไฟสูงผดิปกติ ( X = 1.54) ตามลาํดบั  
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2. ด้านการให้บริการ โดยรวมอยูใ่นระดับเห็นดว้ยมากที�สุด ( = 4.5) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ขอ้ที�กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยเป็นอนัดบัแรก คือ สถานที�ในการรอชาํระเงินมีความสะดวกสบาย และ

เพียงพอ ( =4.56) มีความเห็นในระดบัมากที�สุด รองลงมา คือ มีการจดัลาํดบัคิวสําหรับรอชาํระเงินค่า

ไฟอย่างชัดเจน (  = 4.49) พนักงานช่วยเหลือในการตรวจสอบขอ้มูลที�สงสัยในบิลค่าไฟ ( = 4.53) 

พนักงานไดด้าํเนินการตามคาํขอชาํระค่าไฟตามที�ตอ้งการ ( = 4.53) และระยะเวลาในการรอคิวชาํระ

เงินค่าไฟมีความเหมาะสม ( = 4.��) ตามลาํดบั  

 3. ด้านภาพลกัษณ์ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นดว้ยมากที�สุด ( = 4.47) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ขอ้ที�กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยเป็นอนัดบัแรก คือ เป็นรัฐวิสาหกิจที�มีชื�อเสียงมานาน มีความเห็นใน

ระดับมากที�สุด  ( = 4.65) รองลงมา คือ เป็นรัฐวิสาหกิจที�มุ่งเน้นในการให้บริการประชาชนอย่าง

สุภาพ สะดวก รวดเร็ว ( = 4.53) เป็นรัฐวิสาหกิจที�รับฟัง และแก้ไขปัญหาเกี�ยวกบัค่าไฟฟ้าให้กับ

ประชาชน มีความเห็นในระดบัมาก ( = 4.48) เป็นรัฐวิสาหกิจที�มีการแจง้ข่าวสารขอ้มูลดา้นบริการค่า

ไฟฟ้าอย่างถูกตอ้งครบถว้น ( = 4.44) และ เป็นรัฐวิสาหกิจที�สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม 

และสิ�งแวดลอ้มอยา่งสมํ�าเสมอ ( = �.��) ตามลาํดบั 

วตัถุประสงค์ขอ้ที�  �  ผลการทดสอบสมมติฐาน การตัดสินใจใช้บริการชําระค่าไฟฟ้าของ

ประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยจาํแนก 

เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างที�มีเพศแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใช้บริการชาํระ

ค่าไฟฟ้าของประชาชนผา่นเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนัในดา้นการตดัสินใจ และดา้นการใหบ้ริการ ส่วนกลุ่มตวัอยา่งที�มีอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายได้เฉลี�ยต่อเดือนที�แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการชําระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่าน

เคานเ์ตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที� �  

แสดงผลการทดสอบการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของการตัดสินใจใช้บริการชําระค่าไฟฟ้าของประชาชน

ผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลยีบ จาํแนกตามเพศ โดยใช้ t-test (n = 390) 

การตัดสินใจใช้บริการชําระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ 

การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลยีบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

t df Sig 

ดา้นการตดัสินใจ  2.687 388 0.008* 

ดา้นการให้บริการ -2.324 388 0.021* 

ดา้นภาพลกัษณ์ -1.584 388 0.114 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 

จากตารางที� � พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยการตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่า

ไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ จาํแนกตามเพศ พบว่า ด้านการ

ตดัสินใจและด้านการให้บริการ มีค่า Sig น้อยกว่า �.�� แสดงว่ายอมรับสมมติฐานรอง และปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั หมายความว่า กลุ่มตวัอยา่งที�มีเพศต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าของ

ประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ �.�� 

 

ตารางที� �  

แสดงผลการทดสอบเพื�อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจใช้บริการชําระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่าน

เคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ จําแนกตามอายุ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน         

(n = 390) 

การตัดสินใจใช้บริการชําระค่าไฟฟ้าของประชาชน

ผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลยีบ  

SS df MS F Sig 

�. ดา้นการตดัสินใจ  

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

 

1.048 

91.839 

92.887 

 

3 

386 

389 

 

0.349 

0.238 

 

1.468 

 

0.223 

�. ดา้นการใหบ้ริการ  

ระหว่างกลุ่ม 

 

0.966 

 

3 

 

0.322 

 

1.478 

 

0.220 
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ภายในกลุ่ม 

รวม 

84.068 

85.033 

386 

389 

0.218 

�. ดา้นภาพลกัษณ์ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

 

0.077 

89.554 

89.630 

 

3 

386 

389 

 

0.026 

0.232 

 

0.110 

 

0.954 

 จากตารางที� � การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื�อเปรียบเทียบการตดัสินใจใช้บริการชาํระค่า

ไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ จาํแนกตามอายุ พบว่า ด้านการ

ตดัสินใจ ดา้นการให้บริการ และดา้นภาพลกัษณ์ มีค่า Sig มากกว่า �.�� แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลกั 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความว่า กลุ่มตวัอยา่งที�มีอายแุตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการชาํระ

ค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ ไม่แตกต่างกัน ที�ระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� แสดงว่า ไม่ว่าผูใ้ชบ้ริการจะมีอายเุท่าใด กมี็การตดัสินใจใชบ้ริการชาํระ

ค่าไฟฟ้าของประชาชนผา่นเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ ไม่ต่างกนั 

 

ตารางที� �  

แสดงผลการทดสอบเพื�อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจใช้บริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่าน

เคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลยีบ จาํแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (n = 390) 

การตัดสินใจใช้บริการชําระค่าไฟฟ้าของประชาชน

ผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลยีบ  

SS df MS F Sig 

�. ดา้นการตดัสินใจ  

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

 

2.169 

90.718 

92.887 

 

5 

384 

389 

 

0.434 

0.236 

 

1.836 

 

0.105 

�. ดา้นการใหบ้ริการ  

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

 

1.103 

83.931 

85.033 

 

5 

384 

389 

 

0.221 

0.219 

 

1.009 

 

0.412 
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�. ดา้นภาพลกัษณ์ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

 

0.917 

88.713 

89.630 

 

5 

384 

389 

 

0.183 

0.231 

 

0.794 

 

0.555 

จากตารางที� � ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื�อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจใช้บริการ

ชําระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ จาํแนกตามระดับ

การศึกษา พบว่า ดา้นการตดัสินใจ ดา้นการใหบ้ริการ และดา้นภาพลกัษณ์ มีค่า Sig มากกว่า �.�� แสดง

ว่ายอมรับสมมติฐานหลกั และปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างที�มีระดับการศึกษา

แตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง 

เขตวดัเลียบ ไม่แตกต่างกนั ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� แสดงว่า ไม่ว่าผูใ้ชบ้ริการจะมีระดบั

การศึกษาอะไร ก็มีการตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านคร

หลวง เขตวดัเลียบ ไม่ต่างกนั 

 

ตารางที� �  

แสดงผลการทดสอบเพื�อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจใช้บริการชําระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่าน

เคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลยีบ จาํแนกตามอาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน  

(n = 390) 

การตัดสินใจใช้บริการชําระค่าไฟฟ้าของประชาชน

ผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลยีบ  

SS df MS F Sig 

�. ดา้นการตดัสินใจ  

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

 

1.105 

91.782 

92.887 

 

5 

384 

389 

 

0.221 

0.239 

 

0.925 

 

0.465 

�. ดา้นการใหบ้ริการ  

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

 

0.931 

84.102 

85.033 

 

5 

384 

389 

 

 

0.186 

0.219 

 

0.850 

 

0.515 
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�. ดา้นภาพลกัษณ์ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

 

0.633 

88.997 

89.630 

 

5 

384 

389 

 

0.127 

0.232 

 

0.547 

 

0.741 

จากตารางที� � ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื�อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจใช้บริการ

ชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ จาํแนกตามอาชีพ พบว่า 

ด้านการตัดสินใจ ด้านการให้บริการ และด้านภาพลักษณ์ มีค่า Sig มากกว่า �.�� แสดงว่ายอมรับ

สมมติฐานหลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที�มีอาชีพแตกต่างกนั มีการ

ตดัสินใจใช้บริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ ไม่

แตกต่างกัน ที�ระดับนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ �.�� แสดงว่า ไม่ว่าผูใ้ช้บริการจะมีอาชีพใด ก็มีการ

ตดัสินใจใช้บริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ ไม่

ต่างกนั 

 

ตารางที� �  

แสดงผลการทดสอบเพื�อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจใช้บริการชําระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่าน

เคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ จาํแนกตามรายได้เฉลี�ยต่อเดือน โดยใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (n = 390) 

การตัดสินใจใช้บริการชําระค่าไฟฟ้าของประชาชน

ผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลยีบ  

SS df MS F Sig 

�.ดา้นการตดัสินใจ  

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

 

1.109 

91.778 

92.887 

 

3 

386 

389 

 

0.370 

0.238 

 

1.555 

 

0.200 

�. ดา้นการใหบ้ริการ  

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

 

0.820 

84.213 

85.033 

 

3 

386 

389 

 

 

0.273 

0.218 

 

1.253 

 

0.290 
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�. ดา้นภาพลกัษณ์ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

 

0.393 

89.237 

89.630 

 

3 

386 

389 

 

0.131 

0.231 

 

0.567 

 

0.637 

จากตารางที� � แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื�อเปรียบเทียบระดับการตดัสินใจใช้

บริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผา่นเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ จาํแนกตามรายได้

เฉลี�ยต่อเดือน พบว่า ดา้นการตดัสินใจ ดา้นการให้บริการ และด้านภาพลกัษณ์ มีค่า Sig มากกว่า �.�� 

แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลกั และปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความว่า กลุ่มตวัอยา่งที�มีรายไดเ้ฉลี�ย

ต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผา่นเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านคร

หลวง เขตวดัเลียบ ไม่แตกต่างกนั ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 แสดงวา่ ไม่ว่าผูใ้ชบ้ริการจะมี

รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนแตกต่างกนัมากนอ้ยเท่าใด กมี็การตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชน

ผา่นเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ ไม่ต่างกนั  

 

อภปิรายผล 

การศึกษาเรื�อง การตดัสินใจใช้บริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้า

นครหลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดด้งันี�  

 1. ดา้นการตดัสินใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยเป็นอนัดบัแรก 

คือ ตอ้งการใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าฉบับที�เป็นทางการทันที มีความเห็นในระดับมากที�สุด และเกิด

ปัญหาใบแจง้หนี� ค่าไฟที�ไดรั้บบิลค่าไฟสูงผิดปกติ มีความเห็นในระดบัน้อย ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของนันทรัตน์  วรรณ ตุง (2559) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู ้ใช้บ ริการชําระค่า

สาธารณูปโภคผ่านระบบคนกลางในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูม้าใชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดับ

มากต่อมีการออกใบเสร็จ หลกัฐานการชาํระเงินให้ทุกครั� ง และความถูกต้องของใบแจ้งหนี�  ไม่เกิด

ปัญหาเมื�อนาํไปชาํระเงิน และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิทธิชยั บาํเพญ็เพียร (2559) ศึกษาคุณภาพ

การให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี พบว่า ผูใ้ช้ไฟฟ้ามีความเห็นว่าการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพทัยาตั�งอยู่ในสถานที�สะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ และการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคเมืองพทัยามีความถูกตอ้งในการจดหน่วยไฟฟ้า พิมพ์ใบแจง้ค่าไฟฟ้าถูกตอ้ง ชดัเจน ในระดับ

เห็นดว้ยมาก 
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 �. ดา้นการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยกลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยเป็นอนัดับ

แรก คือ สถานที�ในการรอชาํระเงินมีความสะดวกสบาย และเพียงพอ มีความเห็นในระดับมากที�สุด 

รองลงมา คือ มีการจัดลาํดับคิวสําหรับรอชําระเงินค่าไฟอย่างชัดเจน พนักงานช่วยเหลือในการ

ตรวจสอบข้อมูลที�สงสัยในบิลค่า พนักงานได้ดาํเนินการตามคาํขอชําระค่าไฟตามที�ตอ้งการ และ

ระยะเวลาในการรอคิวชาํระเงินค่าไฟมีความเหมาะสม ตามลาํดับ ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ศุภ

กัญญา จันทรุกขา (2558) ศึกษาคุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตอําเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวดัอุบลราชธานี พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อพนักงานให้ความช่วยเหลือ 

แนะนาํแกไ้ขปัญหาแก่ลูกคา้ และความสะดวกสบายของที�นั�งรอรับบริการของลูกคา้อยู่ในระดับมาก 

และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นันทรัตน์ วรรณตุง (2559) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการชาํระค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบคนกลางในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูม้าใชบ้ริการมีความ

พงึพอใจในระดบัมากต่อความเสมอภาคในการใหบ้ริการก่อน – หลงัของพนกังาน และยงัสอดคลอ้งกบั

แนวคิดและทฤษฏีของ ปรัชญา เวสารัชช์ (2540, หน้า 48-53)  ได ้กล่าวไวว้่า เกี�ยวกบัวิธีการสร้างความ

ประทบัใจสําหรับประชาชนผูรั้บบริการ อาจทาํไดห้ลากหลาย ขึ�นอยู่กบักาํลงัทรัพยากรที�มีและความ

ตั�งใจที�จะให้บริการที�ดี โดยพนกังานผูใ้หบ้ริการเป็นเรื�องสาํคญั พนกังานผูใ้ห้บริการตอ้งมีจิตสาํนึกที�ดี 

สนใจและตั�งใจพฒันาการบริการของตนให้เกิด ความประทบัใจที�ดีสําหรับประชาชน แลว้จะต้องมี

ขบวนการวิธีปฏิบติัที�สร้างความประทบัใจ สาํหรับประชาชนผูรั้บบริการ คือ การอาํนวยความสะดวก 

ประชาชนไดรั้บความสะดวกมากเท่าไหร่ก็จะยิ�งทาํให้เกิด ความรู้สึกและความประทบัใจที�ดีมาก โดย

สามารถจดัให้แก่ประชาชน ไดด้งันี�  �) ความสะดวกระหว่างรอหน่วยบริการควรเร่งบริการให้รวดเร็ว 

ลดเวลาที�  ผูรั้บบริการให้น้อยลงที�สุด หากจาํเป็นที�ผูรั้บบริการต้องรอหน่วยงานบริการ ต้องจัดให้

ประชาชนเกิด ความสะดวกในการรอ เช่น จดัให้มีสถานที�และที�นั�งรอเพียงพอไม่แออดั ไม่เบียดเสียด 

ไม่ยดัเหยียด  และ �) ความสะอาดของสถานที� ความประทบัใจของประชาชนขึ�นอยู่กบัความสะอาด 

ของสถานที� ความเรียบร้อยของอาคารสถานที�โดยเฉพาะห้องสุขา 

3. ดา้นภาพลกัษณ์ โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากที�สุด โดยกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยเป็นอนัดบั

แรก คือ เป็นรัฐวิสาหกิจที� มีชื�อเสียงมานาน มีความเห็นในระดับมากที� สุด  รองลงมา คือ เป็น

รัฐวิสาหกิจที�มุ่งเน้นในการให้บริการประชาชนอย่างสุภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นรัฐวิสาหกิจที�รับฟัง 

และแกไ้ขปัญหาเกี�ยวกบัค่าไฟฟ้าให้กบัประชาชน มีความเห็นในระดบัมาก เป็นรัฐวิสาหกิจที�มีการแจง้

ข่าวสารขอ้มูลด้านบริการค่าไฟฟ้าอย่างถูกต้องครบถ้วน และ เป็นรัฐวิสาหกิจที�สนับสนุนส่งเสริม

กิจกรรมดา้นสังคม และสิ�งแวดลอ้มอย่างสมํ�าเสมอ ตามลาํดบั ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนัชชา ภูมิ
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ประดิษฐ์ (����) ศึกษาภาพลักษณ์ของการไฟฟ้านครหลวงในสายตาของผู ้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของ กฟน. ในระดบัดี ดา้น

การให้บริการและดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิทธิ

ชยั บาํเพญ็เพียร (2559) ศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพทัยา จงัหวดั ชลบุรี 

พบว่า ผู ้ใช้ไฟฟ้ามีความเห็นว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยามีการให้บริการที� มี  คุณภาพได้

มาตรฐาน เชื�อถือได ้มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าที�มาใชบ้ริการอยา่งถูกตอ้งและ

ทั�วถึง  

 4. กลุ่มตวัอย่างที�มีเพศแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่าน

เคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครแตกต่างกันในด้านการ

ตดัสินใจ และดา้นการให้บริการ ส่วนกลุ่มตวัอย่างที�มีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี�ยต่อ

เดือนที�แตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านคร

หลวง เขตวัดเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ� งในส่วนของ ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ในเรื� องเพศ ที�ต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของศุภชาต เอี�ยมรัตนกูล และ วิมลสิริ 

ราษฏ์ศิริ ศึกษา ปัจจยัและพฤติกรรมที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตวใ์นพื�นที�

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ในเรื� องเพศที�ต่างกันส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวที์�ต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� ในส่วนของ

ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้นั�น ไม่ว่าผูใ้ชบ้ริการที�มีปัจจยัส่วนบุคคล ไม่

ว่าจะมีอายุเท่าใด ระดับการศึกษาระดับใด ประกอบอาชีพใด มีรายได้เท่าใดนั� น ก็มีการตดัสินใจใช้

บริการชาํระค่าไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ไม่แตกต่างกนั เพราะประชาชนกลุ่มตวัอย่าง มีมุมมองปัจจยัที�หลากหลายแตกต่างกันไป ในแต่ละ

บุคคล ซึ� งแสดงให้เห็นถึงว่า การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีกลุ่ม

ลูกคา้ที�มีความหลากหลาย ที�ไดต้ดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้า ณ ที�ทาํการ ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ไม่มีลูกคา้ กลุ่มเฉพาะเจาะจงว่าตอ้งเป็นกลุ่ม ใด และกลุ่มตวัอยา่ง มี

ความเห็นดา้นภาพลกัษณ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด ซึ� งเป็นผลดีต่อองคก์ร 

 

 

 

 



   

 511 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 �.ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์เพิ�มเติมในช่องทางใหม่ๆ ในการแจ้ง

ข่าวสารเกี�ยวกบัการชาํระเงินค่าไฟฟ้า รวมถึงรูปแบบการชาํระเงินในรูปแบบใหม่ เพื�อให้ประชาชนที�

อาจจะยงัไม่ทราบขั�นตอนการชาํระเงิน สามารถเขา้ถึงขา่วสารและนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งทั�วถึง ยิ�งขึ�นไป 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

 1. เนื� องจากงานวิจัยในครั� งนี� เป็นการตัดสินใช้บริการชําระค่าไฟฟ้าของประชาชนผ่าน

เคาน์เตอร์การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ควรมีการศึกษา ที�ทาํการ

ไฟฟ้าอื�นๆ และกลุ่มตวัอยา่งที�หลากหลายมากขึ�น เนื�องจากความแตกต่าง ทางดา้นปัจจยัดา้นอื�น ๆอาจ

แตกต่างกนัไป 

2. ควรมีการทาํวิจยัเชิงคุณภาพ เพื�อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก เพื�อนาํผลการศึกษาที�ไดม้าพฒันา และ

ปรับปรุงแกไ้ขการให้บริการใหต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากยิ�งขึ�น 

3. ควรมีการศึกษาปัจจยัอื�น ๆ ที�อาจมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการชาํระค่าไฟฟ้าของประชาชน

ผา่นเคาน์เตอร์การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาขอ้มูลศกัยภาพชุมชนและจัดทาํฐานขอ้มูลใช้ในการ

วิเคราะห์ตดัสินใจในการจัดทาํแผนนชุมชนและเพื�อพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน

ชุมชนที�นาํไปสู่การบูรณาการเชื�อมโยงกบัแผนพฒันาระดบัตาํบล ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมี

ส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR)  โดยใช้การสัมภาษณ์การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกับ

กลุ่มเป้าหมายในชุมชน (Focus group) กลุ่มตัวอย่างที�ศึกษา ประกอบด้วยผู ้นําชุนชน � หมู่บ้าน 

ประชาชนในพื�นที�  � หมู่บ้าน และบุคคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลทับนํ� า จํานวน 50 คน 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าความถี� (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี�ย (mean)  ค่าส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  

ผลการวิจัยพบว่า ผูน้าํชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุประมาณ 45 ปีขึ�นไป ส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. มีประสบการณ์การทาํงานดา้นพฒันาชุมชนในพื�นที�มากกว่า 5 ปีขึ�น

ไป ชุมชนทบันํ� ามีวิถีชีวิตแบบสังคมชนบทกึ�งเมือง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคู่ไปกบั

อาชีพอื�นๆ  เช่น อาชีพผลิตเครื� องหนัง อาชีพจักรสาน อาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้างทั�วไป เป็นต้น 

ประชากรที�อยู่อาศยัในชุมชนส่วนใหญ่เป็นวยัทาํงาน ปัญหาโดยภาพรวมของชุมชนทบันํ� าสามารถแยก
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ออกเป็น 3 ระดับ ไดแ้ก่ 1) ปัญหาที�เกิดจากความต้องการที�แทจ้ริงเป็นสิ�งที�ประชาชนรู้สึกว่ามีความ

เดือดร้อนมากที�สุด ต้องขจัดให้หมดไป เช่น ปัญหาแหล่งนํ� าไม่เพียงพอสําหรับการประกอบอาชีพ

การเกษตร ปัญหานํ� าเพื�อการเกษตรยงัไม่ครอบคลุมทุกพื�นที�  ปัญหายาเสพติด 2) ปัญหาที�เกิดจากความ

ตอ้งการที�มีควารุนแรงน้อยลงมาเป็นปัญหาที�ชาวบา้นรู้สึกว่าเดือดร้อนบา้งแต่ยงัไม่เห็นความจาํเป็นที�

จะแกไ้ขในทนัทีทนัใด เช่น ปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอสําหรับผูป้ระกอบอาชีพ ปัญหาขาด

ความรู้ด้านการป้องกนัและกาํจดัโรคที�เกิดจากตน้ขา้ว ใบมันเทศและหัวมนัเทศ ปัญหาถนนภายใน

หมู่บา้นชาํรุดทรุดโทรมและไฟฟ้าส่องสว่างยงัไม่ถั�วถึง ปัญหาการทิ�งขยะและปล่อยนํ� าเสียลงคลองทบั

นํ� า ปัญหาการจัดการขยะ 3) ปัญหาที�เกิดจากความตอ้งการที�ประชาชนไม่รู้สึกเดือดร้อนเป็นปัญหาที�

ประสบอยูแ่ต่ไม่รู้วา่เป็นปัญหาและควรแกไ้ข เช่น ปัญหาการรวมกลุ่มอาชีพ ปัญหาขาดทกัษณะสาํหรับ

การออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ปัญหาการว่างงานของผูป้ระกอบอาชีพเกษตรนอกฤดูการผลิต ปัญหา

ขาดการเรียนรู้อย่างต่อเนื�องเกี�ยวกบัเรื�องการเกษตร ปัญหาผูสู้งอายุอยูบ่า้นเพียงลาํพงัขาดคนคอยดูแล 

แนวทางแกไ้ขร่วมกนัเกี�ยวกบัสภาพปัญหาในชุมชน อนัจะนาํมากาํหนดเป็นแผนชุมชนเพื�อบูรณาการสู่

แผนพฒันาสามปีขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น ได้แก่ การจัดตั�งกองทุนสวสัดิการทางสังคม การ

ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเพื�อสร้างผลิตภณัฑ์ในชุมชน การส่งเสริมให้มีอาชีพทางเลือก การ

พฒันาตลาดนดัชุมชน การส่งเสริมการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถิ�น การแกไ้ขปัญหายาเสพติด การส่งเสริม

กิจกรรมสาํหรับกลุ่มผูสุ้งอาย ุ  

ข้อเสนอแนะ  

ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้และการศกัยภาพผูน้าํชุมชนเพื�อเพิ�มพูนความรู้และทกัษะพื�นฐานที�

จาํเป็นให้กบัผูน้าํชุมชนทุกคน และการประสานงานกบัหน่วยงานรัฐส่วนกลางและในระดับทอ้งถิ�น 

เพื�อสนับสนุนงบประมารณการดาํเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรมด้านการพฒันาชุมชนอนัจะ

ส่งผลให้ชุมชนตาํบลทบันํ� า เกิดความเขม้แข็งสามารถพึ�งพาตนเองไดแ้ละมีการพฒันาอยา่งย ั�งยนืต่อไป

ในอนาคต 

 

คาํสําคัญ: การวางแผน, ชุมชน  
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Abstract 

This research aims to study the community’s potential; to create a database for analyzing the 

decision to conduct the community’s plan; and to develop the involvement of the community in 

community’s planning to contribute to the integration associated with the plan of sub-district level 

development. The research applied a participatory action research (PAR) by using interviews to share 

their learning with community target groups (Focus group) to be studied were the 9 community 

leaders, the residents from 9 villages and 50 staffs from Tub-Nam  Sub-district Administration 

Organization. The obtained information were analyzed by using frequency, percentage, mean, 

standard deviation though statistical software. 

          The study found that most of the community leaders are male, aged about 45 years or above, 

most graduating high school / vocational, has more than 5 years’ experience of working in 

community development in the area. Tub-Nam community has semi-urban lifestyle that most 

residents do agricultural occupation in conjunction with other professional occupations such as 

manufacturing leather, basketry weaving, trading or general employment.  Most of the populations 

living in the community are at the age of profession. 

 The overall problems of the community in Tub-Nam community can divided into three 

levels as follows: 1) the problem of the actual need is something that people feel they have suffered 

the most and need to be eliminated such as the inadequateness of water for agriculture careers, the 

uncovering water supply for agriculture for all areas and drug problems; 2) problems caused by the 

need of less serious are the problem that people feel distressed but did not see the need to be resolved 

immediately such as the insufficient of working capital, lack of knowledge on the prevention and 

elimination of diseases caused by the rice, sweet potato and sweet potato leaves, dilapidated roads and 

insufficient lightings within the village and, the problem of waste and sewage discharge into the canal 

in Tub-Nam community including the problem of waste management; 3) problems caused by the 

requirement that citizens do not feel that having suffered a problem but as a problem and should 

resolve problems such as the integration career, lacking of skills for the design of new products, 

unemployment of agricultural workers during the off-season production, lacking of continuous 
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learning about agriculture, and the elderly people at home alone without care. The solutions for 

common problems in the community that will be defined as a plan to integrate into the three-years 

community development plan of local government including the establishment of a social welfare 

fund, the promotion of the integration work in the community to build a product, the promotion a 

career choice,  the development of community’s flea market, the promotion of traditional knowledge 

conservation, the troubleshooting drugs problem and the promotion of activities for the optimum aged 

group. 

Suggestion 

There should be a promotion of learning and improving l community leaders’ potential to enhance 

their knowledge and skills necessary to lead every community and the coordination with the central 

government and the local level to support the project development activities that will result in parish 

communities over water together with strong self-reliant and sustainable development in the future. 

 

Keywords: planning, community 

 

บทนํา 

การพฒันาประเทศในปัจจุบนัตอ้งอาศยัสิ�งนําทางหรือตวัขบัเคลื�อนที�สําคญัคือการวางแผน

พฒันา การวางแผนเป็นกระบวนการที�กาํหนดทิศทางเพื�อการพฒันาเพื�อให้เกิดการแกไ้ขปัญหา เป็นการ

กาํหนดวิธีการเพื�อใหบ้รรลุสู่เป้าหมายที�กาํหนด มีขั�นตอนการดาํเนินการต่อเนื�องเป็นวงจร เพื�อกาํหนด

จุดมุ่งหมาย วตัถุประสงค ์ทิศทาง แผนงาน โครงการ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานให้

เป็นไปตามแผนที�กาํหนดไว ้ปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัการวางแผนของประเทศในช่วงที�ผ่านมานั�น เกิดจาก

สมสิตฐานที�ใช้เป็นหลกัคิดในการดาํเนินการวางแผนพัฒนา ได้แก่ (ธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์.����) �) 

ภาครัฐจาํเป็นตอ้งมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาประเทศ โดยจดัให้มีองคก์รที�ทาํหน้าที�ในการวางแผน 

�) การพฒันาประเทศกบัการพฒันาเศรษฐกิจเป็นเรื�องเดียวกนั ดังจะเห็นได้จากทฤษฏีความคิด ตาํรา

ทางดา้นการพฒันา การวางแผนส่วนใหญ่เน้นหนักดา้นทฤษฏี การพฒันาเศรษฐกิจ ซึ� งสมมติฐานที�ว่า

การพฒันาประเทศ คือการพฒันาดว้ยการเร่งรัดเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี� เป็นความคิดในเชิงแยกส่วน 

ไม่คาํนึงถึงความเชื�อมโยงกบัมิติด้านอื�นๆ ในสงคม �) การวางแผนการพฒันาประเทศจาํเป็นตอ้งใช้

เทคนิค การพฒันาประเทศเป็นเรื� องตอ้งใช้ความรู้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ ทางด้าน
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เทคนิควิชาการระดับสูง (Technical Solution) �)การพัฒนาประเทศจะเกิดขึ� นได้ยากหากประเทศ

ปราศจากการรวมศูนยอ์าํนาจทางการเมือง ทาํให้การเมืองมีความมั�นคงและมีเสถียรภาพ เพื�อให้อาศยั

ระบบบริหารงานในลกัษณะการควบคุมสั�งการให้เป็นไปตามแผนพฒันาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ต่อเนื�อง (Command and Control) 

 ขอ้สมติฐานดังกล่าวนับว่าเป็นการทาํให้กิจกรรมการวางแผนกระจุกตัวอยู่ส่วนกลางของ

ภาครัฐเป็นหลกั ส่งผลเสียหายหลายๆ ดา้น เนื�องจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจในภาพของมหภาคนั�น 

ไม่ไดเ้ป็นหลกัประกนัว่า คนจะมีความสุขเสมอไป ผลการพฒันาทาํให้เกิดความเจริญทางวตัถุเป็นส่วน

ใหญ่ แต่คุณภาพชีวิตของคนไทยไม่ได้ดีขึ�นเลย อาจกล่าวได้ว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา แต่การ

พฒันาไม่ยงัยืน” ทาํให้ตอ้งกลบัมาทบทวนว่า การวางแผนโดยนักวิชาการขา้ราชการในลกัษณะพิมพ์

เขียวอาจไม่เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั ดงันั�นจึงเกิดแนวคิดในการวางแผนพฒันาใหม่ๆ ขึ�นมา มาสู่

แนวคิดในการพฒันาแบบองคร์วมที�มีคนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันา(Holistic People Center) และเน้น 

“กระบวนการมีส่วนร่วม” (Participatory) เป็นเป้าหมายหลักของการพฒันาโดยยึดพื�นที� ชุมชน เป็น

หลกัในการวางแผน จาํเป็นตอ้งเปิดโอกาสให้เกิดการพฒันาโดยประชาชนในแต่ละพื�นที�แต่ละชุมชน

เพื�อให้เกิดการมีส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวาง แทนการพฒันาในลกัษณะเดิม จึงมีความจาํเป็นที�จะตอ้งสร้าง

ระบบ สร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้อื�อต่อการสนบัสนุนให้เกิดการทาํงานร่วมกนัของทุกภาคส่วนที�เป็นภาคี

เพื�อใหเ้กิดการพฒันาโดยประชาชน 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทบันํ�า เป็นหน่วยงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ที�มี

แผนพฒันาสามปีที�เป็นเครื�องมือในการดาํเนินงานพฒันาตาํบล ที�ครอบคลุมดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

วฒันธรรม จากการศึกษาขอ้มูลเบื�องมูลเบื�องตน้เกี�ยวกบัรายละเอียดโครงการพฒันาของแผนพฒันาสาม

ปี (แผนพฒันาตาํบลสามปี พ.ศ.����-2560) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทบันํ�า พบว่า จุดแขง็ จุดอ่อน  

โอกาสและอุปสรรคในการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทบันํ�า มีดงันี�  �) คุณภาพการศึกษายงัมี

มาตรฐานค่อนขา้งตํ�า �) ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ�า �) การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะ

ดา้นการเมืองระดบัทอ้งถิ�นค่อนขา้งตํ�า 4) ประชาชนมีความรู้เกี�ยวกบัสุขภาพอนามยัค่อนขา้งตํ�า  

�) โครงสร้างพื�นฐานยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน �) สาธารณูปโภค-สาธารณูปการยงั

ไม่เพียงพอที�จะรองรับความตอ้งการของประชาชน �) ศิลปวฒันธรรมยงัตอ้งการทาํนุบาํรุงรักษา อีกทั�ง

การสนใจในภูมิปัญญาทอ้งถิ�นของตน �) สภาพแวดลอ้มยงัคงตอ้งปรับปรุงและพฒันา โดยเฉพาะ

ปัญหาขยะมูลฝอย ทั�งนี�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทบันํ� ามีวิธีการและกระบวนนาํปัญหาและความ

ตอ้งการของประชากรในพื�นที�มาวิเคราะห์ เพื�อตอบสนองความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาล่วงหนา้และ
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กาํหนดเป็นนโยบายและพฒันาศกัยภาพในรูปแบบของแผนงาน โครงการ/งานและกิจกรรม จากผลการ

พฒันาที�ผา่นมาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทบันํ�ามีกระบวนการ “ประชาคม” เพื�อรวบขอ้มูลและพฒันา

เป็นแผนงาน โครงการ/งานและกิจกรรม อาทิ เช่น โครงการพฒันาดา้นโครงสร้างพื�นฐาน โครงการ

พฒันาดา้นการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการพฒันาดา้นจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการ

รักษาความปลอดภยั โครงการพฒันาดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทนและพาณิชกรรม โครงการ

พฒันาดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม โครงการพฒันาดา้น

ศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  

จากกระบวน “ประชาคม” ดังกล่าว คณะวิจัยพบว่าการดาํเนินการตามกระบวนการนั�นเป็น

ลักษณะการพัฒนาจากบนลงล่าง(Top – Down) ย ังขาดการกระบวนการพัฒนาจากล่างขึ� นบน  

(Bottom – up) ที�เชื�อมร้อยตั�งแต่ปัจเจก กลุ่ม เครือข่าย ไปจนถึงองคก์รและเหนือองคก์ร ทั�งในและนอก

พื�นที�  เพื�อให้ได้มาซึ� งฐานขอ้มูลชุมชนที�จะนําไปสู่การกาํหนดแนวทางในการพัฒนาพื�นที�  ดังนั� น

คณะวิจยัจึงสนใจศึกษาว่า �) มีขอ้มูลศกัยภาพของชุมชนดา้นอะไรในพื�นที�ตาํบลทบันํ� า ที�จะนาํมาเป็น

ฐานขอ้มูลเพื�อร่วมวิเคราะห์และตดัสินใจในการจดัทาํแผนชุมชน �) กลไกสําคญัในการพฒันาการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนชุมชนที�นาํไปสู่การบูรณาการเชื�อมโยงกบัแผนพฒันาระดบัตาํบล มี

อะไรบา้ง 

 

คาํถามการวิจัย 

 1. ขอ้มูลศกัยภาพของชุมชนดา้นอะไรในพื�นที�ตาํบลทบันํ� า ที�จะนาํมาเป็นฐานขอ้มูลเพื�อร่วม

วิเคราะห์และตดัสินใจในการจดัทาํแผนชุมชน 

2. กลไกสาํคญัในการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนชุมชนที�นาํไปสู่การบูรณา

การเชื�อมโยงกบัแผนพฒันาระดบัตาํบลมีอะไรบา้ง 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

 �. เพื�อศึกษาขอ้มูลศกัยภาพชุมชนและจัดทาํฐานขอ้มูลใช้ในการวิเคราะห์ ตดัสินใจ ในการ

จดัทาํแผนชุมชน  

�. เพื�อพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนชุมชนที�นาํไปสู่การบูรณาการเชื�อมโยง

กบัแผนพฒันาระดบัตาํบล  
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ขอบเขตของการวจิัย 

ขอบเขตด้านพื�นที� 

คณะผูว้ิจัยได้เลือกพื�นที�ตาํบลทบันํ� า อาํเภอบางปะหัน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นพื�นที�

ทาํการศึกษา เนื�องจากชุมชนดงักล่าวเป็นพื�นที�เป้าหมายที�มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กาํหนดใหด้าํเนินการทาํวิจยัเชิงพื�นที� 

ขอบเขตด้านประชากร 

1. ประชากรที�ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย ผูน้ ําชุนชน � หมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน 

ประชาชนในพื�นที� � หมู่บา้น เจ้าหน้าที�องค์การบริหารส่วนตาํบล (ผูบ้ริหาร สมาชิก และบุคลากร) 

ในตาํทบันํ�า อาํเภอบางปะกนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํนวน �� คน   

ขอบเขตด้านเนื�อหา 

1. ศึกษาขอ้มูลศกัยภาพชุมชนและจดัทาํฐานขอ้มูลใชใ้นการวิเคราะห์ ตดัสินใจ ในการจดัทาํ

แผนชุมชน 

2. ศึกษากลไกสําคญัในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนชุมชนที�นาํไปสู่

การบูรณาการเชื�อมโยงกบัแผนพฒันาระดบัตาํบล 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ที�คาดว่าจะไดรั้บ จากการศึกษา ไดแ้ก่ 

1. เกิดฐานขอ้มูลศักยภาพชุมชนตาํบลทับนํ� าที�มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื�อ

นาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นในชุมชน 

  2. เกิดกระบวนการพฒันาแบบมีส่วนรวมในการวางแผนชุมชนที�เชื�อมโยงกบัแผนพฒันาสามปี

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทบันํ�า อาํเภอบางประหัน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา   

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การวางแผนชุมชน (Community Planning) หมายถึง กิจกรรมพัฒนาที�เกิดขึ�นจากคนใน

ชุมชนทบันํ�า ที�มีการรวมตวักนัเพื�อจดัทาํแผนขึ�นมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนหรือทอ้งถิ�นของ

ตนเอง ให้เป็นไปตามที�ตอ้งการและสามารถแก้ปัญหาที�ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกนัได้ โดยคนในชุมชน

ไดม้าร่วมกนัคิดร่วมกาํหนดแนวทาํ และกิจกรรมการพฒันาของชุมชน 

 

 

 

 



   

 520 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ศึกษา รวบรวมขอ้มูล ศกัยภาพชุมชนทบันํ� า 

ที�จากเอกสาร งานวจิยัต่าง ๆ และขอ้มูลทุติยภมิูของพื�นที� 

วิเคราะห์ขอ้มูลจากเครื�องมือที�ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

(แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม) 

 

ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

-ข้อมูลศักยภาพชุมชน/กลไกการมีส่วน

ร่วม 

- แนวคิด / ทฤษฎี ที�เกี�ยวขอ้ง 
 

 

วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล  
 

 

ทบทวน วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

เพื�อกาํหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาและจดัทาํแผนชุมชน 

ขอ้เสนอและทิศทางในการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นในชุมชน 

เพื�อเป็นขอ้มูลตดัสินใจในการจดัทาํแผนพฒันาตาํบล  
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ทบทวนวรรณกรรม  

1. แนวคดิเกี�ยวกบัแผนชุมชน 

ความหมายของแผนชุมชน 

 แผนชุมชน เป็นแนวทางในการพฒันา เพื�อนาํไปสู่วิสัยทศัน์ที�กาํหนดไว ้กระบวนการในการจาํ

ทาํแผนอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละพื�นที� ซึ� งขึ�นอยูก่บัความพร้อม ความเขา้ใจ ของคณะทาํงานจัดทาํ

แผน (นํ�าเกี�ยน ชุมชนแห่งการเรียนรู้. 2549 ออนไลน์) 

ภุชงค ์กนิษฐชาต (2547. ออนไลน์) ไดส้รุปความหายของแผนชุมชนไวด้งัต่อไปนี�  

1) แผนชุมชน คือ กระบวนการที�เริ�มจากคนในชุมชนทอ้งถิ�นเกิดความตะหนกัในปัญหา 

และสถานการณ์ ที�เป็นชะตากรรมร่วมกนั จึงร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ศักยภาพชุมชนทอ้งถิ�น เก็บขอ้มูล 

วิเคราะห์ขอ้มูล และใชข้อ้มูลเป็นแนวทางในการเรียนรู้ร่วมกนัทาํให้ชุมชนรู้จกัตนเอง เขา้ใจตนเองและ

กาํหนดตนเองกาํหนดวิถีชีวิต กาํหนดทิศทางวางอนาคตและกาํหนดแผนการพฒันาชุมชนทอ้งถิ�นโดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอยา่งกา้วขวาง 

2) แผนชุมชนจึงเป็นแผนที�เกิดขึ�นจากการจดัการตนเองและการจดัการกระบวนการเรียนรู้ 

ของคนในชุมชน โดยสมาชิกร่วมกนัคิด ร่วมกนัคน้ควา้เรียนรู้ร่วมกนักาํหนดกิจกรรมพร้อมกบัการทาํ

ตามแผนที�ร่วมกนัคิดร่วมกนักาํหนด เพื�อนาํไปสู่การพฒันาและแหไ้ขปัญหาของชุมชน  

3) กระบวนการจดัทาํแผนชุมชนมีหลกัการสาํคญัคือใชพื้�นที�เป็นตวัตั�งชุมชนเป็นศูนยก์ลาง  

ชาวบา้นเป็นเจา้ของ ทาํการพฒันาใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการที�แทจ้ริงของชุมชนทอ้งถิ�น โดยรวมพลงั

ผูค้นในชุมชนประสานเขา้กบัการสนบัสนุนจากภายนอกภาคี ความร่วมมือทั�งภาครัฐ ภาคประชาสังคม

และภาคเอกชน  

 การทาํแผนชุมชนเป็นการมุ่งเสริมสร้างความสามารถในการจัดการปัญหาชุมชนโดยชุมชน

และเพื�อชุมชน โดยใชทุ้นทางสังคม ทุนทางวฒันธรรมทรัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถิ�นซึ� งเป็นศกัยภาพ

ของชุมชน ซึ� งจะนําไปสู่การสร้างชุมชนเขม้แข็ง สังคมน่าอยู่และสามารถสะท้อนปัญหาและความ

ตอ้งการของชุมชนโดยตรงและกาํหนดชีวิตกาํหนดตนเองไดอ้นันาํมาสู่แนวทางแก้ปัญหาในชุมชน

อยา่งเป็นรูปธรรมดว้ยการคน้พบความตอ้งการกุล่มเป้าหายและพื�นที�เป้าหมายที�ชดัเจนแม่นยาํ 

 แนวคิดเกี�ยวกบัการวางแผนชุมชนอีกประการหนึ�งซึ�งกาํลงัไดรั้บการส่งเสริมโดยองคก์รพฒันา

เอกชนบางแห่งเช่น มูลนิธิพฒันาไท (2549, ออนไลน์) ส่งเสริมให้มีการทาํแผนชุมชนพึ� งตนเอง ซึ� ง

หมายถึง “แผนการทาํงาน” หรือ “แผนปฏิบติัการของชาวบา้น” ซึ� งพบว่าส่วนใหญ่เป็นขอ้ตกลงร่วม
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ของคนในชุมชนหรือหมู่บ้าน ว่าจะทําอะไร เมื�อไร อย่างไร ข้อตกลงเหล่านี� มักไม่ได้เขียนไว้ใน

กระดาษ เหมือนการทาํแผนงานหรือแผนงบประมาณ ตามแบบฉบบัที�คนนอกเขา้ใจและคุน้เคย  

2. แนวคดิเกี�ยวกบัศักยภาพชุมชน 

ความหมายโดยรูปศพัท ์

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ศักยภาพ หมายถึง ภาวะแฝง อํานาจหรือ

คุณสมบติัที�มีแฝงอยูใ่นสิ�งต่างๆ อาจทาํใหพ้ฒันาหรือปรากฏเป็นสิ�งที�ประจกัษไ์ด ้เช่น เขามีศกัยภาพใน

การทาํงานสูง นํ�าตกขนาดใหญ่มีศกัยภาพในการใหพ้ลงังานไดม้าก 

ความหมายทางวิชาการ 

ทวีศกัดิ�  ญานประทีป (2534) ศกัยภาพ หมายถึง อาํนาจหรือคุณสมบติัที�มีแฝงอยู่ในสิ�งที�ต่างๆ 

อาจทาํ ใหพ้ฒันาหรือให้ปรากฏเห็นเป็นสิ�งที�ประจกัษไ์ด ้

แนวคดิและความหมายของศกัยภาพชุมชน 

กิตติชยั รัตนะ (2549) กล่าวว่า ศกัยภาพของชุมชน หมายถึง ขีดความสามารถของชุมชนในการ

จดัการทรัพยากรเพื�อตอบสนองต่อการพฒันาคุณภาพชีวิติของชุมชน รวมทั�งให้เกิดการอนุรักษ์และ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มในลุ่มนํ�าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลกัการอนุรักษ์

วิทยา (Conservation Practice) นอกจากนี� ยงั หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื�องมือและ

เทคโนโลยีต่างๆ เพื�อการดาํรงชีวิตที�สอดคลอ้งกบัสภาพภูมินิเวศของชุมชนและยงัครอบคลุมถึงการ

พฒันากระบวนทศัน์ทางความคิด สติปัญญา และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในการสนับสนุนการจดัการปัจจยั

แวดลอ้มต่างๆ ภายในชุมชนอีกดว้ยศกัยภาพชุมชนเป็นเครื�องบ่งชี�ถึงขีดความสามารถสูงสุดที�ชุมชนจะ

ตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหาและการจดัการชุมชนบนพื�นฐานของทรัพยากรที�ชุมชนมีอยู ่ฉะนั�นในแต่

ละชุมชนจึงมีศักยภาพที�แตกต่างกัน และความแตกต่างกันเหล่านี� ขึ�นอยู่กับปัจจัยสนับสนุนหลาย

ประการดงันี�  

1) ขีดความสามารถในการเรียนรู้ หมายถึง ขีดความสามารถของบุคคลหรือกลุ่มองคก์รชุมชน

หรือสมาชิกในสถานบนัต่างๆ ในชุมชนที�จะเขา้ถึงความรู้และสามารถจดัการความรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบ

หมวดหมู่และประยกุตใ์ชใ้นการดาํรงชีวิตไดต้ามครรลองของชุมชน โดยทั�วไปขีดความสามารถในการ

เรียนรู้ยงัขึ�นอยู่กับพื�นฐานทางการศึกษา แหล่งความรู้โดยรอบ ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกับผูถ่้ายทอด

ความรู้ รวมถึงสภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการเรียนรู้ของบุคคล 

2) ทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยู่ในชุมชน หมายถึง ทรัพยากรที�เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติและ

มนุษยส์ามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ตามความตอ้งการได ้เช่น ทรัพยากรดินและการใชที้�ดิน ทรัพยากรนํ� า
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และแหล่งนํ� า ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยทรัพยากรต่างๆ เหล่านี� เปรียบเสมือนกับเป็นทุนของ

ชุมชนที�สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ได ้

3) สมาชิกในชุมชน หมายรวมถึง บทบาทของสมาชิกในชุมชน ศกัยภาพของความเป็นผูน้าํใน

ชุมชน ระบบการได้มาซึ� งผูน้ํา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนต่อการะบวนการพฒันา

ชุมชนในดา้นต่างๆ อยา่งแขง็ขนั การแสดงบทบาทของสมาชิกในชุมชนจะมากหรือนอ้ยเพียงใดนั�น ยงั 

14 ขึ�นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น ประเด็นปัญหาที�กระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน ความรุนแรงของ

ปัญหา ความเป็นเอกภาพของกลุ่มชาติพนัธุ์ ความซบัซอ้นของโครงสร้างการผลิตในชุมชน หรือแมก้ระ

ทั�งจาํนวนสมาชิกที�มีอยูใ่นชุมชน เหล่านี� เป็นตน้ 

4) ระบบการบริหารจัดการชุมชน เป็นปัจจัยที�ควรพิจารณาอย่างละเอียดลึกซึ� งอย่างยิ�ง 

เนื�องจากว่าในแต่ละชุมชนจะมีทรัพยากรธรรมชาติหรือบทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน

มากน้อยเพียงใดก็ตาม แต่หากขาดระบบการบริหารจดัการที�ดี ก็ส่งผลกระทบต่อความไม่มีศกัยภาพ

ของชุมชนตามไปดว้ย ระบบการบริหารจดัการเกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบอื�นๆ เช่น การระดมสมาชิกใน

ชุมชน การระดมทุน การกาํหนดกฎเกณฑ์กติกาในการจัดการชุมชน การจดัตั�งกลุ่มตามวตัถุประสงค์

เพื�อเพิ�มพลงัอาํนาจในการต่อรองกบักลุ่มภายนอก นอกจากนี�ยงัสัมพนัธ์กบัการพฒันาระบบการติดตาม

ประเมินผลการดาํเนินงาน หรือแมก้ระทั�งหลกัในการปกครองทอ้งถิ�นที�ดีตามหลกัธรรมาภิบาล ฯลฯ 

ซึ�งลว้นแลว้แต่มีความสาํคญัของการพฒันาระบบการบริหารจดัการชุมชนทั�งสิ�น 

3. แนวคดิและความเชื�อพื�นฐานในการวางแผนพฒันาตําบลแบบมีส่วนร่วม 

 แนวคดิและความเชื�อพื�นฐานในการวางแผนแบบมีส่วนร่วม มีดงันี�   

1) การมีส่วนร่วมของประชาชน องคก์ารชุมชนโดยเชื�อว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่ม  

องค์กรชุมชนมิใช่หมายถึงเฉพาะการเขา้ร่วมในช่วงเวลาทาํกิจกรรมเท่านั�นแต่กระบวนการการมีส่วน

ร่วมควรจะใหก้ลุ่มองคก์รชุมชนจะตอ้งเริ�มตั�งแต่ในการไดร่้วมคิด ร่วมตดัสินใจและในที�สุดจึงเขา้ร่วม

ลงมือปฏิบติัดว้ย โดยบุคคลกลุ่มจะเขา้ร่วมในกิจกรรมใดดว้ยจิตวิญญาณนั�น บุคคลนั�นจะตอ้งมีความ

เขา้ใจปัญหาตนเอง และตะหนกัรู้ถึงสิทธิของตนเองที�มีต่อสิ�งนั�นซึ� งความรู้สึกเหล่านี� จะเกิดขึ�นไดด้ว้ย

การที�บุคคลไดรั้บขอ้มูลใหม่ที�ช่วยเพิ�มอาํนาจทางความคิดและมีโอกาสไดร่้วมวิเคราะห์และตดัสินใจ 

กาํหนดเป้าหมายในกิจกรรมเหล่านั�น 

2) บทบาทหญิง – ชายในการพฒันา มีความเชื�อวา่หญิงและชายจะตอ้งมีบทบาทและ 

ความสําคญัในการพฒันาเท่าเทียมกนั จึงมุ่งเน้นการจัดเวทีให้ผูห้ญิงเขา้มามีบทบาทในการฝึกฝนใน

สดัส่วนที�เท่า หรือใกลเ้คียงกบัชาย  
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3) เนน้ “ชาวบา้น” เป็นจุดศูนยก์ลางในการพฒันา เริ�มตน้การวางแผนแบบมีส่วนร่วมควรจดั 

อบรมหรือการประชุมกลุ่มองคก์รชุมชนที�จาํไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมคือกระบวนการที�ไม่กาํหนด 

ขอบเขต อย่าใชเ้นื�อหาของการอบรมหรือประชุมที�ให้ชาวบา้นหรือผูเ้ขา้รับการอบรมหรือประชุมเป็น

เพียงผูรั้บฟัง และมีเนื�อหาที�วิทยากรเป็นผูบ้รรยายอย่างเดียวเท่านั� น แต่กระบวนการดังกล่าวนี� เป็น

กระบวนการที�ผูด้าํเนินการจะกระตุ่นให้ชาวบา้นหรือผูเ้ขา้อบรมหรือประชุมร่วมกนั สํารวจ ปัญหา 

และร่วมวิเคราะห์ปัญหาของเขา ซึ�งนาํไปสู่ความเขา้ใจหรือการเรียนรู้ร่วมกนัของผูร่้วมในกระบวนการ 

4) กระบวนการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ความเชื�อวา่ผูใ้หญ่หรือชาวบา้นใสชุมชนเป็นผูม้ีบทเรียน  

ประสบการณ์ในเรื� องต่างๆ ดงันั� น การจัดกระบวนการเรียนรู้ที�ดีสําหรับผูใ้หญ่จะตอ้งเริ�มจากเคารพ 

ประสบการณ์ บทเรียนของพวกเขาต่อเชื�อมกบัความรับรู้ ความเขา้ใจที�มีอยู่เดิม และเรื�องราวอนัเป็น

เนื�อหาของการเรียนรู้จะตอ้งส่งผลต่อการแกปั้ญหาที�บุคคลนั�นเผชิญอยู ่ 

 ฐานความเชื�อว่า ในการวางแผนพฒันาตาํบลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแบบมีส่วนร่วมนั�น

เป็นความพยายามที�จะส่งเสริมใหช้าวบา้นผูน้าํทอ้งถิ�น กลุ่มและองคก์รชุมชนไดใ้ชอ้งคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล เป็นเวทีในการกาํหนดทิศทางร่วมตดัสินใจ ร่วมดาํเนินกิจกรรมการพฒันาระดบัตาํบล การเขา้มี

ส่วนร่วมของชาวบ้าน ผูน้าํกลุ่มองค์กรชุมชนอย่างแทจ้ริงน่าจะเป็นพื�นฐานการพฒันาศักยภาพของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ให้เขม้แขง็สามารถเป็นหน่วยงานในการบริหารจดัการ การประสานงาน การ

วางแผน การบริหารงบประมาณและขอ้มูลข่าวสารอยา่งเป็นระบบ 

การวางแผนพฒันาตาํบลแบบมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 การพัฒนาในอดีตนั� นเป็นการพัฒนาโดยส่วนราชการในลักษณะที�ว่า “การทําแผนพัฒนา

ตาํบบลเป็นเรื�องของเจา้หน้าที�ทางราชการ” เขา้ไปเป็นดาํเนินการช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชน ซึ� งเป็น

หน้าที�เฉพาะของผูน้ํา เช่น กาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน หรือกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล เป็น

ผูด้าํเนินการโดยที�ชาวบา้น กลุ่มองคก์รอื�นๆ ไม่มีส่วนในการจดัทาํแผนพฒันาตาํบล 

 การเสริมสร้างความเข็มแขง็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยการวางแผนตาํบลแบบมีส่วน

ร่วมตอ้งการที�จะเสนอหรือสร้างวฒันธรรมใหม่ในการวางแผนพฒันา โดยมีโจทยว์่าทาํอยา่งไรที�จะให้

การดาํเนินงานโครงการ – กิจกรรมต่างๆ ของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพใน

บรรยากาศของการสมานฉันท์ด้วยอุดมการ์ร่วมกนัที�จะพฒันาชุมชนโดยรวม มิใช่การชนะต่อรอง

แก่งแย่งหรือการเอาชนะซึ�งกนัและกนัของกลุ่มคน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ�งในชุมจน มีผูรู้้เสนอเทคนิค

วิธิหลากหลายประการที�จะเสริมสร้มงการวางแผนแบบมีสว่นร่วม เช่น  
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 การใชห้ลกั “ประชาพจิารณ์แผนพฒันาตาํบล” 

 การใชห้ลกัการ “ประชาคมตาํบล” 

 การใชเ้ทคนิค “ A-I-C กระบวนการแห่งการพฒันาพลงัสร้างสรรค”์ 

 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 การวิจยัครั� งนี� คณะผูว้ิจยัไดก้าํหนดความมุ่งไวเ้พื�อศึกษาขอ้มูลศกัยภาพชุมชนและจดัทาํ

ฐานขอ้มูลใชใ้นการวิเคราะห์ ตดัสินใจในการจดัทาํแผนชุมชนและเพื�อพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการวางแผนชุมชนที�นําไปสู่การบูรณาการเชื�อมโยงกับแผนพฒันาระดับตาํบล คณะผูว้ิจัยได้ใช้

วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR)  โดยใช้การสัมภาษณ์

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกบักลุ่มเป้าหมายในชุมชน (Focus group) โดยมีกระบวนการดาํเนินการวิจยั

ดงันี�  

การวิจัยเอกสาร เป็นการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิเกี�ยวกบัขอ้มูลศกัยภาพชุมชนที�สอดคลอ้งกบั

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาํบลทับนํ� า � ด้าน และงานวิจัยที�   โดยคณะผู ้วิจัยจะทําการรวบรวม 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารต่าง ๆ เพื�อสรุปและจดัทาํขอ้มูล ก่อน/หลงั การดาํเนินงาน  

การวิจัยเชิงสํารวจ เป็นการประยกุตก์ารออกแบบเครื�องมือที�ไดจ้ากเอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

เพื�อนาํไปใช้ในการเก็บขอ้มูลเชิงสํารวจกบักลุ่มตวัอย่าง เพื�อการวิเคราะห์หาศกัยภาพด้านต่างๆ ของ

ชุมชน  

  การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายใน

ชุมชน (Focus group)  เพื�อให้ได้มาซึ� งข้อมูลที�สอดคล้องกับการวางแผนชุมชนที� เชื�อมโยงกับ

แผนพฒันาสามปีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

คณะผูวิ้จัยได้กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา ได้แก่ ผูน้ ําชุนชน กรรมการ

หมู่บ้าน ประชาชนในพื�นที� � หมู่บ้าน เจ้าหน้าที�องค์การบริหารส่วนตาํบล (ผูบ้ริหาร สมาชิก และ

บุคลากร) จาํนวน 50 ท่าน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( purposive sampling ) หรือกลุ่ม

ตวัอย่างแบบใช้วิจารณญาณ ( judgment sampling ) ซึ� งคณะผูวิ้จัยใชดุ้ลพินิจและการตัดสินใจเพื�อให้

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลที�จะไดจ้ากการสาํรวจจากกลุ่มตวัอยา่ง  
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2. เครื�องมือที�ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

1. แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) โดยกาํหนดขอ้คาํถามในงานวิจัยไวบ้างส่วน

และสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ คาํถามที�เตรียมไวจ้ะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์น

การวิจยั 

2. แบบสอบถามโดยกาํหนดขอ้คาํถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาแผนพัฒนา

ตาํบลแผนพฒันาตาํบลสามปี พ.ศ.����-���� องค์การบริหารส่วนตาํบลทบันํ� า และงานวิจยัต่าง ๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบัศกัยภาพชุมชน 

3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้วิธีการรวบรวมขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่ง ดงันี�  

�) การวิจยัเชิงสํารวจ ได้จากการแจกแบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลตามลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง  

        �) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูน้าํชุนชน กรรมการหมู่บา้น ประชาชนใน 

พื�นที� � หมู่บา้น เจ้าหน้าที�องค์การบริหารส่วนตาํบล (ผูบ้ริหาร สมาชิก และบุคลากร) ทาํการนัดวนั 

เวลา และสถานที�กบัผูใ้ห้ขอ้มูลเพื�อการสนทนาและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนัทั�งเป็นแบบทางการและ

แบบไม่เป็นทางการ 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1 อธิบายลกัษณะทั�วไปของขอ้มูลส่วนบุคลลกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) โดยใชค้วามถี� (Frequency) ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์(Percentage) ในการวเิคราะห์ 

4.2 อธิบายข้อคําถามแบบเปิด (Open ended question) ใช้วิธีการวิ เคราะห์เนื� อหา 

(Contents Analysis) โดยจดักลุ่มประเด็นสาํคญั และนาํเสนอขอ้มูลอธิบายเป็นความเรียง 

4.3 อธิบายฐานขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยวิธีการดงันี�   

    1) นาํขอ้ความจากการสัมภาษณ์และการจดบนัทึกมาจาํแนกเป็นประเด็นและ

เรียบเรียงเฉพาะประเด็นที� เกี�ยวขอ้งกับวัตถุประสงค์การวิจัยเทคนิคการวิเคราะห์เนื� อหา (Content 

Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 

 2) สงัเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัและนาํเสนอต่อไป  
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ผลการวจิัย  

 ในการวิจยัครั� งนี� คณะผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Action Research-PAR)  โดยใช้การสัมภาษณ์การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 

(Focus group) สามารถแสงผลการการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ดงัต่อไปนี�    

1. ผลของการศึกษาข้อมูลศักยภาพชุมชน แบ่งได้ 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

 1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ในการวิจยัครั� งนี� ไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล

ลกัษณะทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ประสบการณ์

การทาํงานดา้นพฒันาชุมชน วิเคราะห์โดยการความถี� (Frequency)ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์(Percentage)  

พบว่าบุคคลที�ตอบแบบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ �� มีอายรุะหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 

3� รองลงมามีอายุระหว่าง 46-5� ปี คิดเป็นร้อยละ 30 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมา 

หมา้ย/หย่า/แยกกนัอยู่ คิดเป็นร้อยละ 16 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในมธัยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ52 

รองลงมาคืออนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 26 ส่วนใหญ่ประสบการณ์การทาํงานดา้นพฒันาชุมชน 5-

10 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ 15 ปีขึ�นไป  

 1.2 วิถีชีวิตชุมชน ดา้นกายภาพ พบว่าชุมชนทบันํ� ามีสภาพพื�นที�เหมาะสมสาํหรับทาํการเกษตร 

มีนํ� าเพียงพอในการประกอบอาชีพเกษตรเนื�องจากมีการบริหารจัดการนํ� าที�มีประสิทธิภาพในชุมชน 

ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การปลูกขา้ว ปลูกมนัเทศ ปลูกกลว้

และพืชสวนชนิดต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษกรรม

ควบคู่ไปกับอาชีพอื�นๆ เช่น อาชีพผลิตเครื� องหนัง อาชีพจักสาน อาชีพคา้ขาย อาชีพรับจ้างทั�วไป 

รายไดส่้วนใหญ่มาจากการขายผลิตผลทางการเกษตรและการขายผลิตภณัฑจ์ากอาชีพของตนเอง คนใน

ชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในวยัทาํงาน รองลงมาคือวยัเรียนและวยัผูสู้งอายุ จากการเขา้ไปแลกเปลี�ยนเรียนรู้

ร่วมกันรวมถึงการจัดเวทีสนทนากลุ่ม (Focus group) กบัผูน้ําและกรรมการชุมชน 9 หมู่บ้าน พบว่า 

ชุมชนทบันํ� ามีการเปลี�ยนแปลงวิถีชีวิตดา้นการประกอบอาชีพแตกต่างจากเดิม กล่าวคือ ปัจจุบนัในการ

ทาํการเกษตรจะมีการใชเ้ครื�องมือที�ทนัสมยัแตกต่างจากเดิมและมีการจา้งงานด้านการเกษตรในพื�นที�

ตั� งแต่การเริ�มเพาะปลูก การดูแลรักษาตลอดถึงการเก็บเกี�ยวผลผลิต ส่วนอาชีพอื�นๆ เช่น อาชีพผลิต

เครื�องหนงั จะมีเครื�องจกัรช่วยในขั�นตอนการผลิต ประชาชนส่วนใหญ่ยงัยึดติดกบัการประกอบอาชีพ

เพียงอาชีพเดียว เพราะขาดการหนุนเสริมเรื�องอาชีพทางเลือกและเงินทุนหมุนเวียน เป็นที�สังเกตุว่าผู ้
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ประกอบอาชีพต่างๆ ในชุมชนจะเป็นวยัทาํงานที�กาํลงัจะเขา้สู่วยัผูสู้งอาย ุอีกทั�งยงัขาดการรวมตวัเป็น

กลุ่มอาชีพที�มีโครงสร้าง บทบาทหนา้ที�เพื�อบริหารจดัการแต่ละกลุ่มอาชีพ 

 1.3 ศกัยภาพของชุมชนทบันํ� า อาํเภอบางปะหัน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุป

ภาพรวม ดงันี�   

ตารางที� � 

แสดงศักยภาพของชุมชนทับนํ�า อาํเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

ประเด็นศักยภาพ ศักยภาพที�มีอยู่ในชุมชนทับนํ�า 

1.ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.1 สภาพพื�นที�ชุมชนทบันํ�าเป็นเป็นที�ราบลุ่มถึงลุม่ซึ�งมีนาํท่วมขงัในฤดูฝน สภาพที�ดิน

ภายในชุมชนทบันํ� าเป็นดินที�มีลกัษณะร่วนปนทรายและดินเหนียว เหมาะแก่การเพาะปลูก 

แต่เนื�องจากสภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสมจึงมีปัญหาดา้นนํ�าท่วมขงับ่อยครั� ง  

1.2 มีทรัพยากรแหล่งนํ�าเพื�อการอุปโภคและบริโภค แหล่งนํ� าที�สาํคญัของชุมชน คือ มี

ระบบนํ� าประปาหมูบ่า้นเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในพื�นที� มีคลองลาํปู่ เฒ่า

และคลองส่งนํ�าชลประทานไหลผา่นชุมชนทบันํ� า มีคลองวดัยางและคลองส่งนํ�า

ชลประทานไหลผา่นชุมชนบา้นมา้ ทาํใหเ้กษตกรมีนํ�าสาํหรับทาํการเกษตรเกือบตลอดทั�ง

ปี โดยมีการบริหารจดัการนํ� าแบบการทาํประตูระบายนํ� าปิดเปิดในฤดูนํ� าหลาก และการ

สูบนํ� าเขา้ในฤดูแลง้  

1.3 การทาํประโยชนที์�ดิน (ทาํนา/ทาํไร่/ทาํสวน/พืชผกั/ไมผ้ลอื�นๆ) ในชุมชนทบันํ�ามี

เอกสารสิทธิเป็นของตนเอง จาํนวน 2,741 ไร่ การเช่าที�ดิน จาํนวน 1,412 ไร่ จาํนวน

เกษตรที�ขึ�นทะเบียน 192 ครัวเรือน ในชุมชนบา้นมา้มีเอกสารสิทธิเป็นของตนเอง จาํนวน 

745.75 ไร่ การเช่าที�ดิน จาํนวน 648 ไร่ จาํนวนเกษตรที�ขึ�นทะเบียน 45 ครัวเรือน  

2.ด้านการศึกษา 2.1 ชุมชนทบันํ� ามีสถานการศึกษาที�ทาํการเรียนการสอนในพื�นที� จาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ 1) 

โรงเรียนวดัศรีภวงัค ์ทาํการเรียนการสอนในระดบัอนุบาลถึงระดบัประถมศึกษา 2) 

โรงเรียนวดัผึ�งแดด (บุญสืบ วชิชนูปถมัภ)์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิด

สอนตั�งแตอ่นุบาลจนถึงมธัยมศึกษาตอนตน้  

3) โรงเรียนวดับา้นมา้ ทาํการเรียนการสอนในระดบัอนุบาลถึงระดบัประถมศึกษา 4) 

โรงเรียนวดัโพธิ� ทอง ทาํการเรียนการสอนในระดบัอนุบาลถึงระดบัประถมศึกษา และมี

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จาํนวน 1 แห่ง  

3. ด้ า น เศ ร ษ ฐ กิ จ

ชุมชน  

3.1 ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นวยัทาํงาน ซึ� งส่งผลต่อศกัยภาพการประกอบอาชีพ

ต่างๆ ไดแ้ก่ 1) อาชีพปลูกขา้ว 2) อาชีพปลูกมนัเทศ 3) อาชีพผลิตเครื�องหนงั 4) อาชีพจกัร

สาน 5) อาชีพรับจา้ง/ลูกจา้ง (ทาํในชุมชนและเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรม) โดยส่วนใหญ่เป็น

การทาํการเกษตร  
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3.2 การพาณิชยก์รรมและการบริการ ในชุมชนมีปั�มนํ� ามนัขนาดเล็ก (ปั�มหลอด) 3 แห่ง 

ป๊มนํ�ามนัขนาดกลาง(มีหวัจ่าย) 1 แห่ง และมีจาํนวนร้านคา้ทั�วไป 46 แห่ง  

3.3 ในพื�นที�มีโรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง  

3.4 มีการจดัตั�งกองทุนชุมชนเพื�อจดัการร่วมกนัเพื�อเป็นสวสัดิการใหก้บัคนในชุมชนและ

กลุ่มอาชีพ เช่น กองทุนเงินลา้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มปลูกมนัเทศ กลุ่มจกัรสาน กลุ่ม

ผลิตเครื�องหนงั กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตร)  

3.5 มีการจดัตั�งตลาดชุมชน ซึ�งอยุใ่นขั�นตอนการดาํเนินงานยงัไม่แลว้เสร็จ  

4. ด้านการประกอบ

อาชีพ     

4.1 ผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ เกษตกรผูป้ลูกขา้ว เกษตรกรผูป้ลูกมนัเทศ ส่วน

ใหญ่มีประสบการณ์และความเชี�ยวชาญในการประกอบอาชีพมาตั�งแต่บรรพบุรุษและ

สามารถถ่ายทอดความรู้ไปใหก้บัคนรุ่นใหม่ได ้ส่วนการปลูกกลว้ยและพืชสวนอื�นๆ เป็น

เป็นการขยายพื�นที�เพาะปลูกของกลุ่มเกษตรเดิมที�ทาํการเกษตรอยู่แลว้ จะเห็นไดว้่ากลุ่ม

เกษตรกรชุมชนทบันํ�ามีความรู้เรื�องการเพาะปลูก 

4.2 ผูป้ระกอบอาชีพผลิตสินคา้ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตเครื�องหนัง ผูผ้ลิตเครื�องจกัรสาน ส่วนใหญ่

เป็นประชาชนในพื�นที� หมู่ 3, 4 บา้นมา้ ซึ� งเป็นพื�นที�ยงัไม่มีความพร้อมทางดา้นแหล่งนํ� า

และพื�นที�เพาะปลูก เพื�อประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

4.3 ผูป้ระกอบอาชีพรับจา้ง/ลูกจา้ง มีการรับจา้งงานในชุมชนส่วใหญ่จะเป็นในการจา้ง

แรงงานเพื�อใชใ้นงานเกษตรกรรม เช่น การรับจา้งตดัยอดมนัเทศ การรับจา้งปลูกมนัเทศ 

เป็นตน้ ส่วนงานนอกชุมชนส่วนใหญ่จะเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมเนื�องจากชุมชนทบันํ�าอยู่

ไม่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมหลายๆแห่ง การเดินทางสะดวกและใชร้ะยะเวลาไม่นาน เช่น 

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคม

อุตสาหกรรมสหรัตนนคร เป็นตน้ 

5. ด้านบ ท บาท ขอ ง

ผู้นําชุมชน  

5.1 ผูน้าํชุมชน 9 หมู่บ้าน กรรมการหมู่บา้น นักปราชญ์ในชุมชนและรวมถึงบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตาํบล ทาํหน้าที� การเป็นผูน้ําในด้านการพฒันาและบริหารจดัการ

ชุมชน อีกทั�งกลุ่มคนเหล่านี�ยงัเป็นที�เคารพนบัถือของคนในชุมชนดว้ย  เช่น 

นายกฤตภพ เฉื�อยฉํ�า                     นายก อบต.ทบันํ�า 

นายสาํเริง แกว้เฉลิมทอง               (กาํนนั ต.ทบันํ�า) 

นายสมชาย  กรป้องกนั          (กาํนนั ต.บา้นมา้) 

นายบญุชอบ  บญุครอบ           (ผูใ้หญ่บา้น  หมู่ � ต.ทบันํ�า) 

นายจรัญ  สีเหลือง             (ผูใ้หญ่บา้น  หมู่ � ต.ทบันํ�า) 

นายสมชาย  เกิดพร               (ผูใ้หญ่บา้น  หมู่ � ต.ทบันํ�า) 

นายชยัรัชต ์ สินทรัพยเ์พิ�ม      (ผูใ้หญ่บา้น  หมู่ � ต.ทบันํ�า) 
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นางสาวสุนนัทา  มีบญุ                (ผูใ้หญ่บา้น  หมู่ � ต.บา้นมา้) 

นายกาํธร  กรป้องกนั          (ผูใ้หญ่บา้น  หมู่ � ต.บา้นมา้) 

นายธวชัชยั   โกศลสิทธิ�           (ผูใ้หญ่บา้น  หมู่ � ต.บา้นมา้) 

เป็นตน้  

6. ด้านสังคม 

วัฒนธรรมและ

ประเพณี  

6.1 พื�นที�ตาํบลทบันํ� าแบ่งออกเป็น 2 ชุมชนใหญ่ ไดแ้ก่  

1) ชุมชนทบันํ�าแบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมูบ่า้น ประกอบดว้ย  

หมูที่�  1   ชื�อบา้น  คลองสาร หมูที่�  2   ชื�อบา้น  ลาํปู่เฒ่า 

หมูที่�  3   ชื�อบา้น  บา้นกลาง หมูที่�  4   ชื�อบา้น  ทบันํ�า 

หมูที่�  5   ชื�อบา้น  ปลายนํ�า  

มีจาํนวนประมาณ 3,044 คน 847 ครัวเรือน 

2) ชุมชนบา้นมา้แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมูบ่า้น ประกอบดว้ย 

หมูที่�  �   ชื�อบา้น  ป่า   หมูที่�  �   ชื�อบา้น  มา้ 

หมูที่�  �   ชื�อบา้น  มา้  หมูที่�  �   ชื�อบา้น  ดง  

มีจาํนวนประมาณ 1,608 คน 452 ครัวเรือน   

รวมจาํนวนประชากรทั�งสิ�น 4,652 คน 1,299 ครัวเรือน  

6.2 ชุมชนทบันํ� ามีวดัศรีภวงัค ์วดัผึงแดด วดับา้นมา้ และวดัโพธิ� ทอง เป็นศูนยร์วมจิตใจ

ของประชาชนในการทาํกิจกรรมตา่งๆ เช่น การทาํบญุวนัสาํคญัทางศาสนา กิจกรรมวนั

ขึ�นปีใหม/่สงกรานต ์ 

6.2 ประชาชนมีการรักษาวฒันธรรมที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัวิถีชีวติของชุมชนและประเพณี

ที�ปฏิบตัิสืบทอดกนัมาตั�งแต่บรรพบุรุษ เช่น พิธีทาํขวญัขา้ว พธีิทาํขวญันาค  การกราบไว้

ศาลปู่ ตาประจาํหมู่บา้น เป็นตน้  

7 ด้านความรู้ ภูมิ

ปัญญาท้องถิ�น 

7.1 ชุมชนทบันํ� ามีผูมี้ความรู้/ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นหลายดา้น เช่น  

ภูมิปัญญาดา้นหตัถกรรมเครื�องจกัสานจากไมไ้ผแ่ละหวาย ภมิูปัญญาดา้นการแพทยแ์ละ

การรักษาโรค (การกวาดยา การเป่า/การพน่ การนวด/การประคบ) ภูมิปัญญาดา้นการแปร

รูปมนัเทศและเผอืก และภูมิปัญญาดา้นพิธีกรรมทางศาสนา เป็นตน้  

8. ด้านระบบ

สนับสนุนจาก

ภายนอกชุมชน  

8.1 ชุมชนไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐทอ้งถิ�น เช่น สาํนกังานเกษตรอาํเภอบาง

ปะหนั ไดเ้ขา้มาอบรบใหค้วามรู้ดา้นการเกษตกรและสนบัสนุนงบประมาณสาํหรับ

ประกอบอาชีพประกอบอาชีพของเกษตกร งบการดาํเนินงานประมาณ 600,000 บาทต่อปี  

สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอบางปะหนัไดเ้ขา้มาส่งเสริมอาชีพใหก้บักลุ่มวสิาหกิจชุมชน

ตั�งแตปี่ 2548 ถึงปีปัจจุบนั ไดมี้การจดัตั�งกลุ่มวิสาหกิจชุมขึ�นแลว้ 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุม่

วสิาหกิจชุมชนปลูกมนัเทศทบันํ� า-บา้นมา้ จาํนวนสมาชิก 22 คน 2) กลุม่วสิาหกิจชุมชน
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แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตาํบลทบันํ�า-บา้นมา้ จาํนวนสมาชิก 20 คน 3) กลุม่วสิาหกิจ

ชุมชนศูนยส์าธิตเศรษฐกิจพอเพยีงตน้แบบเพื�อนพึ�ง (ภาฯ) ยามยากบา้นทบันํ�า-บา้นมา้ 

จาํนวนสมาชิก 10 คน 4) กลุม่วสิาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตาํบลบา้นมา้ จาํนวนสมาชิก 7 

คน 5) กลุม่วิสาหกิจชุมชนพนัธ์ุขา้วทบันํ�า จาํนวนสมาชิก 13 คน และ 6) วสิาหกิจชุมชน

กลุ่มจกัสานไทยโบราณ จาํนวนสมาชิก 9 คน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทบันํ� า ไดพ้ฒันา

ชุมชนอยา่งตอ่เนื�องทั�งการสนบัสนุนการจดัตั�งศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ในชุมชน การดูแลกลุ่ม

ผูสู้งอายแุละคนพิการ และเป็นศูนยก์ลางการทาํกิจกรรมดา้นอาชีพ เช่น การบริหารจดั

จดัการนํ�าเพื�อการเกษตร การส่งเสริมคุณภาพชีวติกลุ่มอาชีพ เป็นตน้    

9. ด้านสาธารณสุข  9.1 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล 2 แห่ง ประจาํชุมชนทบันํ� า และ ชุมชนบา้น

ม้า มีเจา้หน้าที�และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน (อสม.) ที�ทํากิจกรรม

ส่งเสริมป้องกนัดูแลสุขภาพที�เขม้แขง็ เห็นไดจ้ากการทาํกิจกรรมหลายๆครั� งในชุมชน อส

ม. จะเข้าไปมีบทบาทและเป็นแกนนําในการดําเนินกิจกรรม อีกทั� งกลุ่มอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น จะมีทกัษะดา้นการจดัการเอกสารและขอ้มูลต่างๆ  

10. ด้านการคมนาคม  10.1 ในชุมชนมีถนนลาดยางผ่านชุมชนทบันํ� าหมูที่� �,5 ผ่านชุมชนบา้นมา้หมู่ที�  �- 4 มี

ถนนคอนกรีตผา่นชุมชนทบันํ� าหมู่ที�  �,2,3 ผา่นชุมชนบา้นมา้หมู่ที�  � และถนนลูกรังผ่าน

ชุมชนทบันํ� าหมู่ที�  �,3,5 ผ่านชุมชนบา้นมา้หมู่ที�  �,�,�,� ถนนทุกเสน้สามารถใชไ้ดต้ลอด

ทั�งปี  ทาํใหก้ารขนส่งคมนาคมสะดวก 

10.2 การเดินทางจะใชร้ถยนตส่์วนตวั รถมอเตอร์ไซค ์หรือการจา้งเหมารถยนต ์เนื�องจาก

ไม่มีรถโดยสารประจาํทางวิ�งผา่น  

 

2. ผลการศึกษากลไกสําคัญในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนชุมชนที�

นําไปสู่การบูรณาการเชื�อมโยงกับแผนพฒันาระดับตําบล  

กลไกสาํคญัในการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนชุมชนเป็นปัจจยัสาํคญัที�จะ

ทาํให้ไดม้าซึ� งแผนงานที�ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในพื�นที� ดงันั�นคณะผูวิ้จยัจึงไดใ้ช้

กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) โดยใช้การสัมภาษณ์การ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกบักลุ่มเป้าหมายในชุมชน (Focus group) ผลการศึกษา ดงันี�   

 2.1 จากกระบวนการศึกษาบริบทของชุมชนทบันํ� า ทาํให้เกิดการประสานงานเพื�อสร้างความ

ร่วมมือและสร้างความเขา้ใจเกี�ยวกบักรอบการทาํวิจยั ระหว่างคณะผูวิ้จยั ผูน้าํชุมชน เจา้หนา้ที�องคก์าร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น และประชาชนในพื�นที� ทาํให้ได้ขอ้มูลบริบทชุมชน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น การสนบัสนุนจากภายนอกชุมชน สาธารณสุข และการคมนาคม  

 2.2 จากการศึกษาสภาพปัญหาที�เกิดขึ�นในชุมชน พบว่า ปัญหาโดยภาพรวมของชุมชนทบันํ� า

สามารถแยกออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ปัญหาที�เกิดจากความตอ้งการที�แทจ้ริงเป็นสิ�งที�ประชาชนรู้สึก

ว่ามีความเดือดร้อนมากที�สุด ตอ้งขจดัให้หมดไป เช่น ปัญหาแหล่งนํ� าไม่เพียงพอสําหรับการประกอบ

อาชีพการเกษตร ปัญหานํ� าเพื�อการเกษตรยงัไม่ครอบคลุมทุกพื�นที�  ปัญหายาเสพติดและการมั�วสุมใน

ชุมชน 2) ปัญหาที�เกิดจากความตอ้งการที�มีควารุนแรงน้อยลงมาเป็นปัญหาที�ชาวบา้นรู้สึกว่าเดือดร้อน

บา้งแต่ยงัไม่เห็นความจาํเป็นที�จะแกไ้ขในทนัทีทนัใด เช่น ปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอสาํหรับผู ้

ประกอบอาชีพ ปัญหาขาดความรู้ดา้นการป้องกนัและกาํจดัโรคที�เกิดจากตน้ขา้ว ใบมนัเทศและหัวมนั

เทศ ปัญหาถนนภายในหมู่บา้นชาํรุดทรุดโทรมและไฟฟ้าส่องสว่างยงัไม่ถั�วถึง ปัญหาการทิ�งขยะและ

ปล่อยนํ� าเสียลงคลองทบันํ�า ปัญหาการจดัการขยะ 3) ปัญหาที�เกิดจากความตอ้งการที�ประชาชนไม่รู้สึก

เดือดร้อนเป็นปัญหาที�ประสบอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาและควรแกไ้ข เช่น ปัญหาการรวมกลุ่มอาชีพ 

ปัญหาขาดทกัษณะสาํหรับการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ปัญหาการว่างงานของผูป้ระกอบอาชีพเกษตร

นอกฤดูการผลิต ปัญหาขาดการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�องเกี�ยวกบัเรื�องการเกษตร ปัญหาผูสู้งอายอุยูบ่า้นเพียง

ลาํพงัขาดคนคอยดูแล  

 2.3 จากการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนัของประชาชนในพื�นที� พบว่า ประชากรกลุ่มเป้าหมายมี

ส่วนในการระดมความคิดเห็นทั�งปัญหาที�เกิดขึ�นในชุมชนและการกาํหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหา

และกาํหนดเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรมการพฒันาชุชน ดงันี�  1) กลุ่มเป้าหมายที�อยู่ในพื�นที�ลุ่มนํ� า

และนํ� าอุดมสมบูรณ์ (ชุมชนทบันํ� า หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 ชุมชนบา้นมา้ หมู่ 1 หมู่ 2) ส่วนใหญ่

เป็นผูป้ระกอบอาชีพการเกษตร เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา เช่น การใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการป้องกนักาํจดั

โรคที�เกิดกบัตน้ขา้ว การให้ความรู้เกี�ยวกบัการป้องกนัและกาํจดัโรคที�เกิดบนใบมนัเทศและหัวมนัเทศ 

การให้ความรู้เกี�ยวกับการเตรียมดินสําหรับการเพาะปลูก 2) กลุ่มเป้าหมายที�อยุ่ในพื�นที�การบริหาร

จดัการนํ�ายงัไม่ทั�วถึง (ชุมชนบา้นมา้ หมู่ 3 หมู่ 4) ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบอาชีพผลิตสินคา้ เครื�องหนัง 

จักรสาน เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น การจัดหาเงินทุนหมุนเวียนเพื�อใช้ในการลงทุน การจัดหา

เครื�องมือเพื�อช่วยในการผลิตสินคา้ให้ได้ปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด การหาช่องทาง

การตลาดในกลุ่มจกัรสาน การส่งเสริมการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆในกลุ่มผลิตเครื�งหนงัและกลุ่มจกัร

สาน 3. แนวทางแกไ้ขร่วมกนัเกี�ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน ไดแ้ก่ การจัดตั� งกองทุนสวสัดิการทาง

สังคม การส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเพื�อสร้างผลิตภณัฑ์ในชุมชน การส่งเสริมให้มีอาชีพ
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ทางเลือก การพฒันาตลาดนัดชุมชน การส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการจกัร

สาน การแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการมั�วสุมในชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมสาํหรับกลุ่มผูสุ้งอาย ุ  

 จากการกระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกบักลุ่มเป้าหมายทาํให้รับทราบถึงปัญหาและแนว

ทางการแกไ้ขปัญหา นาํมาสู่การกาํหนดเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรมพฒันาชุมชน สามารถแบ่งออก

ได ้8 ดา้น ดงันี�   

ตารางที� � 

แสดงสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการมส่ีวนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 

ประเด็น สภาพปัญหา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1.ด้ า น โค ร ง ส ร้ า ง

พื�นฐาน  

1.1 นํ� า เ พื� อ ก า ร เก ษ ต ร ยั ง ไ ม่

ครอบคลุมทุกพื�นที� 

1.2 ถนนภายในหมู่บ้านชํารุดทรุด

โทรม และไฟฟ้ าส่องสว่างย ังไม่

ทั�วถึง 

 

1.1 การขยายลาํคลอง การสร้าง 

รางระบายนํ� าเพื�อให้นํ� าระบายไปยัง

พื�นที�ที�ขาดแคลนนํ� า 

1.2 การเจาะบ่อบาดาลเพื�อนาํนํ�า 

มาใชอุ้ปโภค-บริโภค  

1.3 การปรับปรุงแกไ้ขพื�นผวิ 

ถนนให้พร้อมใชง้าน 

1.4 การจดัหา/ขยายเขตไฟฟ้า 

สาธารณะเพื�อป้องกนัอุบติัเหตุในเวลา

กลางคืน  

2.ด้านประกอบ

อาชีพ / เศรษฐกจิ

ชุมชน  

2.1 เงินทุ นหมุน เวียนไม่ เพี ยงพ อ

สาํหรับผูป้ระกอบอาชีพในกลุ่มผลิต

เครื�องหนงั จกัรสาน 

2.2 ขาดความรู้ด้านการป้องกนัและ

กาํจดัโรคที�เกิดจากตน้ขา้ว 

2.2 ขาดความรู้ด้านการป้องกันและ

กําจัดโรคที� เกิดจากใบมันเทศและ

หวัมนัเทศ 

2.3 ขาดความรู้ความเขา้ใจในเตรียม

ดินเพื�อการเพาะปลูก  

2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู ้

ปลูกข้าว ปลูกมันเทศ ปลูกพืชสวน 

ผลิตเครื�องหนงั จกัรสาน  

2.2 จัดตั� งกองทุนเงินกู ้ยืมดอกเบี� ยต ํ� า

เพื�อเป็นเงินทุนใชใ้นการประกอบอาชีพ 

2.3 การอบรมให้ความรู้เกี� ยวกับการ

ป้องกนักาํจดัโรคที�เกิดจากตน้ขา้ว  

2.4 การอบรมให้ความรู้เกี� ยวกับการ

ป้องกันกาํจัดโรคที� เกิดจากใบมันเทศ

และหวัมนัเทศ  
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ประเด็น สภาพปัญหา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2.4 การรวมตัวเป็นกลุ่มของแต่ละ

อาชีพย ังไม่มีโครงสร้าง บท บาท

หน้าที� ที�ชัดเจนเพื�อร่วมกันบริหาร

จดัการอาชีพของตนเอง  

2.5 ข าด ก าร พัฒ น าทัก ษ ะ ให ม่ ๆ

สําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน

กลุ่มผลิตเครื� องหนังและกลุ่มจักร

สาน 

2.6 ขาดผูสื้บทอดอาชีพจากรุ่นสู่รุ่น

เนื� องจากมีการไปประกอบอาชีพ

อื�นๆ เช่น ลูกจา้งในภาคอุตสาหกรรม 

ก า ร ย้ า ย ถิ� น ไ ป ทํ า ง า น ใ น

กรุงเทพมหานคร  

2.7 แหล่งนํ� าไม่เพียงพอสําหรับการ

ประกอบอาชีพเกษตร 

2.8 การว่างงานของผูป้ระกอบอาชีพ

การเกษตรนอกฤดูการผลิต 

 

  

 

2.5 การจัดอบรมพฒันาทกัษะฝีมือเพื�อ

พฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่ม

ผูผ้ลิตเครื�องหนงัและกลุ่มจกัรสาน 

2.6 การส่งเส ริมการประกอบอาชีพ

เสริม เช่น การเลี� ยงสัตว์ การแปรรูป

อาหารจากผลิตภัณฑ์การเกษตร การ

เลี� ยงปลาหมอเทศ-ปลานิล การปลูกผกั

อินทรียป์ลอดสารพิษ  

2.7 การพัฒนาตลาด/ร้านค้าในชุมชน

เพื�อนาํสินคา้ในชุมชนไปวางขายให้กบั

คนในชุมชนและคนที�ตอ้งการซื�อสินคา้

ของชุมชนทบันํ�า 

2.8 การส่งเสริมการปลูกจิตสาํนึกให้กบั

กลุ่ม เยาวชนเพื� อสืบทอดอาชีพของ

บรรพบุรุษ  

2.9 การอบรมให้ความรู้เกี� ยวกับการ

จดัทาํบญัชีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กบั

ประชาชนในพื� นที� เพื�อให้ รู้ถึงภาระ

หนี� สิน ค่าใชจ่้ายและรายไดข้องตนเอง  

3. ด้านการศึกษา 3.1 ขาด ก ารเรี ยน รู้อ ย่าง ต่ อ เนื� อ ง

เกี�ยวกบัเรื�องการเกษตร 

 

3.1 ส่งเสริมให้ความรู้เรื� องการเกษตร

อยา่งต่อเนื�องให้กบักลุ่มเกษตรกร เช่น 

ความ รู้ เรื� อ งเกษ ตรอินท รีย์  เกษ ตร

ผสมผสาน เป็นตน้  

4.ด้านสังคม 4.1 ปัญหายาเสพติดและการมั�วสุม

ในชุมชน 

4.2 ผู ้สูงอายุอยู่บ้านเพียงลําพังขาด

4.1 สนับสนุนให้เจา้หน้าที�ฝ่ายปกครอง

ออกตรวจตราอย่างเคร่งครัดเพื� อลด

ปั ญ ห ายาเส พ ติด และการมั�วส ม ใน
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ประเด็น สภาพปัญหา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

คนคอยดูแล ชุมชน 

5. ด้านวัฒนธรรม

และประเพณ ี

5.1 ข าด ค น สื บ ท อ ด เกี� ย ว กับ ภู มิ

ปัญญาทอ้งถิ�น 

5.1 ส่ ง เส ริม ก ารอ นุ รัก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญ า

ทอ้งถิ�นในกลุ่มเยาวชนวยัเรียน 

5.2 ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วฒันธรรม

ทอ้งถิ�นที�มีอยู่ เช่น พิธีทาํขวญัขา้ว พิธี

ทําขวัญ นาค  การกราบ ไว้ศาลปู่ ต า

ประจาํหมู่บา้น เป็นตน้  

6. ด้านสาธารณสุข 6.1 โรคที� เกิดจากอาชีพการเกษตร

ที�มาจาการใชส้ารเคมีในการเกษตร  

6.1 การรณรงค์การลดใช้สารเคมีใน

การเกษตร 

6.2 การส่งเสริมการออกกาํลงักายเพื�อสุ

ขดภาพในชุมชน  

8. ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ�งแวดล้อม  

8.1 การทิ�งขยะและปล่อยนํ� าเสียลง

ในคลองทบันํ�า  

8.2 ไม่มีระบบการจดัการขยะที�ดี เช่น 

เผาขยะทาํให้เกิดควนัที�เป็นอนัตราย

ต่อคนที�อยู่บา้นรอบขา้ง การทิ�งขยะ

ในที�สาธารณะ 

8.1 ก า ร คั ด แ ย ก ข ย ะ เพื� อ นํ า ไ ป ใ ช้

ประโยชน์และง่ายต่อการทาํลาย เช่น 

เอาขยะไปทาํปุ๋ ย  

8.2 การรณรงค์ไม่ทิ�งขยะและปล่อยนํ� า

เสียลงคลองทบันํ�า  

 

 

สรุปอภิปรายผล 

 การนาํเสนอสรุปอภิปรายผล คณะผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี�   

 1. ข้อมูลด้านศักยภาพชุมชนทั�บนํ�า อาํเภอบางปะหัน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 จากการสังเคราะห์ขอ้มูล 3 ส่วนได้แก่ ผูน้ําชุมชน วิถีชีวิตชุมชน ศกัยภาพชุมชน พบว่า ผูน้ํา

ชุมชนมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิ�งในดา้นการพฒันาชุมชน ยิ�งมีประสบการณ์การทาํงานหลายปี จะส่งผลต่อ

การทาํงานพฒันาชุมชนได้ดีขึ�น ชุมชนทบันํ� ามีวิถีชีวิตแบบสังคมชนบทกึ�งเมือง ส่วนใหญ่ประกอบ

อ า ชี พ เก ษ ต ร ก ร ร ม ค ว บ คู่ ไ ป กั บ อ า ชี พ ๆ  เช่ น  อ า ชี พ ผ ลิ ต เค รื� อ ง ห นั ง  อ า ชี พ จัก ร ส า น  

อาชีพคา้ขาย อาชีพรับจ้างทั�วไป ประชากรที�อยู่อาศยัในชุมชนส่วนใหญ่เป็นวยัทาํงาน ประชาชนใน

พื�นที�ยงัยึดติดกบัการประกอบอาชีพเพียงอาชีพเดียวและไดน้าํเอาเทคโนโลยเีขา้มาใชเ้ป็นเครื�องมือและ
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เครื�องจกัรเพื�อช่วยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ เช่น เครื�องจกัรสําหรับการผลิตเครื�องหนัง รถ

ไถสําหรับการเตรียมดินเพื�อการเพาะปลูก เป็นตน้  จากการศึกษาศกัยภาพของชุมชนทบันํ� าทั�ง 10 ดา้น

ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านการประกอบอาชีพ ด้าน

บทบาทของผูน้ําชุมชน ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี ด้านความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ�น ด้าน

สาธารณสุข และดา้นการคมนาคม พบว่า “คน ความรู้ ทรัพยกร”  มีการพฒันามาอยา่งต่อเนื�องและควร

ไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมให้มีการพฒันาศกัยภาพอยา่งเต็มที� เช่น การเพิ�มเติมทกัษะวิชาการดา้น

การจดัการขอ้มูลในระดับพื�นที� การสร้างการมีส่วนรวมของคนในชุมชนโดยการทาํกิจกรรมดา้นการ

พฒันาบ่อยๆ การปรับปรุงและบริหารจัดการทรัพยากรที�มีอยู่อย่างจาํกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น 

แม่นํ� า ลาํคลอง พื�นที�สําหรับทําการเกษตร เป็นต้น รวมไปถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์วฒันธรรม

ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  

 2. ข้อมูลการศึกษากลไกสําคัญในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนที�นําไปสู่

การบูรณาการเชื�อมโยงกับแผนพฒันาระดบัตําบลทับนํ�า อําเภอบางปะหัน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

ผลการศึกษากลไกสาํคญัในการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนชุมชนที�นาํไปสู่

การบูรณาการเชื�อมโยงกบัแผนพฒันาระดบัตาํบล พบว่า กระบวนการศึกษาบริบทของชุมชนทบันํ� าทาํ

ให้เกิดการประสานงานเพื�อสร้างความร่วมมือและสร้างความเขา้ใจเกี�ยวกบักรอบการทาํวิจยั ระหว่าง

คณะผูวิ้จัย ผูน้ําชุนชน � หมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนในพื�นที�  � หมู่บ้าน เจ้าหน้าที�

องค์การบริหารส่วนตาํบล (ผูบ้ริหาร สมาชิก และบุคลากร)และประชาชนในพื�นที� ทาํให้ได้ขอ้มูล

บริบทชุมชน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา เศรษฐกิจชุมชน การประกอบอาชีพ บทบาทของผูน้าํ

ชุมชน สังคม วฒันธรรมและประเพณี ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ�น การสนับสนุนจากภายนอกชุมชน 

สาธารณสุข และการคมนาคม 

สภาพปัญหาที�เกิดขึ� นในชุมชน พบว่า ปัญหาโดยภาพรวมของชุมชนทับนํ� าสามารถแยก

ออกเป็น 3 ระดับ ไดแ้ก่ 1) ปัญหาที�เกิดจากความต้องการที�แทจ้ริงเป็นสิ�งที�ประชาชนรู้สึกว่ามีความ

เดือดร้อนมากที�สุด ต้องขจัดให้หมดไป เช่น ปัญหาแหล่งนํ� าไม่เพียงพอสําหรับการประกอบอาชีพ

การเกษตร ปัญหานํ� าเพื�อการเกษตรยงัไม่ครอบคลุมทุกพื�นที�  ปัญหายาเสพติด 2) ปัญหาที�เกิดจากความ

ตอ้งการที�มีควารุนแรงน้อยลงมาเป็นปัญหาที�ชาวบา้นรู้สึกว่าเดือดร้อนบา้งแต่ยงัไม่เห็นความจาํเป็นที�

จะแกไ้ขในทนัทีทนัใด เช่น ปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอสําหรับผูป้ระกอบอาชีพ ปัญหาขาด

ความรู้ด้านการป้องกนัและกาํจดัโรคที�เกิดจากตน้ขา้ว ใบมันเทศและหัวมนัเทศ ปัญหาถนนภายใน

หมู่บา้นชาํรุดทรุดโทรมและไฟฟ้าส่องสว่างยงัไม่ถั�วถึง ปัญหาการทิ�งขยะและปล่อยนํ� าเสียลงคลองทบั
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นํ� า ปัญหาการจัดการขยะ 3) ปัญหาที�เกิดจากความตอ้งการที�ประชาชนไม่รู้สึกเดือดร้อนเป็นปัญหาที�

ประสบอยูแ่ต่ไม่รู้วา่เป็นปัญหาและควรแกไ้ข เช่น ปัญหาการรวมกลุ่มอาชีพ ปัญหาขาดทกัษณะสาํหรับ

การออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ปัญหาการว่างงานของผูป้ระกอบอาชีพเกษตรนอกฤดูการผลิต ปัญหา

ขาดการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�องเกี�ยวกบัเรื�องการเกษตร ปัญหาผูสู้งอายอุยูบ่า้นเพยีงลาํพงัขาดคนคอยดูแล  

แนวทางแกไ้ขร่วมกนัเกี�ยวกบัสภาพปัญหาในชุมชน ไดแ้ก่ การจัดตั�งกองทุนสวสัดิการทาง

สังคม การส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเพื�อสร้างผลิตภณัฑ์ในชุมชน การส่งเสริมให้มีอาชีพ

ทางเลือก การพฒันาตลาดนัดชุมชน การส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการจกัร

สาน การแกไ้ขปัญหายาเสพติด การส่งเสริมกิจกรรมสาํหรับกลุ่มผูสุ้งอาย ุ  

 

ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้และการศักยภาพผูน้ําชุมชนเพื�อเพิ�มพูนความรู้และทักษะ

พื�นฐานที�จาํเป็นให้กบัผูน้ําชุมชนทุกคน อนัจะส่งผลให้ชุมชนตาํบลทบันํ� า เกิดความเขม้แขง็สามารถ

พึ�งพาตนเองไดแ้ละมีการพฒันาอยา่งยั�งยนืต่อไปในอนาคต 

2. ควรมีการประสานงานกบัหน่วยงานรัฐส่วนกลางและในระดับทอ้งถิ�น เพื�อสนับสนุนงบ

ประมารณการดาํเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรมดา้นการพฒันาชุมชน 
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บทคดัย่อ 
 

การวิจยันี�มีวตัถุประสงค ์1) ศึกษาการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนตาํบลไผ่ขวาง อาํเภอ

บา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี และ �) เปรียบเทียบระดบัปัจจัยที�มีผลต่อการบริหารงานของวิสาหกิจ

ชุมชนตาํบลไผ่ขวาง อาํเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี จาํแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา อาชีพของสมาชิก รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนและระยะเวลา การเป็นสมาชิก จาํนวน ��� คน 

ไดม้าจากการกาํหนดขนาดตวัอย่าง โดยใชสู้ตรยามาเน่ (Yamane) และการสุ่มตวัอย่างโดยอาศยั

ความน่าจะเป็นใชว้ ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั�นภ ูมิโดยใชส้ ัดส่วน และอาศยัแบบสอบถามที �ผ ่าน

ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจความเที�ยงตรง และมีค่าความเชื�อมั�น 0.8483  และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป  เพื �อหาค่าสถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี�ย 

(mean) ค่าสถิติทดสอบที (t-test) ค่าทดสอบเอฟ (F-test)   ค่าส่วนเบี �ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจาํแนกทางเดียว (one-way ANOVA) และทดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method ) 

ผลการวิจยัพบว่า �)การบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนตาํบลไผ่ขวาง อาํเภอบา้นหมอ 

จงัหวดัสระบุรี ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมื�อพิจารณาค่าเฉลี�ยรายดา้นเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยได้

ดงันี�  ดา้นการเงิน ดา้นการผลิต ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการตลาด 2)เปรียบเทียบระดบัปัจจยั

ที�มีผลต่อการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนตาํบลไผ่ขวาง อาํเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี เมื�อ
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จาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน และระยะเวลาการเป็น

สมาชิก ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 อาชีพของสมาชิก แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที� ระดบั .01 

 

คาํสําคัญ: การบริหารงาน, วิสาหกิจชุมชน  

 

Abstract 
 

 The purposes of this study were to study and compare the administration of Pai Kwang Sub-

District Community Enterprise (PKSDCE), Baan Mor District, Saraburi Province, classified by sex, 

age, status, education level, career, income per month and period of member. The stratified random 

samplings were 150 members of Pai Kwang sub-district community enterprise,  Baan Mor District, 

Saraburi Province.  The check list form and the five rating scale questionnaire were used to collect 

data, which was examined by 3 specialists.  The validity and reliability were 0.8483. The collected 

data were analyzed by means of percentage, mean, standard deviation (S.D.), t-test, F-test, One-way 

ANOVA and Scheffe’s Method.     

 The results of this study were as follows: 

1. The overall image of the administration of Pai Kwang sub-district community enterprise, 

Baan Mor District, Saraburi Province  was at a fair level. The financial aspect, the 

product aspect, the management aspect and the marketing aspect were at fair level 

respectively.  

2. The sex, age, status, education level, income per month and period of member did not 

indicate difference of the administration of PKSDCE, Saraburi Province at the level of 

.05. But the members’ career indicated difference of the administration of PKSDCE, 

Baan Mor District, Saraburi Province at the level of .01.  
 

Keywords:   administration, community enterprise 
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บทคดัย่อ 

การวิจยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาวฒันธรรมการจกัสานของชุมชนบางเจา้ฉ่า อาํเภอโพธิ� ทอง 

จังหวดัอ่างทอง ศึกษากระบวนการจัดการความรู้วฒันธรรมการจักสานของชุมชน และเพื�อพัฒนา

เวบ็ไซตส์าํหรับเผยแพร่ขอ้มูลวฒันธรรมการจกัสานของชุมชนบางเจา้ฉ่า กลุ่มเป้าหมายของการวิจยัคือ

ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญมีจํานวน �� คน ประกอบด้วย ผู ้นําชุมชนและผู ้เชี�ยวชาญด้านการจักสานที� มี

ประสบการณ์ที�สมัครใจให้ข้อมูลกับผูวิ้จัย เครื� องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชง้านเว็บไซต ์ตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือวิจยัโดยผูเ้ชี�ยวชาญ 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เนื�อหาและสถิติพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า วฒันธรรมจักสานของ

ชุมชนบางเจา้ฉ่ามีประวติัความเป็นมายาวนานตั�งแต่สมยัปลายกรุงศรีอยธุยา มีวิถีชีวิตชุมชนสอดคลอ้ง

กบัทรัพยากรและวสัดุในพื�นที� รูปแบบงานจกัสานมี � รูปแบบ คืองานจักสานแบบดั�งเดิมและงานจัก

สานร่วมสมัย ด้านการจดัการความรู้นั�นพบว่าชุมชนมีกระบวนการครบทั�ง � ขั�นตอน ทั� งการคน้หา

ความรู้ การสร้างและการแสวงหาความรู้ การจดัความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและการกลั�นกลอง

ความรู้ การเขา้ถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี�ยนความรู้ และการเรียนรู้ โดยมีจุดเด่นคือการถ่ายทอด

ความรู้อยา่งแพร่หลายทั�งภายในและภายนอกชุมชน แต่จุดที�ควรพฒันาคือการรวบรวมความรู้อยา่งเป็น

ระบบ ความรู้ส่วนใหญ่จึงมีลกัษณะเป็นความรู้แฝงอยู่ในตัวบุคคล ชุมชนมีความต้องการเผยแพร่

วฒันธรรมในสื�อหลากหลายรูปแบบที�เขา้ถึงและเขา้ใจง่าย ผลการพฒันาเวบ็ไซตท์าํให้ไดเ้วบ็ไซตท์ี�ตรง
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กบัความตอ้งการของชุมชน สามารถนาํไปเผยแพร่ได ้โดยเป็นหนึ� งในสื�อที�ใชร่้วมกนักบัการเผยแพร่

ผ่านแฟนเพจของเฟซบุ๊ก ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์อยู่ในระดบัมากถึงมาก

ที�สุด 

 

คาํสําคัญ: การจดัการความรู้, จกัสาน, วฒันธรรม, การพฒันาเวบ็ไซต ์

 

Abstract 

This research aimed to study basketry culture of Bang Chao Cha community in Pho Thong 

district, Ang Thong province; to explore the community’s knowledge management (KM) process; 

and to develop a website aiming at the disseminate basketry culture knowledge to public. Population 

include 15 key informants in Bang Chao Cha district who are community leaders and experienced 

basketry workers voluntarily joined the research process. Research instruments were in-depth 

interview forms and satisfactory evaluation form toward using developed website. The research 

instruments were verified by three experts before real implementation. Data were analyzed by mean 

of content analysis and descriptive statistics. Results show that Bang Chao Cha’s basketry culture has 

a long history since Ayutthaya Period. Community people’ way of life is related to community 

resources and materials. The community’s basketry divided into two patterns; traditional and 

contemporary. Results on KM process show all seven process of KM; knowledge identification, 

knowledge creation and acquisition, knowledge organization, knowledge codification and refinement, 

knowledge access, knowledge sharing, and learning. Their identity indicated they have no boundaries 

toward sharing their knowledge to both inside and outside community. Most of the knowledge were 

tacit knowledge which situated in persons. They have need for disseminate their culture through 

media. Website is one of an effective media that brought about useful information to public and can 

be connected with Facebook fan page. Result toward website evaluation shows that users ranked their 

satisfaction at ‘high’ and ‘very high’ level. 

 

Keywords: knowledge management, basketry, culture, website development 
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บทนํา 

กระแสสังคมทุนนิยมทาํใหว้ิถีชีวิตของคนในสังคมชนบทเปลี�ยนแปลงไป  ทรัพยากรมนุษยว์ยั

แรงงานได้เคลื�อนเขา้สู่ศูนยก์ลางระบบเศรษฐกิจ ทาํให้เกิดการอพยพยา้ยถิ�นฐานทาํกินของคนชนบท

เขา้สู่ชุมชนเมือง ทาํใหเ้กิดปัญหาบางประการตามมา อาทิ ปัญหาการทอดทิ�งเด็กและผูสู้งอายใุนชนบท 

ปัญหาความแออดัของเมือง ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม  และผลกระทบต่อสังคมตามมาอีกมาก หลายชุมชนได้

ฟื� นฟูและพฒันาศกัยภาพของชุมชนขึ�นด้วยการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที�มีจิตสํานึกร่วมกนัในการ

ร่วมแกปั้ญหาและทาํประโยชน์เพื�อพฒันาทอ้งถิ�นของตนให้ดีขึ�น โดยการนาํวฒันธรรม ภูมิปัญญา และ

ทรัพยากรที�มีในท้องถิ�นมาพฒันา สร้างงาน สร้างอาชีพ สนับสนุนให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที�

มั�นคง มีคุณภาพชีวติที�ดี 

ชุมชนบางเจา้ฉ่า ตั�งอยูใ่นอาํเภอโพธิ�  จงัหวดัอ่างทอง เป็นชุมชนที�มีมาตั�งแต่ในสมยัอยธุยา อยู่

ดา้นทิศตะวนัตกของลุ่มแม่นํ� าน้อย ซึ� งเป็นพื�นที�ที�อุดมสมบูรณ์ งานหัตถกรรมการจกัสานของชุมชน

บางเจา้ฉ่าเป็นวฒันธรรมอยา่งหนึ�งที�อยูคู่่กบัสังคมมาตั�งแต่ในอดีต เนื�องจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติ

คือไม้ไผ่ในท้องถิ�น และวิถีชีวิตของสังคมมีความผูกพันและอยู่ร่วมกบัธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน 

หัตถกรรมเครื� องจักสานไม้ไผ่เป็นสิ� งที�แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนในท้องถิ�นที�สามารถนํา

ทรัพยากรในทอ้งถิ�นมาประยกุตใ์ช ้ทาํเครื�องมือเครื�องใชใ้นการดาํรงชีวิตประจาํวนั มีการพฒันางานจกั

สานให้ละเอียดประณีต มีลกัษณะร่วมสมยั จนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายไดใ้ห้กับชุมชน บนพื�น

ฐานความรู้ที�ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ การจกัสานยึดถือเป็นอาชีพหลกัของชุมชนที�สร้าง

สัมพนัธ์ให้คนในชุมชนเกิดความร่วมมือร่วมใจกนั และสร้างรายไดที้�สาํคญัเขา้สู่ชุมชน วฒันธรรมการ

จกัสานไมไ้ผ่ที�ไดต้กทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น เกิดการคิดคน้และพฒันาความรู้ใหม่ในการพฒันาการ

จักสานอยู่เสมอ เพื�อให้ผลงานจักสานของชุมชนมีเอกลักษณ์และความร่วมสมัยตามรสนิยมของ

ผูบ้ริโภค คนในชุมชนบางเจา้ฉ่าจึงมีประสบการณ์จกัสานที�ประณีต มีความโดดเด่นในการจกัสานไมไ้ผ ่

และยงัมีการประดิษฐ์ลายใหม่ ๆ ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยูเ่สมอ องคค์วามรู้ในศาสตร์วิชาชีพ

จกัสานเกี�ยวขอ้งกบัวิถีการดาํเนินชีวิต ทั�งเป็นอุปกรณ์การหาเลี� ยงชีพ ทาํของใชใ้นชีวิตประจาํวนั หรือ

ของใชป้ระกอบพิธีกรรม ซึ� งมีคุณค่าของความรู้ที�จะนาํกลบัมาพฒันาชีวิตและครอบครัว คนในชุมชน

สามารถนาํมาสร้างอาชีพเลี�ยงครอบครัวอยูใ่นถิ�นฐานเดิมของตนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

การจัดการความรู้ของชุมชน หมายถึงการนาํความรู้ไปสู่การปฏิบตัิ เป็นการจดัทาํให้สามารถ

นาํความรู้มาใชป้ระโยชน์เพื�อการแกปั้ญหา ภายใตบ้ริบทหนึ�ง ๆ พบว่าชุมชนมีกลไกการจดัการความรู้

ในสามระดบัที�เชื�อมโยงกนั ได้แก่ ระดบัตวับุคคล เครือข่ายชุมชน และองค์กรภายนอก (โกวิทย ์พวง
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งาม, ����) การจัดการความรู้ของชุมชนจึงเป็นเรื� องสําคญัในการรักษาถ่ายทอดองค์ความรู้ที�มีคุณค่า

ของชุมชนไวแ้ละเป็นการเปิดรับการผสมผสานองคค์วามรู้ใหม่ ๆ จากภายนอกเขา้มาปรับใชใ้นงานจกั

สาน โดยการจดัการความรู้ของชุมชนบางเจา้ฉ่า ดั�งเดิมมีลกัษณะเป็นการถ่ายทอดจากคนรุ่นสู่รุ่นและ

เกิดการแลกเปลี�ยนความรู้ระหว่างเพื�อนบา้น การร่วมทาํงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และไดมี้การจดัเกบ็

ขอ้มูลพฒันาความรู้ไปตามยุคสมัย มีการแลกเปลี�ยนความรู้การจกัสานกบัชุมชนแหล่งอื�น มีการใช้

เทคโนโลยีเผยแพร่ความรู้ผ่านสื�อสิ�งพิมพใ์นช่วงเวลากว่าทศวรรษที�ผ่านมา แต่การเขา้ถึงองคค์วามรู้ยงั

มีขอ้จาํกดัอยู่ในหลายประการ เช่น สื�อสิ�งพิมพ์ผลิตจาํนวนเล่มน้อยจัดเก็บอยู่ในชุมชน สืบคน้ไดย้าก

เนื�องจากไม่แพร่หลาย มีค่าใช้จ่ายในการเขา้ถึงขอ้มูลสูง นอกจากนี�  การจัดการความรู้แมว้่าจะเป็น

กระบวนการไม่ใช่เทคโนโลย ีแต่เทคโนโลยเีป็นปัจจยัหลกัอยา่งหนึ�งที�ช่วยให้การจดัการความรู้ประสบ

ความสําเร็จ เทคโนโลยีการสื�อสาร ช่วยให้บุคลากรสามารถเขา้ถึงความรู้ต่าง ๆได้ง่ายขึ�น สะดวกขึ�น 

รวมทั� งยงัสามารถติดต่อสื�อสารกบัผูเ้ชี�ยวชาญในสาขาต่าง ๆ คน้หาขอ้มูล สารสนเทศและความรู้ที�

ต้องการได้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสนับสนุนการทาํงานร่วมกนั ช่วยให้สามารถ

ประสานการทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเรื�องของระยะทาง ช่วยในการจดัเก็บและ

จดัการความรู้ต่าง ๆ เป็นการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศที�มีอยู่มาใชส้นับสนุนการจดัการความรู้โดยไม่

จาํเป็นตอ้งลงทุนเพิ�มเติม (สมชาย นาํประเสริฐชยั, 2558) 

การพฒันาของวงการสื�อสารทาํให้คนสามารถเขา้ถึงองคค์วามรู้ไดทุ้กที� ทุกเวลา ผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ทาํให้เกิดความสร้างสรรค์ในการแลกเปลี�ยนข้อมูลความรู้ เกิดชุมชนการเรียนรู้อย่าง

กวา้งขวางผ่านอินเทอร์เน็ต สังคมเกิดการมีส่วนร่วม ในการจดัการความรู้และปรับปรุงความรู้ใหม่ๆอยู่

เสมอได ้และสื�อเวบ็ไซตมี์ขอ้ดีที�สามารถช่วยแกปั้ญหาการสูญเสียองคค์วามรู้ดั�งเดิม และการขาดแคลน

ผูเ้ชี�ยวชาญได ้ในอนาคตได้ สื�อเว็บไซต์สามารถปรับเปลี�ยนรูปแบบไดห้ลากหลายรูปแบบง่ายและมี

ความยดืหยุน่ในการนาํเสนอเผยแพร่ขอ้มูล ผูใ้ชเ้ขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกรวดเร็ว ทั�งผูรั้บสารและ

ผูส่้งสารไม่จาํเป็นตอ้งเห็นหน้ากนั แต่สามารถพูดคุยแลกเปลี�ยนความคิดเห็นได ้และเวบ็ไซตส์ามารถ

เข้าถึงผูค้นได้จาํนวนมหาศาล แต่ต้นทุนการผลิตและการเผยแพร่ตํ�าเมื�อเทียบกับสื�ออื�น ๆ จากการ

สัมภาษณ์ผูอ้าวุโสในชุมชนบางเจ้าฉ่า (สุรินทร์ นิลเลิศ, สัมภาษณ์ �� กรกฎาคม ����) พบว่า สื� อ

เวบ็ไซตเ์หมาะสมกบัการเผยแพร่วฒันธรรมการจกัสานของชุมชน เนื�องจากชุมชนมีความสนใจในการ

พฒันาตลาดออนไลน์ สื�อเว็บไซต ์สามารถส่งเสริมงานดา้นประชาสัมพนัธ์ การตลาด และการเผยแพร่

ความรู้เกี�ยวกบัวฒันธรรมการจักสานที�เป็นความเขม้แขง็ของชุมชน หากไดร้วบรวมองคค์วามรู้ต่าง ๆ 

และเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตจ์ะเป็นประโยชน์ที�ชดัเจนต่อชุมชนในปัจจุบนัและในอนาคต สื�อเว็บไซต์
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มีความน่าสนใจ เพราะเป็นสื�อที�ในสังคมยคุนี� รู้จกักนัดี สาํหรับการทาํตลาดออนไลน์เวบ็ไซตจ์ะทาํให้มี

หน้าร้านเป็นของตวัเอง เป็นการเปิดตวัสินคา้สู่ตลาดโลก เสริมสร้างภาพลกัษณ์ของชุมชนให้มีความ

ทนัสมยัมากยิ�งขึ�น มีความเป็นสากล ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ตลอดเวลา เป็นการเพิ�มช่องทาง

ติดต่อที�ทาํให้ได้พบผูค้นหลากหลายยิ�งขึ�น ในขณะเดียวกนัเว็บไซต์สามารถเก็บรักษาและถ่ายทอด

ความรู้ทางวฒันธรรมการจกัสานที�มีคุณค่าต่อการดาํรงชีวิตของผูค้นในชุมชนใหค้งอยูต่่อไปได ้

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาวฒันธรรมการจักสานของชุมชนบางเจา้ฉ่า อาํเภอโพธิ� ทอง 

จงัหวดัอ่างทอง ศึกษากระบวนการจดัการความรู้วฒันธรรมการจักสานของชุมชน ตลอดจนการศึกษา

เพื�อพฒันาเว็บไซต์สําหรับเผยแพร่ขอ้มูลวฒันธรรมการจักสานของชุมชน ทั�งนี� เพื�อเป็นประโยชน์ต่อ

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้วฒันธรรมการจกัสาน เป็นการรักษาและการถ่ายทอดความรู้วฒันธรรมการจัก

สานต่อคนรุ่นถัดไปของชุมชน และสร้างโอกาสในการเขา้ถึงข้อมูลชุมชน ทําให้ผูที้�มีความสนใจ

วฒันธรรมการจกัสานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กที� ทุกเวลาตามความสะดวก 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

�. เพื�อศึกษาวฒันธรรมการจกัสานของชุมชนบางเจา้ฉ่า อาํเภอโพธิ� ทอง จงัหวดัอ่างทอง 

�. เพื�อศึกษากระบวนการจดัการความรู้วฒันธรรมการจกัสานของชุมชนบางเจา้ฉ่า  

3. เพื�อพฒันาเวบ็ไซตส์าํหรับเผยแพร่ขอ้มูลวฒันธรรมการจกัสานของชุมชนบางเจา้ฉ่า 
 

คาํถามวจิัย 

 �. วฒันธรรมการจกัสานของชุมชนบางเจา้ฉ่าเป็นอยา่งไร? 

 �. กระบวนการจดัการความรู้วฒันธรรมการจกัสานของชุมชนบางเจา้ฉ่ามีลกัษณะเป็นอยา่งไร? 

 �. เว็บไซต์ที�สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งเผยแพร่ขอ้มูลวฒันธรรมการจกัสานของ

ชุมชนบางเจา้ฉ่าควรมีลกัษณะเป็นอยา่งไร? 
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กรอบแนวทางในการวิจัย 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ผูว้ิจยัมีกรอบแนวทางในการวิจยัดงันี� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �: กรอบแนวทางในการวิจัย 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

งานวิจยันี�  ใชวิ้ธีการวจิยัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) เป็นการวิจยัโดยการแสวงหา

ความรู้วฒันธรรมการจกัสานจากชาวชุมชนบางเจา้ฉ่า ตาํบลบางเจา้ฉ่า อาํเภอโพธิ� ทอง จงัหวดัอ่างทอง 

โดยให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วม (Participation) การร่วมมือ (Collaboration) ของบุคคลผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียกับปัญหาเทคโนโลยีการสื�อสารที�ต้องการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ�น อาศัยการมีส่วนร่วมของ

ผูเ้กี�ยวข้องตลอดกระบวนการวิจัยจนเกิดองค์ความรู้ที�ได้จากกระบวนการวิจัย ทาํการจัดเก็บและ

รวบรวมขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง มีผูว้ิจยัเป็นผูป้ฏิบติัการในการออกแบบและจดัทาํเวบ็ไซต์เพื�ออธิบายถึงการ

จดัการความรู้สู่การเผยแพร่วฒันธรรมการจกัสานของตาํบลบางเจา้ฉ่า อาํเภอโพธิ� ทอง จงัหวดัอ่างทอง 

โดยมีขั�นตอนการดาํเนินการตามเทคนิคของกระบวนการวจิยั ดงัต่อไปนี�  

 �. พื�นที�ศึกษา การเลือกพื�นที�ในการวิจยัครั� งนี� เป็นการแบบเจาะจง (purposive selection) โดย

เลือกชุมชนบางเจ้าฉ่าที�มีความโดดเด่นในด้านหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ เป็นชุมชนที�มีจัดการร่วมกนั

เนื�อหาและรูปแบบในการถ่ายทอด

วฒันธรรมการจกัสานของชุมชนบางเจ้าฉ่า  

1. ประวติัชุมชนและขอ้มลูทั�วไปของ

ตาํบลบางเจา้ฉ่า 

2. รูปแบบการจกัสาน 

3. ผลิตภณัฑก์ารจกัสาน 

4. แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

�. วัฒนธรรมการจกัสานของชุมชนบางเจ้าฉ่า 

�. กระบวนการจดัการความรู้การจกัสาน 

1. การคน้หาความรู้ 

2. การสร้างและการแสวงหาความรู้ 

3. การจดัความรู้ให้เป็นระบบ 

4. การประมวลและการกลั�นกรองความรู้ 

5. การเขา้ถึงความรู้ 

6. การแบ่งปันแลกเปลี�ยนความรู้ 

7. การเรียนรู้ 

เว็บไซต์ถ่ายทอดวัฒนธรรมการจักสานของชุมชนบางเจ้าฉ่า 
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ทางดา้นอาชีพจกัสานมาตั�งแต่ปี พ.ศ. 2541 และมีการจดัการความรู้อยา่งต่อเนื�องจนมีความสามารถใน

การจกัสานไดห้ลากหลายรูปแบบ 

 �. ประชากรในการวจิัย กาํหนดกลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที� 1 กลุ่ม

ผูจ้กัสานในชุมชนบางเจา้ฉ่าซึ� งเป็นผูที้�มคีวามรู้เกี�ยวกบัองคค์วามรู้ในดา้นการจกัสาน และกลุ่มที� 2 กลุ่ม

ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบังานจักสานชุมชนบางเจา้ฉ่า คือผูน้าํชุมชน ผูอ้าวุโสในชุมชน บุคลากรองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลบางเจา้ฉ่า และครูประจาํโรงเรียนภายในชุมชนที�มีส่วนร่วมกบัการเผยแพร่วฒันธรรม

การจกัสาน รวมจาํนวน 15 คน 

 �. เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย นอกจากตวัผูว้ิจัยเองที�เป็นผูด้าํเนินการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูล

ภาคสนามในพื�นที�ศึกษา ยงัมีเครื�องมือวิจยัสาํคญัเพื�อใหไ้ดป้ระเด็นที�ตอ้งการศึกษาอยา่งครบถว้น ดงันี�   

3.1 แบบสัมภาษณ์ชุมชนจักสาน เป็นแบบสัมภาษณ์ที�มีประเด็นคาํถามประกอบการ

สมัภาษณ์ที�ไดก้าํหนดล่วงหนา้ไว ้ที�เป็นประเด็นคาํถามหลกัในลกัษณะคาํถามปลายเปิด 

�.� แบบสอบถามความพึงพอใจใสการใช้งานเว็บไซต ์เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า � ระดบั เพื�อตรวจสอบความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเวบ็ไซตที์�ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึ�น 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือวิจยัครั� งนี�  ทาํการตรวจสอบโดยผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน � ท่าน 

ผ่านการหาค่า IOC (Index of Congruence) ได้ค่า IOC ระหว่าง �.�� – �.�� คะแนน อยู่ในเกณฑ์ที�

สามารถนาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลได ้นอกจากนี�  ยงัไดข้อ้เสนอเพิ�มเติมจากผูเ้ชี�ยวชาญในการปรับแก้

ขอ้คาํถามใหเ้ขา้ใจง่ายขึ�น กระชบัมากขึ�น ก่อนที�จะนาํเครื�องมือวิจยัไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจริงต่อไป 

 �. วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัประสานงานกบัชุมชนเพื�อเตรียมการ

ในส่วนที� เกี�ยวข้องเพื�อเข้าเก็บข้อมูลในพื�นที�ที� ศึกษาพร้อมกับกระบวนการขอความยินยอมจาก

อาสาสมคัร ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองทั�งการสัมภาษณ์และการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

 �. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื�อหา 

(Content Analysis) โดยการแปลความหมายของขอ้มูล จดัประเภทและนาํเสนอในรูปแบบความเรียง 

ส่วนขอ้มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติ

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

นอกจากนี�  ภายหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู ้วิจัยได้นําข้อมูลไปให้ชุมชน

ตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครั� ง (Member check) 

 

 



   

 549 

ผลการวจิัย  

1. วัฒนธรรมการจักสานของชุมชนบางเจ้าฉ่า 

ผลการศึกษาวฒันธรรมการจกัสานของชุมชนบางเจา้ฉ่าพบว่า ตาํบลบางเจา้ฉ่ามีตาํนานบอกเล่า

ประวตัิบอกเล่าชุมชนที�ยาวนาน ชาวชุมชนเชื�อว่าเป็นชุมชนที�มีการก่อตั� งมาตั� งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา

ตอนปลาย ผูน้าํที�มาก่อตั�งชุมชนในสมยันั�นชื�อนายฉ่า อพยพกลุ่มคนมาจากค่ายบางระจนัหลงัค่ายแตก

ได้ล่องเรือมาตามแม่นํ� าน้อยเพื�อเขา้กรุงศรีอยุธยา ได้หยุดพกักลุ่มคนในพื�นที�บริเวณนี� ก่อนแลว้สืบ

สถานการณ์ทางกรุงศรีอยธุยา เมื�อรู้ข่าวกรุงแตกจึงตั�งบา้นเรือนที�พื�นที�นี�ถาวรเนื�องจากเป็นพื�นที�อุดม

สมบูรณ์ ซึ� งตอนนั�นไดส้ร้างบา้นสามหลงัก็เรียกว่าบา้นสามเรือน ต่อมาไดเ้ปลี�ยนชื�อจากบา้นสามเรือน

มาเป็นบางเจา้ฉ่าเพื�อใหเ้กียรตินายฉ่า จึงนาํชื�อมาตั�งเป็นชื�อตาํบลบางเจา้ฉ่า พื�นที�ตาํบลบางเจา้ฉ่าในอดีต

มีไผ่สีสุกเกิดขึ�นมาก ชาวบา้นมีวิถีชีวิตทาํการเกษตรกรรม ทาํนา ทาํสวน เป็นอาชีพหลกั และทาํจกัสาน

เป็นอาชีพเสริม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การใช้งานไมไ้ผ่จกัสานเป็นเครื�องมือทาํการเกษตร และ

เครื�องใชใ้นครัวเรือน มีลกัษณะสืบทอดความรู้การจกัสานจากรุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัว มีรูปแบบการ

จกัสานเป็นเครื�องจกัสานไมไ้ผ่แบบหยาบคือเส้นตอกมีขนาดใหญ่ และทาํจกัสานเป็นจาํนวนมากเพื�อ

นาํไปขายที�ตลาดวดัไชโยวรวิหาร ต่อมาถูกพ่อคา้คนกลางกดราคาสินคา้ชาวชุมชนไดร้วมกลุ่มกนัเพื�อ

ต่อรองราคาและไดมี้การพฒันางานจกัสานอยา่งต่อเนื�อง เมื�อชุมชนไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐและ

เอกชนทาํใหมี้ช่องทางขยายตลาดมากขึ�นทั�งภายในประเทศและต่างประเทศ พบว่าไดข้ยายตลาดการคา้

ไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี�ปุ่นตั�งแต่ปี พ.ศ. 2518 และในปัจจุบนัพบว่าพื�นที�โดยเฉพาะหมู่ 7 

และหมู่ 8 มีผูท้าํงานจกัสานเป็นอาชีพหลกัในผูสู้งอายจุาํนวนมากขึ�น และวยัทาํงานส่วนใหญ่ทาํจกัสาน

เป็นอาชีพเสริม เนื�องจากอาชีพหลกัของคนวยัทาํงานในปัจจุบนันิยมทาํงานโรงงานอุตสาหกรรม เมื�อ

อายมุากขึ�นถึงกลบัมาทาํจกัสานเป็นอาชีพหลกั 

รูปแบบงานจักสานบางเจ้าฉ่าในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คืองานจกัสานแบบดั� งเดิม เช่น 

กระบุง กระจาด ตะกร้า เป็นตน้ แต่พฒันาความละเอียดประณีต โดยเฉพาะงานทาํกระบุงที�มีชื�อเสียง

โด่งดัง มีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน เป็นแหล่งผลิตงานกระบุงหาบที�ใช้ในพระราชพิธีแรกนาขวัญ 

เนื�องจากมีลักษณะส่วนโค้ง ส่วนเวา้ถูกต้องตามขอ้กาํหนด และงานจักสานร่วมสมัย เช่น กระเป๋า 

ภาชนะใส่ของ ภาชนะหุ้มแก้วเยติ เครื� องเรือนตกแต่ง เป็นต้น สอดคล้องกับวัตถุการใช้งานที� มี

หลากหลายขึ� นตามยุคสมัย ลักษณะเด่นของรูปแบบงานจักสานไม้ไผ่ของชุมชนบางเจ้าฉ่า คือ ตัว

ผลิตภณัฑ์มีส่วนเวา้ส่วนโคง้ที�เกิดจากทกัษะเฉพาะในการเสี� ยวเส้นตอก มีสีเขม้จากการรมควนัจากฟาง

ขา้ว และผลิตภณัฑ์เป็นงานทาํมือ ไม่ใชเ้ครื�องจกัรช่วยในการผลิต  
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ตาํบลบางเจา้ฉ่ามีแนวทางการเผยแพร่วฒันธรรมการจกัสาน ดงันี�  1) มีการเชิญผูเ้ชี�ยวชาญการ

จักสานภายในชุมชนเป็นวิทยากรในเผยแพร่ความรู้การจักสาน ในพื�นที�อาํเภอโพธิ� ทองมีการจัด

กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนตั�งแต่ระดบัประถมศึกษา และต่างพื�นที�เชิญผูเ้ชี�ยวชาญไปเป็น

วิทยากรสอนทั�วประเทศตามศูนยศิ์ลปาชีพ 2) มีการทาํเอกสารแผ่นพบัเผยแพร่ขอ้มูลจกัสาน 3) มีการ

จดัอบรม ศึกษาดูงานในพื�นที�ชุมชน และจดัเป็นหมู่บา้นท่องเที�ยวOTOP แหล่งเรียนรู้วฒันธรรมการจกั

สานในชุมชนมี ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นที�ตั� งของโรงเรียน OTOP สถานีการเรียนรู้บ้านครูอ็อด 

พพิิธภณัฑเ์ครื�องจกัสานไมไ้ผ่ 

2. กระบวนการจัดการความรู้วัฒนธรรมการจักสานของชุมชนบางเจ้าฉ่า  

กระบวนการจดัการความรู้วฒันธรรมการจกัสานของชุมชนมี � ขั�นตอน ดงัต่อไปนี�   

1) การค้นหาความรู้ ของผูจ้กัสานภายในชุมชน มีการเรียนรู้ขั�นตอนวิธีจกัสานพื�นฐานโดยการ

สังเกตและลงมือปฏิบติัตามสมาชิกในครอบครัว เป็นการถ่ายทอดความรู้ที�สืบต่อกนัมาจากบรรพบุรุษ 

เพื�อนบา้น การเรียนรู้จากการสอนในโรงเรียน เรียนรู้จากการเป็นสมาชิกกลุ่มจกัสานโดยมีประธานกลุ่ม

เป็นผูเ้ชี�ยวชาญให้ความรู้เพิ�มเติม ซึ� งไดเ้ทคนิคการผสมสีเส้นตอก เทคนิควิธีการสานให้เกิดลวดลาย

และรูปทรงผลิตภณัฑ์ที�หลากหลายขึ�น การคน้หาความรู้จากภายนอกชุมชนพบว่ามีการคน้หาการจัก

สานนอกชุมชนน้อยลงในปัจจุบัน แต่เป็นแหล่งให้บุคคลภายนอกเขา้คน้หาความรู้ ความรู้รูปแบบ 

รูปทรง สีสัน ลวดลายคน้หาจากสิ�งที�นาํมาประยุกตส์ร้างงานได ้คน้หาแบบงานตามความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์จกัสาน คน้หาทกัษะการออกแบบผลิตภณัฑจ์กัสานที�ปรับเปลี�ยนตามกระแสนิยม  

2) การสร้างและการแสวงหาความรู้ เป็นการเพิ�มพูนความรู้ดว้ยการสะสมประสบการณ์ การคิด 

การออกแบบพฒันางานจกัสานร่วมกนัภายในชุมชน การไดศึ้กษาดูแบบและรูปทรงจากการไปศึกษาดู

งานทั�งในประเทศและต่างประเทศแลว้นาํกลบัมาประยุกต์สร้างออกแบบงานผสมผสานกบัเอกลกัษณ์

งานจกัสานของชุมชน สร้างความรู้จากการจดัอบรมสอนให้คนต่างถิ�นทาํให้เกิดการสร้างแบบงานจกั

สานใหม่ขึ�น สร้างความรู้การพฒันากระบวนการผลิตแบบแยกประดิษฐ์ชิ�นส่วนตามความถนัด ความ

ชาํนาญของผูจ้กัสานแต่ละคน สร้างการตลาด โดยการสื�อสารผลิตภณัฑ์แบบปากต่อปากไดฐ้านลูกคา้

ใหม่และเกิดการสร้างเครือข่ายการคา้เครื�องจกัสาน   

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ มีลกัษณะการจดัเก็บความรู้เป็นทกัษะเฉพาะตวับุคคล ผูจ้กัสาน

ในชุมชนสามารถจักสานเป็นตั� งแต่ยงัเป็นเด็ก และเก็บความรู้ในรูปแบบชิ�นงานผลิตภัณฑ์ การจด

บนัทึกความรู้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจึงมีนอ้ย แมจ้ะมีหน่วยงานภาครัฐเขา้มาจดัเกบ็ขอ้มูลและสํารวจงาน
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จกัสานในชุมชนก็เป็นการเก็บขอ้มูลภาพถ่ายและตวัอย่างผลิตภณัฑ์เป็นส่วนใหญ่มีขอ้มูลลายลกัษณ์

อกัษรประกอบไม่ละเอียด และแหล่งการรวบรวมขอ้มูลกระจดักระจาย   

4) การประมวลและการกลั�นกลองความรู้ เป็นรูปแบบองค์ความรู้ที�มีลกัษณะแฝงในตวัคน คน

ในชุมชนเขา้ใจง่ายเมื�อเห็นแบบงาน รูปทรง ลวดลาย เพราะมีพื�นฐานการจกัสาน ความรู้มีการปรับปรุง

อยู่ตลอดเวลาจากการสะสมประสบการณ์ทาํงานจกัสาน ซึ� งเกิดจากเรียนรู้ของตนเองเปรียบเทียบกบั

สงัเกตงานของบุคคลอื�น ๆ และปรับไปตามสภาพสภาวะเวลาที�เปลี�ยนตามความนิยมของยคุสมยั  

5) การเข้าถึงความรู้ ผูส้นใจการจกัสานสามารถเขา้ถึงความรู้เบื�องตน้คือขอ้มูลภาพผลิตภณัฑ์

จกัสานและช่องทางติดต่อผูจ้กัสานไดจ้ากช่องทางการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานภาครัฐในจงัหวดั

อ่างทอง และสื�อสังคมออนไลน์ของกลุ่มผูจ้กัสานซึ�งมีผูน้าํกลุ่มเป็นผูดู้แล ซึ� งมีขอ้ดีคือเป็นสื�อที�สะดวก

เขา้ถึงไดง่้ายทุกที� ทุกเวลา ตามกระแส แต่มีจุดอ่อนคือขอ้จาํกดัในการเก็บขอ้มูลความรู้และการปฏิบตัิ

ตาม และเขา้ถึงความรู้เชิงปฏิบติัจากการเขา้ถึงตวับุคคลขอ้ดีของการเขา้ถึงลักษณะนี� คือได้ความรู้ที�

ชดัเจนและสามารถแกไ้ขไดท้นัทีเมื�อทาํผิดพลาด แต่มีจุดอ่อนคือความไม่สะดวกในการเขา้ถึง   

6) การแบ่งปันแลกเปลี�ยนความรู้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือผูจ้ักสานที�เท่าทนัเทคโนโลยีมีช่องทาง

การแลกเปลี�ยนผ่านทางเทคโนโลยีที�ทนัสมยัขึ�น สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นแนวทางแลกเปลี�ยนสอน

เทคนิควิธีการผ่าน Video Call และมีส่ง LINE ให้ดูรูปแบบได้ มีผลให้การแลกเปลี�ยนเรียนรู้เกิดขึ�นที�

ไหนก็ได ้ส่วนผูจ้กัสานกลุ่มที�ไม่เท่าทนัเทคโนโลยใีช้วิถีแลกเปลี�ยนความรู้ในการไปพบระหว่างบา้น 

และการไปรวมกลุ่มหรือเครือข่ายที�เป็นสมาชิกอยู ่ ใช้ศูนยก์ารเรียนรู้เป็นส่วนกลางเขา้มาแลกเปลี�ยน

กนัเป็นระบบ อาศยัภาครัฐเป็นพี�เลี�ยง เป็นสื�อกลางแลกเปลี�ยน  

7) การเรียนรู้ ชุมชนมีการพฒันาออกแบบ การดดัแปลงงานใหม่ ๆ  ผูจ้กัสานไดเ้รียนรู้การผลิต

ชิ�นงานตามแบบที�ผูอ้อกแบบในชุมชนกาํหนดร่วมกนั ในระดับผูน้ําของกลุ่มเครือข่ายเป็นผูที้�มีการ

เรียนรู้เขา้ถึงการใช้งานสื�อทางเทคโนโลยี รับงานจักสานแบบใหม่ ๆ มาปรับเปลี�ยนพฒันางานตาม

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีการแกะหุ่นลองไมเ้พื�อใชก้าํหนดขนาดและรูปทรงในการผลิตงานจกัสาน

ปริมาณมากให้ได้ขนาดมาตรฐานเท่ากัน สมาชิกในกลุ่มจักสานเรียนรู้พัฒนาฝีมือจักสานละเอียด

ประณีตขึ�นจากประธานผู้นํากลุ่ม มีการเรียนรู้ปรับเปลี�ยนตามกระบวนการผลิตงาน ชุมชนจึงมี

กระบวนการทาํงานในปัจจุบนั 2 แบบ คือคนเดียวทาํทั�งชิ�นตั�งแต่ขั�นตอนเริ�มตน้ ตั�งแต่การคดัเลือกไม้

ไผที่�มีอายเุหมาะสม 2-4 ปี การตดัตามขนาดที�ตอ้งการ การขดูไมไ้ผ่ การจกัตอก เสี� ยวตอก การสานจาก

ก่อฐานด้วยตอกตั� งและตอกสาน การรมควนั การตกแต่งผูกปาก พนัขา ดว้ยหวาย การทานํ� ามนัวานิช
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เคลือบ การขายชิ�นงาน  และแบบแบ่งแยกงานตามความถนดัของคนในชุมชนเพื�อผลิตงานจกัสานแบบ

เดียวกนัในปริมาณมากไดไ้วขึ�น  

3. การพฒันาเวบ็ไซต์เผยแพร่วัฒนธรรมการจักสานชุมชนบางเจ้าฉ่า 

จากผลการวิจยัทั�งส่วนของวฒันธรรมการจกัสานและกระบวนการจดัการความรู้วฒันธรรมการ

จกัสานของชุมชน ทาํให้ผูว้ิจัยได้เริ�มออกแบบเว็บไซต์ที�สอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการความรู้ของ

ชุมชนโดยมีวตัถุประสงค์สาํคญัคือการเผยแพร่วฒันธรรมการจักสานของชุมชนบางเจา้ฉ่า นอกจากนี�  

ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกแบบเวบ็ไซต์ เพื�อคน้หาการวางระบบ

เว็บไซต ์การจัดเมนู การเลือกใชสี้ให้ถูกตอ้งตามหลกัการและทฤษฎีสี การเลือกใชต้วัอกัษรที�อ่านง่าย

และใชภ้าพประกอบเพื�อสร้างความสนใจให้กบัผูช้มเวบ็ไซต์ นอกจากนี�  ไดน้าํเว็บไซต์ที�พฒันาขึ�นไป

ให้กบัผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัวฒันธรรมการจกัสานของชุมชนบางเจา้ฉ่า อาทิ ผูจ้กัสานในชุมชน กาํนัน

ตาํบลบางเจ้าฉ่า และขา้ราชการครูที�คลุกคลีอยู่ในแวดวงของการเผยแพร่ขอ้มูลวฒันธรรมการจกัสาน

ของชุมชนบางเจา้ฉ่า และเมื�อพฒันาเวบ็ไซต์เสร็จเรียบร้อยแลว้ จึงนาํไปให้กบัผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์ที�เป็น

บุคคลภายนอกจาํนวน �� คน เพื�อประเมินความพึงพอใจจากการใชง้านเว็บไซต์เพื�อนาํขอ้มูลผลการ

ประเมินไปสู่การพฒันาในรอบต่อไป ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเวบ็ไซต์โดยใช ้Google Site ซึ� งง่ายต่อการใชง้าน

และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ผลการพัฒนาสื�อเว็บไซต์ทาํให้ได้ที�อยู่เว็บไซต์ (URL) คือ 

https://sites.google.com/view/bangchaochabasketry  ตวัอยา่งภาพเวบ็ไซตป์รากฏดงัต่อไปนี�  

 

  
 

ภาพที� �: ตวัอยา่งหนา้เวบ็ไซต ์ 
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จากภาพที� � แสดงตวัอยา่งหนา้เวบ็ไซต ์โดยโครงสร้างของเวบ็ไซตป์ระกอบไปดว้ยเมนูหนา้

แรก ประวติัชุมชนและขอ้มูลทั�วไป รูปแบบการจกัสาน ผลิตภณัฑ์ และแหล่งเรียนรู้ ผลการศึกษาความ

พงึพอใจในการใชง้านเวบ็ไซต ์ผลปรากฏดงัตารางต่อไปนี�  

 

ตารางที� 1 

ความพึงพอใจในการใช้งานเวบ็ไซต์ 

รายการประเมนิ ค่าเฉลี�ย S.D. การแปลผล 

ด้านการออกแบบ    

�. ภาพกบัเนื�อหามีความสอดคลอ้งกนั 4.40 .563 มากที�สุด 

�. ลิงกใ์ชง้านไดท้ั�งหมด (ไม่มีลิงกต์าย) 4.40 .621 มากที�สุด 

�. เมนูง่ายต่อการใชง้าน 4.27 .640 มากที�สุด 

4. ความสวยงามของเวบ็ไซต ์ 4.17 .699 มาก 

�. การเลือกใชสี้สันของเวบ็ไซตมี์ความเหมาะสม 4.13 .629 มาก 

�. ขนาดตวัอกัษร และรูปแบบตวัอกัษร อ่านไดง่้าย 4.13 .730 มาก 

�. การออกแบบเวบ็ไซตน่์าสนใจ 4.13 .776 มาก 

ค่าเฉลี�ยรวมด้านการออกแบบ 4.23 .728 มากที�สุด 

ด้านเนื�อหา    

1. ความเหมาะสมของขอ้มูลภายในเวบ็ไซต ์ 4.27 .583 มากที�สุด 

�. ขอ้มูลมีความทนัสมยั 4.20 .714 มาก 

�. การดาวนโ์หลดขอ้มลูมีความรวดเร็ว 4.20 .761 มาก 

4. มีขอ้มูลเกี�ยวกบัวฒันธรรมการจกัสานครบถว้น 4.13 .507 มาก 

5. สามารถถ่ายทอดความรู้ที�เป็นประโยชนต์่อผูใ้ชง้าน 4.07 .785 มาก 

ค่าเฉลี�ยรวมด้านเนื�อหา 4.17 .673 มาก 

หมายเหตุ: 1.00-1.80=นอ้ยที�สุด, �.��-2.60=นอ้ย, �.��-3.40=ปานกลาง, �.��-4.20=มาก, �.��-5.00=มากที�สุด 

 

จากตารางที� 1 พบว่า ในภาพรวมแลว้ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตม์ีความพงึพอใจในระดบัมากถึงมากที�สุด 

เมื�อพจิารณาในแต่ละดา้นพบว่า มีความพงึพอใจในดา้นการออกแบบในระดบัมากที�สุด (ค่าเฉลี�ย �.��) 

โดยประเด็นที�มีคะแนนมากที�สุดไดแ้ก่ ภาพกบัเนื�อหามีความสอดคลอ้งกนั ลิงกใ์ชง้านไดท้ั�งหมด และ
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เมนูง่ายต่อการใชง้าน อยา่งไรกต็าม ประเด็นที�มีคะแนนนอ้ยที�สุดไดแ้ก่ความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ที�เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน (ค่าเฉลี�ย �.��) 

 นอกจากนี�  ผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์ยงัให้ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมคือการตรวจแกไ้ขคาํผิดในบางจุดและ

การเสนอให้มีการออกแบบโลโกส้าํหรับเว็บไซตเ์พื�อเสริมสร้างความเป็นอตัลกัษณ์สาํหรับวฒันธรรม

การจกัสานของชุมชนบางเจา้ฉ่า และสามารถจดจาํไดง่้าย อยา่งไรก็ตาม โดยรวมแลว้ ผูป้ระเมินเวบ็ไซต์

มีความคิดเห็นว่า เว็บไซต์สามารถออกแบบได้ดี มีขอ้มูลการติดต่อชัดเจน มีรูปภาพประกอบทาํให้

น่าสนใจ และเป็นการเผยแพร่ขอ้มูลไปสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกบัการเผยแพร่

ขอ้มูลในหน้าแฟนเพจของเฟซบุ๊ก และเห็นสมควรให้มีการสนับสนุนในการพัฒนาเว็บไซต์อย่าง

ต่อเนื�อง 

 

อภิปรายผล 

�. จากผลการวิจยัดา้นวฒันธรรมจกัสานของชุมชนบางเจา้ฉ่า พบว่า เป็นงานจกัสานไมไ้ผ่ที�มี

ประวติัความเป็นมายาวนานตั�งแต่สมยัปลายกรุงศรีอยธุยา มีวิถีชีวิตที�สัมพนัธก์บัวสัดุหรือทรัพยากรที�มี

อยูใ่นพื�นที� สําหรับรูปแบบการจกัสานของชุมชนบางเจา้ฉ่านั�นมี � รูปแบบ คืองานจกัสานแบบดั�งเดิม 

และงานจกัสานแบบร่วมสมยั ทั�งนี�  เช่นเดียวกบัรูปแบบการจกัสานในหลายชุมชนที�มีการผสมผสานใน

สองรูปแบบดงักล่าว ยกตวัอยา่งเช่น ยกตวัอยา่งเช่น การผลิตกระเป๋าไมข้นุนของชุมชนในอาํเภอหางดง 

จงัหวดัเชียงใหม่ ที�มีการออกแบบให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในปัจจุบนั (บงกช สุทศัน์ ณ อยุธยา 

และคณะ, ����) อยา่งไรก็ตาม วฒันธรรมการจกัสานของบางชุมชนยงัคงรักษาเฉพาะแบบดั�งเดิมเพียง

อยา่งเดียว ขึ�นอยูก่บัอตัลกัษณ์และความตอ้งการของชุมชน 

�. จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดการความรู้ทั� ง � ขั�นตอน ของชุมชนบางเจ้าฉ่านั� น 

ลกัษณะเด่นของชุมชนคือการไม่ปิดกั�นในเรื�องความรู้เกี�ยวกบัการจกัสาน แต่ขยายความรู้นั�นไปยงักลุ่ม

หรือเพื�อนบ้าน รวมทั� งบุคคลภายนอกชุมชน ทาํให้ชุมชนบางเจ้าฉ่าเป็นชุมชนที�แสดงออกถึงการ

เอื�อเฟื� อในเรื� องความรู้ที�ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดเก็บความรู้นั� นยงัไม่เป็นระบบมาก

เท่าที�ควรจะเป็น ดงันั�น การจดัทาํเว็บไซต์จึงเป็นองคป์ระกอบหนึ�งที�สาํคญัในการรวบรวมและจดัเก็บ

ความรู้ของชุมชนอยา่งเป็นระบบระเบียบยิ�งขึ�น (Jonjoubsong, 2009) 

�. จากผลการวิจยัพบว่า เว็บไซตที์�พฒันาขึ�นนั�นโดยทั�วไปอยูใ่นระดบัที�พึงพอใจในระดบัมาก

ถึงมากที�สุด และผูใ้ช้งานเว็บไซต์มีความคิดเห็นว่าสามารถนําไปใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั�งนี�  เนื�องจากในกระบวนการของการพฒันาเว็บไซต์นั�น ผูวิ้จยัได้ศึกษาแนวทางการ
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พฒันาเว็บไซต์จากเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง โดยใชห้ลกัการออกแบบเว็บไซต์ที�สามารถดึงดูด

ความสนใจของผูใ้ชง้านได ้ยกตวัอย่างเช่น ออกแบบให้มีความลงตวัเรียบง่ายอาจใชว้ิธีปล่อยพื�นที�ว่าง

บา้งๆ เพื�อไม่ให้ดูรกจนเกินไป ใช้สีบนเว็บไซต์อย่างเหมะสมตามทฤษฎีสี จัดรูปแบบตัวอกัษรบน

เวบ็ไซตที์�ช่วยใหเ้วบ็ไซตดู์เป็นระเบียบ สะอาดตา คน้หาขอ้มูลไดง่้าย (จรุงยศ อรัณยะนาค, ����)  

สรุปได้ว่า วฒันธรรมจักสานของชุมชนบางเจ้าฉ่ามีแนวทางการเผยแพร่วฒันธรรมที�ชัดเจน

ส่งผลใหมี้การสืบทอดรักษาความรู้ในการทาํจกัสานอยา่งต่อเนื�องและไดน้าํความรู้มาต่อยอดพฒันางาน

ฝีมืออยา่งละเอียดประณีต ทาํให้ผลิตภณัฑจ์กัสานของชุมชนบางเจา้ฉ่ามีชื�อเสียงเป็นที�นิยมของผูบ้ริโภค

สินคา้ผลิตภณัฑ์จกัสาน สามารถสร้างรายไดเ้ขา้ชุมชนไดอ้ยา่งมั�นคง สาํหรับกระบวนการจดัการความรู้

วฒันธรรมการจกัสานของชุมชนบางเจา้ฉ่าสามารถจดักระบวนการไดต้ามกระบวนการทั�ง � ขั�นตอน 

ไดแ้ก่ การคน้หาความรู้ การสร้างและการแสวงหาความรู้ การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ การประมวลและ

การกลั�นกรองความรู้ การเขา้ถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี�ยนความรู้ และการเรียนรู้ จึงเห็นไดว้่าดา้น

วฒันธรรมของชุมชนสอดคลอ้งกบักระบวนการ จดัเรียงให้เป็นองคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบเป็นขั�นตอน 

โดยที�มีการจัดการข้อมูลการจักสานของชุมชนผ่านประสบการณ์ ความเชื�อ ค่านิยม และความคิด

สร้างสรรคข์องชาวบางเจา้ฉ่า ส่วนการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื�อเผยแพร่วฒันธรรมการจกัสานของชุมชนบาง

เจา้ฉ่า ผูว้ิจัยไดท้าํการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกแบบเว็บไซต์ ทาํให้เว็บไซต์ที�

พฒันาขึ�นนั�นโดยทั�วไปอยู่ในระดบัที�พึงพอใจในระดบัมากถึงมากที�สุด และผูใ้ช้งานเว็บไซต์มีความ

คิดเห็นว่าสามารถนาํไปใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที�ได้จากการวิจัย 

 1. เทคโนโลยีมีผลต่อความเปลี�ยนแปลง ทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนรู้ในการทาํจักสาน 

ควรมีการตรวจสอบความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูลความรู้ มีการปลูกฝังทศันคติที�ดี สร้างแรงจูงใจในการ

ทาํจกัสานให้ผูเ้รียนรู้เกิดความผูกพนัและมีใจรักในการทาํงานจกัสาน เนื�องจากการทาํจกัสานเป็นงาน

ฝีมือที�ตอ้งใช้เวลาในการทาํผลิตภณัฑ์ประกอบกบัควรศึกษาช่องทางการทาํตลาดและการประเมินค่า

ผลิตภณัฑ์ ซึ� งอาจเป็นปัจจยัที�ทาํให้คนรุ่นใหม่ของชุมชนให้ความสนใจในการผลิตงานจกัสานเพิ�มขึ�น

หรือลดลง 

2. กลุ่มคนรุ่นใหม่ของชุมชนบางเจา้ฉ่ามีกระบวนการสร้างผลิตภณัฑ์แบบแยกส่วนประกอบ

ตามขั�นตอนจากความถนัดของผูจ้กัสานแต่ละบุคคล ควรศึกษาวฒันธรรมองค์กร ลกัษณะการทาํงาน
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ร่วมกนัของกลุ่มคนอยา่งลึกซึ� ง เนื�องจากแต่ละบุคคลมีประสบการณ์ความเชี�ยวชาญในแต่ละขั�นตอน

การทาํที�แตกต่างกนั โดยมีประธานหรือผูน้าํกาํกบัดูแล แนะนําและกระจายแบบงาน ผูจ้กัสานที�เป็น

สมาชิกกลุ่มจึงไม่สามารถอธิบายองคค์วามรู้ทุกองคป์ระกอบอย่างละเอียดได ้แต่จะมีความเชี�ยวชาญใน

ส่วนงานที�ทาํ 

ข้อเสนอแนะในการทําวจิัยครั�งต่อไป 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบศกัยภาพและการดาํเนินการของชุมชนในการใช้เทคโนโลยีแก้ไข

ปัญหาการเผยแพร่วฒันธรรมกบัชุมชนจักสานแหล่งอื�น ๆ เพื�อเป็นการเรียนรู้ซึ� งกนัและกนัและอาจ

นาํไปสู่การสังเคราะห์แนวทางปฏิบติัที�ดีต่อชุมชนในลกัษณะเดียวกนัในพื�นที�อื�น ๆ 

�. ควรศึกษาวิจยัเพื�อพฒันาสื�อในรูปแบบอื�น ๆ ที�เป็นความตอ้งการของชุมชน เช่น สื�อสิ�งพิมพ ์

วีดิทศัน์ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสื�อใหม่ (new media) เช่น สื�ออินโฟกราฟิกหรือภาพยนตร์สั�นที�จะช่วยทาํให้

องคค์วามรู้เกี�ยวกบัวฒันธรรมการจกัสานของชุมชนไดรั้บความสนใจมากขึ�น และสามารถเขา้ถึงกลุ่ม

บุคคลไดก้วา้งขวางมากยิ�งขึ�น 
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บทคดัย่อ  

งานวิจยันี� เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีวตัถุประสงคเ์พื�อพฒันากลุ่มอาชีพ 

จดัตั�งกลุ่มผูน้าํชุมชน กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ชุมชนบา้นโนนสวสัดี-โนนสวรรค ์ตาํบลโนน

สะอาด อาํเภอหว้ยเม็ก จงัหวดักาฬสินธ์ุ เป็นประชากรที�เป็นผูน้าํ และเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย์

ประกอบอาชีพอยูใ่นตาํบลสะอาด กลุ่มตวัอยา่งเป็นประชาชนที�อาศยัอยูใ่นชุมชนบา้นโนนสวสัดี -โนน

สวรรค ์ที�เป็นผูน้าํ และเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรียท์ี�สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ และเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล

สาํคญั จาํนวน �� คน เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพเป็นหลกั เครื�องมือที�ใชเ้ป็นแบบสอบถาม การสัมภาษณ์

เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การระดมสมอง วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดว้ยการอุปนยั และสถิติเชิง

พรรณนา ผลการวจิยั พบว่า มีความตอ้งการไดรั้บการส่งเสริมการจดัตั�งกลุ่มอาชีพเสริมให้กบัผูน้าํ

ชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์และช่วยเหลือดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม ตอ้งการแปรรูป

ขา้วกลอ้งบรรจุถุง และการทาํสบู่จากขา้ว ใหม้ีการอบรมความรู้ในการผลิต  การทาํตราสัญลกัษณ์ 

ฉลาก บรรจุภณัฑ ์การวางแผนการดาํเนินงานเชิงธุรกิจและการจดัจาํหน่าย สมาชิกในกลุ่มมีความพึง

พอใจในผลการดาํเนินงาน เกิดการเรียนรู้ในการดาํเนินกิจกรรมทางการผลิต การตลาด การเงิน การ

บญัชี และการบริหารจดัการกลุ่มไดเ้อง  
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Abstract 

The research was a participatory action research. The purposes of this research was to study 

the needs in career development of  community’s leader  and organic rice grower group and to 

establish a concrete action plan in Nonsawatdee-Nonsawon community Tumbon sa-ad, Humek 

District, Kalasin Province. The sample space were 30 person. t is mainly qualitative research. A tool 

used as a questionnaire. In-depth interview, focus group and brainstorm. The data was analyzed by 

inductive reasoning and descriptive statistics. The research found There is a need to promote the 

establishment of complementary professional groups for community leaders and organic rice growers, 

group management assistance, promotion of processing of brown rice bag and making soap from rice. 

This also required training course on production as well as laboratory training were undertaken under 

supervision of researchers and trainers. collaborated with each other on the design of brand, logo, 

package and planning for business management and sale accordingly. The Members of the group are 

satisfied with their performance. Learning to conduct production activities Marketing & Marketing 

financial, accounting, and group management.  

 

Keywords:  career development, community’s leader, organic rice grower group 

 

บทนํา 

การประกอบอาชีพ คือการทาํงานซึ� งมีผลตอบแทนออกมาในรูปของรายไดเ้พื�อบุคคลนาํไป

ดาํรงชีพทั�งของตนและครอบครัว อาจจะเป็นไดท้ั�งอาชีพประจาํ หรืออาชีพเสริม ซึ� งเป็นปัจจยัสาํคญัใน

การดาํเนินชีวิตของมนุษยใ์นสงัคม ซึ�งจะทาํใหมี้รายไดป้ระจาํเลี�ยงตนเองและครอบครัวโดยซื�อหรือ

จดัหาสิ�งจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวิต อาชีพมีความสาํคญัต่อบุคคลเพราะทาํให้มีโอกาสใชค้วามรู้

ความสามารถที�มีอยูท่าํงานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ทาํใหมี้โอกาสสร้างชื�อเสียง

ใหแ้ก่ตนเองและวงศต์ระกูล เป็นที�ยอมรับของบุคคลในสังคม และผูที้�มีการวางพื�นฐานการประกอบ
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อาชีพที�ดีเท่ากบัเป็นเครื�องชี�ว่าเป็นผูป้ระสบความสาํเร็จในชีวิตดา้นการประกอบอาชีพที�ควรแก่การ

ไดรั้บการยกยอ่งจากสังคม 

ชุมชนบา้นโนนสวสัดี-โนนสวรรค ์ ตาํบลโนนสะอาด อาํเภอหว้ยเม็ก อยูห่่างจากอาํเภอหว้ย

เม็ก �� กิโลเมตร และห่างจากจงัหวดักาฬสินธุ์ �� กิโลเมตร จาํนวน มีประชากรทั�งหมด �,��� คน มี

ครัวเรือน ��� ครัวเรือน แบ่งเป็นเพศชาย ��� คน เพศหญิง ��� คน (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนน

สะอาด.ขอ้มูลครัวเรือนเดือน,����) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาํนา เลี�ยงสัตว ์

และบางส่วนรับจา้ง ซึ�งอาชีพดงักล่าวเป็นไปตามฤดูกาล อยา่งไรกต็ามชาวบา้นโดยส่วนใหญ่ยงัไม่มี

อาชีพเสริม โดยเฉพาะในกลุ่มของเกษตรกรที�ปลูกขา้วอินทรียซึ์� งหลงัจากเสร็จสิ�นฤดูทาํนาแลว้จะ

ว่างงานทั�งเกษตรกรชายและเกษตรกรหญิง จึงทาํให ้นอกจากการทาํเกษตรกรรมและรับจา้งทั�วไปแลว้ 

ยงัประสบปัญหาเกี�ยวกบัรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการเลี�ยงชีพ  

จากการสาํรวจสภาพปัญหาในชุมชนเบื�องตน้ ไดท้ราบขอ้มูลว่า ชุมชนบา้นโนนสวรรคแ์ละ

บา้นโนนสวสัดี ประสบปัญหาเกี�ยวกบัไม่มีอาชีพอื�นเพิ�มขึ�นนอกจากอาชีพเกษตรกรรม ทาํนา เป็น

เกษตรกร รับจา้ง ทาํให้มีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการเลี�ยงชีพ และยงัไม่มีหน่วยงานเขา้ไปใหค้วามรู้

เกี�ยวกบัการประกอบอาชีพใหม่ หรือการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ใหก้บัชาวบา้นในชุมชน ชาวบา้นส่วนมาก

ประกอบอาชีพตามฤดูกาลและรับจา้งทั�วไปเท่านั�น จึงมีปัญหารายไดไ้ม่เพยีงพอกบัรายจ่ายที�เกิดขึ�น 

บางครอบครัวมีการกูเ้งินนอกระบบมาเป็นค่าใชจ่้ายในครัวเรือน นอกจากนั�นยงัพบว่า กลุ่มสตรีใน

หมู่บา้นทั�งที�เป็นเกษตรกรในกลุ่มผูป้ลูกขา้วอินทรียแ์ละกลุ่มอื�นๆ ยงัว่างงานหรือเป็นแม่บา้นเป็นส่วน

ใหญ่ ดงันั�น จึงเป็นความตอ้งการของชุมชนในการพฒันาอาชีพ เพื�อส่งเสริมใหมี้อาชีพเสริมสาํหรับเป็น

แหล่งรายไดเ้สริมในครัวเรือน 

จากเหตุผลและความจาํเป็นดงักล่าว ซึ�งเป็นที�มาของประเด็นการวิจยัว่าจะมีอาชีพใดที�

สามารถสร้างและพฒันาไดใ้นชุมชนโดยใชฐ้านอาชีพเดิมคือเกษตรกรปลูกขา้ว มาพฒันาเป็นอาชีพเพื�อ

สร้างรายได ้ลดรายจ่าย มีกระบวนการดาํเนินงานที�เป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

หน่วยงาน ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะดาํเนินการวิจยั เพื�อการพฒันาอาชีพของผูน้าํชุมชนและกลุ่ม

เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ชุมชนบา้นโนนสวสัดี-โนนสวรรค ์อาํเภอหว้ยเม็ก จงัหวดักาฬสินธุ์ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

�. เพื�อพฒันากลุ่มอาชีพของผูน้าํชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ชุมชนบา้นโนน

สวรรค-์โนนสวสัดี ตาํบลโนนสะอาด อาํเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสินธุ์ 

�. เพื�อจดัตั�งและดาํเนินงานกลุ่มอาชีพของผูน้าํชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์

ชุมชนบา้นโนนสวรรค-์โนนสวสัดี ตาํบลโนนสะอาด อาํเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสินธุ์ 

 

ขอบเขตของการวจิัย  

ขอบเขตดา้นพื�นที�  ทาํการวิจยัในกลุ่มผูน้าํชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ชุมชน

บา้นโนนสวรรค-์โนนสวสัดี ตาํบลโนนสะอาด อาํเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสินธุ ์

ขอบเขตดา้นเนื�อหา คือ อาชีพที�มีความเกี�ยวเนื�องกบัขา้ว หรือทรัพยากรพื�นถิ�นในชุมชน. 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย  

วิธีดาํเนินการวจิยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นหลกั  ใชว้ิธีการศึกษาคน้ควา้และรวบรวม

ขอ้มูลจากเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมากาํหนดเป็นคาํถามในการวิจยั จากนั�นไดล้งพื�นที�เพื�อเก็บขอ้มูล

ภาคสนาม สาํหรับนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เขียนสรุป และนาํเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive 

Research) ในแต่ละประเด็นตามวตัถุประสงคใ์นการวิจยัที�ต ั�งไว ้โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี�  

1. การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร(Documentary Research) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ  

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาครั� งนี� เพื�อใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและประกอบการอธิบาย

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นโดยผูว้จิยัไดศึ้กษาจาก บทความ วารสาร สืบคน้ขอ้มูลจากInternet และ

งานวิจยัที�มีผูศึ้กษาไวใ้นแง่มุมต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

 �. การเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเกบ็ขอ้มูล

จากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informants) โดยใชว้ธีิเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้

วิธีการจดบนัทึกการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล และการบนัทึกเสียงแลว้นาํมาวิเคราะห์ พร้อมทั�งแยกแยะจบั

ประเด็นอีกทั�งตดัคาํพูดบางคาํที�ไม่เหมาะสม และไม่เกี�ยวขอ้งกบัการวิจยัออกไป เพื�อให้ขอ้มูลนั�น

เป็นไปตามระเบียบวิธีวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ประชากร  เป็นประชากรที�เป็นผูน้าํ และเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรียป์ระกอบอาชีพอยูใ่น

ตาํบลสะอาดทั�งหมด �,��� คน กลุ่มตวัอยา่งเป็นประชาชนที�อาศยัอยูใ่นชุมชนบา้นโนนสวสัดี -โนน
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สวรรค ์ที�เป็นผูน้าํ และเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรียท์ี�สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ และเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล

สาํคญั ดงันี�  

 ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informants) ที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชนในกลุ่มผูป้ลูก

ขา้วอินทรียใ์นชุมชน โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือก ดงันี�  

 1. เป็นผูม้ีหนา้ที�ปฏิบติัราชการและมีหนา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัพื�นที�บริเวณชุมชนตาํบลโนนสะอาด 

อาํเภอห้วยเมก็ จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ที�มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัอาชีพที�มีในชุมชน 

 2. เป็นผูน้าํกลุ่มอาชีพ ผูน้าํกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ที�มีส่วนร่วมและเกี�ยวขอ้งกบั

อาชีพในแต่ละอาชีพ พื�นที� บริเวณชุมชนตาํบลโนนสะอาด อาํเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ที�มีความรู้

ความเขา้ใจเกี�ยวกบัอาชีพที�มีในชุมชน 

โดยมีขั�นตอนการดาํเนินงาน �ขั�นตอน ไดแ้ก่ 

ขั�นตอนที� � การสร้างเครื�องมือโดยนาํแนวแนวทางการบริหารจดัการการสร้างอาชีพมาสร้าง

เป็นขอ้คาํถามในแบบสัมภาษณ์ ประเด็นการสนทนากลุ่ม และการประชุมระดมสมอง ซึ� งเครื�องมือการ

วิจยัผา่นการตรวจสอบเชิงเนื�อหา (Content Validity) จากผูเ้ชี�ยวชาญ 

ขั�นตอนที� � สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั ตามแนวทางและประเด็นซึ� งกาํหนดไวเ้พื�อให้ได้

ขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์

ขั�นตอนที� � การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การประชุมระดมสมอง 

และนาํขอ้มูลที�ไดม้าจดัเป็น Category ใชก้ารวิเคราะห์สรุปเนื�อหาและการจดักลุ่มขอ้มูล 

การวิเคราะห์และการตรวจสอบขอ้มูล ในการศึกษาวิจยัครั� งนี� ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลวิธีการเชิง

คุณภาพ โดยเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบบรรยายและพรรณนา (Descriptive Research) เครื�องมือเก็บ

ขอ้มูลใชแ้นวคาํถามซึ� งผูว้ิจยัไดก้าํหนด ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลเมื�อผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลทั�ง

เอกสารและภาคสนามไดเ้พียงพอต่อการศึกษาตามวตัถุประสงคแ์ลว้ ผูว้จิยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล

ขั�นตน้ โดยนาํมาจดัหมวดหมู่ใหเ้ป็นระเบียบตามเคา้โครงเรื�องแลว้สรุปออกมา เพื�อเป็นแนวทางในการ

วิเคราะห์และหาขอ้มูลเพิ�มเติมต่อไป หลงัจากนั�นมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพิ�มเติมในส่วนที�ยงัไม่

สมบูรณ์โดยการสัมภาษณ์ซํ� าในบางประเด็นที�เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ขอ้มูลมากขึ�น และทาํการ

วิเคราะห์ขอ้มูลอีกครั� งหนึ�ง ซึ� งใหไ้ดข้อ้มูลที�ถูกตอ้งและเป็นจริงมากและผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารตรวจสอบ

คุณภาพของขอ้มูลแบบสามเส้ากรณีการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง (Interview)โดยมีรายละเอียด ดงันี�  
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การตรวจสอบขอ้มูลสามเสา้ดา้นบุคคลจาํนวน 2กลุ่ม คือ 

กลุ่มที�1 สัมภาษณ์เจา้หนา้ที�ของรัฐ ที�มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบักระบวนการทาํอาชีพใน

ชุมชน  

กลุ่มที� 2 สัมภาษณ์ผูน้าํกลุ่มอาชีพ จาํนวน 2กลุ่มอาชีพ หากไดข้อ้มูลเหมือนกนัหรือตรงกนัก็

หมายความวา่ขอ้มูลที�ไดจ้ากการวิจยัครั� งนี� เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพที�เชื�อถือได ้

 

ผลการวจิัย  

ผลการวิจยัเรื�อง การพฒันาอาชีพกลุ่มผูน้าํชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ชุมชน

บา้นโนนสวสัดี-โนนสวรรค ์ตาํบลโนนสะอาด อาํเภอหว้ยเม็ก จงัหวดักาฬสินธุ์ มีผลการวิจยั ดงันี�  

ผลการสาํรวจขอ้มูลพื�นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง ซึ�งเป็นผูน้าํชุมชน และกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ง

อินทรีย ์ที�สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ ดงัแสดงในตารางที� 1 

 

ตารางที� �  

ข้อมลูทั�วไปของกลุ่มตวัอย่าง (n=30) 

ลกัษณะทางประชากร                                       จาํนวน(คน)                                ร้อยละ 

เพศ 

 ชาย    10   33.33 

 หญิง    20   66.67 

อายุ 

 �� ปี และตํ�ากว่า   2   6.67 

 ��-�� ปี    5   16.67 

 ��-�� ปี    15   50.00 

 สูงกว่า �� ปี ขึ�นไป   8   26.66 

สถานภาพสมรส 

 โสด    2   6.67 

 สมรส(อยูร่่วมกนั)   24   80 

 หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่   3   10 

 หมา้ย    1   3.33 
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ตารางที� �  

ข้อมลูทั�วไปของกลุ่มตวัอย่าง (n=30)(ต่อ) 

ลกัษณะทางประชากร                                       จาํนวน(คน)                               ร้อยละ 

การศึกษา 

 ประถมศึกษาปีที� � และตํ�ากว่า 2   6.67 

 มธัยมศึกษาปีที� �   8   26.66 

 มธัยมศึกษาปีที� � และ ปวช.  15   50 

 ปวส. และอนุปริญญา  3   10 

 ปริญญาตรี    2   6.67 

 สูงกว่าปริญญาตรี   0   0 

การเป็นสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 

 เป็นสมาชิก    25   83.33 

 ไม่เป็นสมาชิก   5   16.67 

รายได้(บุคคล) 

 ต ํ�ากว่า �,��� บาท   23   76.66 

 �,���-��,��� บาท   2   6.67 

 ��,���-��,��� บาท   2   6.67 

 ��,��� บาทขึ�นไป   3   10 

อาชีพ 

 แม่บา้น/เกษตรกร   15   50 

 ขา้ราชการ/ลูกจา้งของรัฐ  0   0 

 พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้งเอกชน 0   0 

 ขา้ราชการบาํนาญ/เกษียน  3   10 

 อาชีพอิสระ/คา้ขาย/รับจา้ง  12   40 

 

 จากตารางที� � กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีช่วงอายทีุ� ��-�� ปี สถานภาพ

สมรส(อยูร่่วมกนั) มีระดบัการศึกษาอยูที่�มธัยมศึกษาปีที� � และ ปวช. เป็นสมาชิกเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว
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อินทรีย ์รายได(้บุคคล)ตํ�ากว่า �,��� บาท และอาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มอาชีพคือแม่บา้น/เกษตรกร และ

อาชีพอิสระ/คา้ขาย/รับจา้ง 

 

ผลการพฒันากลุ่มอาชีพของผูน้าํชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ชุมชนบา้นโนน

สวรรค-์โนนสวสัดี ตาํบลโนนสะอาด อาํเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสินธุ์  ดงัแสดงในตารางที� � 

 

ตารางที� � แสดงขอ้มูลความตอ้งการในการส่งเสริมอาชีพของผูน้าํชุมชนและเกษตรกรผูป้ลุกขา้ว

อินทรีย ์(n=30) 

ลกัษณะของอาชีพ                                                         จาํนวน(คน)              ร้อยละ 

     การผลิตขา้วสารเหนียว/สารจา้วบรรจุถุง  2    6.70 

     การผลิตขา้วกลอ้งบรรจุถุง    8  26.70 

     การทาํสบู่จากขา้ว     8  26.70 

     การทาํแซมพูสระผมจากขา้ว    2    6.70 

     การทาํครีม โลชั�นจากขา้ว    1    3.30 

     การทาํไวน์ขา้ว     1    3.30 

     การทาํขนมไทยจากขา้ว    3  10.00 

     หัตถกรรม ถกั ทอ       1    3.30 

     งานเครื�องจกัสาน     2    6.70 

     งานปั� น       1    3.30 

     งานขาย      1    3.30 

     งานออนไลน์      - 

     ความตอ้งการอื�นๆ

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

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

ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมต่อการพฒันากลุ่มอาชีพ

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

................................................................................................................................................................... 
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จากตารางที� � พบว่า ชุมชนมีความตอ้งการไดรั้บการส่งเสริมอาชีพมากที�สุด คือ การผลิตขา้ว

กลอ้งบรรจุถุงสุญญากาศ และการทาํสบู่จากขา้ว การทาํขนมไทย และการทาํเครื�องจกัสาน ตามลาํดบั 

ในความตอ้งการอื�นพบวา่มีความตอ้งการใหก้ารอบรมให้ความรู้ การรวมกลุ่มและบริหารจดัการกลุ่ม 

ตอ้งการส่งเสริมใหจ้ดัตั�งกลุ่มอาชีพเสริมใหก้บักลุ่มผูน้าํชุมชนและเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์รวมทั�ง

ดา้นการจดัหาตลาดสนับสนุนผลผลิตของกลุ่ม และการลงทุนเริ�มตน้โดยหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ดา้น

ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมต่อการพฒันากลุ่มอาชีพ คือ การรวมกลุ่มอาชีพยงัขาดความเขม้แขง็ ควร

สนบัสนุนอาชีพที�ทุกคนสามารถทาํไดง่้ายและไม่ใชก้าํลงัมาก อีกทั�งวสัดุอุปกรณ์ควรมีอยูใ่นทอ้งถิ�น 

เพื�อเป็นการพฒันาและต่อยอดได ้นอกจากนั�น ยงัเห็นว่าควรมีการจดัหางบประมาณสนบัสนุนใหมี้การ

ฝึกอบรม รวมถึงสนบัสนุนในการหาตลาดรองรับผลิตภณัฑข์องกลุ่ม 

ผลการจดัตั�งและดาํเนินงานกลุ่มอาชีพของผูน้าํชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์

ชุมชนบา้นโนนสวรรค-์โนนสวสัดี ตาํบลโนนสะอาด อาํเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสินธุ์ โดยการนาํผล

จากการสาํรวจความตอ้งการส่งเสริมอาชีพ ขอ้เสนอแนะต่างๆ มาสนทนากลุ่ม (Focus Group)  เพื�อ

พฒันาผลิตภณัฑ์ตามความตอ้งการคือ การผลิตขา้วกลอ้งบรรจุถุงสุญญากาศ และการทาํสบู่จากขา้ว 

โดยสามารถดาํเนินการไดง่้าย เนื�องจากมีแหล่งความรู้เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและภาคีเครือข่าย นาํมาซึ�ง

การจดัตั�งกลุ่มอาชีพ โดยมีการวางแผนการดาํเนินงานและตั�งชื�อตราสินคา้คือ “ขา้วแปลงใหญ่โนน

สะอาด” โดยร่วมกนัเสนอความคิดและออกแบบโดยมีรูปสัญลกัษณ์คือรูปเต่าอยูใ่นตราสินคา้นั�นดว้ย 

เนื�องจากเต่าเป็นสัญลกัษณ์ของตาํบล จนไดรั้บความเห็นชอบร่วมกนั ดงัแสดงในภาพที� � และภาพที� � 

 

            
 

ภาพที� 1 เป็นการสนทนากลุ่มของภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการวิจยั 

ภาพที� 2 เป็นการนาํเสนอขอ้สรุปจากการระดมความคิดเห็นตราสินคา้ ชนิดของผลิตภณัฑ ์
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จากแผนการพฒันากลุ่มอาชีพนาํไปสู่กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพื�อผลิตขา้วกลอ้ง

บรรจุถุงสุญญากาศ และการทาํสบู่จากขา้ว ณ ที�ทาํการของประธานกลุ่ม ในหมู่บา้นโนนสวสัดี หมู่ที� 2 

ตาํบลโนนสะอาด อาํเภอห้วยเมก็ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ซึ�งไดรั้บความสนใจจากผูน้าํชุมชน ทั�งที�เป็น

เกษตรกร ผูน้าํสตรี กลุ่มแม่บา้นเขา้ร่วมจาํนวน 30 คน พบว่า กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการได้

ผลผลิตเป็นขา้วกลอ้งบรรจุถุง � ชนิดคือ ขา้วกลอ้งเจา้ ขา้วสารเจา้ และขา้วสารเหนียว โดยเป็นการ

นาํเอาขา้วของสมาชิกมาทาํตน้ทุนราคาส่งบวกค่าบรรจุภณัฑ์และตั�งราคาจาํหน่าย  สมาชิกที�เขา้ร่วม

กลุ่มมีขอ้ตกลงในการจดัสรรบทบาทในการดาํเนินงาน มีประธานกลุ่ม รองประธานและบญัชีกลุ่ม ดงั

ภาพที� � และ � 

         
ภาพที� 3 และ 4  กระบวนการกลุ่มของสมาชิกทาํขอ้ตกลงในการจดัสรรบทบาท   

 

กระบวนการเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัไดผ้ลผลิตการทาํสบู่จากขา้วมะลิอินทรีย ์ ไดผ้ลผลิตออกมา 

� รูปแบบคือ สบู่แบบขุ่นจากการผสมขา้วกลอ้งกลิ�นใบขา้ว สบู่แบบขุ่นจากขา้วกลอ้งผสมสมุนไพร 

โดยมีแบบเป็นกอ้นและเป็นรูปเต่า ดงัภาพที� � และ � 

          
ภาพที� 5 และ 6 การเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัไดผ้ลผลิตการทาํสบู่จากขา้วมะลิอินทรีย ์  

 

ผลจากการจาํหน่าย สามารถจาํหน่ายผลิตภณัฑไ์ดใ้นปริมาณที�เพิ�มขึ�นเทียบกบักระบวนการ

ทดสอบ  มีการนาํมาจาํหน่ายในกิจกรรมของชุมชน เช่น การประชุมประจาํเดือนของเทศบาลตาํบลโนน
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สะอาด การวางจาํหน่ายที�สาํนกังานอาํเภอ การวางจาํหน่ายวนัจ่ายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอาย ุการสั�งจดัทาํ

สาํหรับเป็นของชาํร่วยในงานแต่งงาน งานขึ�นบา้นใหม่ หรืองานฌาปณกิจในชุมชน ซึ� งไดรั้บการตอบ

รับที�ดีจากคนในชุมชนรวมทั�งลูกคา้ทั�วไป ดงัภาพที� 7 และ ภาพที� 8 

              
ภาพที� 7 และภาพที� 8 ผลผลิตที�ไดพ้ร้อมจาํหน่าย 

และสมาชิกในกลุ่มมีเป้าหมายในการสร้างผลิตภณัฑใ์ห้เป็นธุรกิจของชุมชน โดยระยะแรกเนน้

ขายให้กบัคนในชุมชน โดยวางจาํหน่ายที�เทศบาลตาํบลโนนสะอาด และการบอกต่อของสมาชิก 

ตลอดจนร้านคา้เครือข่ายใกลเ้คียง ซึ� งวิเคราะห์แลว้เห็นวา่ผลิตภณัฑด์งักล่าวเป็นไดท้ั�งของฝาก

โดยเฉพาะขา้วบรรจุถุงสุญญากาศสามารถส่งไปจาํหน่ายนอกชุมชนและเก็บไดน้านได ้สบู่เป็นของใช้

จาํเป็นที�ทุกบา้นตอ้งใชแ้ละสามารถพฒันาใชใ้นโอกาสต่างๆ ได ้ดงันั�น ผูน้าํชุมชนและเกษตรกรผูป้ลูก

ขา้วอินทรียแ์ละนกัวิจยัจึงไดม้ีมติร่วมกนัว่าจะจดัตั�งเป็นกลุ่มภายในขึ�นมาก่อนภายใตชื้�อกลุ่มนาแปลง

ใหญ่ขา้วตาํบลโนนสะอาด โดยมีผูแ้ทนของผูน้าํชุมชนเป็นประธาน และมีสมาชิกเบื�องตน้ที�มาโดย

สมคัรใจเป็นกรรมการดาํเนินงานร่วมวางแผนปฏิบติังานของกลุ่ม 

 

อภิปรายผล  

ผูว้ิจยัอภิปรายผลการวิจยั ดงันี�  

 จากขอ้มูลที�ไดท้าํการสาํรวจขอ้มูลเบื�องตน้ ซึ� งเป็นขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็น

เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรียที์�เป็นแม่บา้นมีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนค่อนขา้งนอ้ย มีความตอ้งการในการ

ส่งเสริมอาชีพ คอื การผลิตขา้วกลอ้งบรรจุถุงสุญญากาศ และการทาํสบู่จากขา้ว มีความตอ้งการใน

อบรมให้ความรู้ในเรื�องการรวมกลุ่มและการบริหารจดัการกลุ่ม ตอ้งการใหมี้การจดักลุ่มในการส่งเสริม

อาชีพให้กบัผูน้าํและกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์ตอ้งการดา้นการจดัหาตลาดสนบัสนุนผลผลิต

ของกลุ่มและการลงทุนเริ�มตน้โดยหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

เนื�องจากประเด็นปัญหารายไดน้อ้ยจึงทาํใหก้ลุ่มผูน้าํชุมชนในกลุ่มนี� มีความตอ้งการที�จะไดรั้บการ

ส่งเสริมอาชีพเพื�อยกระดบัรายไดข้องตนเอง สอดคลอ้งกบัผารัตน์ พินิจวฒัน์(����)  ที�กล่าวว่าในพื�นที�
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ที�ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี�ยงสตัว ์และบางส่วนออกไปรับจา้งทั�วไปนั�น 

อาชีพดงักล่าวจะเป็นไปตามฤดูกาล ชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัไม่มีอาชีพเสริมเพื�อสร้างรายไดใ้หก้บั

ครอบครัว จึงประสบปัญหาเกี�ยวกบัรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการเลี�ยงและกลุ่มชาวบา้นในชุมชนบา้นโพน

ไทร ตาํบลเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย มีความตอ้งการในการส่งเสริมอาชีพและตอ้งการใหห้าตลาด

รองรับสินคา้เช่นเดียวกนั และสอดคลอ้งกบั ดวงพร กิจอาทร และคณะ(����) ที�พบว่า ผูสู้งอายขุอง

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะเกลือใหม่ อาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา ก็มีความตอ้งการในปัจจยั

ส่งเสริมเหล่านี� เช่นเดียวกนั 

 การจดัตั�งและดาํเนินงานกลุ่มอาชีพ ผลการวจิยัพบว่า มีการจดัตั�งกลุ่มและดาํเนินงานของกลุ่ม

อาชีพผูน้าํชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรียขึ์�น มีการกาํหนดเป็นแผนพฒันาอาชีพกลุ่มนาํร่อง 

ซึ�งผลที�ไดคื้อ การอบรมผลิตขา้วกลอ้งบรรจุถุงสุญญากาศ การทาํสบู่จากขา้ว การส่งเสริมให้ความรู้ 

การจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการใหก้บัสมาชิกกลุ่มอาชีพไดเ้รียนรู้และปฏิบติัจนสามารถผลิตได ้มีการ

วางแผน เตรียมการผลิตและจดัซื�อหาวตัถุดิบ การออกแบบชื�อและฉลากตราสินคา้ และการดาํเนินการ

ดา้นการตลาด เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เนื�องจาก ผลิตภณัฑด์งักล่าวใชท้รัพยากรผลิตที�มีในชุมชนคือ

ขา้ว ซึ�งหาไดง่้าย ราคาไม่แพง เป็นไดท้ั�งของฝากโดยเฉพาะขา้วบรรจุถุงสุญญากาศสามารถส่งไป

จาํหน่ายนอกชุมชนและเกบ็ไดน้านได ้สบู่เป็นของใชจ้าํเป็นที�ทุกบา้นตอ้งใชแ้ละสามารถพฒันาใชใ้น

โอกาสต่างๆ ได ้เนื�องจากการวางจาํหน่ายไดมี้โอกาสจากชุมชนในการจาํหน่ายที�ร้านคา้ในเทศบาล

ตาํบล และตามหน่วยงานต่างๆ รวมทั�งการจดัทาํเป็นของชาํร่วยในงานต่างๆ ซึ�งถือวา่ไดรั้บการตอบรับ

ที�ดีจากคนในชุมชน และนอกชุมชนในระดบัอาํเภอ และพื�นที�เครือข่ายใกลเ้คียง เป็นการประยกุต์

แนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลอ้งกบัผการัตน์ พินิจวฒัน์(����) ที�กล่าวว่า กระบวนการ

นี�ตั�งอยูบ่นพื�นฐานการกาํหนดและขบัเคลื�อนแผนการพฒันากลุ่มอาชีพนาํร่อง คือ สร้างเวทีการเรียนรู้

ส่งเสริมการรวมกลุ่มพฒันาเทคโนโลย ีพฒันาระบบตลาด พฒันากิจกรรมเกี�ยวกบัการศึกษา ทาํการวจิยั

เพื�อสนบัสนุนกิจกรรมพฒันาเศรษฐกิจชุมชน จดัแหล่งเรียนรู้ สร้างหลกัสูตรฝึกอบรม พฒันาระบบ

ขอ้มูลข่าวสาร และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนออกสู่สังคมภายนอก สอดคลอ้งกบั 

อภิชยั พนัธเสน และคณะ(����) ที�กล่าวว่า การใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงนี�  เป็นการบริหารจดัการบน

ฐานการลดความเสี�ยง สร้างภูมิคุม้กนั ให้ความสาํคญักบัการพฒันาแบบองคร์วมอยา่งย ั�งยนื โดยใช้

ทรัพยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด เนน้การทาํใหค้นมีงานทาํและมีรายไดม้าเลี�ยงตนเอง และ

ครอบครัว มีขนาดผลิตที�เหมาะสม และการผลิตเพื�อตอบสนองทอ้งถิ�นเป็นอนัดบัแรก สอดคลอ้งกบั 

จรัญญา วงษพ์รหม และคณะ(����) ที�กล่าวว่า สถาบนัการศึกษาควรเขา้มามีบทบาทในการสนบัสนุน
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กลุ่มอาชีพ โดยการส่งเสริมนั�นควรเป็นอาชีพภายใตค้วามตอ้งการจองกลุ่มและตวัผูรั้บการส่งเสริม 

สอดคลอ้งกบั ผารัตน์ พินิจวฒัน์(����) ที�กล่าวถึงลกัษณะของธุรกิจชุมชนนั�น จะมุ่งเนน้ใหเ้กิดความ

เขม้แขง็กบัชุมชน ไม่มุ่งเนน้แต่จะสร้างผลกาํไร แต่เนน้การเกิดประโยชน์ และสร้างความเขม้แขง็ของ

ชุมชนใหส้ามารถแข่งขนัดา้นคุณภาพในการผลิตกบัธุรกิจเอกชนได ้

 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  แนวทางการบริหารจดัการกลุ่มอาชีพใหบ้รรลุนั�นควรมุ่งเนน้ไปที�

การใชฐ้านทรัพยากรทอ้งถิ�นที�มีอยูเ่ป็นปัจจยัส่งเสริมในการผลิต  

ขอ้เสนอแนะเชิงวิชาการ  ควรจะตอ้งมีการสาํรวจหรือวิเคราะห์หาศกัยภาพในการผลิตที�

เกี�ยวเนื�อง เช่น โครงการวจิยัการทาํอาหารจากขา้ว แป้งขา้ว หรือการทาํเครื�องสาํอางจากขา้ว โดยการหา

ประเด็นที�เป็นสินคา้อุปโภคพื�นฐานในชุมชน หรือปัจจยัที�สาํคญัที�จะขบัเคลื�อนกลุ่มใหป้ระสบผลสาํเร็จ 
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บทคดัย่อ 

วิจัยนี� มีว ัตถุประสงค์ �. เพื�อศึกษาระดับความสุขของนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลยันเรศวร   �. เพื�อเปรียบเทียบความสุขของนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลยั

นเรศวร ศึกษากบักลุ่มตวัอย่างที�เป็นนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั

นเรศวร มี � คณะ ประกอบดว้ย คณะเภสัชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะ

พยาบาล ศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์รวม

นิสิตจ านวน �,��� คน โดยการศึกษาในครั� งนี� ใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนิสิตปริญญาตรี จาํนวน ��� คน และ

ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  จากการศึกษาพบว่า ระดบัความสุขของนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

อยู ่ที�ระดบั มีความสุขระดบัทั�วไป และเมื�อเปรียบเทียบความสุขของนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จาําแนกตามคณะที�ศึกษา ดว้ยสถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การ 

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี�ย ดว้ย Brown-Forsythe เพื�อวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายกลุ่มพบว่า 

ทั�ง � คณะ มีค่าเฉลี�ยของคะแนนความสุขไม่แตกต่างกนั เท่ากบั .��� ซึ� งมากกว่าระดับนัยสําคญัทาง

สถิติที�ระดับ .�� สรุปได้ว่า นิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความสุขในระดับ

ทั�วไป และในแต่ละคณะ มรีะดบัความสุขที�ไม่แตกต่างกนั  

 

คาํสําคญั:  ความสุข, นิสิต, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, มหาวิทยาลยันเรศวร  
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Abstract 

The purposes of this research were: 1) To study the happiness level of students in the Health 

Sciences Naresuan University.  2)  To compare the happiness levels of students in Health Sciences 

classified by faculty. The sample was 374 students studying at Naresuan University, academic year 

2560, in the health sciences group of the 7 faculties of Pharmaceutical Sciences, Medicine, Public 

Health, Nursing, Dentistry, Allied Health Sciences and Medical Sciences.  Using simple random 

sampling, the study found that the happiness levels of students in the 7 health science faculties is 

equal to the general population. Using the One-way ANOVA Brown-Forsythe Mean Difference Test 

showed that in comparing the 7 faculties the mean score of student happiness scores was not 

significantly different at .074.   Conclusions:  Naresuan University Health Sciences students have a 

level of happiness similar to the general population and students within the Health Sciences faculties 

have similar levels of happiness. 

 

Keywords: happiness, students, health sciences, Naresuan university 
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การวิจยัและพฒันาแบบวัดคุณลักษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� ของนกัศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตมหาสารคาม 

The Research and Development of the Teacher Characteristics in the 21st Century 

Scale for the Student of Education Faculty Institute of Education in  

Mahasarakham Campus 

 

สุชิลา  สวัสดี1 

Sushila Sawassdee 
1ผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตมหาสารคาม 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัและพฒันาแบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� ของนกัศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มีวตัถุประสงคเ์พื�อ �) พฒันารูปแบบการ

สร้างแบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� ของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบนัการพล

ศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม  �) ศึกษาคุณภาพดา้นความตรงตามเนื�อหา  ความตรงตามโครงสร้าง  ค่า

อาํนาจจาํแนกและความเที�ยงของแบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� ของนกัศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์ สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม  กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน ��� คน เครื�องมือที�ใช้

ในการวจิยั คือ แบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� วิเคราะห์หาคุณภาพของเครื�องมือ 

ไดแ้ก่ ความตรงเชิงเนื�อหาพิจารณาจากดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์ค่าอาํนาจ

จาํแนก ความเที�ยง การทาํหนา้ที�ต่างกนัของขอ้คาํถามและวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง 

ผลการวิจยัพบว่า 

 �) องคป์ระกอบโมเดลคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� ของนกัศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มีจาํนวน � องคป์ระกอบ �� ตวัชี�วดั  

แบบวดัที�พฒันาขึ�นเป็นแบบวดัประเภทลิเคร์ิตสเกล � ระดบั จาํนวนขอ้คาํถาม �� ขอ้ หลงัจากตดัขอ้

คาํถามที�ตอ้งการทาํหนา้ที�ต่างกนั เหลือจาํนวนขอ้คาํถาม �� ขอ้ 

 �) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหาไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบั

วตัถุประสงคอ์ยูร่ะหว่าง �.�� – �.�� ค่าอาํนาจจาํแนก อยูร่ะหว่าง �.��  ถึง �.�� ค่าความเที�ยง เท่ากบั 
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�.�� หลงัจากตดัขอ้คาํถามที�เกิดการทาํหนา้ที�ต่างกนั จาํนวน �� ขอ้ พบว่ามีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั �.�� 

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัที�สอง พบว่า โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์มีคา่

ดชันีวดัความกลมกลืน ดงันี�   และ SRMR=�.��� ภายหลงัจากตดัขอ้คาํถามที�เกิดการทาํหน้าที�ต่างกนั

ออก พบว่า โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษม์ีค่าดชันีวดัความกลมกลืน ดงันี�  

0.175value170.pdf187.108,2 χ ,    

0.010RMSEA0.997,CFI0.999,TLI1.10,/df2 χ   และ SRMR=0.028 

 

คาํสําคัญ: แบบวดั, คุณลกัษณะในศตวรรษที� �� 

 

Abstract 

 The research were to study 1) To develop a model for constructing the teacher characteristics 

test in the 21st century of students in the Faculty of Education. Institute of Physical Education 

Mahasarakham Campus 2) Studying the quality of content validity. Structural straightness 

Classification, Power and Reliability of the 21st  Century Teacher Characteristics Test of Students in 

the Faculty of Education Institute of Physical Education Mahasarakham campus  were 213 students. 

The research instrument consisted the teacher characteristics in the 21st. The data were analyzed a 

quality of the test, Content validity is determined by index of Item-Objective Congruence (IOC), 

discrimination index, reliability, differential item function (DIF), and second order confirmatory 

factor analysis (SCFA),  The research results were as follow: 

 1) Teacher characteristics in the 21st century scale were 3 factors, and 18 indicators. The 

TCCs was 5-pionted Likert scale. There were 70 Items. After remove DIF were 50 items. 

 2) Content validity was index of item objectives congruence range of 0.66 to 1.00. The 

discrimination index of the items range of 0.67 to 1.00. The reliability (α) of TCCs was if 0.97, and 

after remove DIF was of 0.96. The DIF were 26 items. The construct validity of TCCs was confirmed 

by using the SCFA: the results of teacher characteristics in the 21st century model was fit to the 

empirical data. The model provided the Chi-Square test = 204.522, the degree of freedom= 178, Chi-

Square divided by degree of freedom = 1.14, the probability=0.084, CFI=0.998, TLI=0.998, 

RMSEA=0.012, and SRMR=0.027,and after remove DIF found that : the results of teacher 
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characteristics in the 21st century model was fit ti empirical data. The model provided the Chi-Square 

test= 187.108, the degree of freedom= 170, Chi-Square divided by degree of freedom =1.10, the 

probability=0.175, CFI=0.999, TLI=0.997, RMSEA=0.012,and SRMR=0.027. 

 

คาํสําคัญ: แบบวดั, คุณลกัษณะในศตวรรษที� �� 

 

คาํนํา 

 ในปัจจุบนัโลกของเราไดก้า้วเขา้สู่ยคุแห่งโลกาภิวตัน์หรือโลกในศตวรรษที� 21 สภาพของ

สงัคมในศตวรรษที� 21 นี� ไดม้ีความเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�นมากมายในหลายๆ ดา้น อนัเป็นผลเนื�องมาจาก

การคิดคน้และพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ โดยเฉพาะในดา้นเทคโนโลยกีารสื�อสารที�ทาํ ให้เกิดเป็นโลกไร้

พรมแดนขึ�นมา ผูค้นในยคุนี� จะสามารถติดต่อสื�อสารกนัไดอ้ยา่งง่ายดาย มีการเคลื�อนยา้ยถิ�นที�อยู ่การ

ดาํเนินธุรกิจ และมีวถีิชีวติที�เป็นอิสระและพึ�งพากนัมากขึ�น เกิดเป็นสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ทาํ 

ใหส้ังคมในปัจจุบนัตอ้งการบุคคลที�มีความรู้มากขึ�น ทั�งการคิดแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

การติดต่อสื�อสาร และการทาํ งานเป็นทีมเป็นตน้ Stewart V. (2555, อา้งถึงใน อภิณห์พร สถิตภาคี-กุล, 

2556: 26) กล่าวว่าเพื�อการสร้างบุคลากรที�มีประสิทธิภาพ การจดัระบบการศึกษาที�มีคุณภาพให้กบัคน

ในประเทศจึงเป็นวิธีการหลกัที�สาํคญัที�จะทาํ ให้ผูค้นมีความเป็นอยูที่�ดีลดความอดอยากยากจน และ

พฒันาการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ดงันั�นจุดมุ่งหมายประการหนึ�งของสหประชาชาติในปี 2015 ก็คือ

การสร้างความร่วมมือระหวา่งประเทศในการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษาที�เป็นสากลในทุกๆ 

ประเทศ 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของสภาพการณ์ปัญหาดงักล่าวจึงสนใจศึกษาและพฒันาแบบวดั

คุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� ของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบนัการพลศึกษา วิทยา

เขตมหาสารคาม  เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศเพื�อประเมินความพร้อมและพฒันาส่วนขาดของนกัศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ อีกทั�งเป็นการพฒันาคุณภาพตามแนวทางของการจดัการศึกษาในยคุศตวรรษที� �� 

โดยการพฒันาเครื�องมือในการเก็บขอ้มูลสารสนเทศเพื�อพฒันานกัศึกษาศึกษาศาสตร์ที�มีประสิทธิภาพ

ต่อไป 
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วิธีดาํเนินการวจิัย 

 �) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที�ลงทะเบียนเรียนในภาค

ปลาย ปีการศึกษา ���� ชั�นปีที� � ถึง ชั�นปีที� � จาํนวน ��� คน 

  กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที�ลงทะเบียนเรียนในภาค

ปลาย ปีการศึกษา ���� ชั�นปีที� � ถึง ชั�นปีที� � จาํนวน ��� คน ที�ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย (random 

sampling sample) 

 2) เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

  แบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� ของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ที�ผูว้จิยัพฒันาขึ�น แบบ (rating scale) ของลิเคิร์ท จาํนวน �� 

ตวับ่งชี�  �� ขอ้ 

 �)  วิธีดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเกบ็รวบขอ้มูลในการวิจยัครั� งนี�  ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเพื�อเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวิจยั

ดว้ยตนเองและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� คิดเป็น

ร้อยละ ��.�� 

 �) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  �. วิเคราะห์ค่าสถิติพื�นฐานของกลุ่มตวัอยา่งจากแบบสอบถาม โดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื�อคาํนวณคา่เฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถาม 

�.  วิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ดาํเนินการ � ขั�นตอนดงันี�  

     ขั�นตอนที� � การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis:  

EFA) วิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป  

�)  คาํนวณหาค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ของคะแนนระหว่างขอ้คาํถามโดย 

ใชสู้ตรเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

2)  นาํตวัที�มีสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์กบัตวัแปรอื�นอยา่งมีนยัสาํคญัไปสกดั 

องคป์ระกอบ (Factor Extraction) โดยวิธีสกดัองคป์ระกอบหลงั (Principal Component) 

                      �)  หมุนแกนองคป์ระกอบ (Factor Rotation) แบบออโธกอนอล เพื�อใหไ้ด้

องคป์ระกอบที�เป็นอิสระต่อกนัดว้ยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax) 

�)  พิจารณาองคป์ระกอบที�มีคา่ไอเกนมากกว่า � และเพื�อใหไ้ด ้
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องคป์ระกอบที�ชดัเจนจึงคดัเลือกตวัแปรที�มีนํ�าหนกัเกิน �.�� ขึ�นไป 

    ขั�นตอนที� � การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis :  

CFA) วเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 

 

ผลการวจิัย 

�.  ผลการพฒันาแบบวัด 

ผลการพฒันาแบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� ของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามไดแ้บบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� สาํหรับ

นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ที�มีรูปแบบเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า(rating   scale) � ระดบั จาํนวน �� ขอ้ ประกอบดว้ยคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� 

�� จาํนวน � ดา้น คือ คุณลกัษณะดา้นความรู้ความสามารถในสาขาวชิา คุณลกัษณะดา้นการปฏิบตัิตน

และเห็นคุณค่าวิชาชีพครู และคุณลกัษณะดา้นสงัคมพหุวฒันธรรม 

�.  การหาคุณภาพของแบบวัด 

 1. ความตรงเชิงเนื�อหา (content validity) จากการพจิารณาของผูเ้ชี�ยวชาญ พิจารณา

ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยามบ่งชี� คุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� 21 มีค่าดชันี

ความสอดคลอ้งตั�งแต่ 0.60 ถึง1.00 

2. อาํนาจจาํแนก (discrimination) การหาค่าอาํนาจจาํแนก โดยการทดสอบที  

(t-test) พบว่าแบบวดัมีคุณภาพรายขอ้ทุกขอ้มีค่าt ตั�งแต่ 3.73 ขึ�นไป 

3. ความตรงเชิงสภาพ (concurrent  validity) โดยวิธีการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนที�ได้

จากการทาํแบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� 21 กบัคะแนนที�ไดจ้ากการประเมินของ

อาจารยที์�ปรึกษาโดยใชว้ิธีคาํนวณค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์แบบเพยีร์สันซึ�งคะแนนจากแบบวดัมี

สัมพนัธก์บัคะแนนประเมินของอาจารยท์ี�ปรึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั0.01 และมีค่าสัมประ

สิทธ์สัมพนัธ์ของแบบวดั 0.97 

4.  ความเที�ยงตรงตามโครงสร้าง (construct  validity) โดยวิธีวเิคราะห์องคป์ระกอบแบบ

คุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� 21 จาํแนกได ้3 องคป์ระกอบดงันี�  ดา้นความรู้ในสาขาวิชา ดา้น

การปฏิบติัตนและเห็นคุณค่าวิชาชีพครู และดา้นสงัคมพหุวฒันธรรม  
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5.  ความเชื�อมั�น (reliability) ของแบบคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� 21 โดยใชว้ธีิ

สัมประสิทธิ� แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค  (Cronbach) พบว่า แบบวดัคุณลกัษณะความเป็น

ครูในศตวรรษที� 21 มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.97 

 

อภิปรายผล 

 �.  ความตรงเชิงเนื�อหา (content validity) โดยใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบมีค่าดชันีความ

สอดคลอ้งระหว่าง �.�� ถึง �.�� แสดงวา่แบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� ของ

นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ที�สร้างขึ�นเป็นตวัแทนของ

พฤติกรรมความเป็นครูตามคุณลกัษณะครูในศตวรรษที� �� มีตรงเชิงเนื�อหา ซึ�งเป็นไปตามหลกัของ บุญ

ชม  ศรีสะอาด (����, หนา้ ��) ไดก้ล่าวไวว่้าดชันีความสอดคลอ้งที�มีค่าตั�งแต่ �.��ขึ�นไปถือว่าขอ้คา

ถามนั�นดีสามารถวดัไดค้รอบคลุมและเป็นตวัแทนลกัษณะของพฤติกรรมนั�นจึงกล่าวไดว้า่แบบ

คุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� ที�ผูวิ้จยัสร้างขึ�นมีความตรงเชิงเนื�อหา  

�. อาํนาจจาํแนก (discrimination) โดยการทดสอบที (t-test) อาํนาจจาํแนกรายขอ้มีค่า 

t ตั�งแต่ �.�� ขึ�นไป แสดงว่าแบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� มีอาํนาจจาํแนกสูง

สามารถจาํแนกกลุ่มบุคคลที�มีคุณลกัษณะคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� ��สูง กบักลุ่มบุคคลที�มี

คุณลกัษณะคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� ��ตํ�าไดซึ้�งค่า t ที�ควรยอมรับตามแนวมาตรฐานของ 

Edwards คือตั�งแต่ �.�� ขึ�นไปถือว่าขอ้คาถามขอ้นั�นมีอาํนาจจาํแนกใชไ้ด ้(ลว้น สายยศ และองัคณา 

สายยศ,2543,หน้า ���) จึงกล่าวไดว้่าแบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�น

มีอาํนาจจาํแนก 

�. ความเที�ยงตรงตามสภาพ (concurrent validity)โดยวิธีหาความสัมพนัธร์ะหว่างคะแนนที�ได้

จากการทาํแบบวดัวดัพฤติกรรมคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� ��กบัคะแนนที�ไดจ้ากการ

ประเมินของอาจารยที์�ปรึกษาโดยใชว้ิธีคาํนวณค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธแ์บบเพียร์สันซึ� งคะแนนจาก

แบบวดัสัมพนัธ์กบัคะแนนที�อาจารยที์�ปรึกษาประเมินอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� และมี

ค่าสัมประสิทธ์สัมพนัธ์ของแบบวดัเท่ากบั �.�� แสดงวา่แบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� 

�� มีความตรงตามสภาพสูงสอดคลอ้งกบั ลว้น สายยศ และองัคณา  สายยศ (����, หนา้���) ซึ�งกล่าวว่า

ถา้เด็กทาํคะแนนไดสู้งในเวลาสอบสภาพความเป็นจริงของเด็กนั�นควรจะเป็นผูมี้ลกัษณะนั�นดว้ยโดยดู

จากค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนแบบวดันั�นๆ กบัคะแนนเกณฑที์�เขาประพฤติจริงๆได้

เท่าไรจึงเป็นความตรงตามสภาพและสอดคลอ้งกบั  
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�. ความเที�ยงตรงตามโครงสร้าง (construct validity) ของแบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูใน

ศตวรรษที� �� ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor   analysis) พฤติกรรมความเป็น

ครูในศตวรรษที� �� ของนกัศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละพฤติกรรมโดยการคาํนวณหาค่าสัมประสิทธิ�

สหสัมพนัธ์ของตวัแปร พบว่าโครงสร้างของแบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ดุสิต อุทิศพงษ ์(����,หนา้ ��) ที�สรุปว่าพฤติกรรมที�แสดงออกถึงลกัษณะ

ความรับผดิชอบต่อสังคมไดแ้ก่เคารพเชื�อฟังผูป้กครองรักษาชื�อเสียงของครอบครัวปฏิบติัตนต่อ

ผูป้กครองหรือสมาชิกในครอบครัวให้เหมาะสม ช่วยเหลือเพื�อนจริงใจต่อเพื�อนรักษาหรือสร้างชื�อเสียง

ใหส้ถานศึกษา รักษาสมบติัส่วนรวมของสถานศึกษา ปฏิบติัตามกฎหมายประพฤติตนเป็นพลเมืองดี 

สอดคลอ้งกบั ภสัรา  อรุณมีศรี (����,หนา้ �) ไดแ้ก่ ใหค้วามร่วมมือในกิจการงานของชุมชนจึงกล่าว

ไดว้่าแบบวดัที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นมีความตรงตามโครงสร้าง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 �. ขอ้เสนอแนะสาหรับการนาํผลการวิจยัไปใช ้       

�.� แบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� แบบมาตราส่วนประมาณค่าที� 

สร้างขึ�นมีคุณภาพ สาํหรับการนาํไปใชว้ดัคุณลกัษณะที�ความเป็นครูในศตวรรษที� �� ของนกัศึกษา แต่

ควรพิจารณากาํหนดเวลาที�ใชใ้นการตอบขอ้คาํถามใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ของนกัศึกษาและชั�นปี

ที�กาํลงัศึกษาเป็นสาํคญั 

�. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั� งต่อไป    

�.� การพฒันาแบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� ครั� งต่อไปควร 

ดาํเนินการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยเฉพาะในการสัมภาษณ์เชิงลึกกบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง เพื�อที�จะ

ไดน้าํขอ้มูลที�ไดม้าใชใ้นการพฒันาขอ้คาํถามใหถู้กตอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของบริบท ที�เป็นสิ�ง

กระตุน้ภายนอกได ้ชดัเจนยิ�งขึ�น 

�.�  ควรทาํการวิจยัเชิงทดลองโดย กาํหนดกิจกรรม เทคนิค วิธีการเพื�อพฒันา 

คุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� โดยการนาํแบบวดัคุณลกัษณะความเป็นครูในศตวรรษที� �� ที�

สร้างขึ�นในครั� งนี� ไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตรวจสอบและประเมินระดบัพฤติกรรมความเป็นครูของ

นกัศึกษาวิชาชีพครู 
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พฒันาระบบการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อย่างง่าย  

ภายใต้โครงการ Microsoft Campus Agreement กรณศึีกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

The Development of Simple Software Activation System under a Project of 

Microsoft Campus Agreement: The Case of Naresuan University 

 

สรพงค์  สุขเกษม1 

Sorapong Sukkasem 

1นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร มหาวทิยาลยันเรศวร  

Email: sorapongs@nu.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี� มีว ัตถุประสงค์เพื�อพัฒนาระบบการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อย่างง่าย ภายใต้

โครงการ Microsoft Campus Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร มีขั�นตอนดาํเนินการวิจัย � 

ขั�นตอน ได้แก่ (�) ทบทวนเอกสารและวิเคราะห์ความต้องการ (�) ออกแบบและพฒันาระบบ (�) 

ทดสอบการใชง้านระบบพร้อมปรับปรุงแกไ้ข (�) เผยแพร่เพื�อใชง้านจริง (�) ประเมินความพึงพอใจ มี

กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผูมี้หน้าที�รับผิดชอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจาํ

หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยันเรศวรทุกคนที�ดาวน์โหลดระบบการเปิดใชง้านซอฟตแ์วร์อยา่งง่าย 

ภายใตโ้ครงการ Microsoft Campus Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร เครื� องมือที�ใชใ้นการ

วิจยั ได้แก่ ระบบการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อย่างง่าย ภายใตโ้ครงการ Microsoft Campus Agreement 

กรณีศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร แบบประเมินความพึงพอใจ และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ ค่าเฉลี�ย และ

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน. ผลการวิจัยพบว่า   กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อระบบการเปิดใช้งาน

ซอฟตแ์วร์อยา่งง่าย ภายใตโ้ครงการ Microsoft Campus Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร ใน

ระดบัมาก (  = 4.39, S.D. = 0.65) 

 

คาํสําคญั: การบริหารจดัการลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์, Volume Licenses Management,  

   Microsoft Campus Agreement   
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Abstract 

This research aimed to develop a simple software activation system under a project of Microsoft 

Campus Agreement, a case study of Naresuan University. There are 5 research steps: (1) document review 

and need analysis (2) system design and development (3) system commissioning and improvement (4) 

publishing for actual use (5) evaluating Satisfied the sample group is the support personnel who are 

responsible for information technology at various departments of Naresuan University who download a 

simple software activation system under a project of Microsoft Campus Agreement, a case study of Naresuan 

University. Research tools includes a simple software activation system under a project of Microsoft Campus 

Agreement, a case study of Naresuan University Satisfaction assessment form and analyzed the data using 

mean and standard deviation. The research results were found that the samples were satisfied with the simple 

software activation system under a project of Microsoft Campus Agreement, a case study of Naresuan 

University at a high level ( = 4.39, S.D. = 0.65). 

 

Keywords: key management server, volume licenses management, Microsoft campus agreement   
 

บทนํา  

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร เป็นหน่วยงานที�มีหน้าที�ในการ จัดหา

ซอฟท์แวร์ที�มีลิขสิทธิ� ถูกตอ้งตามกฎหมาย เพื�อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลยันเรศวร ตลอดจน

ควบคุมการแจกจ่ายลิขสิทธิ� ผ่านการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ บริษทั Microsoft มีการจัดจาํหน่ายลิขสิทธิ�  

Software ในหลายรูปแบบ ตามลูกคา้แต่ละกลุ่ม  ผูซื้�อลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์  Microsoft Volume Licensing  

ไดใ้นราคาถูกกว่าการซื�อซอฟต์แวร์แบบกล่องจาํหน่ายปลีก  (Full Package Product - FPP)  ทาํให้ลด

ค่าใชจ่้ายรวมในการเป็นเจา้ของ  (Total Cost of Ownership - TCO)  เนื�องจากมหาวิทยาลยันเรศวรเป็น

หน่วยงานดา้นการศึกษาจึงสามารถจดัซื�อไดร้าคาที�ประหยดักว่าองคก์รธุรกิจ ภายใตโ้ครงการร่วมมือ

ระหว่างบริษทั  Microsoft  กับมหาวิทยาลัยนเรศวรที�เรียกว่า  Microsoft Campus Agreement  เพื�อให้

เกิดการใชง้านซอฟตแ์วร์อยา่งมีประสิทธิภาพถูกตอ้งตามกฎหมาย  คุม้ค่าและปลอดภยัสูงสุด Microsoft 

ได้กาํหนดแนวทางในการบริหารจัดการลิขสิทธิ� ซอฟต์แวร์  �  แนวทาง คือ �) การเปิดการใช้งาน

ซอฟตแ์วร์ดว้ยรหัสการเปิดการใชง้านหลายครั� งและ �) การเปิดการใชง้านซอฟตแ์วร์ผ่านเครื�องแม่ข่าย

สําหรับเปิดการใช้งานภายในองค์กร KMS (Key Management Server) มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เลือก
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แนวทางที�  � ในการบริการจัดการลิขสิทธิ� ซอฟท์แวร์ภายใต้โครงการนี�  ทําให้การเปิดการใช้งาน

ซอฟทแ์วร์เป็นไปอยา่งอตัโนมตัิหลงัจากการติดตั�งหากเครื�องคอมพิวเตอร์เครื�องที�ติดตั�งนั�นมีคุณสมบติั

ตรงตามเงื�อนไขของ KMS ทั� งนี� จากการรวบรวมสถิติพบว่า หากเครื� องคอมพิวเตอร์เครื� องนั� นมี

คุณสมบติัไม่ตรงตามเงื�อนไข ระบบจะแจง้เตือนปัญหาการเปิดการใชง้านหลงัจากการติดตั�งซอฟทแ์วร์

ผ่านไปประมาณ �� วัน หากต้องการทาํการตรวจสอบแบบทันทีหลังการติดตั� งต้องใช้คาํสั�งหลาย

ขั�นตอน และการแจง้ปัญหามกัจะแจง้ในลกัษณะของ รหัสขอ้ผิดพลาด ยากต่อการทาํความเขา้ใจ การ

แกปั้ญหาต้องทาํการตรวจสอบหลายขั�นตอน และต้องใช้การพิมพ์คาํสั�งผ่าน Command line ทาํให้

ผูใ้ช้งานที�พบปัญหาไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ อีกทั� งปัจจุบนัมีเครื�องคอมพิวเตอร์มากกว่า 

3,000 เครื�องเชื�อมต่อกบัระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยัที�จาํเป็นตอ้งติดตั� ง  Microsoft Windows และ 

Microsoft Office ด้วยความยุ่งยากซับซ้อนและจาํนวนเครื�องที�ต้องบริหารจัดการมีจาํนวนมาก จึงมี

แนวคิดและพฒันาระบบการเปิดใชง้านซอฟตแ์วร์อยา่งง่าย เพื�ออาํนวยความสะดวกต่อผูใ้ชบ้ริการ และ

ลดภาระงานของผูดู้แลระบบต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื�อพฒันาระบบการเปิดใชง้านซอฟตแ์วร์อยา่งง่าย ภายใตโ้ครงการ Microsoft Campus 

Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร  

 

3. ขอบเขตของการวจิัย 

1.  ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล  

แหล่งขอ้มูลที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี� เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผูมี้หน้าที�รับผิดชอบทางด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ ของมหาวิทยาลยันเรศวร จาํนวนทั�งสิ�น �� คน ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง 

2.  ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรต้น (Independent variable) ได้แก่ ระบบการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อย่างง่าย ภายใต้

โครงการ Microsoft Campus Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร  

ตัวแปรตาม (Dependent variable) ไดแ้ก่  

ความพึงพอใจของบุคลากรสายบริการผูมี้หนา้ที�รับผิดชอบทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ที�มีต่อระบบการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อย่างง่าย ภายใต้โครงการ Microsoft 

Campus Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร  
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4. วิธีดาํเนินการวจัิย 

 การดาํเนินงานวิจัยเรื�องการพฒันาระบบการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อย่างง่าย ภายใตโ้ครงการ 

Microsoft -Campus Agreement สําหรับมหาวิทยาลยันเรศวร ผูว้ิจัยไดก้าํหนดขั�นตอนการดาํเนินงาน

วิจยัไว ้� ขั�นตอนดงันี�  
 

 
 

ภาพที�  1  วิธีดาํเนินงานวิจยั 

 

รายละเอยีดการดาํเนินงานแต่ละขั�นตอน ดงันี� 

�. ทบทวนเอกสารและวิเคราะห์ความตอ้งการ  

     �.� สรุปหลกัการทาํงานของระบบการเปิดใช้งานชุดโปรแกรมภายใตโ้ครงการ Microsoft 

Campus Agreement สําหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้การใช้บริการด้วยระบบ Key Management 

Server (KMS) ที�ติดตั�งในระบบอินทราเน็ตขององคก์ร ทาํหน้าที�จัดการการเปิดใชง้านให้กบัเครื�องลูก

ข่าย (KMS Client) ที�มีคุณสมบติัตรงตามที�กาํหนด 

     �.� วิจยัไดด้าํเนินการสํารวจบนัทึกการให้บริการ � ปียอ้นหลงั แลว้โดยรวบรวบปัญหาและ

แนวทางแกไ้ขเกี�ยวกบัการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ การตรวจสอบปัญหาเหล่านี� อาจตอ้งใชค้าํสั�งต่าง ๆ 

และวิธีที�หลากหลาย ดว้ยความยุง่ยากในการทาํงาน ผูที้�แกปั้ญหาไดต้อ้งมีความรู้ความเขา้ใจเฉพาะทาง 

ทั� งนี� ผูวิ้จัยได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาจัดอยู่ในรูปแบบตารางวิเคราะห์ปัญหาที�มักพบจากการ

ใหบ้ริการ การเปิดใชง้านซอฟตแ์วร์ ตวัอยา่งดงัตารางต่อไปนี�  
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ตารางที� �  

ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ปัญหาที�มกัพบจากการให้บริการ การเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ 

ที� รหัส

ข้อผดิพลาด 

ความหมาย สาเหตุที�เป็นไปได้ แนวทางการแก้ไข 

1 0xC004C0

08 

เครื�องแม่ขา่ยสาํหรับ

ใหบ้ริการ(KMS Server) เปิด

ใชง้านแจง้วา่มีการใชง้าน 

Key เกินจาํนวนที�กาํหนด 

มีจาํนวนการใชง้าน KMS Key 

เกินกวา่ขอ้กาํหนด 

เปลี�ยน KMS Key ดว้ยคาํสั�ง 

slmgr /ipk : xxxx xxxxx xxxx 

xxx 

2 0xC004F00

9 

Software Protection Service 

รายงานวา่ Software หมดอาย ุ 

มีการใชง้าน Software เกิน

ระยะเวลาผอ่นผนัก่อนทาํการ

เปิดการใชง้าน(grace period) 

คือประมาณ �� วนัและขณะนี�  

อยูใ่นช่วงการเตือนใหเ้ปิดการ

ใชง้าน 

ทาํการเปิดการใชง้านทนัทีดว้ย

คาํสั�ง  slmgr.vbs /ato 

�. ออกแบบและพฒันาระบบการเปิดใชง้านซอฟตแ์วร์อยา่งง่าย ภายใตโ้ครงการ Microsoft 

Campus Agreement สาํหรับมหาวิทยาลยันเรศวร 

2.1  ออกแบบระบบการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อย่างง่าย ภายใต้โครงการ Microsoft 

Campus Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร  

2.2 พฒันาระบบการเปิดใชง้านซอฟตแ์วร์อยา่งง่าย ภายใตโ้ครงการ Microsoft Campus 

Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร ตามที�ไดอ้อกแบบไว ้ซึ� งผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช ้Windows Batch 

Scripting ที�ทาํงานบน cmd.exe ที�มีอยูใ่นระบบปฏิบติัการที�พฒันาต่อมาจาก Window NT ทุกรุ่น ไดแ้ก่ 

Windows XP Windows 7  Windows 8  และ Windows 10 

3. ทดสอบการใชง้านระบบพร้อมปรับปรุงแกไ้ข 

จากขอ้มูลบนัทึกการให้บริการพบว่า เครื� องใดที�สามารถเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการ 

Windows ได้ ซอฟต์แวร์ในชุด MS Office ที�รองรับการเปิดใช้งานผ่าน KMS Server จะไม่พบปัญหา

การเปิดใชง้าน ยกเวน้กรณีการติดตั�ง MS Office หลายรุ่นในเครื�องเดียวซึ� งไม่สามารถแกไ้ขดว้ยคาํสั�ง

ทั�วไปได้ ระบบนี� จึงมุ่งเน้นแก้ปัญหาการเปิดใช้งาน Windows เท่านั� น ซึ� งจะมีผลครอบคลุมการ

แกปั้ญหาการเปิดใช้งาน MS Office ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลยันเรศวรด้วย ระบบที�พฒันาขึ�นพฒันา

ด้วย Windows Batch Scripting แต่ด้วยความหลากหลายของรุ่นของ MS Windows ที� ติด ตั� งบน 
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สถาปัตยกรรมที�แตกต่างกัน  พบว่ามีบางคาํสั�งที�ไม่สามารถใช้กับ MS Windows บางรุ่นได้ จึง

จาํเป็นตอ้งมีการทดสอบการใชง้านกบัระบบที�หลายหลายเหล่านั�นจริง ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดรูปแบบใน

การทดสอบการใชง้านพร้อมปรับปรุงแกไ้ขดงันี�  

3.1 สร้างเครื� องเสมือน (Virtual machine) จํานวน � เครื� อง แล้วดําเนินการติดตั� ง 

ระบบปฏิบตัิการทั�งหมด � รุ่น คือ windows 7/8/8.1 และ window 10 รุ่นละ � เครื�องตามสถาปัตยกรรม

แบบ �� bit และ �� bit เมื�อติดตั�งเสร็จไดท้าํการบนัทึก Snap Short เพื�อบนัทึกสถานะเครื�องที�ติดตั�งใหม่

โดยไม่ไดมี้การเปิดการใชง้าน  เพื�อความพร้อมในการตั�งค่าให้ยอ้นกลบัมาเป็นสถานะนี� ไดเ้มื�อตอ้งการ  

หรือเมื�อพบขอ้ผดิพลาด 

�.� นาํ Windows Batch Scripting ที�พฒันาขึ�นทดสอบกับระบบทั�งหมด และปรับแก้

คาํสั�งจนกว่าจะใช้ได้กบัระบบทั� งหมด ทั�งนี� ในการทดสอบแต่ละส่วนของระบบ มีการจาํลองสภาพ

ปัญหาตามที�ไดท้าํตารางสรุปได ้ตอ้งทดลองกบัระบบที�เป็นไปตามเงื�อนไข และไม่เป็นไปตามเงื�อนไข

ของแต่ละส่วน ในทุกระบบ 

3.� ในกรณีพบขอ้ผดิพลาด จะทาํการเรียกคืนสถานะ (Restore) เครื�องเสมือน เครื�องนั�น 

ๆ ไปยงัสถานะเป็นเครื�องที�ติดตั�งใหม่ ตามที�ไดท้าํ Snap Short ไวก่้อนทาํการทดลอง 

�. นําระบบการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อย่างง่าย ภายใต้โครงการ Microsoft Campus 

Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร ที�พฒันาขึ�นไปใชง้านจริงโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซตส์ําหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนผูมี้หน้าที�รับผิดชอบทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลยันเรศวร 

พร้อมเอกสารแนะนาํการใชง้าน 

�. ประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ชง้าน หลงัจากเผยแพร่ระบบการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์

อยา่งง่าย ภายใตโ้ครงการ Microsoft Campus Agreement สาํหรับมหาวิทยาลยันเรศวร เป็นระยะเวลา � 

เดือน ผูว้ิจยัไดใ้ห้แหล่งขอ้มูลไดท้าํแบบประเมินความพึงพอใจในการใชง้านระบบฯ โดยนาํผลที�ไดม้า

วิเคราะห์ดว้ย ส่วนค่าเฉลี�ยเลขคณิต และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิัย 

ผลการพฒันาระบบการเปิดใชง้านซอฟตแ์วร์อยา่งง่าย ภายใตโ้ครงการ Microsoft Campus 

Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร ไดผ้ลสรุปดงันี�  
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�. ผลจากการทบทวนเอกสารและวิเคราะห์ความตอ้งการ  

พบว่าสาเหตุของปัญหาการใชบ้ริการการเปิดใชง้านซอฟตแ์วร์ แบ่งออกเป็น � กลุ่ม ดงันี�  

กลุ่มที� � คุณสมบติัพื�นฐานของระบบปฏิบตัิการที�ไม่สอดคลอ้งกบัลิขสิทธิ� ซอฟท์แวร์ของ

มหาวิทยาลัยนเรศวรหรือไม่มีสิทธิในการปรับเปลี�ยนการตั� งค่าต่าง ๆ ในเครื� องคอมพิวเตอร์นั� น ๆ 

ปัญหาในกลุ่มนี� จะไม่สามารถแก้ไขดว้ยการเรียกใช้คาํสั�งของระบบปฏิบติัการได ้แต่สามารถเรียกใช้

คาํสั�งเพื�อตรวจสอบและแจง้ปัญหาที�พบให้ผูใ้ชง้านทราบได ้ปัญหาในกลุ่มนี�  เช่น  

1. เขา้ใชง้านระบบดว้ยสิทธิ� ผูใ้ชง้านทั�วไป ไม่ใดใ้ชสิ้ทธิระดบั Administrator เป็นผลให้

ไม่มีสิทธิในการเปิดใชง้านซอฟตแ์วร์ 

2. ติดตั�งระบบปฏิบติัการจากที�อื�น ที�ไม่ใช่ลิขสิทธิ� ของของมหาวิทยาลยันเรศวร 

3. ไม่ไดเ้ชื�อมต่อกบัระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลยันเรศวร 

กลุ่มที� � การตั�งค่าของระบบปฏิบติัการไม่สอดคลอ้งกบัการทาํงานร่วมกบั KMS Server 

ปัญหาในกลุ่มนี�สามารถ แกไ้ขผ่านปรับเปลี�ยนการตั�งค่าของระบบปฏิบติัการผา่นการเรียกใชค้าํสั�งต่าง 

ๆ เช่น 

�. ไม่สามารถสื�อสารกบัเครื�อง KMS ไดเ้นื�องจาก หมายเลข  IP Address ของเครื�อง KMS 

ไม่ถูกตอ้ง 

�. ไม่สามารถสื�อสารกบัเครื�อง KMS ไดเ้นื�องจาก Firewall ไม่ให้อนุญาตการเชื�อมต่อไปยงั 

KMS ดว้ยพอร์ตที�กาํหนดได ้

�. มีการกาํหนดค่า KMS Client key ไม่ตรงกบัรุ่นของระบบปฏิบติัการ 

�. เวลาของเครื�องนั�น ๆ ไม่ตรงกบัระบบของ KMS 
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2. ผลจากการออกแบบและพฒันาระบบการเปิดใชง้านซอฟตแ์วร์อยา่งง่าย ภายใตโ้ครงการ Microsoft 

Campus Agreement สาํหรับมหาวิทยาลยันเรศวร 

 
 

ภาพที�  �  สรุปผลการออกแบบระบบการเปิดใชง้านซอฟตแ์วร์อยา่งง่าย ภายใตโ้ครงการ 

Microsoft Campus Agreement สาํหรับมหาวิทยาลยันเรศวร 
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เริ�มต้นการทํางาน

เรียกใช้ชุดคําสั�งด้วยสิทธิ 
Administrator หรือไม่

เป็น Windows
 7/8/8.1/10 หรือไม่ 

Windows
 เปิดใช้แล้วหรือไม่

เป็น Windows รุ่น 
Professional หรือไม่ 

อยู่ในระบบเครือข่าย 
NuNet หรือไม่

กําหนดค่าสําหรับการ Activate
  - กําหนด IP Address ของ KMS 
  - อนุญาติให้ Port 1688 เชื�อมต่อ    
    กับ KMS ผ่าน Firewall
  - กําหนด KMS Client Key ที�ตรงรุ่ น
  - Time zone เป็น southeast asia

จบการทํางาน

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

Activated

Please Check 
Your privilage 

Your Windows 
Version

Not Support

Your Windows 
Version

Not Support
ไม่ใช่Please check 

NUNet 
Connection 

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ใช่
ใช่

เรียกคาํสั�งเปิดใช้งาน Windows

 
 

ภาพที� � กระบวนการทาํงานโดยรวมของการเปิดใชง้านซอฟตแ์วร์อยา่งง่าย ภายใตโ้ครงการ 

Microsoft Campus Agreement สาํหรับมหาวิทยาลยันเรศวร 

 

�. ผลจาการทดสอบการใชง้านระบบพร้อมปรับปรุงแกไ้ข 

ได้ระบบการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อย่างง่าย ภายใต้โครงการ Microsoft Campus Agreement 

สาํหรับมหาวิทยาลยันเรศวร เป็นไฟล์โปรแกรมสําเร็จรูป � ไฟล ์ขนาดประมาณ �.� KB พร้อมเรียกใช้

งานได้ง่ายเรียกใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั� ง รองรับการทาํงานร่วมกับ Windows 7 Windows 8 

Windows �.� และ Windows �� ภายใตโ้ครงการ Microsoft Campus Agreement สําหรับมหาวิทยาลัย

นเรศวร  

4. ผลการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ nunet.nu.ac.th 

    4.1 นาํระบบการเปิดใชง้านซอฟตแ์วร์อยา่งง่าย ภายใตโ้ครงการ Microsoft Campus 

Agreement สาํหรับมหาวิทยาลยันเรศวรเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์nunet.nu.ac.th โดยกาํหนดสิทธิ� ใหเ้ฉพาะ

เจา้หนา้ที�ผูรั้บผิดชอบดาวน์โหลดได ้
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    4.2 ระบบการเปิดใชง้านซอฟตแ์วร์อยา่งง่าย ภายใตโ้ครงการ Microsoft Campus Agreement 

สาํหรับมหาวิทยาลยันเรศวร จะใชง้านไดเ้ฉพาะในระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลยันเรศวรเท่านั�น 

5. ผลการประเมินความพงึพอใจโดยผู้ใช้งาน 

ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านหลงัจากไดใ้ชง้านจริงเป็นเวลา �� วนั พบว่าผูใ้ช้

มีความพึงพอใจต่อระบบการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อย่างง่าย ภายใต้โครงการ Microsoft Campus 

Agreement สํ า ห รั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย น เ ร ศ ว ร ใ น ภ า พ ร ว ม ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  

( = 4.39, S.D.=0.65) ในกรณีจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่าผูใ้ช้งานมีความพึงพอใจต่อความเร็วในการ

ทาํงานดว้ยระบบการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อย่างง่ายที�พฒันาขึ�นมากที�สุด โดยมีความพึงพอใจ ระดับ

มาก ( = 4.49, S.D.=0.71) และผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจต่อดา้นความเชื�อถือไดข้องของระบบการเปิดใช้

งานซอฟต์แวร์อย่างง่าย ภายใต้โครงการ Microsoft Campus Agreement สําหรับมหาวิทยาลยันเรศวร

นอ้ยที�สุด โดยมีความพึงพอใจ ระดบัมาก ( = 4.27, S.D.=0.61) รายละเอียดดงัแสดงในตารางที� 2 

 

ตารางที� �  

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานต่อระบบการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อย่างง่าย ภายใต้

โครงการ Microsoft Campus Agreement สาํหรับมหาวิทยาลยันเรศวร 

ประเด็นวัดความพงึพอใจ คะแนนเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

�.  ดา้นประสิทธิภาพของระบบฯ 4.43 0.68 มาก 

�.  ดา้นความเร็วในการทาํงานของระบบฯ 4.49 0.71 มาก 

�.  ดา้นความง่ายในการใชง้าน 4.36 0.58 มาก 

4.  ดา้นความน่าเชื�อถือของระบบ 4.27 0.61 มาก 

รวม 4.39 0.65 มาก 

 

อภิปรายผล 

1.  พัฒนาระบบการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อย่างง่าย ภายใต้โครงการ Microsoft Campus 

Agreement สาํหรับมหาวิทยาลยันเรศวรมีประเด็นอภิปรายดงันี�  

ระบบการเปิดใชง้านซอฟตแ์วร์อยา่งง่าย ภายใตโ้ครงการ Microsoft Campus Agreement 

สาํหรับมหาวิทยาลยันเรศวร เป็นการวิจยัเพื�อความรู้ทางวิชาการ และการวิจยัประยกุต ์ซึ� งเป็นการวิจยัที�
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นาํผลมาใชใ้นทางปฏิบตัิโดยตรง โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลการบนัทึกการปฏิบติังานจริงยอ้นหลงั � ปี 

และนาํไปสู่แนวทางแกไ้ขปัญหาเพื�อให้เกิดความเปลี�ยนแปลงและใชง้านไดจ้ริง การวิจยัในลกัษณะ

ดงักล่าวนี� ถือเป็นการวจิยัสถาบนั ที�มีความสาํคญัต่อการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพองคก์ารใน

สถาบนั อุดมศึกษาสอดคลอ้งกบั ศาสตราจารย ์ดร.จาํเนียร จวงตระกูลและคณะ (����) ที�กล่าววา่วิจยั

สถาบนั ซึ� งเป็นเครื�องมือสาํคญัในการบริหารองคก์าร  โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเป็นการวิจยัเพื�อใช ้ในการ

ปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพองคก์ารในสถาบนั อุดมศึกษา 

2.  การประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน ระบบการเปิดใชง้านซอฟตแ์วร์อยา่งง่าย ภายใต้

โครงการ Microsoft Campus Agreement สาํหรับมหาวิทยาลยันเรศวรมี ประเด็นอภิปรายดงันี�  

ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจต่อระบบการเปิดใชง้านซอฟต์แวร์อย่างง่าย ภายใตโ้ครงการ Microsoft 

Campus Agreement สําหรับมหาวิทยาลยันเรศวรในภาพรวมในระดบัมาก ( = 4.39, S.D.=0.65) ทั� งนี�

เนื�องมากจากระบบที�พฒันาขึ�นมีประโยชน์ต่อการปฏิบติังานจริงเนื�องจากผูวิ้จยัไดร้วบรวบขอ้มูลจาก

การปฏิบติังานร่วมกนักบัผูใ้ชง้านผูรั้บผิดชอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยันเรศวรยอ้นหลงั � 

ปี ระบบที�ออกแบบและพฒันาขึ�นนี� มีความตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช้งานภายใตข้อ้จาํกดัทางดา้น

สภาพแวดลอ้มและเทคโนโลยขีองมหาวิทยาลยันเรศวร ณ ช่วงเวลาที�ดาํเนินการทาํวิจยัใสครั� งนี�  

ในกรณีจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่าผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจต่อความเร็วในการทาํงานดว้ยระบบ

การเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อย่างง่ายที�พัฒนาขึ�นมากที�สุด โดยมีความพึงพอใจ ระดับมาก ( = 4.49, 

S.D.=0.71) ทั�งนี� ถา้เครื�องคอมพิวเตอร์ติดตั�งซอฟต์แวร์ภายใตโ้ครงการ Microsoft Campus Agreement 

ของมหาวิทยาลยันเรศวร ระบบที�พฒันาขึ�นจะใชเ้วลาในการทาํงานนอ้ยกว่า �� วินาที ในการแกปั้ญหา

เปิดใช้งานซอฟต์แวร์ภายใตโ้ครงการ Microsoft Campus Agreement ไม่ได ้หากเป็นระบบเดิมอาจใน

สภาพแวดลอ้มเดียวกนัใชเ้วลาถึง � ชั�วโมงในการตรวจสอบและแกปั้ญหา  

และผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจต่อด้านความเชื�อถือไดข้องของระบบการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์

อยา่งง่าย ภายใตโ้ครงการ Microsoft Campus Agreement สําหรับมหาวิทยาลยันเรศวรน้อยที�สุด โดยมี

ความพึงพอใจ ระดบัมาก ( = 4.27, S.D.=0.61) เนื�องจากระบบที�พฒันาขึ�นเป็นการรวบรวมคาํสั�งต่าง ๆ 

เกี�ยวกบัการตรวจสอบและปรับแกก้ารตั�งค่าการทาํงานต่าง ๆ ของระบบปฏิบตัิการ ทาํให้ระบบป้องกนั

และกาํจดัไวรัสมกัจะไม่อนุญาติให้เรียกใชง้านระบบนี�   ทั�งนี� ผูว้ิจยัได้จัดทาํคู่มือและคาํอธิบายการใช้

งานไวที้�เวบ็ไซตเ์พื�อใหผู้ใ้ชง้านไดอ่้านก่อนการดาวน์โหลด 
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ข้อเสนอแนะ 

ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะสําหรับการนาํผลการวิจยัไปใช ้และขอ้เสนอแนะสําหรับการวิจยัในครั� ง

ต่อไป ดงันี�  

1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจัิยไปใช้  

1.1  ผลการวิจยัครั� งนี�สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์รหรือหน่วยงานอื�น ๆ ที�มีการซื�อ

ซอฟต์แวร์จากบริษทัไมโครซอฟท์ ประเภทของ Volume Licenses ที�มีการติดตั�งเครื�องแม่ข่ายสําหรับ

การจดัการลิขสิทธิ� ที�เรียกว่า Key Management Server 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยในครั�งต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาเกี�ยวกบัการบริหารจดัการเปิดใชง้านซอฟตแ์วร์อื�น ๆ ที�จาํเป็นตอ้งใช้

ในองค์กร เพื�อความปลอดภยัประสิทธิภาพการทาํงานของระบบเครือข่ายภายขององค์กรและความ

ปลอดภยัของเครื�องนั�น ๆ  

�.� ควรมีการศึกษาเกี�ยวกบัการบริหารจดัการการอบัเดทซอฟทแ์วร์ให้กบัเครื�องในระบบ

เครือข่ายภายในองค์กรแม้ว่าจะมีเครื� องแม่ข่ายที�ให้บริการดังกล่าวได้แต่ในทางปฏิบัติยงัพบว่ามี

ขอ้จาํกดับางอยา่งที�ไม่สามารถทาํได ้
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Soft Skills กบัการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

Soft Skills and the Educational Innovator of School Administrators 

under the Secondary Educational Service Area Office in the Northeast 
 

รุ่งนิรันดร์ โพธิ�เพชรเล็บ1 / นวัตกร หอมสิน2 

Rungnirun Phophetleb / Nawattakorn Homsin 
1สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

Educational Administrators, Faculty of Education, Udon Thani Rajabhat University 
2สาขาการบริหารและพฒันาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

Educational Administrators and Development, Faculty of Education, Mahasarakham University 
 

บทคดัย่อ 

  การวิจัยนี�  มีวตัถุประสงค์ เพื�อ 1) ศึกษาระดับ Soft Skills ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 2) ศึกษา

ระดบัการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา และ 3) เปรียบเทียบ Soft Skills กับการ

เป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ และขนาดของโรงเรียน เป็นการวิจยั

เชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดม้าจากการสุ่มแบบหลายขั�นตอน จาํนวน 310 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหว่าง 0.241 - 0.��� และ 

0.201 - 0.693 มีค่าความเชื�อมั�น เท่ากบั 0.91 และเท่ากบั 0.89 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ

สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ หาความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ

แปรปรวนหลายตวัแปร (MANOVA)) 

 ผลการวจิยัพบว่า 

  1. ผลการศึกษาระดบั Soft Skills ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.36) 
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  2. ผลการศึกษาระดบัการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก (  = 

4.37) 

  3. ผลการเปรียบเทียบ Soft Skills กับการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า จาํแนกตามเพศ และ

ขนาดโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน จาํแนกตามวุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

 

คาํสําคญั:   Soft Skills, นวตักรทางการศึกษา, ผูบ้ริหารสถานศึกษา, สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

       มธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

Abstract 

The purposes of this research were to 1) study Soft Skills of school administrators 2) study 

the educational innovator of school administrators and 3) compare Soft Skills and the educational 

innovator of school administrators under the secondary educational service area office in the northeast 

classified by gender, educational background, academic standing and school size. This research was 

the quantitative research. The samples consisted of 310 school Administrators under the secondary 

educational service area office in the northeast using the multi-stage sampling method. The research 

instrument was a 5 level-rating-scale questionnaire. The item discrimination ranged between .241 - 

.620 and .201 - .693. The reliability of 0.91 and 0.89. The statistical techniques employed in this 

analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and multivariate analysis of variance: 

MANOVA. 

The result was as follows: 

1. The Soft skills study results of school administrators under the secondary educational 

service area office in the northeast were at the high level in overall and in each aspect. (  = 4.36) 

2. The educational innovator study results of school administrators under the secondary 

educational service area office in the northeast were at the high level in overall and in each aspect. (  

= 4.37) 
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 3. The comparative results in the overall and individual aspects of Soft Skills and the 

educational innovator of school administrators under the secondary educational service area office in 

the northeast, classified by gender and school size, were no different and classified by educational 

background and academic standing, were significantly different at .05 statistical level. 

 

Keywords:   soft skills, educational innovator, school administrators, the secondary  

          educational service area office in the Northeast 

บทนํา 

การขบัเคลื�อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด ์�.� ให้สัมฤทธิ� ผล จาํเป็นตอ้งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

ใหม่ โดยตอ้งใชอ้งคค์วามรู้และนวตักรรมเป็นพื�นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ อีกทั�งตอ้งพฒันาขีดความสามารถของคนในประเทศ โดยเฉพาะดา้นความคิดสร้างสรรค ์

นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจยัและพฒันา (ราชกิจจานุเบกษา, 2561: 1) ทาํให้องคก์าร 

ต่าง ๆ เริ�มตระหนกัว่าตอ้งมีการเปลี�ยนแปลง เพราะสถานการณ์ที�เผชิญเริ�มส่งผลต่อการอยูร่อดและ

ความมั�นคงขององคก์าร โดยองคก์ารตอ้งพฒันาความคิดสร้างสรรค ์เพื�อพฒันาแนวทางการอยูร่่วมกนั

ที�เหมาะสม ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคน (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ, 2560: 7) การนาํไปสู่การสร้างนวตักรรมขึ�นในองคก์าร ตอ้งมีการแสดงพฤติกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

ทั�งในระดบับุคคล กลุ่มงานและองคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิ�งพฤติกรรมสร้างนวตักรรมระดบับุคคลนั�น 

เป็นผลของพฤติกรรมที�มีความซบัซอ้น และประกอบดว้ยพฤติกรรมที�สาํคญั ไดแ้ก่ การสังเกต การตั�ง

คาํถาม การเชื�อมโยงความคิด การปฏิสัมพนัธ์ และการลงมือทดลองทาํ (สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ, 

2560: 2) โดยการเกิดนวตักรรมจะเริ�มจากการตระหนกัปัญหา แสวงหาสิ�งที�จะมาสนบัสนุนความคิด 

สร้างสิ�งสนบัสนุน และผลิตตวัตน้แบบ (Prototype) นวตักรรมจึงเป็นสิ�งที�สัมผสัได ้ทาํให้ก่อเกิด

แนวคิดที�สามารถผลิตผลงานและผลิตภณัฑใ์หม่ที�มีประโยชน์ (Zhou and George, 2001: 682-696) 

นอกจากนี�  ประเด็นที�สาํคญัที�สุดและตอ้งคาํนึงถึง คือ การสร้างคนนวตักรรม 

การพฒันาบุคลากรสู่ความเป็นนกันวตักรรมหรือ “นวตักร” (Innovator) กย็อ่มสมควรนาํมา

พจิารณากบัหน่วยงานทางการศึกษาของประเทศ ที�ตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายของการเปลี�ยนแปลง

เช่นเดียวกนั เนื�องจากการศึกษาเป็นรากฐานสาํคญัในการพฒันาขดีความสามารถของประเทศดว้ยการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ศกัยภาพ อนัเป็นฐานรากที�มีคุณค่าต่อความกา้วหนา้ของประเทศ หน่วยงาน
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ทางการศึกษาต่าง ๆ จึงจาํเป็นตอ้งสร้างนวตักรรมที�ช่วยยกระดบัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 

โดยเฉพาะในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน ซึ�งเป็นตวัชี�วดัระดบัคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2561: 75) โดยกาํหนดใหน้กัวิชาการศึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการขบัเคลื�อน

ภารกิจของหน่วยงาน มีฐานะเป็นผูเ้ชี�ยวชาญพิเศษทางดา้นการศึกษา มีหนา้ที�สาํคญัประการหนึ�ง คือ 

การศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ วิจยัและสร้างองคค์วามรู้ เทคนิควธีิการและนวตักรรมใหม่ ๆ เกี�ยวกบั

เทคโนโลย ีนวตักรรมทางการศึกษาและนวตักรรมอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมาพฒันาการปฏิบตัิงาน 

เสนอแนะในการกาํหนดนโยบาย และพฒันางานดา้นการศึกษา (สาํนกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคล

และนิติการ, 2551: 8) ซึ�งมุ่งเนน้ใหน้กัวิชาการศึกษาสร้างสรรคน์วตักรรมในดา้นต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

ไดแ้ก่ นวตักรรมทางดา้นหลกัสูตร นวตักรรมการเรียนการสอน นวตักรรมสื�อการสอน นวตักรรมการ

ประเมินผล และนวตักรรมการบริหารจดัการ (สาํนกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา, 2552: 34) 

 การบริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีทกัษะในการบริหารจดัการองคก์าร ซึ�งสอดคลอ้ง

กบัแทง้ค ์(Tang, 2012: 87) ที�กล่าวว่า ผูน้าํตอ้งมีความเชี�ยวชาญในการใชท้กัษะดา้น Soft Skills เพราะ

ภาวะผูน้าํนั�นตอ้งมีความสามารถหรือพลงัในตวัเอง เพื�อผลกัดนัองคก์ารใหด้าํเนินไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูน้าํที�มีทกัษะดา้น Soft Skills ตอ้งมีกระบวนการพฒันาคน เช่น ทกัษะ

การทาํงานเป็นทีม การสื�อสาร ความคดิสร้างสรรค ์ความเชี�ยวชาญเฉพาะตน การวางแผนการจดัการ

องคก์ารและการนาํเสนอ หากผูน้าํองคก์ารใดใหค้วามสาํคญัในการพฒันาทกัษะทั�งสอง คือ ดา้นทกัษะ

การทาํงานและภาวะความเป็นผูน้าํ องคก์ารนั�นจะพร้อมรับการเปลี�ยนแปลงไดทุ้กระดบั สอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของ วาริษา ประเสริฐทรง (����: 88) ที�ไดน้าํเสนอทกัษะภาวะผูน้าํดา้น Soft Skills ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครอบคลุมทกัษะ 8 ดา้น ไดแ้ก่ การสื�อสารและนาํเสนอ ความสามารถของภาวะ

ผูน้าํ การทาํงานแบบร่วมแรงร่วมใจเป็นทีม การคิดวิเคราะห์เพื�อแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ความเป็นมือ

อาชีพและจริยธรรม การศึกษาเรียนรู้และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การพฒันาคนและสร้างนวตักรรม 

และการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ้ื�น 

จากเหตุผลดงักล่าว จะเห็นไดว่้าผูบ้ริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นบุคคลที�มีความสาํคญัที�สุดใน

การขบัเคลื�อนองคก์ารใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงสู่ไทยแลนด์ 4.0 ผูบ้ริหารในยคุนี� จึงตอ้งมีภาวะผูน้าํสูง 

เนน้การมีส่วนร่วมและเป็นมืออาชีพอยา่งแทจ้ริง การบริหารจดัการจึงตอ้งใชท้กัษะที�สาํคญั คือ การ

สร้างคนหรือบุคลากรใหเ้ป็นกาํลงัสาํคญัในการขบัเคลื�อนการเปลี�ยนแปลง ผูน้าํที�ใชท้กัษะดา้น Soft 

Skills จะมุ่งส่งเสริมและกระตุน้ใหบุ้คลากรทุกคนร่วมมือกนัพฒันาให้มีนิสัยนวตักรรม นาํไปสู่การ

สร้างนวตักรรมการศึกษา เพื�อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
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บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ในฐานะที�ผูวิ้จยัปฏิบตัิหนา้ที�ในสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงตอ้งการศึกษา Soft Skills กบัการเป็นนวตักรทางการศึกษา

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เพื�อนาํขอ้มูลสารสนเทศในการศึกษาครั� งนี� ไปเสนอแนะผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งในการพฒันาระบบการ

บริหารจดัการของสถานศึกษาของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพฒันาการศึกษา เป็นพลงัใน

การพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื�อศึกษาระดบั Soft Skills ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

  2. เพื�อศึกษาระดบัการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 3. เพื�อเปรียบเทียบ Soft Skills กบัการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 

วิทยฐานะ และขนาดของโรงเรียน 
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

ตัวแปรอิสระ (independent variable)  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�. เพศ 

   �) ชาย 

   �) หญิง 

2. วฒิุการศึกษา 

   1) ประกาศนียบตัร 

   2) ปริญญาตรี 

   3) ปริญญาโท 

   4) ปริญญาเอก 

3. วทิยฐานะ 

   1) ไม่มีวทิยฐานะ 

   2) ชาํนาญการ 

   3) ชาํนาญการพิเศษ 

   4) เชี�ยวชาญ 

4. ขนาดของโรงเรียน 

   �) โรงเรียนขนาดเลก็ 

   �) โรงเรียนขนาดกลาง 

   �) โรงเรียนขนาดใหญ่ 

   �) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

Soft Skills 

     1. การสื�อสาร 

     2. การแกปั้ญหา 

     3. ความคิดสร้างสรรค ์

     4. การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

นวตักรทางการศึกษา 

     1. ความสงสยัใคร่รู้ 

     2. การคิดเชิงบรูณาการ 

     3. การร่วมมือ 

     4. การลงมือทดลองทาํ 
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ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

      Soft Skills 

ในศตวรรษที� �� ความตอ้งการและความจาํเป็นของ Soft Skills ในสถานประกอบการมีความ

ตอ้งการเพิ�มมากขึ�น ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัลกัษณะและวฒันธรรมของงานในองคก์ารนั�น ๆ ว่าจะตอ้งการบุคคล

ที�เขา้มาทาํงานเป็นคนที�มีคุณลกัษณะนิสัยเป็นอยา่งไร ผูบ้ริหารที�ประสบความสาํเร็จจะตอ้งเป็นบุคคลที�

มีคุณลกัษณะพิเศษ โดดเด่นกว่าบุคคลทั�วไป ทาํให้ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการมีบุคลิกลกัษณะดี

ทั�งภายนอกและภายใน โดยจะตอ้งรู้จกัการเขา้สงัคม รู้จกัการเอาใจใส่ผูอื้�น รู้จกัการปรับตวัเขา้หาผูอื้�น 

รู้จกัการทาํใหผู้อื้�นชื�นชม/ยกยอ่ง และรู้กาลเทศะเป็นอยา่งดี 

Soft Skills หมายถึง ทกัษะที�เป็นลกัษณะเฉพาะหรือคุณสมบติัเฉพาะของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในเรื�องความฉลาด ความสามารถทางอารมณ์หรือความมีคุณธรรม ซึ�งจะช่วยใหส้ามารถดาํรงชีวิตและ

ทาํงานร่วมกบับุคลากรไดอ้ยา่งราบรื�น และช่วยสนบัสนุนเกี�ยวกบัการทาํงานให้ประสบความสาํเร็จ 

เพื�อให้บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

  จากผลการศึกษาสงัเคราะห์แนวคดิและหลกัการเกี�ยวกบั Soft Skills ของผูบ้ริหารสถานศึกษา

จากนกัวิชาการไทยและต่างประเทศ จาํนวน 9 คน ผูว้ิจยัคดัเลือกทกัษะที�มีความถี�ตั�งแต่ 5 ขึ�นไป จะได ้

Soft Skills ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทั�งหมด 4 ดา้น คือ การสื�อสาร การแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรค ์

และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  

      นวัตกรทางการศึกษา 

 การเป็น “นวตักร” ไม่จาํเป็นตอ้งสร้างเฉพาะสิ�งใหม่ที� “Disrupt” สิ�งเก่า อาจเป็นเพียงคนที�ทาํ

ของใหม่แบบปรับปรุงของเดิมใหค่้อย ๆ ดีขึ�น ไม่จาํเป็นตอ้งหวือหวา แต่ทาํไดทุ้กที�และทุกวนั ใน

หนงัสือ Creating Innovators: คู่มือสร้างนกันวตักรรมเปลี�ยนโลก โทนี วากเนอร์ (Tony Wagner, 2012: 

56) นกัการศึกษาผูก่้อตั�งและผูอ้าํนวยการคนแรกของ Harvard Innovation Lab ยกตวัอยา่งว่า พ่อแม่

ของนวตักรหลายคนมกัปล่อยใหลู้กมีอิสระ แต่ถึงจุดหนึ�งพอไปเจอความจริงในโรงเรียนจะเกิดแรง

กดดนั ถา้ปล่อยไปแบบโรงเรียน ลูกก็ไม่มีความสุข แต่ถา้ปล่อยให้ลูกเป็นอิสระครูก็ไม่พอใจ เกิดปัญหา

การเขา้สังคม เป็นความทุกขข์องนกันวตักรรม ดงันั�น นวตักรตอ้งมีปัญญาเอาตวัรอดในสังคม ถา้เป็น

เด็กอาจตอ้งทาํทีละเลก็ทีละนอ้ยแลว้ลองดูว่าแบบไหนปลอดภยั ทั�งเป็นโจทยผู์ใ้หญ่ในบา้นเมืองตอ้ง
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ขบคิดในเชิงนโยบายสาธารณะว่าจะทาํอยา่งไรใหโ้รงเรียนของไทยปลอดภยัสาํหรับการทาํสิ�งแผลง ๆ 

เพื�อใหเ้ด็ก ๆ สร้างนวตักรรมไดต้ลอดเวลา ซึ�งการสร้างพื�นที�นวตักรรมการศึกษา เพื�อทาํใหเ้กิดการ

เรียนรู้ เกิดการทดลองได ้หากทกัษะสาํคญัที�จะทาํให้คนอยูไ่ดใ้นโลกที�มีความไม่แน่นอนสูง คือ การ

ทดลองและกลา้เสี�ยง ระบบการศึกษาไทยกค็วรจะมีลกัษณะเช่นเดียวกนั (สมเกียรติ ตั�งกิจวานิชย,์ 

2562) 

  นวตักรทางการศึกษา หมายถึง ผูที้�ริเริ�ม ประดิษฐคิ์ดคน้ สร้างสรรค ์ต่อยอดและสนบัสนุนให้

เกิดเทคนิควิธีการ รูปแบบ เครื�องมือ กระบวนการหรือผลงานที�เป็นนวตักรรม สาํหรับใชใ้นการ

ปฏิบติังานของตนเอง องคก์าร และส่งมอบไปยงัระบบการศึกษา ซึ� งมีประโยชน์ มีคุณคา่ เหมาะสมต่อ

การพฒันาและแกปั้ญหาทางการศึกษา 

 จากผลการศึกษาสงัเคราะห์แนวคดิและหลกัการเกี�ยวกบัการเป็นนวตักรทางการศึกษาของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา จากนกัวิชาการไทยและต่างประเทศ จาํนวน 6 คน ผูว้ิจยัคดัเลือกทกัษะที�มีความถี�

ตั�งแต่ 3 ขึ�นไป จะไดก้ารเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทั�งหมด 4 ดา้น คอื ความ

สงสัยใคร่รู้ (Curiosity) การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking) การร่วมมือ (Collaboration) และ

การลงมือทดลองทาํ 

 

วิธีการดาํเนินการวจิัย 

       1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ���� จาํนวน 1,513 คน จาํแนกตามขนาดโรงเรียน 

คือ โรงเรียนขนาดเลก็ จาํนวน 602 คน โรงเรียนขนาดกลาง จาํนวน 385 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ 

จาํนวน 225 คน และขนาดใหญ่พิเศษ จาํนวน 301 คน กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ที�ไดม้าโดยใช้

ตารางสาํเร็จรูปของเครซซี�และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 345 อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 

2560: 199) จาํนวน 310 คน แลว้สุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั�นตอน (Multi-stage Sampling) จะไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่งจากสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 จาํนวน 40 คน สาํนกังานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จาํนวน 64 คน สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จาํนวน 
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69 คน สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 จาํนวน 56 คน และสาํนกังานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 จาํนวน 81 คน รวมทั�งสิ�นจาํนวน 310 คน 

       2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

  เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที�ผูวิ้จยัพฒันาจาก

การศึกษาเอกสาร หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี ตลอดถึงงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี�  

       ตอนที� 1 แบบตรวจสอบรายการ (Check List) สอบถามขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ และขนาดของโรงเรียน 

      ตอนที� 2 แบบสอบถาม Soft Skills ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามกรอบแนวคิด 

ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ �) การสื�อสาร 2) การแกปั้ญหา 3) ความคิดสร้างสรรค ์และ �) การคดิอยา่งมี

วิจารณญาณ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ซึ�งมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนตาม

ความคิดเห็น 5 ระดบั คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 (บุญชม ศรีสะอาด, ��60: 121) 

      ตอนที� 3 แบบสอบถามการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 

4 ดา้น คือ �) ความสงสัยใคร่รู้ 2) การคิดเชิงบูรณาการ 3) การร่วมมือ และ �) การลงมอืทดลองทาํ เป็น

แบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) ซึ�งมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามความคิดเห็น 5  

ระดบั คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 (บุญชม ศรีสะอาด, ��60: 121) 

       การตรวจสอบเครื�องมือ เพื�อหาความเที�ยงตรง โดยผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 10 คน แบ่งเป็น

ผูเ้ชี�ยวชาญดา้น Soft Skills จาํนวน 5 คน และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นนวตักรทางการศึกษา จาํนวน 5 คน ซึ� งมี

ค่า IOC โดยรวมทั�งฉบบั 1.00 นาํแบบสอบถามการวิจยัไปทดลองใช ้(Try-Out) กบัผูบ้ริหาร

สถานศึกษาที�ปฏิบติังานในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 ที�ไม่ไดเ้ป็น

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน นาํขอ้มูลที�เก็บไดไ้ปหาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบสอบถาม 

ตอนที� 2 และตอนที� 3 โดยใชสู้ตรการหาสัมประสิทธิ� แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค 

(Cronbach) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป โดยใหค่้าตั�งแต่ 0.8� ขึ�นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2560: 116) และค่า

อาํนาจจาํแนก (Discrimination) โดยใชเ้กณฑ ์r   .20 (ทิพยสิ์ริ กาญจนวาสี และ 

ศิริชยั กาญจนวาสี, 2559: 147) ในการวจิยัครั� งนี�  แบบสอบถาม Soft Skills ของผูบ้ริหารสถานศึกษา มี

ค่าความเชื�อมั�น เท่ากบั 0.91 มีคา่อาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.241 - 0.620 และแบบสอบถามการเป็นนวตั

กรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีค่าความเชื�อมั�น เท่ากบั 0.89 มีค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหว่าง 

0.201 - 0.693 
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       การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามที�ไดรั้บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แลว้

นาํมาวิเคราะห์ หาค่าสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ ค่าสถิติที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

   ตอนที� 1  วิเคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม ตอนที� � เกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไป

ของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ�งประกอบดว้ย เพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ และขนาดของโรงเรียน โดยใช้

วิธีแจกแจงความถี� (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

  ตอนที� 2 วิเคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม ตอนที� 2 ซึ� งเป็นขอ้มูลเกี�ยวกบั 

Soft Skills ของผูบ้ริหารสถานศึกษา นาํมาวิเคราะห์ระดบั Soft Skills โดยการหาค่าเฉลี�ย (Mean) และ

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560: 

121) เพื�อแปลผล 

   ตอนที� 3 วิเคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม ตอนที� 3 ซึ� งเป็นขอ้มูลเกี�ยวกบั

การเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา นาํมาวิเคราะห์การเป็นนวตักรทางการศึกษา โดย

การหาค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว้นาํมาเปรียบเทียบกบั

เกณฑ ์(บุญชม ศรีสะอาด, 2560: 121) เพื�อแปลผล 

  ตอนที� 4 การเปรียบเทียบ Soft Skills กบัการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํแนกตาม 

เพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ และขนาดของโรงเรียน โดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนหลายตวัแปร 

(MANOVA) 

 

ผลการวจิัย 

 ผลการศึกษาขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ชาย จาํนวน 211 

คน คิดเป็นร้อยละ 68.06 หญิง จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 31.94 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท 

จาํนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 85.48 มีวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ จาํนวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 

88.39 และปฏิบตัิงานอยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็ก จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 38.06 

  ผลการศึกษา Soft Skills ของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ Soft Skills ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  

= 4.36) เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นที�มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก
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อนัดบัแรก คอื การแกปั้ญหา (  = 4.38) อนัดบัที� 2 คือ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (  = 4.36) อนัดบัที� 3 

คือ การสื�อสาร (  = 4.35) และอนัดบัสุดทา้ย คือ ความคิดสร้างสรรค ์(  = 4.34) 

  ผลการศึกษาการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่า การเป็นนวตักรทาง

การศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.37) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่น

ระดบัมาก โดยดา้นที�มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมากอนัดบัแรก คือ การร่วมมือ (  = 4.38) อนัดบัที� 2 คือ การ

ลงมือทดลองทาํ (  = 4.37) อนัดบัที� 3 คือ การคิดเชิงบูรณาการ (  = 4.36) และอนัดบัสุดทา้ย คือ ความ

สงสัยใคร่รู้ (  = 4.35) 

 ผลการเปรียบเทียบ Soft Skills กบัการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา 

วิทยฐานะ และขนาดของโรงเรียน รายละเอียดดงัตาราง 

 

ตารางที� �    

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุความแตกต่างของ Soft Skills กับการเป็นนวัตกรทางการศึกษาของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Soft Skill เพศ 5.088 25 0.204 1.053 0.410 

วุฒิการศึกษา 4.871 25 0.195 1.799  0.022* 

วิทยฐานะ 3.463 25 0.139 1.594 0.055 

ขนาดโรงเรียน 29.285 25 1.171 0.726 0.819 

นวตักรทาง

การศึกษา 

เพศ 6.517 28 0.233 1.205 0.248 

วุฒิการศึกษา 5.116 28 0.183 1.687  0.032* 

วิทยฐานะ 3.030 28 0.108 1.245 0.214 

ขนาดโรงเรียน 37.195 28 1.328 0.824 0.716 

Soft Skill * 

นวตักรทาง

เพศ 35.343 155 0.228 1.180 0.186 

วุฒิการศึกษา 22.923 155 0.148 1.365  0.047* 
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การศึกษา วิทยฐานะ 19.240 155 0.124 1.428  0.028* 

ขนาดโรงเรียน 202.281 155 1.305 0.809 0.882 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 จากตาราง พบว่า การทดสอบความแปรปรวนหลายตวัแปร Soft Skills กบัการเป็นนวตักรทาง

การศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํแนกตามเพศ และขนาดโรงเรียน ไม่แตกต่างกนั จาํแนกตามวุฒิ

การศึกษา และวทิยฐานะ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

อภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาระดบั Soft Skills ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

มัธยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ� งอาจเนื�องมาจาก

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มุ่งเน้นการทาํงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที�วางไว ้มีจุดมุ่งหมายที�ชดัเจน มีการ

วางแผนและนําเทคนิควิธีและทกัษะของการบริหารคนและงาน มีการสื�อสารทั� งในระดับบุคคลและ

องค์การที� ดี มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และ

เหมาะสม มีแนวทางแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบเป็นขั�นตอน อีกทั�งมีการวางแผนและเตรียมการสาํหรับ

การปฏิบติังานก่อนล่วงหนา้อยา่งสมํ�าเสมอ โดยการคิดหาวิธีแปลกใหม่ที�แตกต่างไปจากคนอื�นและไม่

เคยปรากฏมาก่อนในการใชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ พร้อมจะเปลี�ยนแปลงวิธีการคิดตลอดเวลาเมื�อมีขอ้มูลหรือ

สถานการณ์ต่าง ๆ เปลี�ยนไปจากเดิม โดยการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการโดยใช้

กระบวนการกลุ่มในการจัดทาํแผนงานของสถานศึกษา จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ

ตอ้งการของสถานศึกษาในภาพรวม และบริหารงานสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัการปฏิบตัิงานของครูและ

บริบทของโรงเรียน ชุมชน และสังคม ซึ� งเป็นไปตามแนวคิดของ ดูบริน (Dubrin, 2006: 81) ที�กล่าวว่า 

ทกัษะที�สาํคญัของผูน้าํที�มี Soft Skills โดยเนน้การทาํงานแบบร่วมแรงร่วมใจและเนน้ทีมในการทาํงาน 

(Collaboration and Teamwork) สร้างแรงจูงใจโนม้นา้วและชกัจูงให้บุคลากรทาํงานร่วมกนั สอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (�555: 21) ที�ได้สรุปทักษะที�จาํเป็นในการบริหารงานในยคุปัจจุบนัว่า 

ผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะในการบริหารคนและงาน ซึ�งทกัษะในการบริหารคนเกี�ยวขอ้งกบัทกัษะดา้นมนุษย ์

ซึ� งต้องใช้ทักษะที�สามารถทาํงานร่วมกับผูอื้�น นั�นคือ ทักษะด้าน Soft Skills และยงัสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วาริษา ประเสริฐทรง (2557: 88-95) ได้ศึกษา Soft Skills ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
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สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต �� พบว่า มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดับมาก ซึ� งด้านการสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัผูอื้�นมีคา่เฉลี�ยสูงสุด และดา้นการสื�อสารและนาํเสนอ มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด 

 2. ผลการศึกษาระดบัการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก ซึ� ง

อาจเนื� องมาจากผู ้บ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษามัธยมศึกษาในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความสนใจสิ�งรอบตัว รู้สึกอยากคน้หา และอยากเรียนรู้สิ�งใหม่ เพื�อเพิ�มพูน

ความรอบรู้ให้ตนเอง อีกทั�งไม่ย่อทอ้และจะสืบคน้ในประเด็นที�สงสัย จนกว่าจะไดรั้บคาํตอบที�ชดัเจน 

เพื�อนําความรู้มาปรับปรุง/พัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความคิดในการบริหาร

สถานศึกษาที�ยดืหยุ่น ไม่ติดกรอบความคิดและความเชื�อเดิม มีการพฒันาระบบ ขั�นตอน วิธีการทาํงาน 

เพื�อให้ได้ผลงานที�โดดเด่นหรือแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครทาํได้มาก่อน มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่

ทางดา้นการบริหารการศึกษา และนาํเสนอแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในโอกาสต่าง ๆ มีการกาํหนดเป้าหมาย

งานอย่างชัดเจน เพื�อให้สมาชิกในทีมได้รับรู้ อีกทั� งยงัมีความต้องการในการพฒันาตนเองให้มาก

กว่าเดิม หรือรู้สึกสนุกที�ไดเ้รียนรู้สิ�งใหม่ ๆ และกลา้พูด กลา้ทาํ กลา้ตดัสินใจ และกลา้รับผดิชอบในสิ�ง

ที�ตนกระทาํ ซึ� งเป็นไปตามแนวคิดของสํานักพฒันาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (2551: 8) ที�

กล่าวว่า กาํหนดให้นักวิชาการศึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการขบัเคลื�อนภารกิจของหน่วยงาน มีฐานะ

เป็นผูเ้ชี�ยวชาญพิเศษทางดา้นการศึกษา มีหนา้ที�สาํคญัประการหนึ�ง คือ การศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ วิจยั

และสร้างองคค์วามรู้ เทคนิควิธีการและนวตักรรมใหม่ ๆ เกี�ยวกบัเทคโนโลย ีนวตักรรมทางการศึกษา

และนวตักรรมอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมาพฒันาการปฏิบติังาน เสนอแนะในการกาํหนดนโยบาย และ

พฒันางานดา้นการศึกษา และยงัสอดคลอ้งกบัวิจยัของ วสันต์ สุทธาวาศ (����: ���-���) ไดศ้ึกษาการ

พฒันาโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพความเป็นนวตักรการศึกษา ผลการเสริมสร้างศกัยภาพ พบว่า 

คุณลกัษณะความเป็นนวตักรการศึกษาหลงัการพฒันาของกลุ่มทดลองโดยรวมทุกดา้น มีค่าสูงกว่าก่อน

ไดรั้บการพฒันา รวมถึงสูงกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

   3. ผลการเปรียบเทียบ Soft Skills กับการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า จาํแนกตามเพศ และ

ขนาดโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน จาํแนกตามวุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .�� เนื�องจากการศึกษาที�สูงขึ�น ทาํให้ผูบ้ริหารมีความรู้ในการพฒันาตนเอง

ให้มีประสิทธิภาพที� ดีมากขึ� น และจากความรู้และประสบการณ์ที�ได้รับ จึงทําให้มีการพัฒนา

ความกา้วหน้าในสายอาชีพ จึงส่งผลให้วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
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สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี Soft Skills กบัการเป็นนวตักร

ทางการศึกษา มีความแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั ณฏัยา ภาระโข และวลัลภา อารีรัตน์ (2559: 41-47) ได้

ศึกษา Soft Skills ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

ผลการวิจยัพบว่า �) Soft Skills ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก �) แนว

ทางการพฒันา Soft Skills ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงันี�  �.�) ดา้นการติดต่อสื�อสารและการนาํเสนอ 

�.�) ดา้นความสามารถของภาวะผูน้าํ �.�) ดา้นการทาํงานแบบทีมรวมพลงั �.�) ด้านการคิดวิเคราะห์

เพื�อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ �.�) ด้านความเป็นมืออาชีพและจริยธรรม �.�) ด้านการเรียนรู้และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ �.�) ด้านการพฒันาคนและสร้างนวตักรรม และวสันต์ สุทธาวาศ (2558: 

281-300) ไดศึ้กษาการพฒันาโปรแกรมเสริมสร้างศกัยภาพความเป็นนวตักรการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า 

คุณลกัษณะความเป็นนวตักรการศึกษาหลงัการพฒันาของกลุ่มทดลองโดยรวมทุกดา้น มีค่าสูงกว่าก่อน

ไดรั้บการพฒันา รวมถึงสูงกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .�� รวมถึงมี

ข้อค้นพบเกี�ยวกับช่วงเวลาแห่งการยอมรับนวัตกรรม (Moment in Innovation) สําหรับภาพรวม

โปรแกรมนี�ไดรั้บการยอมรับเป็นฉันทามติเชิงนโยบาย โดยไดค่้าสมัประสิทธิ�  Cohen's Kappa  

ในระดบัดี ที� .634 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

     1.1 จากผลการศึกษา Soft Skills กบัการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบั

มากทุกด้าน ดังนั� น ผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ควรนําผลด้านต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา เพื�อพฒันา

ประสิทธิภาพของโรงเรียนให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์รวมทั�งเป็นการพฒันาตนเองให้สอดคลอ้งกับ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ อยา่งต่อเนื�อง และย ั�งยนืตาม

เจตนารมณ์การศึกษาของชาติสืบไป 

     1.2 ผลการเปรียบเทียบ Soft Skills กบัการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า จาํแนกตามเพศ และ

ขนาดโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน จาํแนกตามวุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .�� ดังนั� น ผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา



   

 609 

มธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ควรจะตอ้งมีการพฒันาตนเองในดา้นการศึกษา และการพฒันา

สายงานให้มีวิทยฐานะใหสู้งขึ�น 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

     2.1 ควรมีการศึกษา Soft Skills กับการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาทั�วประเทศ เพื�อนาํผลการวิจยัที�ได้มาเปรียบเทียบกับ

ผลการวิจยั Soft Skills กบัการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขต

พื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

     2.2 จากผลการวิจัย Soft Skills กับการเป็นนวตักรทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ครั� งนี�  ควรมีการศึกษา

เพิ�มเติมในรูปแบบวิจยัและพฒันา เป็นลกัษณะหนึ� งของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ที�ใชก้ระบวนการศึกษา

คน้ควา้อย่างเป็นระบบ มุ่งพฒันาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ ๆ ในยุค 4.0 เพื�อใชใ้นการยกระดบัคุณภาพ

การศึกษาตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

     2.3 จากองคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ที�พบจากงานวิจยั ควรนาํองคป์ระกอบเหล่านั�น ไปวิเคราะห์

ว่าองค์ประกอบอะไรบา้งที�ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของครูและของนักเรียน โรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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บทคดัย่อ  

 การวิจัยครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื�อ

เสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี และ 2) นาํเสนอแนวทางการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบตัิเพื�อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรี กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํนวน 30 คน 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบวดัทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม และแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ 

สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัศึกษา

มีพฒันาการของทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมทั�งโดยรวมและรายด้านสูงขึ�นอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�

ระดบั .05 2) การนาํเสนอแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบติัเพื�อเสริมสร้างทกัษะการคิด

เชิงนวตักรรมของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีแบ่งเป็น 6 ประเด็น คือ การตดัสินใจ การคน้ควา้หาขอ้มูล 

การใชข้อ้มูล การบนัทึกขอ้มูล การนาํเสนอขอ้มูล การประเมินผล 

คาํสําคญั: การเรียนรู้จากการปฏิบติั,  การคิดเชิงนวตักรรม,  นวตักรรมทางการศึกษา 
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Abstract 

 The purposes of this research were: 1) to study effects of organizing action learning activities 

to enhance undergraduate students' innovative thinking skills, and 2 )  to propose an approach to 

represent an organization of action learning activities to enhance undergraduate students' innovative 

thinking skills. The samples were 3 0 Ramkhamhaeng University undergraduate students. The tools 

used in the research were an evaluation form of the innovative thinking skills, and a form of reflective 

learning. The data were statistically analyzed by using mean, and standard deviation.  

 The results of study were as follows: 1 )  The students' development of innovative thinking 

skills, in overall and in each aspect, was statistically significant at .0 5  level. 2 )  The propose an 

approach to represent an organization of action learning activities to enhance undergraduate students' 

innovative thinking skills. The approach was divided into 6  issues as follows: Deciding, Finding, 

Using data, Recording, Presenting, Evaluation. 

 

Keywords: action learning activities, innovative thinking skills, innovation technology 

 

บทนํา 

 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นกุญแจสําคญัที�จะพฒันามนุษยใ์ห้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และมีทักษะขั� นสูงที� จ ําเป็นในการตอบสนองตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทักษะ คือ 

ความสามารถที�ได้จากการฝึกฝนในช่วงเวลาหนึ� ง และมีความสามารถที�แม่นยาํ บุคลิกภาพที�โดดเด่น 

และมีความรู้ในความสามารถนั�นเป็นอยา่งดี การดาํรงชีวิตของมนุษยใ์นยคุศตวรรษที� �� นั�น นวตักรรม

นบัว่าเป็นสิ�งสาํคญั ในการสร้างความแตกต่างในการสร้างความสาํเร็จของมนุษย ์การจดัการศึกษาในยคุ

ศตวรรษที� �� จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการคิดเชิงนวตักรรม เพื�อที�ผูเ้รียนจะ

สามารถสร้างสรรคแ์ละพฒันานวตักรรมในการประกอบอาชีพ และสร้างความสําเร็จให้กบัตนเองใน

อนาคต กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที� �� ไดเ้ห็นความสําคญัของทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม

เป็นอย่างยิ�ง โดยระบุให้เป็นทักษะที�สําคัญ ในศตวรรษที�  �� คือ ทักษะการเรียนรู้และการสร้าง

นวตักรรม (Learning and Innovation Skills) ที�มุ่งเน้นให้เกิดความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ และ

การแกปั้ญหาการสื�อสาร การสร้างความร่วมมือ การคิดสร้างสรรคน์วตักรรม ซึ� งผูเ้รียนควรเรียนรู้และ

ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นอยา่งสร้างสรรค์ ให้ไดผ้ลผลิตสําเร็จเป็นนวตักรรม องคก์รส่วนใหญ่จึงจาํเป็นตอ้ง
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ปรับตวัและเรียนรู้อย่างต่อเนื�องเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ แข่งขนั หรือดาํรงอยู่ได้อย่างย ั�งยืน การสร้าง

นวตักรรมในองค์กรนับเป็นสิ�งสําคญัสิ�งหนึ� งในการเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหาร การจัดการ การ

บริการรวมถึงการสร้างสรรคสิ์�งใหม่ ๆ เพื�อให้องคก์รสามารถปรับตวัให้เขา้กบัยุคสมยัแห่งการเรียนรู้

และการเปลี�ยนแปลงนี�ดว้ยการสร้างนวตักรรม รวมถึงสิ�งที�เป็นทั�งรูปธรรมและนามธรรม ซึ� งตอ้งอาศยั

พื�นฐานของการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงสร้างสรรค ์การคิดเชิงนวตักรรมและการคิดในมิติอื�น ๆ 

ตอ้งอาศยัเครื�องมือ หลกัการ และการประยุกต์วิธีการ เพื�อพฒันากระบวนการในการสร้างนวตักรรม 

(Lee and Benza, 2015; Horth, D., & Buchner,  D., 2014; Bellanca, 2010; Landy & Conte, ����) จาก

บทบาทของความคิดริเริ�มสร้างสรรคแ์ละการคิดเชิงนวตักรรมในฐานะของการเป็นกุญแจสาํคญัในการ

ขบัเคลื�อนประเทศไปสู่การเติบโตและสร้างความสามารถในการแข่งขนัภายใตเ้ศรษฐกิจและสังคมยุค

ดิจิทลั ส่งผลให้การจดัการศึกษาตอ้งเปลี�ยนจากจากกระบวนทศัน์แบบดั�งเดิม ไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ที�

เนน้ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ ดว้ยการพฒันาให้ผูเ้รียนรู้จกักระบวนการในการสร้างองคค์วามรู้

ด้วยตนเอง จากปัญหาที�มีความซับซ้อนจากการเปลี�ยนแปลงของโลกซึ� งเป็นโลกแห่งนวตักรรมที�

มุ่งเน้นความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ไม่ซํ� าเดิม ดังนั� น การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นทักษะ

กระบวนการคิดที�สามารถเนน้ให้ผูเ้รียนสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งสร้างสรรคเ์พื�อตอบโจทยข์อง

การเปลี�ยนแปลงของยุคสมยัในขณะนี�  ซึ� งทกัษะการคิดที�กล่าวถึงคือ ทักษะความคิดริเริ�มสร้างสรรค์

และทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม 

 การพฒันาบุคลากรในองคก์ารต่าง ๆ มีการปรับปรุงโครงสร้าง กาํหนดบทบาทภารกิจใหม่ใน

ทุกระดบั เน้นการทาํงานที�มีความคล่องตวั รวดเร็ว และการบริการในแนวราบ สถานภาพของบุคคล

ไม่ไดถู้กกาํหนดโดยตาํแหน่ง แต่อยูที่�คุณภาพและผลงานเป็นสาํคญั และจากการแปรเปลี�ยนของกระแส

โลกในดา้นเทคโนโลยกีารสื�อสารและสารสนเทศ ทาํให้รูปแบบในการพฒันาองคก์รไม่อาจจะพฒันา

ด้วยการฝึกอบรมเท่านั� น แต่ต้องให้บุคลากรได้ปรับเปลี�ยนแนวคิด แนวปฏิบติัในการพฒันาบุคคล 

ดงันั�น ในองคก์รจึงตอ้งคาํนึงถึงการเรียนรู้ และการสร้างความรู้ใหม่ หรือนวตักรรมใหม่ ปัจจยัจาํเป็น

หลกัอย่างหนึ� งในการพฒันาองค์กรให้เป็นองคก์รที�เอื�อต่อการเรียนรู้ และการจดัการความรู้ คือ การ

ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างองคค์วามรู้ร่วมกนัจากการปฏิบติัจริงในสถานการณ์ที�ตอ้งแกปั้ญหา อยา่งตรง

เป้าและควรมีการวางแผนอยา่งรัดกุม ซึ� งสอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนรู้จากการปฏิบติั ที�เป็นการเรียนรู้ที�

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดส้ร้างความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ความคิด ทศันคติ ค่านิยมของตนเองขึ�น โดย

เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้คิดแกปั้ญหาของตนเองโดยคิดคาํถามของตนเอง และคิดแสวงหาคาํตอบดว้ย

ตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงทั� งในสถานการณ์ ที� เกิดขึ� นจริง หรือสถานการณ์จําลอง มีการ
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วิพากษว์ิจารณ์ การอภิปราย การพิจารณา การไตร่ตรอง การทบทวน และการสะทอ้นความคิดของตน

ออกมา โดยสามารถเกิดขึ�นได้ทั� งในชั�นเรียน นอกชั� นเรียน ในสถานที�จริงหรือในการทํางานก็ได ้       

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจึงเป็นความพยายามเชื�อมโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบติั เป็นการบูรณาการ

ความรู้ใหม่ หรือประสบการณ์ใหม่เขา้กบัความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมเพื�อนาํไปสู่การเปลี�ยนแปลง

ของบุคคล การเรียนรู้จากการปฏิบตัิจะช่วยส่งเสริมบุคคลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมให้รู้จัก

แสวงหาความรู้ดว้ยการลงมือกระทาํ ไดป้ระสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามธรรมชาติโดยไม่จาํกดั

เวลา สถานที� และโอกาส ทาํให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่น (Marquardt, 1999; Boonleang  

Tumthong, 2013)  

 จากที�กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการ

ปฏิบติัเพื�อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เนื�องจากการจดัการ

เรียนการสอนในปัจจุบนัควรพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนที�มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการคิดเชิง

นวัตกรรม เพื�อให้ผู ้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์เพื�อตอบโจทย์ของการ

เปลี�ยนแปลงของยคุสมยัต่อไป  

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

 1) ศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบติัเพื�อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 2) นาํเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบติัเพื�อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิง

นวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

ภาพที� 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ: 

กิจกรรมฝึกประสบการณ์การพฒันา

นวตักรรมทางการศึกษา 

และเทคนิคการสะทอ้นผลงานของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 

ทักษะการคดิเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking Skills) 

  1) ความสามารถในการตีความบริบท  4) ความสามารถในการสะทอ้น  

  2) ความสามารถในการสร้างแนวคิด  5) ความสามารถในการนาํเสนอแนวคิด 

  3) ความสามารถในการร่วมมือกบัผูอ้ื�น   6) ความสามารถในการประเมินความสาํเร็จ 

 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

(Action Learning Activities) 

  1) ขั�นการตดัสินใจ (Deciding) 

  2) ขั�นการคน้ควา้หาขอ้มูล (Finding) 

  3) ขั�นการใชข้อ้มูล (Using)  

  4) ขั�นการบนัทึกขอ้มูล (Recording)  

  5) ขั�นการนาํเสนอขอ้มูล (Presenting) 

  6) ขั�นการประเมินผล (Evaluation) 
 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบตัิเพื�อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวตักรรมของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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วิธีดาํเนินการวจิัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ที�ลงทะเบียน

เรียนรายวิชา ECT����/���� การจดันิทรรศการทางการศึกษา และ ECT���� การผลิตชุดการเรียนการ

สอน ในภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ�งมีนกัศึกษาที�ลงทะเบียนทั�งสิ�น จาํนวน 30 คน  

 2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

     1. แบบวดัทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม มีขั�นตอนในการสร้างเครื�องมือ ดงันี�  

    1.1) กาํหนดจุดมุ่งหมายในการทดสอบ ซึ� งผูว้ิจัยต้องการสร้างแบบวัดทักษะการคิดเชิง

นวตักรรมก่อนและหลงัการทดลอง 

    1.2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม 

    1.3) พฒันาแบบวดัทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม โดยมีลกัษณะเป็นสถานการณ์ปัญหาที�เกิดขึ�น

ในการปฏิบัติงาน ให้นักศึกษาหาทางแก้ปัญหาที� เกิดขึ� นในกิจกรรมฝึกประสบการณ์การพัฒนา

นวตักรรมทางการศึกษาและเทคนิคการสะทอ้นผลงานของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในการใหค้ะแนน

เพื�อวดัทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมจะใชเ้กณฑป์ระเมินผลงานแบบรูบริค  

    1.4) นาํแบบวดัทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม ไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญ จาํนวน � ท่าน ตรวจสอบความ

ตรงเชิงเนื�อหา และความถูกตอ้งของภาษา จากนั�นปรับปรุงแบบประเมินทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม

ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ 

    1.5) นาํแบบวดัทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม ไปทดลองใชก้บันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีวิชาที�

ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน � คน เพื�อตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือดา้นภาษา และเวลาที�ใชใ้นการทาํ

แบบวดั จากนั�นนาํมาแกไ้ขปรับปรุง 

 2. แบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ มีขั�นตอนในการสร้างเครื�องมือ ดงันี�  

     2.1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง 

     2.2) พฒันาแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ โดยมีลกัษณะเป็นแบบบนัทึกการสะทอ้น 4 ดา้น 

คือ สิ� งที�ได้เรียนรู้ การเชื�อมโยงระหว่างสิ�งที�ได้เรียนรู้กับประสบการณ์เดิม ประโยชน์ที�ได้จากการ

เรียนรู้ และการวางแผนประยกุตใ์ชสิ้�งที�ไดเ้รียนรู้ ในการให้คะแนนเพื�อวดัทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม

จะใชเ้กณฑป์ระเมินแบบรูบริค 
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     2.3) นาํแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ ไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน � ท่าน ตรวจสอบความตรง

เชิงเนื�อหา และความถูกต้องของภาษา จากนั� นปรับปรุงแบบสะท้อนการเรียนรู้ตามคาํแนะนําของ

ผูเ้ชี�ยวชาญและนาํไปใชใ้นการดาํเนินการทดลองต่อไป 

 3. แบบประเมินความพึงพอใจการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบติั มีขั�นตอนในการ

สร้างเครื�องมือ ดงันี�  

     3.1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบติั 

     3.2) กาํหนดประเด็นคาํถามเพื�อพัฒนาแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น � ส่วนคือ ขอ้มูล

พื�นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม และความคดิเห็นที�มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบติั 

     3.3) นําแบบสอบถามไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญ จํานวน � ท่าน ตรวจสอบคุณภาพโดยใช้แบบ

ประเมินความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) จากนั� นปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนํา และ

นาํไปใชใ้นการดาํเนินการทดลองต่อไป 

 3. การเกบ็ข้อมูล 

  ขั�นก่อนการทดลอง  

  1. นาํแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ให้กลุ่มตวัอย่าง และอธิบายขอ้ตกลงและวิธีการ

ดาํเนินการวิจยัครั� งนี� ให้กลุ่มตวัอยา่งทราบ และสร้างความเขา้ใจเกี�ยวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้จาก

การปฏิบติัเพื�อเสริมสร้างทกัษะการคดิเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  

  2. ทาํการทดสอบวดัทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมก่อนทดลอง 

  ขั�นดาํเนินการทดลอง 

  �. ผูว้ิจยัดาํเนินการตามแผนกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบติัเพื�อเสริมสร้างทกัษะการ

คิดเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีที�ไดพ้ฒันาขึ�น มีรายละเอียดดงันี�  

   1.1 ขั�นการตดัสินใจ (Deciding) เป็นการตดัสินใจร่วมกนัระหว่างผูส้อนและ

ผูเ้รียนเพื�อหาหัวขอ้ในการเรียนรู้ร่วมกนั ผูเ้รียนมีโอกาสเสนอหัวขอ้การเรียนที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื� องที�จะ

เรียน ประกอบด้วยขั�นตอนย่อย ดงันี�  1) สาํรวจตวัเองและปัญหา 2) การระดมความคิด 3) การกาํหนด

ขอบเขตเรื�องที�ตอ้งการคน้ควา้ 4) การวางแผนการทาํงาน 

     1.2 ขั�นการคน้ควา้หาขอ้มูล (Finding) ในขั�นตอนนี� ผูเ้รียนจะมีโอกาสในการ

คน้ควา้หาขอ้มูลหลงัจากที�ตดัสินใจเลือกหัวเรื�องหรือประเด็นที�ตอ้งการศึกษาเพื�อให้ไดข้อ้มูลมามาก

ที�สุด และในขั�นนี� ผูเ้รียนสามารถใชค้าํหลกั (Key Word) ที�ไดใ้นขั�นที� 1 มาช่วยในการคน้ควา้หาขอ้มูล 
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   1.3 ขั�นการใช้ข้อมูล (Using) เป็นขั�นตอนการใช้ขอ้มูลจากข้อมูลที�ได้จาก

การศึกษาคน้ควา้ ผูเ้รียนจะตอ้งนาํขอ้มูลเหล่านั�นมาเรียบเรียง จดัเก็บและตดัขอ้มูลที�ไม่จาํเป็นออก 

   1.4 ขั�นการบันทึกข้อมูล (Recording) เมื�อได้ข้อมูลที�จาํเป็นแล้ว ผูเ้รียนนํา

ขอ้มูลเหล่านั�นมาบันทึก โดยจะต้องจัดกระทาํให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระบบเพื�อให้ง่ายต่อการนํา

ขอ้มูลไปใชโ้ดยอาจนาํขอ้มูลมาจดัทาํเป็นผงัความคิดในรูปแบบของฟอร์ม แผนผงั ตาราง เป็นตน้ 

     1.5 ขั� นการนําเสนอข้อมูล  (Presenting) เป็นการนําเส นอข้อมูลให้ เห็น

ภาพรวมของงานที�คน้ควา้ซึ� งอาจทาํใดห้ลายวิธี เช่น จดัทาํแผน่พบั แผน่โปสเตอร์ จดับอร์ด นิทรรศการ 

เป็นตน้ 

     1.6 ขั� นการประเมินผล (Evaluation) ในขั� นตอนนี� ผู ้เรียนจะได้มีโอกาส

ทบทวนผลงานของตนเองว่าตั�งแต่ในขั�นตอนที� 1 นั�นผูเ้รียนประสบปัญหาอย่างไรบา้ง โดยใชแ้บบวดั

ทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม และแบบสะทอ้นผลการเรียนรู้ 

  �. ผูว้ิจัยเก็บบันทึกข้อมูลเพื�อสังเกตและวิเคราะห์การเปลี�ยนแปลง เมื�อสิ�นสุดการ

ดาํเนินกิจกรรมผูว้ิจยันาํขอ้มูลและขอ้เสนอแนะที�ไดจ้ากการทดลองมาดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลและ

สรุปผล 

 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. นําข้อมูลที�ได้จากการดําเนินกิจกรรมมาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นสําคัญที�

เกี�ยวขอ้งโดยนาํเสนอในลกัษณะของการบรรยายพรรณนา 

  2. วิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม ก่อนและหลงั

การทดลองโดยใชก้ารวเิคราะห์ T-Test และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจะเริ�มดาํเนินการตั�งแต่วนัแรกจนถึงวนัสุดทา้ยที�ทาํการศึกษาวิจยั โดยการ

นาํขอ้มูลที�เก็บรวบรวมมาตรวจสอบเพื�อหาความตรงความเที�ยงโดยใช้การตรวจสอบขอ้มูลแบบสาม

เส้า (Triangulation Methods) จากนั� นวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุป คือ ใช้

การวิเคราะห์แบบอุปนยั 
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ผลการวจิัย 

 ผลการวิจยันี�  ประกอบไปดว้ยขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ

ใชส้ถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูลทั�วไป สถิติที�ใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบค่าที (t-test) ในส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์จากงานเขียนบนัทึกสะทอ้นโดยการถอดรหัส

ข้อมูลที�สามารถบ่งชี� ประเด็นสําคญั (Themes) ที�ผู เ้ข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  ส่วนใหญ่เลือกเป็น

ประเด็นเรื�องราวที�นาํมาบรรยายในการฝึกปฏิบติัการสะทอ้นคิดผา่นการเขียนบนัทึกสะทอ้นในการทาํ

กิจกรรม 

 1. ผลการประเมินทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม ก่อนและหลงัการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากการ

ปฏิบติัเพื�อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 

ตารางที� 1  

ผลการประเมินทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ก่อนและหลังการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื�อ

เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 

ก่อนเข้าร่วม

กิจกรรม 

หลังเข้าร่วม

กิจกรรม 

เปรียบเทียบค่าเฉลี�ย

ก่อนและหลังร่วม

กิจกรรม  S.D.  S.D. 

1. ความสามารถในการตีความบริบท 3.27 0.87 3.43 0.50 0.17 

2. ความสามารถในการสร้างแนวคิด 3.03 0.85 3.63 0.72 0.60 

3. ความสามารถในการร่วมมือกบัผูอ้ื�น 3.67 0.76 4.30 0.65 0.63 

4. ความสามารถในการสะทอ้น 3.03 0.85 3.73 0.52 0.70 

5. ความสามารถในการนาํเสนอแนวคิด 3.53 0.63 4.13 0.82 0.60 

6. ความสามารถในการประเมินความสาํเร็จ 3.13 0.86 3.77 0.68 0.63 

รวม 3.28 0.80 3.83 0.65 0.55 

  

 จากตารางที� 1 ผลการวจิยัสรุปไดว้่า ภายหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมี

ค่าเฉลี�ยของทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมโดยรวมสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยก่อนการ

เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี�ยทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมอยู่ที� �.28 และภายหลงัการเขา้ร่วมมี
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ค่าเฉลี�ยทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมอยู่ที� 3.83 ซึ� งในดา้นความสามารถในการสะทอ้นค่าเฉลี�ยคะแนน

ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมสูงกว่าหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมสูงที�สุด คือ 0.70 รองลงมาคือ ความสามารถในการ

ร่วมมือกบัผูอื้�นและความสามารถในการประเมินความสาํเร็จ มีค่าเฉลี�ยคะแนนก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมสูง

กว่าหลงัเขา้ร่วมกิจกรรม คือ 0.63 ความสามารถในการสร้างแนวคิดและความสามารถในการนาํเสนอ

แนวคิด มีค่าเฉลี�ยคะแนนก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมสูงกว่าหลงัเขา้ร่วมกิจกรรม คือ 0.60 และความสามารถ

ในการตีความบริบท มีค่าเฉลี�ยคะแนนก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมสูงกว่าหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมน้อยที�สุด คือ 

0.17 

 2. ผลการเปรียบเทียบทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

จากการปฏิบติัเพื�อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ตารางที� 2  

ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากการ

ปฏิบติัเพื�อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
 จากตารางที� 2 พบว่า คะแนนทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีหลงัการ

เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบติัเพื�อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื�อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิง

นวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� .05 

 3. ผลการประเมินทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมจากแบบบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา

หลงัการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบติัเพื�อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี โดยการวิเคราะห์ประเด็นสาํคญั (Themes) จากขอ้ความในบนัทึกที�ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

ส่วนใหญ่สะท้อนออกมาที�เกี�ยวกับการสะทอ้นคิดเนื�อหาในการปฏิบติังาน ในประเด็นเดียวกนั ซึ� ง

สามารถระบุประเด็นสาํคญัได ้6 ประเด็นดงันี�  

  ประเด็นสําคญัที� 1 ความสามารถในการตีความบริบท ดังตัวอย่างข้อความบันทึก

สะทอ้นดงัต่อไปนี�   
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   “..การไดล้งมือทาํกิจกรรมตั�งแต่กระบวนการเริ�มตน้ ทาํให้ไดเ้รียนรู้ถึงการ 

  สืบคน้ ตดัทอนขอ้มูล เพื�อหาแนวทางการเรียนรู้ และสิ�งที�ตอ้งการเรียนรู้ร่วมกนั..” 

   “.. ไดรั้บโอกาสในการพฒันานวตักรรมจากบริบทในการดาํเนินงานเพื�อ 

  ประยกุตใ์ชก้บัการทาํงานรายวิชาอื�น ๆ..” 

  ประเด็นสําคญัที�  2 ความสามารถในการสร้างแนวคิด ดังตัวอย่างขอ้ความบันทึก

สะทอ้นดงัต่อไปนี�  

   “..กิจกรรมส่งเสริมใหใ้ชค้วามคิดที�หลากหลายในการพฒันานวตักรรม..” 

   “..เรียนรู้วิธีการแปลกใหม่ สาํหรับพฒันาเป็นนวตักรรมเพื�อแกไ้ขปัญหาใน 

  การเรียนรู้..” 

   “..กิจกรรมเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดเ้สนอไอเดีย เพื�อเลือกแนวทางที�ดีที�สุด 

  ในการพฒันานวตักรรม..” 

  ประเด็นสาํคญัที� 3 ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้�น ดงัตวัอยา่งขอ้ความบนัทึก

สะทอ้นดงัต่อไปนี�  

   “.. ในขณะร่วมกนัสร้างนวตักรรม มีโอกาสไดร่้วมกนัคิดและต่อยอด  

  แนวความคิดเพื�อพฒันานวตักรรมใหดี้ยิ�งขี�น..” 

   “.. ทุกคนที�เขา้ร่วมกิจกรรมแบ่งหนา้ที�รับผิดชอบในการทาํงานอยา่งชดัเจน  

  และช่วยเหลือกนัและกนั..” 

   “.. แมจ้ะมีอุปสรรคกส็ามารถร่วมกนัแกปั้ญหาและสร้างนวตักรรมจนสาํเร็จ 

  สมบูรณ์ได.้.” 

  ประเด็นสําคญัที� � ความสามารถในการสะทอ้น ดงัตวัอย่างขอ้ความบนัทึกสะทอ้น

ดงัต่อไปนี�  

   “.. การบนัทึกผลระหว่างทาํกิจกรรมทาํใหไ้ม่ลืมว่าไดเ้รียนรู้อะไรมาแลว้บา้ง” 

   “.. เมื�อทาํกิจกรรมและสร้างนวตักรรมแลว้ มีการศึกษาผลการจดักิจกรรมและ 

  นวตักรรมที�ไดพ้ฒันาขึ�น ทาํใหเ้ห็นวา่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสนุกสนานกนัมาก..” 

  ประเด็นสําคญัที� 5 ความสามารถในการนาํเสนอแนวคิด ดงัตวัอย่างขอ้ความบนัทึก

สะทอ้นดงัต่อไปนี�  

   “..นกัศึกษาทุกคนไดน้าํเสนอผลงานและแนวทางการแกไ้ขในประเด็นที�ยงัไม่ 

  สาํเร็จสมบูรณ์..” 
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   “.. เมื�อก่อนไม่ค่อยกลา้เสนอตวัในการนาํเสนอ แต่พอไดล้องทาํหลาย ๆ ครั� ง  

  ทาํใหก้ลา้พูดต่อหนา้คนอื�น ๆ มากขึ�น” 

    

  ประเด็นสําคญัที�  � ความสามารถในการประเมินความสําเร็จ ดังตัวอย่างขอ้ความ

บนัทึกสะทอ้นดงัต่อไปนี�  

   “.. การสรุปผลการประเมินนวตักรรมและกิจกรรม ทาํใหไ้ดข้อ้มูลมาปรับใช ้

  ในการทาํงานครั� งต่อ ๆ ไป..” 

   “.. การเขา้ร่วมกิจกรรมทาํให้ไดเ้รียนรู้การสร้างแบบประเมิน การเขียนขอ้ 

  คาํถามในการประเมินการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ” 

 4. ผลการนาํเสนอแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบตัิเพื�อเสริมสร้างทกัษะการคิด

เชิงนวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 ผูว้ิจัยได้นําผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนจากการปฏิบัติเพื�อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิง

นวตักรรมของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีมาจัดทาํแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื�อ

เสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เพื�อใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบ แสดง

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซึ� งสรุปแนวทางการเรียนรู้จากการปฏิบตัิเพื�อเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิง

นวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ไดด้งันี�  

  1. ขั�นการตดัสินใจ (Deciding) เป็นขั�นตอนแรกของการเรียนรู้จากการปฏิบติั โดยเป็น

การตดัสินใจร่วมกันระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนเพื�อหาหัวขอ้ในการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ� งผูส้อนควรเปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเสนอหัวขอ้การเรียนที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื� องที�จะเรียน ประเด็นที�ผูเ้รียนสนใจ 

โดยมีขั�นตอนย่อยที�ตอ้งพิจารณา 1) สาํรวจตวัเองและปัญหา ตอ้งมีประเด็นสําคญัที�ตอ้งพิจารณา ไดแ้ก่

เรื�องที�ตอ้งคน้ควา้มีอะไรบา้ง เวลาที�ใช้ในการคน้ควา้มีมากน้อยเพียงใด ประเภทของผลงานที�ไดจ้าก

การศึกษาคน้ควา้ 2) การระดมความคิด ผูส้อนควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาไดร้ะดมความคิดในเรื�องที�

ตอ้งการคน้ควา้ โดยอาจเขียนออกมาเป็นแผนผงัความคิด ซึ� งการเขียนแผนผงัความคิดจะทาํให้ผูเ้รียน

ไดค้าํหลกั (Key Word) ของเรื�องที�ตอ้งการศึกษาคน้ควา้ 3) การกาํหนดขอบเขตเรื�องที�ตอ้งการคน้ควา้ 

การสาํรวจตวัเองและปัญหาเพื�อให้ชดัเจนในเรื�องที�ตอ้งการศึกษา ผูส้อนควรกระตุน้ให้มีการตั�งคาํถาม

สาํคญัที�เกี�ยวกบัเรื�องที�สนใจ เช่น ใคร ทาํอะไร ที�ไหน เมื�อไหร่ อย่างไร ทาํไม เป็นต้น 4) การวางแผน

การทาํงาน นกัศึกษาควรร่วมกนัวางแผนการทาํงานเพื�อให้การคน้ควา้ในแต่ละขั�นตอนเป็นไปตามเวลา

ที�กาํหนด 
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    2. ขั�นการคน้ควา้หาขอ้มูล (Finding) ในขั�นตอนนี� ผูเ้รียนจะมีโอกาสในการคน้ควา้หา

ขอ้มูลหลงัจากที�ตดัสินใจเลือกหัวเรื�องหรือประเด็นที�ตอ้งการศึกษาเพื�อให้ไดข้อ้มูลมามากที�สุด ผูส้อน

ควรทาํหนา้ที�เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกให้แก่ผูเ้รียนในการสืบคน้ หาขอ้มูล และผูเ้รียนเองก็ควรมีทกัษะ

ในการรู้สารสนเทศ เพื�อทาํใหไ้ดข้อ้มูลที�น่าเชื�อถือมาใช ้   

  3. ขั�นการใชข้อ้มูล (Using) ผูเ้รียนจะตอ้งนาํขอ้มูลที�สืบคน้ไดม้าเรียบเรียง ดาํเนินการ

จดัเกบ็ขอ้มูลที�มีคลา้ยกนั ให้อยูใ่นหมวดหมู่เดียวกนั และตดั ลดทอนขอ้มูลที�ไม่จาํเป็นออก ในขั�นตอน

นี� ผูเ้รียนควรได้ระดมความคิดกบัเพื�อนร่วมงานในการจดักระทาํกบัขอ้มูล ร่วมมือกนัจัดเรียงขอ้มูล 

เพื�อใหส้ามารถนาํไปใชอ้ยา่งเกิดประโยชน์ได ้

  4. ขั�นการบนัทึกขอ้มูล (Recording) ผูส้อนควรให้ความรู้ในการจดัเก็บขอ้มูล เพื�อให้

ผูเ้รียนนาํขอ้มูลที�ได้มาทาํการบันทึกจัดกระทาํให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระบบเพื�อให้ง่ายต่อการนํา

ขอ้มูลไปใชโ้ดยอาจนาํขอ้มูลมาจดัทาํเป็นผงัความคิดในรูปแบบของฟอร์ม แผนผงั ตาราง เป็นตน้ ซึ� ง

พื�นที�ในการจดัเกบ็ขอ้มูลอาจอยูใ่นรูปแบบของคลาวดเ์พื�อทาํให้ง่ายต่อการจดัเกบ็ และนาํขอ้มูลไปใช ้

    5. ขั�นการนําเสนอขอ้มูล (Presenting) การนําเสนอข้อมูลที�ได้ อาจทาํได้หลาย เช่น 

จดัทาํแผ่นพบั แผ่นโปสเตอร์ จดับอร์ด นิทรรศการ เป็นตน้ ผูเ้รียนและผูส้อนควรร่วมกนัแสดงความ

คิดเห็นถึงรูปแบบของการนําเสนอขอ้มูลที�สอดคล้องกบัรูปแบบของขอ้มูลที�จะนําเสนอ เวลา และ

สถานที�ในการนาํเสนอขอ้มูลเหล่านั�น 

    6. ขั�นการประเมินผล (Evaluation) เป็นขั�นตอนที�ผูเ้รียนจะไดมี้โอกาสทบทวนผลงาน

ของตนเองว่าตั�งแต่ในขั�นตอนที� 1 นั�นผูเ้รียนประสบปัญหาอยา่งไรบา้ง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดว้ิพากษ ์

ไตร่ตรอง ผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรค ์มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล

อื�น  

 

อภปิรายผล 

 จากผลการวิจยัสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติส่งผลต่อการเสริมสร้าง

ทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบดว้ย 1) ขั�นการตดัสินใจ ที�นกัศึกษา

และอาจารยจ์ะไดร่้วมกนัตดัสินใจหาหัวขอ้ในการเรียนรู้ 2) ขั�นการคน้ควา้หาขอ้มูล เมื�อได้หัวขอ้ใน

การเรียนรู้แลว้ นักศึกษาทาํการคน้ควา้หาขอ้มูลตามหัวขอ้และประเด็นที�ตอ้งการศึกษา 3) ขั�นการใช้

ขอ้มูล ที�นักศึกษาจะนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการคน้ควา้มาเรียบเรียง จดัเก็บและตดัทอนขอ้มูลที�ไม่จาํเป็นออก 

4) ขั�นการบนัทึกขอ้มูล โดยนักศึกษานาํขอ้มูลที�ไดม้าทาํการบนัทึก จดักระทาํให้เป็นหมวดหมู่และเป็น
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ระบบในรูปของฟอร์ม แผนผงั ตาราง เป็นต้น 5) ขั�นการนําเสนอขอ้มูล โดยการนําเสนอขอ้มูลใน

รูปแบบนิทรรศการ ในหัวขอ้ สื�อสร้างสรรค์นิทรรศการสร้างสื�อ และ 6) ขั�นการประเมินผล โดยให้

นักศึกษาจดัทาํแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ และการใช้แบบวดัทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม โดย

พบว่า หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรม นกัศึกษามีทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมที�สูงขึ�น ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ Chirema (����) ที�ได้ทาํการศึกษาการใช้การเขียนสะท้อนคิดเพื�อส่งเสริมการสะท้อนคิดใน

นกัศึกษาพยาบาล ผลการศึกษาพบว่าการใชก้ารเขียนเป็นวิธีการทาํให้เห็นการสะทอ้นคิดที�มีลกัษณะ

เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม และเป็นเครื�องมือที�สามารถสนับสนุนการสะทอ้นคิดและการเรียนรู้

เสมือนหนึ�งเป็นกลวิธีการสอนและเครื�องมือการเรียนรู้ที�เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน และยงัสอดคลอ้งกบั 

Panamas  Mahasabsakul (2012) ที�ได้ศึกษาเรื� อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติที�มี

จิตสํานึกสาธารณะต่อนักศึกษาการศึกษานอกระบบ โดยได้จัดตั� งกลุ่มทาํแผนที�ชุมชนออกสํารวจ

ภาพถ่ายเพื�อคน้หาปัญหา วางแผนร่วมกนัโดยแผนความคิด ลงมือเรียนรู้มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 

แลกเปลี�ยนความรู้ ประสบการณ์อภิปรายเชิงวิพากษซึ์� งกนัและกนั สรุปสร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่ของ

แต่ละบุคคล เชื�อมโยงประสบการณ์เดิมกบัปัญหาดว้ยการสร้างภาพฝัน และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประเมิน

ตนเอง ผลการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี�ยความรู้ พฤติกรรม และทศันคติจิตสํานึกสาธารณะ

หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสําคญัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และมีความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัมาก 

 จากผลการวิจยันี� ยงัมีประเด็นที�น่าสนใจ คือ ทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม เป็นเรื�องที�สาํคญัที�ตอ้ง

ส่งเสริมให้เกิดขึ�นกบันักศึกษา เนื�องจากการคิดเชิงนวตักรรม การคิดนอกกรอบ (Thinking outside of 

the box) คือ การคิดให้แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมที�เป็นอยู่การคิดในมุมกลับ เป็นแนวความคิดใหม่

อย่างสร้างสรรค์ที�แปลกและแตกต่างจากแนวความคิดเดิม เพื�อให้เกิดการพฒันาเป็นแนวทางใหม่ 

สอดคลอ้งกบั ชาญณรงค ์วิเศษสัตย ์และ ประสาท เนืองเฉลิม (����) ทาํการศึกษาแนวทางการจดัการ

เรียนรู้ส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาวิชาชีพครู โดยดาํเนินการวิจยั � ระยะ คือ ระยะ

ที� � การสังเคราะห์ เอกสาร และระยะที� � การศึกษาขอ้มูลเชิงประจกัษ์ เครื�องมือวิจยั ไดแ้ก่ แบบสังเกต

การจัดกิจกรรม แบบสัมภาษณ์การจัดกิจกรรม แบบวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ และแบบประเมินความ

เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่า องคป์ระกอบของทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาวิชาชีพครู มี � 

องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถในการวิ เคราะห์บริบท ความสามารถในการสร้างแนวคิด 

ความสามารถในการร่วมมือกบัผูอื้�น ความสามารถในการสะทอ้น ความสามารถในการนาํเสนอ และ

ความสามารถในการประเมิน ส่วนขั�นตอนการจดัการเรียนรู้ทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนักศึกษา
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วิชาชีพครู มี � ขั�นตอน โดยมีความสัมพนัธ์กบัทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม คือ ขั�นตอนที� � การวิเคราะห์

บริบทส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมดา้นการตีความบริบท ขั�นตอนที� � การระดมสมองส่งเสริม

ทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมดา้นการสร้างแนวคิด ขั�นตอนที� � การสร้างชิ�นงาน ส่งเสริมทกัษะการคิดเชิง

นวตักรรมดา้นการร่วมมือกบัผูอื้�นและการสะทอ้น ขั�นตอนที� � การปฏิบตัิการสอนส่งเสริมทกัษะการ

คิดเชิงนวตักรรมดา้นการนาํเสนอ ขั�นตอนที� � การประเมินนวตัรรมส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม

ดา้นการประเมิน ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดแนวทางการจดัการเรียนรู้ส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของ

นักศึกษาวิชาชีพครู ไดแ้ก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้ร่วมมือกนัในการพฒันานวตักรรม 

ออกแบบการพฒันานวตักรรมเป็นลกัษณะโครงงานให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ แกปั้ญหาและสร้างนวตักรรม

ร่วมกัน กาํหนดนวตักรรมในการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ได้แก่ การสร้างสื� อการสอนและ

แผนการจัดการเรียนรู้ ในการเรียนรู้ผู ้เรียนควรได้ลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดประสบการณ์และนํา

ประสบการณ์มาใชใ้นการพฒันานวตักรรม จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนไดใ้ช้เทคโนโลยีช่วยในการสืบคน้

และพฒันานวตักรรม และจดัการเรียนการสอนโดยใชข้ั�นตอนการจดัการเรียนรู้ � ขั�น สาํหรับส่งเสริม

ทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 1)  ครูและอาจารยผู์ส้อนสามารถส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของนกัศึกษา โดยการนาํ

ขั�นตอนจากกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบตัิส่งผลต่อการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ไปประยกุตใ์ช ้

 2) อาจารยที์�นําแนวทางการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบติัไปใช ้ควรศึกษาขอ้มูล และทาํ

หน้าที�เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา เพื�อดาํเนินกิจกรรมตามขั�นตอนของการเรียนรู้จากการ

ปฏิบติั  

 ข้อเสนอแนะในการทําวจิัยครั�งต่อไป 

 1) ควรมีการพัฒนารูปแบบการสอนที� เส ริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม อันเป็น

คุณลกัษณะที�พึงประสงคข์องผูเ้รียนในศตวรรษที� 21 ดว้ยกระบวนการที�หลากหลายเพื�อให้สอดคลอ้ง

กบัความแตกต่างของลกัษณะรายวิชา และลกัษณะของผูเ้รียน 

 2) ควรศึกษาปัจจัยที�ส่งผลต่อการเสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม เพื�อใชใ้นการพฒันา

กระบวนการสอน กลยทุธ์การสอนที�เสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาความเชื�อในการสอนออกเสียงภาษาองักฤษของครูระดบั

ประถมศึกษาในตาํบลบ้านซ่อง อาํเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา กลุ่มประชากรคือ ครูสอน

ภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษา จาํนวน 15 คน เครื� องมือที�ใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณ์แบบกึ�งโครงสร้าง สถิติที�ใช้ในการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูต้อบแบบสอบถามให้คะแนนระดบัความคิดเห็นมากที�สุดเท่ากนั คือ 4.13 ใน 3 

หัวขอ้ ดงันี�  หัวขอ้ “การฝึกการออกเสียงภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารเป็นวิธีที�ดีที�สุดในการสอนออก

เสียงภาษาองักฤษ” หัวขอ้ “การอบรมการสอนออกเสียงภาษาองักฤษมีความสําคญัต่อการสอนออก

เสียง” และหัวขอ้ “เป้าหมายหนึ�งของการสอนออกเสียงภาษาองักฤษคือ การทาํใหผู้เ้รียนรู้สึกว่าสามารถ

ทาํให้ผูฟั้งเขา้ใจสิ�งที�ตนตอ้งการสื�อได”้  2) ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ครูสอนภาษาองักฤษมีเป้าหมายการ

สอนให้นกัเรียนออกเสียงไดถู้กตอ้งและมีทศันคติที�ดีต่อภาษาองักฤษ ครูส่วนใหญ่ใช ้YouTube เป็นสื�อ

การสอนการออกเสียง และต้องการการสนับสนุนงบประมาณด้านการฝึกอบรม การจ้างครูชาว

ต่างประเทศ การจดัหาสื�อการสอน และการสนบัสนุนดา้นอตัรากาํลงั 

 

คาํสําคญั: ความเชื�อ, การปฏิบตัิการสอน, การสอนออกเสียง 
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Abstract  

 The purpose of this study was to investigate primary school teachers’ beliefs about English 

pronunciation teaching in Bansong Sub-district, Phanomsarakham District, Chachoengsao Province. 

Fifteen primary English teachers were the population. A questionnaire and interview questions were 

employed to collect the data.  Descriptive statistics used were percentage, mean and standard 

deviation. The findings from the questionnaire revealed that three aspects had the highest and equal 

mean scores (4.13). They were “ Pronunciation practice for communication is the best way to teach 

pronunciation.” , “ Training in teaching pronunciation is important for pronunciation teaching.”  and 

“One of pronunciation teaching goals is to make students’ speech intelligible to their listeners.” The 

results from the interviews showed that the teachers’ purposes in pronunciation teaching were to 

encourage students to correctly pronounce English language and to have positive attitude towards 

English.  Most of the teachers applied YouTube as supplementary instructional materials in their 

English pronunciation classes. Furthermore, they require additional budget for English pronunciation 

trainings, foreign teacher hiring, teaching materials providing, and additional human resources in 

schools.   

 

Keywords: beliefs, teaching practices, pronunciation teaching 

 

บทนาํ 

นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการสอนออกเสียงภาษาองักฤษในฐานะเป็นภาษาที�สอง 

(ESL) หรือเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL) มากว่า 30 ปี เป็นที�ยอมรับกนัโดยทั�วไปว่าในการสอนภาษา 

จาํเป็นต้องมีการสอนการออกเสียงเพราะการออกเสียงที�ผิดอาจจะนําไปสู่การสื�อความหมายที�ผิด 

ครูผูส้อนจาํเป็นที�จะตอ้งให้ความสนใจต่อทกัษะทางภาษาทั�งหมดเพื�อให้เกิดผลดีต่อการจดัการเรียน

การสอน แต่อยา่งไรก็ตาม การสอนออกเสียงภาษาองักฤษมกัไม่ไดรั้บความสนใจมากนกัในการจดัการ

เรียนการสอนภาษา ปัจจุบนันี� การสอนออกเสียงกลายเป็นประเด็นที�ยงัถกเถียงกนัในเรื�องความสําคญั

ของการสอนการออกเสียงที� เป็นส่วนหนึ� งในการจัดการเรียนการสอนที�มีประสิทธิภาพ (Foote, 

Trofimovich, Collins, & Urzua, 2016) 
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เมื�อกล่าวถึงความเป็นมาและความนิยมในการสอนออกเสียง Chen (2007) กล่าวว่า วิธีการสอน

ก าร อ อ ก เสี ยงที� ได้ รับ ค วาม นิ ยม ได้แ ก่  1) วิ ธี ก าร รับ รู้ เข้าใจแ ล ะก าร เลี ยน แ บ บ  (Intuitive-

imitative  approach) Carey (2002) มีแนวคิดว่าผูเ้รียนมีความสามารถในการฟังและเลียนแบบสําเนียง 

จังหวะ และโทนเสียงของภาษาต่างประเทศที�เรียนได้ ซึ� งความสามารถที�มีนี�  เป็นสิ� งที�ทาํให้ผูเ้รียน

พฒันาด้านการออกเสียง โดยไม่มีความจาํเป็นที�ครูจะตอ้งสอนเพิ�มเติม โดยวิธีการเรียนในห้องที�ให้

ผูเ้รียนฟังเสียงเจา้ของภาษาในห้องปฏิบตัิการทางภาษา 2)วิธีการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ (Analytic-

linguistic  approach)เป็นการสอนการออกเสียงที�ครูมีบทบาทสําคญัในการฝึกฝนและปรับสําเนียงของ

ผูเ้รียนไดอ้ย่างตรงจุด วิธีการนี� แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนว่า เนน้ให้ผูเ้รียนใส่ใจกบัเสียงและจงัหวะของ

ภาษาต่างประเทศที�ตนกําลังศึกษาอยู่ และ 3)วิ ธีการสอนแบบบูรณาการ (Integrative  approach) 

Hismanoglu และ Hismanoglu (2010) อธิบายว่า เป็นวิธีการสอนที�เชื�อมโยงเรื�องราวหรือประเด็นต่าง ๆ 

เขา้ดว้ยกนัอยา่งกลมกลืน ซึ� งในปัจจุบนันี�  การออกเสียงถือเป็นองคป์ระกอบของการสื�อสาร โดยวิธีการ

สอนแบบบูรณาการให้ความสาํคญักบัการเนน้เสียงระดบัคาํและระดบัประโยค การสอนการออกเสียง

เช่นนี� ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของผู้เรียน วิธีนี� เป็นการสอนที� เน้นหน่วยเสียงย่อยทาง

ภาษาศาสตร์ และมีจุดประสงค์เพื�อการสื�อสารวิธีการสอนการออกเสียงทั� ง 3 วิธีดังกล่าว เป็นการ

ผสมผสานวิธีการสอนแบบดั� ง เดิม และวิ ธีการสอนแบบสมัยใหม่ ที� ได้รับการปรับปรุง และ

เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา  

การสอนการออกเสียงแสดงให้เห็นถึงความเชื�อของครูเกี�ยวกับการสอนการออกเสียง 

(Alsofyani & Algethami, 2017) โดยพบว่าความเชื�อของครูเกี�ยวกับการสอนการออกเสียงมีความ

แตกต่างและหลากหลายดงัเช่นผลการวิจยัของ Sifakis and Sougari (2005)  ซึ� งศึกษาความเชื�อเกี�ยวกบั

ความสาํคญัและบทบาทของสาํเนียงเจา้ของภาษา ในฐานะเป็นตน้แบบให้ผูเ้รียนปฏิบติัตามกบัครูสอน

ภาษาองักฤษในประเทศกรีก แสดงให้เห็นว่าครูสอนภาษาองักฤษในระดบัประถมศึกษามีความเชื�อว่า 

เจ้าของภาษาเป็นต้นแบบสําคัญและเป็นมาตรฐานในการออกเสียงภาษาอังกฤษ ซึ� งต่างจาก ผล

การศึกษาของ Buckingham (2015) ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเชื�อในการสอนออกเสียง

กบัสาํเนียงที�ใชใ้นการสอน พบว่าครูส่วนใหญ่เชื�อว่าสาํเนียงเฉพาะของเจา้ของภาษาไม่มีความสาํคญัใน

การสอนออกเสียง ครูจะเนน้ความหลากหลายของสาํเนียงมากกว่า และเชื�อว่าภาษาองักฤษแบบถูกตอ้ง

และชัดเจน (Clear English) มีความสําคัญมากกว่าการมีสํา เนียงเหมือนกับต้นแบบ ในขณ ะที� 

MacDonald (2002) ไดศ้ึกษาความเชื�อในการสอนออกเสียงของครูชาวออสเตรเลียพบว่า ครูหลีกเลี�ยงที�

จะสอนการออกเสียง โดยมีเหตุผลเบื�องลึกของการหลีกเลี�ยง คือ หลักสูตรที�ใช้ในการสอนไม่ได้
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ส่งเสริมให้สอนการออกเสียง ครูจึงเชื�อว่าไม่มีความจาํเป็นในการให้ความสาํคญักบัการสอนการออก

เสียง นอกจากนั�นแลว้ครูยงัเชื�อว่าตนเองขาดความรู้ในเรื�องการออกเสียง จึงรู้สึกอึดอดัในการแกห้รือ

ตรวจสอบการออกเสียงของนกัเรียน 

ครูภาษาองักฤษมกัจะมุ่งเน้นที�การสอนไวยากรณ์ ศพัท์หรือทกัษะการพูดมากกว่าการมุ่งเน้น

การสอนออกเสียง (Harmer, 2001) เนื�องจากการวดัผลประเมินผลยึดคะแนนความรู้ความเขา้ใจด้าน

ไวยากรณ์ของผูเ้รียน ทาํใหค้รูใชก้ารสอนแบบเนน้ไวยากรณ์เป็นหลกั เพื�อให้การวดัผลประเมินผลของ

ผูเ้รียนไดรั้บผลสัมฤทธิ�  เมื�อครูปฏิบติัเช่นนี� เป็นประจาํอยา่งต่อเนื�อง สิ�งนี�สามารถสร้างสมเป็นความเชื�อ

ของครูได ้นอกจากนั�นหลกัสูตร และการตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนมีอิทธิพลต่อความเชื�อของ

ครูผูส้อนด้วยเช่นกัน Alghazo (2015) Benzies (2014) และ Kang (2015) กล่าวว่างานวิจัยส่วนใหญ่ที�

เกี�ยวกบัครูผูส้อนภาษามกัเป็นดา้นไวยากรณ์ การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษ ในขณะที�งานวิจยัที�

ศึกษาความเชื�อในเรื�องการสอนออกเสียงและการปฏิบติัการสอนออกเสียงกลบัพบไดไ้ม่แพร่หลายมาก

นกั 

สําหรับสถานศึกษาในตาํบลบ้านซ่องนั�นพบว่ามีโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั�งหมด 5 โรง 

ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นหนองสองห้อง โรงเรียนหนองหวา้ โรงเรียนวดับา้นซ่อง โรงเรียนวดัหัวกระสังข ์

(มะลิเสงี�ยมราษฎร์สามัคคี) และโรงเรียนวดัธารพูด (ประพนัทับประชาสรรค์) โรงเรียนทั� งหมดจัด

การศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 และกาํหนดให้ผูเ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ดังนี� คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 จากความสําคญัของความเชื�อและการปฏิบัติการสอนออกเสียงภาษาองักฤษดังที�ไดก้ล่าวมา

ขา้งตน้ คณะผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะศึกษาความเชื�อและการปฏิบติัการสอนออกเสียงภาษาองักฤษของครูใน

ตาํบลบา้นซ่องเนื�องจากพื�นที�ตาํบลบา้นซ่อง อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นพื�นที�ในเขต

บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ทั�งนี� คณะผูว้ิจยัคาดว่าประโยชน์ที�จะเกิดขึ�น

จากการวิจยัครั� งนี�  จะทาํให้ไดแ้นวทางการสอนออกเสียงภาษาองักฤษสําหรับครูเพื�อเป็นการพฒันาตวั

ครูและโรงเรียนต่อไปในอนาคต 
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วตัถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

เพื�อศึกษาความเชื�อในการสอนออกเสียงภาษาองักฤษของครูในตาํบลบา้นซ่อง อาํเภอพนมสาร

คาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 

วธีิการดาํเนินการวจิัย 

ประชากรคือครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ตาํบลบ้านซ่อง อาํเภอพนมสารคาม 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน 15 คน จากโรงเรียนบา้นหนองสองห้อง โรงเรียนหนองหวา้ โรงเรียนวดั

บา้นซ่อง โรงเรียนวดัหัวกระสังข์ (มะลิเสงี�ยมราษฎร์สามัคคี) และโรงเรียนวดัธารพูด (ประพนัทับ

ประชาสรรค์) เนื�องจากหลังการสํารวจ พบว่า ในตาํบลบ้านซ่องมีจาํนวนครูภาษาอังกฤษทั� งหมด 

จาํนวน 15 คน ดงันั�น จาํนวนครูทั�งหมดนี� ถือเป็นประชากรทั�งหมดในงานวิจยันี�  เครื�องมือที�ใชใ้นการ

รวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 

เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยปรับมาจาก Alsofyani & 

Algethami (2017) และผูว้ิจยัไดศึ้กษา คน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเป็นแนวทาง

ในการสร้างแบบสอบถามให้มีความครอบคลุมตวัแปรที�ตอ้งการศึกษา แบบสอบถามประกอบด้วย 3 

ส่วน คือ  

1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามปลายปิด (Closed-ended questions) มี

คาํตอบแบบเลือกตอบ (Checklist) ประกอบไปดว้ย ประสบการณ์การสอนวิชาภาษาองักฤษ อายุ วุฒิ

การศึกษา 

2) ระดับความคิดเห็นเกี�ยวกับความเชื�อและการปฏิบติัการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ เป็น

คาํถามปลายปิด (Closed-end questions) โดยกาํหนดมาตราส่วนของคาํตอบที�เป็นความคิดเห็น 5 ระดบั 

ตามแบบมาตราวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) คือ (1) ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง (2) ไม่เห็นดว้ย (3) ไม่แน่ใจ (4) 

เห็นดว้ย (5) เห็นดว้ย      อยา่งยิ�ง ซึ� งสามารถแปลความหมายระดบัคะแนนของความคดิเห็นไดด้งันี�   

คะแนน 4.51-5.00  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

คะแนน 3.51-4.50 ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย 

  คะแนน 2.51-3.50 ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ไม่แน่ใจ 

  คะแนน 1.51-2.50 ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ไม่เห็นดว้ย 

  คะแนน 1.00-1.50 ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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3) ความคิดเห็นอื�น ๆ เป็นคาํถามปลายเปิด (Open-ended question) ให้แสดงความคิดเห็น

เกี�ยวกบัความเชื�อและการปฏิบติัการสอนออกเสียงภาษาองักฤษ 

หลงัจากนั� นนาํแบบสอบถามที�สร้างขึ�นให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา 

(Content Validity) และนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง หรือ Index of Item-Objective Congruence 

(IOC) ได้ค่า IOC เท่ากบั 0.88 ซึ� งถืออยู่ในเกณฑ์ที�สามารถนาํเครื�องมือวิจัยไปใชไ้ด้ จากนั�นปรับปรุง

แกไ้ขแบบสอบถามตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิ 

แบบสัมภาษณ์ประกอบไปด้วยคาํถามเรื� อง ความเชื�อและการปฏิบัติการสอนออกเสียง

ภาษาองักฤษ ผูว้ิจยัทาํการปรับแบบสัมภาษณ์มาจาก Alsofyani & Algethami (2017) โดยมีจาํนวน 5 ขอ้ 

สรุปเป็น � ประเด็น คือ 1) เป้าหมายของการสอนออกเสียงภาษาองักฤษ 2) ความคิดเห็นต่อวิธีการสอน

ออกเสียงภาษาองักฤษ 3) สิ�งสนับสนุนในการสอนการออกเสียงภาษาองักฤษ การสร้างแบบสัมภาษณ์มี

ขั�นตอนคลา้ยกบัการสร้างแบบสอบถาม และไดค่้า IOC เท่ากบั 0.75 ซึ� งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที�สามารถนาํ

แบบสัมภาษณ์ไปใชไ้ด้ จากนั�นปรับปรุงแกไ้ขแบบสัมภาษณ์ตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิ ผูวิ้จยัทาํ

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร โดยให้ประชากรกรอกแบบสอบถาม และบันทึกการ

สมัภาษณ์โดยใชเ้ครื�องบนัทึกเสียง  

ในการวิเคราะห์ข้อมูลทําโดยการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลใน

แบบสอบถาม จากนั�นนาํมาวิเคราะห์ผลทางสถิติดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติความถี� 

(Frequency) ใช้ ค่าเฉลี�ย (Mean) สถิติค่าร้อยละ (Percentage) และ ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) กบั ระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัความเชื�อและการปฏิบติัการสอนออกเสียงภาษาองักฤษ ใน

ส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ คณะผูว้ิจัยดาํเนินการถอดบันทึกการสัมภาษณ์และ

วิเคราะห์จากคาํตอบของผูใ้หส้ัมภาษณ์อยา่งละเอียด 

 

ผลการวจิัย 

ผลการวจิัยจากแบบสอบถาม 

แบบสอบถามนี� เป็นการสํารวจความคิดเห็นของครูระดับประถมศึกษาเกี�ยวกบัความเชื�อและ

การปฏิบัติการสอนออกเสียงภาษาองักฤษ โดยส่งแบบสอบถามไปยงัครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับ

ประถมศึกษา ตาํบลบา้นซ่อง อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน 15 คน จาก 5 โรงเรียน 

ประกอบดว้ย โรงเรียนวดัธารพูด จาํนวน 4 คน โรงเรียนวดัหัวกระสังข ์จาํนวน 4 คน โรงเรียนวดับา้น
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ซ่อง จาํนวน 2 คน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง จาํนวน 4 คน โรงเรียนบา้นหนองหวา้ จาํนวน 1 คน 

โดยมีผูต้อบแบบสอบถามกลบัมา 15 คน สรุปผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี�  

 

ตอนที� 1  

ข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประสบการณ์การสอน  

(เฉลี�ย �.�� ปี) 

อายุ  

(เฉลี�ย ��.�� ปี) 
วุฒกิารศึกษา 

ปี จํานวน  

(คน) 

ปี จํานวน (คน) ปริญญาตรี 

(� คน) 

ปริญญาโท 

(6 คน) 

1 5 

(ร้อยละ �3.3) 

26,35,43,62 อยา่งละ 2 

(ร้อยละ 53.3) 

ภาษาองักฤษ    � 

คน 

(ร้อยละ �.�) 

ภาษาองักฤษและการสอน

ภาษาองักฤษ � คน 

(ร้อยละ 20) 

2,9 อยา่งละ 3 

(ร้อยละ 20) 

24,27,36, 

37,38,39,47 

อยา่งละ � 

(ร้อยละ ��.�) 

สาขาอื�น � คน 

(ร้อยละ ��.�) 

สาขาอื�น � คน 

(ร้อยละ 20) 

8,10,35,37 อยา่งละ 1 

(ร้อยละ 6.6) 

    

                        รวม                            ��               คน 

จากตารางที�  1 แสดงเห็นให้ เห็นว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์การสอนวิชา

ภาษาอังกฤษเฉลี�ย คือ 8.53 ปี  ในเรื� องอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุเฉลี�ย 38.67 ปี  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามที�จบการศึกษาระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีทั� งหมด 9 คน แบ่งเป็น จบสาขาวิชา

ภาษาองักฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ไทยศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา การ

สอนสุขศึกษาและพลศึกษา การปฐมศึกษา และสารสนเทศศึกษา ผูที้�จบการศึกษาระดบัการศึกษาระดบั

ปริญญาโทมีทั� งหมด 6 คน จาํแนกเป็น สาขาวิชาภาษาองักฤษ วิชาการสอนภาษาองักฤษ การบริหาร 

และ นวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  
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ตอนที� 2  

ระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกับความเชื�อและการปฏิบัติการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ 

รายละเอยีด ความเชื�อและการปฏิบัติการ สอนออกเสียงภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี�ย SD ความหมาย 

1.การสอนออกเสียงภาษาองักฤษไม่มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงในการพูด

ที�ถาวรของนกัเรียนที�เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

1.87 0.83 ไม่เห็นดว้ย 

2.การสอนออกเสียงภาษาองักฤษเป็นเรื�องยาก 2.93 1.39 ไม่แน่ใจ 

3. การฝึกการออกเสียงภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารเป็นวิธีที�ดีที�สุดใน

การสอนออกเสียงภาษาองักฤษ 

4.13 0.52 เห็นดว้ย 

4. สาํเนียงภาษาองักฤษแบบเจา้ของภาษาทาํให้การเรียนการออกเสียง

ภาษาองักฤษของนักเรียนเป็นเรื�องยาก 

3.13 0.92 ไม่แน่ใจ 

5. ผูท้ี�สอนออกเสียงภาษาองักฤษไดดี้ที�สุดคือผูเ้ชี�ยวชาญทางสัทศาสตร์ 

(ศาสตร์ที�ว่าดว้ยเรื�องการออกเสียง) 

2.73 1.03 ไม่แน่ใจ 

6. เป็นไปไม่ไดที้�จะสอนออกเสียงภาษาองักฤษใหก้บันักเรียนที�มีระดบั

ความสามารถดา้นการออกเสียงภาษาองักฤษตํ�า             

2.07 0.70 ไม่เห็นดว้ย 

7. เจา้ของภาษาเท่านั�นที�ควรสอนออกเสียงภาษาองักฤษ 2.00 1.00 ไม่เห็นดว้ย 

8. ข้อจํากัด เรื� องอายุของผู ้เรียนมีผลต่อการเรียน รู้การออกเสียง

ภาษาองักฤษใหเ้หมือนเจา้ของภาษา 

2.60 1.18 ไม่แน่ใจ 

9. การสอนออกเสียงภาษาองักฤษจะไดผ้ลดีสําหรับผูที้�มีแรงจูงใจสูง

เท่านั�น 

3.07 1.22 ไม่แน่ใจ 

10. บางคนต่อตา้นการเปลี�ยนแปลงการออกเสียงภาษาองักฤษเพื�อคงไว้

ซึ�งความเป็นเอกลกัษณ์ของภาษาตนเอง 

2.53 0.83 ไม่แน่ใจ 

11. การออกเสียงภาษาอังกฤษจะดีที� สุดเมื� อเรียนในประเทศที�มี

ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 

3.07 1.33 ไม่แน่ใจ 

12. เป้าหมายของการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษควรสอนโดยใช้

สาํเนียงภาษาไทยใหม้ากที�สุดเท่าที�จะมากได ้

1.80 0.86 ไม่เห็นดว้ย 

13. การสอนออกเสียงภาษาอังกฤษที� ดี คือ การสอนแบบแยกหน่วย

เสียง (Segmental level) เช่น cat = /k/, /æ/, /t/ 

3.67 0.72 เห็นดว้ย 
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รายละเอยีด ความเชื�อและการปฏิบัติการ สอนออกเสียงภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี�ย SD ความหมาย 

14. การสอนออกเสียงภาษาองักฤษที�ดี คือ การสอนแบบรวมทุกส่วน 

(Suprasegmental level) เช่น โครงสร้างของพยางค์ (Syllable structure) 

การเนน้เสียง (Stress) จงัหวะ (Rhythm) และทาํนองเสียง (Intonation) 

3.67 0.72 เห็นดว้ย 

15. การอบรมการสอนออกเสียงภาษาองักฤษมีความสาํคญัต่อการสอน

ออกเสียง 

4.13 0.52 เห็นดว้ย 

16. การสอนออกเสียงภาษาอังกฤษไม่มีความจาํเป็น เนื�องจากผูเ้รียน

ส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้การออกเสียงจากปัจจัยป้อนเข้า (input) ที� ดี 

เช่น YouTube หรือ ภาพยนตร์ 

1.80 0.77 ไม่เห็นดว้ย 

17. เจา้ของภาษาควรเป็นตน้แบบสาํหรับการออกเสียงภาษาองักฤษ 3.80 1.21 ไม่แน่ใจ 

18. ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่ชอบให้ครูแกไ้ขการออกเสียง 2.93 0.88 ไม่แน่ใจ 

19. ครูภาษาอังกฤษมักไม่เห็นความสําคัญของการสอนออกเสียง

ภาษาองักฤษ 

2.07 0.96 ไม่เห็นดว้ย 

20. เป้าหมายหนึ� งของการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ คือ การทาํให้

ผูเ้รียนรู้สึกว่าสามารถทาํให้ผูฟั้งเขา้ใจสิ�งที�ตนตอ้งการสื�อได ้

4.13 0.83 เห็นดว้ย 

21. การออกเสียงที�ดีที�สุดตอ้งเรียนผ่านความดื�มดํ�าทางภาษา (Language 

Immersion) โดยไม่จาํเป็นต้องมีการอธิบายกฎเกณฑ์หรือทฤษฎี เช่น 

การให้ผูเ้รียนไดซึ้มซับภาษาองักฤษโดยอยู่ในสถานการณ์ของการใช้

ภาษาองักฤษ 

3.80 0.77 เห็นดว้ย 

22. เวลาสอนออกเสียงภาษาองักฤษ ครูควรหลีกเลี�ยงการเปรียบเทียบ

ภาษาองักฤษกบัภาษาไทยให้มากที�สุดเท่าที�จะมากได ้

3.00 1.07 ไม่แน่ใจ 

23. การสอนออกเสียงภาษาองักฤษช่วยปรับปรุงความถูกตอ้งของภาษา 

(Language Accuracy) มากกว่าเพื�อการสื�อสาร 

3.00 0.93 ไม่แน่ใจ 

24. สําเนียงภาษาองักฤษที�ชัดเจน สามารถทาํให้จาํแนกผูท้ี�เป็นเจา้ของ

ภาษาออกจากผูที้�ไม่ใช่เจา้ของภาษาได ้

3.40 0.74 ไม่แน่ใจ 

รวม 2.97 0.92 ไม่แน่ใจ 
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 จากตารางที� 2 แสดงเห็นให้เห็นว่า ค่าเฉลี�ยรวมของแบบสอบถามทั�งชุด คือ 2.97 ซึ� งค่าเฉลี�ย

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ หัวขอ้ที�มีคะแนนเฉลี�ยมากที�สุดเท่ากนั คือ 4.13 ค่าเฉลี�ยความคิดเห็น

อยู่ในระดับ เห็นด้วย มี 3 หัวขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 3  ขอ้ 15 และ ขอ้ 20 คะแนนเฉลี�ยมากที�สุดรองลงมา คือ 

3.80 ค่าเฉลี�ยความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มี 2 หัวขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 17 และ ขอ้ 21 ค่าคะแนนเฉลี�ยมาก

ที�สุดอนัดบัที� 3 เท่ากบั 3.67 ค่าเฉลี�ยความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีหวัขอ้ 13  และ ขอ้ 14 ในขณะที� 

หัวขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยน้อยที�สุดอนัดบัแรก คือ 1.80 ค่าเฉลี�ยความคิดเห็นอยู่ในระดับ ไม่เห็นดว้ย ไดแ้ก่ ขอ้ 

12  และ ขอ้ 16 ส่วนขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยนอ้ยที�สุดรองลงมา คือ ค่าเฉลี�ย 1.87 ค่าเฉลี�ยความคิดเห็นอยูใ่นระดบั 

ไม่เห็นดว้ยไดแ้ก่ ขอ้ 1 และ ขอ้ที�มีคา่เฉลี�ยนอ้ยที�สุดอนัดบั � คอื ขอ้ �  

ตอนที� 3 ความคดิเห็นอื�น ๆ 

 จากขอ้มูลที�ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเรื�องความเชื�อและการปฏิบติัการสอนออก

เสียงภาษาองักฤษ พบว่า ส่วนใหญ่ให้ขอ้เสนอแนะว่า ในการสอนภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร ควร

สอนโดยเจา้ของภาษาเพราะการออกเสียงจะชดัเจนและถูกตอ้งมากกว่าการสอนโดยครูชาวไทย 

 

ผลการวจิัยจากการสัมภาษณ์ 

 แบบสัมภาษณ์เป็นการสํารวจความคิดเห็นเชิงลึกของครูระดบัประถมศึกษาเกี�ยวกบัความเชื�อ

และการปฏิบัติการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยการสัมภาษณ์ครูสอนภาษาอังกฤษที�ตอบ

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ประกอบไปดว้ยคาํถามเรื�อง ความเชื�อและการปฏิบติัการสอนออกเสียง

ภาษาองักฤษ จาํนวน 5 ขอ้ ใน 3 ประเด็น สรุปผลการวิเคราะห์ไดด้งันี�  

 ประเด็นที�  1 เป้าหมายของการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ มีคาํถาม จาํนวน � ขอ้ คือ ขอ้ � 

“เป้าหมายของการสอนออกเสียงภาษาองักฤษของท่านคืออะไร” พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีเป้าหมายการ

สอนออกเสียงที�หลากหลาย คือ ให้นักเรียนออกเสียงไดถู้กตอ้งตามหลกัการออกเสียง โดยออกเสียง

หน่วยย่อยอย่างชดัเจน ออกเสียงไดเ้หมือนเจา้ของภาษา ออกเสียงเพื�อให้สื�อสาร ตีความ และเขา้ใจกนั

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพื�อใหน้กัเรียนกลา้พดู และกลา้ใชภ้าษาองักฤษ และมีเจตคติที�ดีกบัภาษาองักฤษเพื�อต่อ

ยอดการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองในอนาคต 

 ประเด็นที� 2 ความคิดเห็นต่อวิธีการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ มี จาํนวน � ขอ้ คือ ขอ้ � “ ใน

ความเห็นของท่าน การเรียนการสอนออกเสียงภาษาองักฤษ ให้ดีที�สุดจะตอ้งทาํอย่างไร” ขอ้ � “ท่านมี

วิธีการสอนออกเสียงภาษาองักฤษในชั�นเรียนอย่างไร ยกตวัอย่างประกอบ” และ ขอ้ � ในฐานะที�ท่าน

ไม่ใช่เจา้ของภาษา ท่านมีความมั�นใจในการสอนออกเสียงภาษาองักฤษอยา่งไร และความทา้ทายในการ
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สอนออกเสียงภาษาองักฤษของท่านคืออะไรบา้ง” สรุปประเด็นจากผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า ผูที้�

สอนออกเสียงภาษาองักฤษได้ผลดีที�สุดตอ้งเป็นเจ้าของภาษา แต่ด้วยงบประมาณที�จาํกัด ทาํให้ไม่

สามารถจ้างครูชาวต่างชาติที�เป็นเจ้าของภาษาได้ ครูจึงใช้ YouTube เป็นสื�อการสอนการออกเสียง

ภาษาองักฤษ เนื�องจากครูส่วนใหญ่ไม่มีความมั�นใจในการสอนการออกเสียงดว้ยตนเอง กลวัออกเสียง

ผิด ก่อนทาํการสอนทุกครั� ง ครูจะเตรียมการสอนและฝึกออกเสียง เพื�อให้นกัเรียนออกเสียงไดถู้กตอ้ง 

โดยเตรียมเนื�อหาใน YouTube ให้ตรงกบับทเรียนในหน่วยการเรียนรู้ และให้นกัเรียนฝึกออกเสียงตาม

ก่อนการเขา้สู่เนื�อหาในบทเรียนทุกครั� ง โดยผา่นเพลง เกมส์ และ การ์ตูน 

  ประเด็นที� 3 สิ�งสนับสนุนในการสอนการออกเสียงภาษาองักฤษ มีคาํถาม จาํนวน � ขอ้ คือ “สิ�ง

สนับสนุน เช่น หลกัสูตร การพฒันาวิชาชีพและเพื�อนร่วมงานที�ท่านตอ้งการในการปรับปรุงการสอน

ออกเสียงภาษาองักฤษคืออะไรบา้ง” ผูใ้หส้ัมภาษณ์ตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณในเรื�องการ

ได้รับการอบรมภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื�อได้รับคําแนะนําในการสอนการออกเสียง

ภาษาอังกฤษของครูมาใช้ในชั� นเรียน งบประมาณในการจัดซื�อสื� อการเรียนการสอน ลิขสิทธิ� จาก

ต่างประเทศอยา่งเต็มรูปแบบและวสัดุอุปกรณ์ที�ครูจะนาํมาใช้ผลิตสื�อการเรียนการสอนการออกเสียง

ภาษาอังกฤษ รวมถึงงบประมาณในการจ้างครูชาวต่างประเทศที�เป็นเจ้าของภาษา และเนื�องจาก

โรงเรียนขาดครูในบางโรงเรียน ครู 1 คน ตอ้งรับผิดชอบการสอนถึง 2 ชั�นเรียนในเวลาเดียวกนั จึงทาํ

ใหต้อ้งการการสนบัสนุนดา้นนโยบายการเพิ�มอตัรากาํลงัครูในโรงเรียนเพื�อลดภาระการสอน และลด

ปริมาณงานดา้นธุรการ เพื�อใหค้รูทุ่มเทเวลาดา้นการเตรียมการสอนมากยิ�งขึ�น 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย พบว่ามีประเด็นสําคัญที�ควรนํามาอภิปราย � ประเด็น ดังนี�  �) ผลจาก

แบบสอบถามแสดงให้เห็นว่าครูมีความเชื�อว่าการฝึกออกเสียงภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารเป็นวิธีที�ดี

ที�สุดในการสอนออกเสียงภาษาองักฤษ การอบรมการสอนออกเสียงภาษาองักฤษมีความสําคญัต่อการ

สอนออกเสียง และเป้าหมายหนึ� งของการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษคือ การทําให้ผูเ้รียนรู้สึกว่า

สามารถทาํให้ผูฟั้งเขา้ใจสิ�งที�ตนต้องการสื�อได ้ ซึ� งสอดคลอ้งกับ Chen (2007) ที�กล่าวไวส้รุปได้ว่า 

วิธีการสอนการออกเสียงที�ได้รับความนิยมได้แก่ 1) วิธีการรับรู้เขา้ใจและการเลียนแบบ (Intuitive-

imitative approach) Carey (2002) มีแนวคิดว่าผูเ้รียนมีความสามารถในการฟังและเลียนแบบสําเนียง 

จังหวะ และโทนเสียงของภาษาต่างประเทศที�เรียนได้ ซึ� งความสามารถที�มีนี�  เป็นสิ� งที�ทาํให้ผูเ้รียน
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พฒันาด้านการออกเสียง โดยไม่มีความจาํเป็นที�ครูจะตอ้งสอนเพิ�มเติม โดยวิธีการเรียนในห้องที�ให้

ผูเ้รียนฟังเสียงเจา้ของภาษาในห้องปฏิบตัิการทางภาษา  

ผลจากแบบสอบถามของครูส่วนหนึ� งพบว่า ครูให้ความสําคัญกับการสอนออกเสียง

ภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตาม การสอนไวยากรณ์ และทักษะการพูดก็มีความสําคัญเช่นกัน ซึ� ง

สอดคลอ้งกบั Harmer (2001) ที�กล่าวไวส้รุปได้ว่าครูภาษาอังกฤษมักจะมุ่งเน้นที�การสอนไวยากรณ์ 

ศพัทห์รือทกัษะการพูดมากกว่าการมุ่งเนน้การสอนออกเสียง นอกจากนี�ครูส่วนใหญ่ใหข้อ้เสนอแนะว่า 

ในการสอนภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร ควรสอนโดยเจา้ของภาษาเพราะการออกเสียงจะชดัเจนและ

ถูกตอ้งมากกว่าการสอนโดยครูชาวไทยซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัที� Buckingham (2015) ไดศึ้กษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างความเชื�อในการสอนออกเสียงกบัสาํเนียงที�ใชใ้นการสอน ผลการศึกษาแสดงให้

เห็นว่าครูส่วนใหญ่เชื�อว่าสาํเนียงเฉพาะของเจา้ของภาษาไม่มีความสาํคญัในการสอนออกเสียง ครูจะ

เนน้ความหลากหลายของสาํเนียงมากกว่า และเชื�อว่าภาษาองักฤษแบบถูกตอ้งและชดัเจน มีความสาํคญั

มากกว่าการมีสําเนียงเหมือนกบัตน้แบบ �) ผลจากการสัมภาษณ์ที�พบว่าครูใช้ YouTube เป็นสื�อการ

สอนการออกเสียงภาษาองักฤษ เนื�องจากครูส่วนใหญ่ไม่มีความมั�นใจในการสอนการออกเสียงด้วย

ตนเอง กลวัออกเสียงผดิ ก่อนทาํการสอนทุกครั� ง ครูจะเตรียมการสอนและฝึกออกเสียง เพื�อให้นกัเรียน

ออกเสียงได้ถูกต้อง โดยเตรียมเนื�อหาใน YouTube ให้ตรงกับบทเรียนในหน่วยการเรียนรู้ และให้

นกัเรียนฝึกออกเสียงตามก่อนการเขา้สู่เนื�อหาในบทเรียนทุกครั� ง โดยผ่านเพลง เกมส์ และ การ์ตูน ซึ� ง

ถือได้ว่าเป็นวิธีสอนการออกเสียงแบบบูรณาการซึงสอดคล้องกับที�  Hismanoglu และ Hismanoglu 

(2010) ที� อธิบายว่า การสอนออกเสียงแบบบูรณาการเป็นวิธีการสอนที�เชื�อมโยงเรื�องราวหรือประเด็น

ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งกลมกลืน ซึ� งในปัจจุบนันี�  การออกเสียงถือเป็นองคป์ระกอบของการสื�อสาร โดย

วิธีการสอนแบบบูรณาการให้ความสาํคญักบัการเนน้เสียงระดบัคาํและระดบัประโยค การสอนการออก

เสียงเช่นนี�ตอบสนองต่อความตอ้งการเฉพาะของผูเ้รียน  

 

สรุปผลการวจิัย 

 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาความเชื�อในการสอนออกเสียงภาษาองักฤษของครูระดบั

ประถมศึกษาในตาํบลบ้านซ่อง อาํเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผูต้อบ

แบบสอบถามให้คะแนนระดบัความคิดเห็นมากที�สุดเท่ากนั คือ 4.13 ใน 3 หวัขอ้ ดงันี�  หวัขอ้การฝึกการ

ออกเสียงภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารเป็นวิธีที�ดีที�สุดในการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ หัวขอ้การ

อบรมการสอนออกเสียงภาษาองักฤษมีความสําคญัต่อการสอนออกเสียง และหัวขอ้เป้าหมายหนึ�งของ
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การสอนออกเสียงภาษาองักฤษคือ การทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกว่าสามารถทาํให้ผูฟั้งเขา้ใจสิ�งที�ตนตอ้งการสื�อ

ได ้2) จากการสัมภาษณ์ พบว่า ครูสอนภาษาองักฤษมีเป้าหมายการสอนให้นกัเรียนออกเสียงไดถู้กตอ้ง

และมีเจตคติที�ดีต่อภาษาองักฤษ ครูส่วนใหญ่ใช ้YouTube เป็นสื�อการสอนการออกเสียง และตอ้งการ

การสนบัสนุนงบประมาณดา้นการฝึกอบรม การจา้งครูชาวต่างประเทศ การจดัหาสื�อการสอน และการ

สนบัสนุนดา้นอตัรากาํลงั 

 

ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั จากขอ้คน้พบที�ว่าการอบรมการสอนออกเสียงภาษาองักฤษมี

ความสาํคญัต่อการสอนออกเสียงและจากการสัมภาษณ์พบว่าครูมีเป้าหมายในการสอนใหน้กัเรียนออก

เสียงได้อย่างถูกตอ้งและมีเจตคติที�ดีต่อภาษาองักฤษ ดังนั�นควรมีการจัดอบรมวิธีการสอนออกเสียง

ภาษาองักฤษให้กบัครูผูส้อนภาษาองักฤษ นอกจากนั�นจากผลการวิจยัที�พบว่าเป้าหมายหนึ� งของการ

สอนออกเสียงภาษาองักฤษคือการทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกว่าสามารถทาํให้ผูฟั้งเขา้ใจสิ�งที�ตนตอ้งการสื�อได ้

ดงันั� นครูควรสอนออกเสียงภาษาองักฤษโดยบูรณาการกบัการสอนทกัษะทางภาษาอื�น ๆ เช่น ทกัษะ

ฟัง-พดู เป็นตน้ 

 �.� ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัครั� งต่อไป ด้วยเหตุที�ความเชื�อของครูในการสอนมีอิทธิพลใน

การปฏิบตัิการสอนจริงในชั�นเรียน ดังนั�นควรมีการศึกษาวิจยัที�เกี�ยวกับความเชื�อและการปฏิบติัการ

สอนภาษาองักฤษในมิติอื�น ๆ เช่น การสอนทกัษะฟัง พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษ 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเชิงปฏิบติัการฉบบันี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อ1) ศึกษาผลการพฒันาทกัษะการใช ้

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษขั�นพื�นฐานดว้ยเรื�องสั�น2) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาที�มีต่อชุดการสอน

ทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั�นพื�นฐานด้วยเรื� องสั� น กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชั� นปีที�  1 

สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ ปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เลยที�ไดค้ะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 1(English Grammar 1) ระหว่าง 

50-59 คะแนน ในภาคเรียนที� �/�562จาํนวน 30 คน และใชเ้รื�องสั� นชื�อ Who Moved My Cheese ของ 

Spencer Johnson (2481-2560) เป็นสื�อการสอนเอกสารจริง งานวิจยัฉบบันี� เป็นการผสมผสานระหว่าง
การวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงันั�นเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย ขอ้สอบวดัผลก่อนและ

หลังการทดลอง แบบทดสอบวดัผลก่อนและหลังการเรียน ชุดการสอนทักษะการใช้ไวยากรณ์ขั�น

พื�นฐาน 4ชุด ประกอบดว้ย ชุดที� 1 เรื�อง Present Simple Tense ชุดที� 2 เรื�อง Present Continuous Tense 

and Future Tense ชุดที� 3 เรื�อง Past Simple Tenseชุดที� 4 เรื�อง Parts of Speech แบบบนัทึกการประเมิน

และสะทอ้นผลรายบุคคลของนกัศึกษา (self-reflection) และแบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาที�

มีต่อชุดการสอนทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั� นพื�นฐานด้วยเรื� องสั� นผลการวิจัยพบว่า 

ผลสัมฤทธิ� ทางการทดสอบหลงัการเรียนของทุกเรื�อง สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.01 กลุ่มเป้าหมายที�ตอ้งรับการปฏิบตัิซํ� าในวงจรที� � โดยใชชุ้ดการสอนเดิมทั�ง � ชุดพบว่าผลสัมฤทธิ�

หลงัการเรียนในวงจรที� � อยู่ในระดบัที�สูงขึ�นทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ความพึงพอใจของนักศึกษา
จากแบบประเมินค่าเฉลี�ยอยูท่ี� 4.61 อยูใ่นระดบัมากที�สุดและจากแบบประเมินและสะทอ้นผลรายบุคคล

พบขอ้ดีมากกว่าขอ้ควรปรับปรุง 
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Abstract 

 The purposes of this action research were 1) to study the outcome of the development by 

using short story to improve Basic English Grammar skills 2) to study the participants’ satisfaction on 

the Basic English grammar modules developed on the operation.  The research target group was 30 of 

the 1styear students majoring in Business English Program who attained the evaluation of English 

Grammar 1 subject from 50-59 in academic year 1/2019 at Loei Rajabhat University.  Using short 

story “Who Moved My Cheese”, Spencer Johnson (2481-2560) was an authentic material.  A mixed 

methodology of quantitative and qualitative research was associated.  Multiple tools were employed 

including the following documents: pre-test and post-test papers, using pertinent to 4 instruction 

packages, namely: Module 1 Present Simple Tense, Module 2 Present Continuous Tense and Future 

Tense, Module 3 Past Simple Tense, Module 4 Parts of Speech, the self-reflection form and the 

survey of participants' satisfaction form.  The result indicated that the average scores of post-test was 

higher and it was also found that the statistical significance at 0.01 level. Moreover, the target 

participants, who were required to be retreated in Spiral 2, received the same instruction modules. 

Apparently, their post-test for the 4 modules after the 2nd retreatment was better than that of the 

former, their assessment of the development stage was at 100 percent. The study on the survey of 

participants' satisfaction showed that they satisfied at the ratio of 4.61.  The self-reflection form was 

found the strength point “more than” the weak point.  

 

Keywords: basic english grammar, short story, action research 
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บทนํา 

 การสอนไวยากรณ์แบบดั�งเดิมเป็นการสอนแบบแยกส่วนซึ� งเป็นเพียงรูปแบบโครงสร้างของ

ประโยคเท่านั�น ทาํให้ผูเ้รียนไม่สามารถนาํความรู้ดา้นไวยากรณ์มาประยุกต์ใชจ้ริงได ้ดงันั�นการเรียน

ภาษาองักฤษในปัจจุบนัจึงให้ความสําคญักบัทกัษะการสื�อสารมากขึ�นและให้ความสาํคญัในเรื�องของ

ไวยากรณ์นอ้ยลง อยา่งไรกต็ามภาษากบัไวยากรณ์มีความเกี�ยวขอ้งกนัโดยตรง เพราะภาษาเป็นเรื�องของ

กฎเกณฑ์ที�ตอ้งอาศยัการจดจาํและฝึกฝนเพื�อนาํไปใชใ้นการสื�อสาร หากไม่มีกฎเกณฑ์หรือไวยากรณ์

การสื�อสารย่อมไม่บรรลุผลทั�งสองฝ่ายและไม่เขา้ใจสารที�ตอ้งการสื�อได ้Frodesen J. (2004) เนื�องจาก

ไวยากรณ์มีความสัมพนัธ์กบัวาทกรรม (discourse) ซึ� งสําคญัต่อการอ่านและการสนทนา ดงันั�นผูที้�ขาด

ทักษะการใช้ไวยากรณ์ทางภาษาที�ถูกต้องจะสื�อสารได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ซึ� งรวมถึงการขาด

ประสิทธิภาพในทกัษะด้านอื�นๆ ผูว้ิจัยเห็นว่าการเรียนการสอนภาษาเกี�ยวกบัไวยากรณ์จาํเป็นต้องมี

เพื�อที�จะให้ผูเ้รียนสามารถสื�อสารและเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะการเรียน

ภาษาอังกฤษยิ�งผู ้เรียนได้รับ รู้และเข้าใจหลักการใช้ไวยากรณ์มากเท่าไร ผู ้เรียนจะสามารถใช้

ภาษาองักฤษในทกัษะต่างๆอยา่งมีประสิทธิภาพดงันั�นนอกเหนือจากบทเรียนไวยากรณ์เชิงโครงสร้าง

และประโยค ผูส้อนจึงตอ้งปรับกลยทุธก์ารสอน สื�อ และสิ�งแวดลอ้มในการเรียนการสอนให้เอื�อต่อการ

สอนไวยากรณ์ซึ� งอาจจะส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงขึ� น Arsairach & Wongsathian 

(2014) วิธีการหนึ� งของการจดัการเรียนการสอนคือ การใชสื้�อการสอนประเภทเอกสารจริง (authentic 

materials) ดงัเช่น Krashen and Terrell (1983) กล่าวว่าวสัดุหรือสื�อที�ใชใ้นการสอนเป็นสิ�งที�ช่วยให้เกิด

ความเขา้ใจและสื�อสารได ้เนื�องจากสื�อที�ใชเ้ป็นสิ�งที�มีอยูใ่นชีวิตจริง ของจริงหรืออาจเรียกว่าสื�อตาม

สภาพจริง เป็นรูปภาพ เอกสารต่างๆ และหนังสือต่างๆที�เหมาะสมกบัระดับของผูเ้รียนซึ� งสิ�งเหล่านี�

ไม่ได้สร้างขึ� นมาเพื�อการสอนแต่สามารถนํามาใช้ในการสอนได้ เช่น บทอ่านจากหนังสือพิมพ ์

นิตยสาร นิยาย เรื�องสั�น เพลง ภาพยนตร์ บทสนทนาในชีวิตจริง ฉลากสินคา้ซึ� งสื�อการสอนประเภทนี� มี

ลกัษณะการใชภ้าษาที�เป็นธรรมชาติเพราะไม่ไดส้ร้างขึ�นเพื�อการสอนภาษา ดงันั�นผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้

ภาษาที�ใช้ในสถานการณ์จริง นอกจากนี� ผูเ้รียนยงัได้เรียนรู้ประเด็นทางวฒันธรรมของเจ้าของภาษา

สอดแทรกอยู่ในเอกสารจริง ซึ� งสามารถช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากยิ�งขึ�น 

Jattavat (1998) 

  ในฐานะผูส้อนรายวิชา ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 (English Grammar 1) และไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษ 2 (English Grammar 2) ซึ� งทั� ง 2 รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาเนื�อหาบังคบัในหลักสูตร

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ (หลกัสูตรปรับปรุงปีพ.ศ.2559) มหาวิทยาลยัราชภฏั
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เลย จากขอ้ประเด็นในการประเมินการเรียนการสอน พบว่าผูเ้รียนส่วนมากโดยเฉพาะผูเ้รียนที�ไดร้ะดบั

คะแนน 50-59 ของรายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 (English Grammar 1) เกิดความเบื�อหน่ายใน

เนื�อหาของเอกสารประกอบการสอน ซึ� งมีเนื�อหาที�ทาํให้สับสนและเขา้ใจยาก ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยั

จึงไดท้าํการวิจยัเชิงปฏิบติัการโดยการนาํสื�อการสอนประเภทเอกสารจริงและทดลองใชเ้รื�องสั� น (short 

story) เป็นสื�อการสอนเนื�องจากผูว้ิจยัเห็นว่า เรื�องสั�นเป็นงานเขียนที�ไม่ยาวมากเหมือนนวนิยาย (novel) 

ซึ� งอาจจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเบื�อหน่ายในการเรียน เรื�องสั�นที�ผูว้ิจยัเลือกมาเป็นสื�อในการเรียนการ

สอนการใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษขั�นพื�นฐานสําหรับนักศึกษาชั�นปีที� 1 เรื�อง Who Moved My Cheese 

บทประพนัธ์ของ Spencer Johnson (2481-2560) เป็นเรื�องสั�นที�ประพนัธ์ขึ�นจากผูป้ระพนัธ์ที�มีชื�อเสียง

ของโลก ซึ� งใชไ้วยากรณ์พื�นฐานในเนื�อหา มีบทสนทนาที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีวฒันธรรมของเจา้ของ

ภาษา และมีการดําเนินเรื� องที�กระชับ สนุกสนานและแฝงด้วยปรัชญาการใช้ชีวิตที� เขา้ใจง่ายและ

เหมาะสมกบัช่วงอายขุองผูเ้รียน นอกจากนี�นกัศึกษาสามารถนาํความรู้ ความเขา้ใจในการใชไ้วยากรณ์

ขั�นพื�นฐานที�ไดม้าต่อยอดในรายวิชาการเขียนเบื�องตน้ (Basic English Writing) ของการเรียนชั�นปีที� 2 

เพื�อเป็นการเตรียมพร้อมให้ใชไ้วยากรณ์ไดถู้กตอ้ง เหมาะสมกบัความหมายและสถานการณ์ รู้จกัการใช้

หน้าที�ของคาํ (parts of speech) ทั�งยงัใชค้วามรู้และทกัษะการเลือกใชโ้ครงสร้างทางภาษาในการสร้าง

ประโยคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาผลการพฒันาทกัษะการใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษขั�นพื�นฐานดว้ยเรื�องสั�น 

2. ศึกษาความพงึพอใจของนกัศึกษาที�มีต่อการเรียนรู้ทกัษะการใชไ้วยากรณ์ภาษา 

องักฤษขั�นพื�นฐานดว้ยเรื�องสั�น 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

 วิจยัเชิงปฏิบตัิการ เป็นวิจยัประเภทหนึ� งที�มาจากคาํในภาษาองักฤษว่า action research ซึ� งสอง

คาํนี� มีความหมายต่างกนั คือ action เป็นการปฏิบติัการหรือการกระทาํจริงทนัทีทนัใด ส่วน research 

เป็นการแสวงหาความรู้จริง ดงันั�น action research จึงเป็นการเชื�อมโยงการแสวงหาความรู้จริงโดยการ

ปฏิบติัจริง Theeravit (2016) จากการศึกษาการวิจยัปฏิบติัการแต่ละช่วง ทาํให้เห็นวิวฒันาการของการ
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ปฏิบติัการซึ� งกลุ่มนักวิจยัทางดา้นจิตวิทยาสังคมและนกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายไว ้Corey (1953 : 6)

ไดใ้ห้ความหมายของการปฏิบติัการว่า เป็นกระบวนการที�ผูป้ฏิบติังานไดพ้ยายามศึกษาปัญหาที�เกิดใน

การทาํงานโดนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื�อเป็นแนวทางในการสร้างความถูกต้องรวมทั� ง

ประเมินผลการตัดสินใจ และ McKernan (1991) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการทํางานใน

ขอบเขตที� เกิดปัญหาขึ� น เพื� อปรับปรุงการปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

ประกอบดว้ยกลุ่มของวิธีการวิจยัทีมีการปฏิบติัตามกิจกรรม และศึกษาผลลพัธ์ในขณะเดียวกนั ดงันั�น

การวิจัยนี� มีส่วนประกอบเหมือนกับเป็นตวัแทนให้คาํปรึกษาหรือเปลี�ยนแปลงและคล้ายกบัการวิจยั

ภาคสนาม ส่วนกลุ่มนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการวิจยัปฏิบตัิการในการศึกษา 

สรุปได้ว่าการวิจยัเชิงปฏิบตัิการเป็นวิธีวิจยัที�ช่วยพฒันาครูพฒันาการเรียนรู้ในชั�นเรียน เป็น

ประโยชน์สาํหรับกลุ่มผูป้ฏิบติัการทางการศึกษา ที�นาํมาวิธีการนี�มาใชใ้นการวิจยัในขณะเดียวกนัยงัผล

ทาํให้เกิดความมุ่งมั�นในการปรับปรุงและพฒันางานให้เป็นรูปธรรมเปิดโอกาสในการสร้างความเสมอ

ภาคในการเรียนรู้ นอกจากนี�ยงัทาํใหผู้ว้ิจยัไดเ้ห็นปัญหาที�แทจ้ริงสามารถพฒันา และปรับปรุงวิธีการใน

ขั�นตอนต่อๆไปให้ดีขึ�นได ้ 

2. ความหมายของเรื�องสั�น (short story) 

 Thai Si-Fic Group (2011) ได้ให้ความหมายของเรื�องสั� นว่า เป็นวรรณกรรมประเภทหนึ� งซึ� ง

ไดรั้บอิทธิพลมาจากตะวนัตกมีความยาวประมาณ 1000-10000 คาํ กาํหนดความยาวของเรื�องประมาณ 

5-8 หนา้ อาจจะสั�นกว่าหรือยาวกวา่นั�น บางเรื�องอาจยาวเพียง 1 หนา้กระดาษฟูลสแก๊ป เรียกว่า เรื�องสั�น

ขนาดสั� น ถา้เรื� องยาวมากถึงขนาด 4 ตอนจบ เรียกว่าเรื� องสั� นขนาดยาว การเขียนเรื�องสั� นผูเ้ขียนใช้

จินตนาการของตนอย่างสมจริง ตวัละครไม่มาก ดาํเนินเรื� องด้วยความรวดเร็วและมีจุดมุ่งหมายโดย

อาศยัศิลปะการเขียนที�ชวนให้น่าอ่าน ดาํเนินเรื�องด้วยความรวดเร็ว มีคติธรรมแทรกและมีลักษณะ

เฉพาะที�แตกต่างจากเรียงความประเภทอื�น คือมีจุดมุ่งหมายซึ� งแสดงความคิดอยา่งใดอยา่งหนึ� งเพียงขอ้

เดียว 

3. ไวยากรณ์ 

 Celce-Murcia et al (1998) ให้ความหมายของไวยากรณ์ว่าเป็นกฎเกณฑ์ส่วนย่อยที�ควบคุม

ลักษณะด้านเสียงและโครงสร้างประโยคของภาษาเป็นกฎเกณฑ์ที� เจ้าของภาษารู้ได้โดยอัตโนมัติ 

สามารถจาํแนกแยกแยะได้ว่าประโยคใดถูกต้องหรือประโยคใดผิดหลักไวยากรณ์ อีกทั� งยงัเห็นว่า
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ไวยากรณ์เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที�สองและเป็นภาษาต่างประเทศ ผูเ้รียน

จาํเป็นตอ้งเขา้ใจไวยากรณ์เพราะไวยากรณ์ให้คาํอธิบายเกี�ยวกบัโครงสร้างของภาษาได ้และเมื�อเขา้ใจ

โครงสร้างของภาษาแลว้จะส่งผลให้สามารถจดจาํและนําไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ใหม่ๆ จึง

เป็นไปไม่ไดที้�จะเรียนภาษาโดยปราศจากการเรียนไวยากรณ์ ผูเ้รียนที�มีความรู้ทางดา้นโครงสร้างของ

ภาษาหรือไวยากรณ์กจ็ะมีรูปแบบของภาษาอยูใ่นสมองดว้ยซึ� งทาํให้การเรียนรู้ภาษาง่ายขึ�น ในส่วนของ

ผูส้อนก็จาํเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางภาษาให้แก่ผูเ้รียนดว้ย แมว่้าจะไม่สามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาด

ต่างๆทางภาษาได้หมดทุกขอ้แต่ผูส้อนก็ควรกาํหนดลาํดับขั�นตอนในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางภาษา

ของผู้เรียน นอกจากนี�  Celce-Murcia et al (1998) ได้เสนอขั�นตอนในการสอนไวยากรณ์ไว้ 4 ขั� น 

ดว้ยกนัคือ Khuanmanee (2003 : 11-12)  
1) ขั�นนาํเสนอโครงสร้างไวยากรณ์ (presentation) จากการศึกษาวิธีการนาํเสนอ 

โครงสร้างไวยากรณ์พบว่า มีวิธีการนําเสนอโครงสร้างไวยากรณ์อยู่ 2 วิธี คือ 1) deductive approach 

และ2) inductive approach (Eisenstein, 1987 : 282-292) 

 deductive approach ผูส้อนเริ�มโดยการสอนกฎไวยากรณ์ ตามดว้ย 

ประโยคตวัอยา่งการใชก้ฎไวยากรณ์ แลว้จึงใหผู้เ้รียนฝึกการใชก้ฎไวยากรณ ์

 inductive approach ผูส้อนเริ�มตน้สอนโดยการใชใ้ห้ประโยคตวัอยา่งที� 

แสดงการใชก้ฎไวยากรณ์ที�จะสอนอ่าน ต่อมาผูส้อนให้ผูเ้รียนฝึกการใชไ้วยากรณ์ และสุดทา้ยผูส้อนจะ

สรุปกฎการใชไ้วยากรณ์นั�นดว้ยตนเองการนาํเสนอโครงสร้างไวยากรณ์ ทั�งแบบ deductive approach 

และ inductive approach มีทั�งขอ้ดีและขอ้เสียทั�งสองวิธี ฉะนั�นการที�ผูส้อนจะเลือกใช้วิธีการไหนใน

การเสนอโครงสร้างไวยากรณ์ควรจะตอ้งพิจารณาถึงความถนัดของผูเ้รียน ความชอบของผูเ้รียน และ

ชนิดของโครงสร้างไวยากรณ์ที�จะสอน 

2) ขั�นฝึกโครงสร้างใหม่ (focused practice) จุดมุ่งหมายของขั�นนี� คือตอ้งการให ้

ผูเ้รียนไดฝึ้กโครงสร้างใหม่จนชาํนาญก่อนไปฝึกขั�น communicative drill ต่อไป การฝึกขั�นนี� จึงเป็น

แบบ mechanical drill และ meaningful drill 

3) ขั�นฝึกการสื�อสาร (communicative practice) เมื�อผูเ้รียนไดรั้บการฝึกแบบ 

โครงสร้างที� เรียนใหม่จนคล่องแล้ว ผูเ้รียนควรได้มีการฝึกการใช้โครงสร้างใหม่ในกิจกรรมแบบ 

communicative activities ซึ� งจะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดถ่้ายโอนความรู้ใหม่ทางไวยากรณ์มาใชจ้ริงใน

การติดต่อสื�อสาร 
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4) ขั�นสะทอ้นความคดิ (teacher feedback) ถึงแมจ้ะจดัการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของ 

ผูเ้รียนไวใ้นขั�นตอนสุดทา้ย แต่จริงๆแลว้ผูส้อนควรแกข้อ้ผิดพลาดของผูเ้รียนตลอดบทเรียนแต่ยทุธวิธี

การแกข้อ้ผิดพลาดของผูส้อนควรเปลี�ยนไปตามขั�นตอนของเรียน เช่น ในขั�นที� 2 ที�เป็น feedback drill 

นั� น ผู ้สอนควรแก้ไขข้อผิดพลาดโดยตรงและทันทีทันใดแต่เมื�อถึงขั�นที�  3 ซึ� งเป็นการฝึกแบบ 

ติดต่อสื�อสาร(communicative drill)ผูส้อนไม่ควรขดัจังหวะการฝึกโดยแก้ไขขอ้ผิดพลาดให้ผูเ้รียน

ผูส้อนควรจดบนัทึกไวเ้พื�อแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของผูเ้รียนหลงัการการฝึกแบบติดต่อสื�อสารสิ�นสุดลงสิ�งที�

สาํคญัอีกอยา่งหนึ�งของการแกข้อ้ผิดพลาดของผูเ้รียนเพื�อใหผู้เ้รียนไดท้ราบถึงขอ้ผิดพลาด 

 สรุปได้ว่า ขั�นตอนในการสอนไวยากรณ์ผูส้อนควรเริ�มโดยการสอนกฎไวยากรณ์ ต่อมาให้

ผูเ้รียนฝึกการใชไ้วยากรณ์ และผูส้อนจะสรุปกฎการใชไ้วยากรณ์เมื�อผูเ้รียนฝึกแบบโครงสร้างใหม่จน

คล่อง ผูส้อนควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กใชค้วามรู้ในการติดต่อสื�อสาร และเมื�อเกิดขอ้ผิดพลาดใน

การฝึกแบบติดต่อสื�อสารผูส้อนควรจดบนัทึกเพื�อชี�แจงขอ้ผดิพลาดใหผู้เ้รียนทราบหลงัการฝึก 
4. เอกสารจริง 

 Gallison & Coste (1976) ไดอ้ธิบายความหมายของเอกสารจริงไวว้่า เอกสารจริง 

เป็นเอกสารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเอกสารที�เป็นสิ�งพิมพห์รือเอกสารที�เป็นเสียง ซึ� งมิไดส้ร้างขึ�นเพื�อใชใ้น

การเรียนการสอนภาษา แต่เป็นเอกสารของจริงที�ผลิตขึ�นเพื�อให้ขอ้มูลข่าวสารโดยทั�วไป มีจุดประสงค์

เพื�อความหมายในชีวิตจริงๆ เช่น บทสนทนาบางตอนที�บันทึกเสียงมา ข่าวในหนังสือพิมพ ์ประกาศ

โฆษณา นวนิยายและเรื�องสั�นในหนงัสือพิมพนิ์ตยสาร ป้ายโฆษณา รูปภาพ ฉลากยา เป็นตน้ 

 ความสําคญัของเอกสารจริง Wilkins (1976 : 79) ไดแ้สดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัการนาํเอกสาร

จริงมาใชใ้นการเรียนการสอนภาษาว่า เป็นเรื�องจาํเป็นเพราะจะทาํให้ผูเ้รียนตระหนกัถึงความแตกต่าง

ระหว่างภาษาที�สมบูรณ์แบบในชั�นเรียนและภาษาที�เจ้าของภาษาใช้อยู่จริง และทาํให้ผูเ้รียนสามารถ

เขา้ใจภาษาในลกัษณะต่างๆได ้ดงันั�นเอกสารจริงจึงเป็นตวัเชื�อมช่องว่างระหว่างความรู้ในชั�นเรียน และ

ความสามารถที�จะสื�อภาษาในสถานการณ์จริงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี�  Swaffar (1985 : 18) 

กล่าวถึงการใชเ้อกสารจริงในหอ้งเรียนไวว้่าเมื�อนาํเนื�อหาจากเอกสารจริงที�ชั�นเรียนสนใจเป็นพิเศษช่วย

ใหเ้กิดการเรียนรู้ในเพิ�มขึ�นในชั�นเรียน ช่วยให้มีความหลากหลายและมีความเป็นธรรมชาติมากยิ�งขึ�นทาํ

ให้เกิดการขยายของคาํศพัท์และโครงสร้างต่างๆผูเ้รียนสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้เชิงแบบแผน

และเชิงวฒันธรรมที�มีอยู่เดิม เพื�อเปรียบเทียบสถานการณ์เป้าหมายและแบบแผนกับสถานการณ์ใน

วฒันธรรมของตนเอง 
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 ในการเลือกเอกสารจริงมาใชใ้นการสอน Grellet (1994) กล่าวว่า การนาํบทความหรือขอ้ความ

มาใชใ้นการสอนอ่านไม่ควรดดัแปลงหรือทาํให้ง่ายลง เพระการแกไ้ขหรือดดัแปลงขอ้ความนั�นทาํให้

เกิดผลตรงขา้มคือ บทความนั�นอ่านเขา้ใจยากขึ�น เนื�องจากบทบาทความที�ถูกแกไ้ขดดัแปลงขาดการพูด

ซํ� าไม่มีคาํที�ใชเ้ชื�อมความหมายของคาํพูดหรือประโยคและขาดการย ํ�าของเนื�อความ ซึ� งสิ�งเหล่านี� เป็น

ลกัษณะของบทความที�ผูเ้รียนจะไดพ้บในชีวิตจริงและช่วยให้ผูเ้รียนอ่านบทความไดเ้ขา้ใจง่ายขึ�น 

 ดงันั�นผูว้ิจยัเห็นว่าการใชเ้อกสารจริงเป็นสื�อการสอนมีความจาํเป็นต่อการเรียนภาษาเพื�อพฒันา

ให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจภาษาและสามารถสื�อภาษาในสถานการณ์จริงได้ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจอย่างไรก็ตามการนาํบทความ

หรือขอ้ความมาใช้ในการสอนอ่านไม่ควรดัดแปลงหรือทาํให้ง่ายลง เพราะทาํให้อ่านเขา้ใจยากขึ�น 
ผูว้ิจยัจึงไดน้าํเรื�องสั�นซึ� งเป็นสื�อการสอนประเภทเอกสารจริงประเภทหนึ�งซึ� งเป็นตวัแปรหลกัในการทาํ

วิจยัเชิงปฏิบติัการในครั� งนี�และไดก้รอบแนวคิดการวิจยัดงันี�  
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ภาพที� 1 : กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

 ประชากรคือ นกัศึกษาชั�นปีที� 1สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ ปีการศึกษาที� 2562 คณะ 

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย จาํนวนทั�งหมด 75 คน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดที� 1 Present Simple Tense 

ผา่น 

ชุดที�  2 Present Continuous Tense 

             Future Tense 

ชุดที� 3 Past Simple Tense 

ผา่น 

ผา่น 

ชุดที� 4 Parts of Speech 

ผา่น 

แบบทดสอบหลังการทดลองวิจยั 

แบบทดสอบก่อนการทดลองวจิัย 

วงจรที� 1 

ไม่ผา่น  

 

ชุดที� 1 Present Simple Tense ผา่น 

วงจรที� 2 

ไม่ผา่น 

 

 

ชุดที�  2 Present Continuous Tense 

             Future Tense 
 

วงจรที� 2 

22222222
ผา่น 

ไม่ผา่น  

 

ชุดที� 3 Past Simple Tense 
 

วงจรที� 2 

ผา่น 

แบบประเมินความพงึพอใจ 

ไม่ผา่น 
 

 

ชุดที� 4 Parts of Speech 
 

วงจรที� 2 

ผา่น 
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 กลุ่มเป้าหมายคือ นกัศึกษาชั�นปีที� 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ ปีการศึกษาที� 2562 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย จาํนวน 30 คนซึ� งคดัจากนักศึกษาที�ไดค้ะแนน

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 1 (English Grammar 1) ระหว่าง ��-59 คะแนน เมื�อ

สิ�นสุดภาคการศึกษาที� �/��62 

2. เครื�องมือวิจัย 

 ผูว้จิยัใชเ้ครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ดงันี�  

 2.1 ชุดการสอนที�ผูว้ิจัยสร้างขึ� น โดยพิจารณาจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการจากแหล่ง

ต่างๆ จาํนวน 4 ชุด ดงัรายละเอียดต่อไปนี�   

2.1.1 ชุดการสอนที� 1 เรื�อง Present Simple Tense 

 2.1.2 ชุดการสอนที� 2 เรื�อง Present Continuous Tense and Future Tense 

 2.1.3 ชุดการสอนที� 3เรื�อง Past Simple Tense 

 2.1.4 ชุดการสอนที� 4 เรื�อง Parts of Speech แบ่งเป็น 2 แผน ดงันี�  

  1) แผนที� 1 คาํนาม (noun) และคาํกริยา (verb) 

  2) แผนที� 2 คาํวิเศษณ์ (adjective) และคาํกริยาวิเศษณ์ (adverb) 

 2.2 ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิ� ก่อนและหลงัการทดลองจาํนวน � ชุดจาํนวน 40 ขอ้ 

 2.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ก่อนและหลงัการใชชุ้ดการสอน 

 2.4 แบบบันทึกการประเมินและสะท้อนผลรายบุคคลของนักศึกษา (Self-

reflection) ที�มีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 

 2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที� มีต่อชุดการสอนทักษะการใช้

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษขั�นพื�นฐานดว้ยเรื�องสั�น 

 ในขั�นตอนการสร้างเครื�องมือผูว้ิจัยสอบถามกลุ่มเป้าหมายถึงความต้องการจะพฒันา

ทกัษะการใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษพร้อมทั�งเสนอแนวทางการใช้เรื�องสั� นเป็นสื�อเอกสารจริงในการ

ทดลองวิจยั และสรุปได้ว่านกัศึกษาตอ้งการเนื�องจากเห็นว่ามีความสาํคญัต่อการเรียนในอนาคต เมื�อได้

ขอ้ตกลงผูว้จิยัทาํการหาขอ้มูลและไดเ้รียงลาํดบัความสาํคญัเพื�อสร้างเครื�องมือประเมิน ดงันี�  

  1. วิธีสร้างเครื�องมือและดาํเนินการสร้างชุดการสอน 

1.1 ศึกษาปัญหาจากข้อประเด็นในการประเมินการเรียนการสอน และคะแนน

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัศึกษาที�อยูร่ะหว่าง ��-59 คะแนน ในภาคการศึกษาที� �/�562 จาํนวน 30 

คนพบว่า ในส่วนของ Parts of Speech ได้คะแนน 0-5 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จํานวน 10 คน 
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รองลงมาคือส่วนของ Present Continuous Tense ไดค้ะแนน 0-6 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จาํนวน 9 

คนส่วนของ Past Simple Tense ไดค้ะแนน 0-7 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จาํนวน 6 คน และส่วนของ 

Present Simple Tense ไดค้ะแนน 0-6 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จาํนวน  5 คน 

�.� สร้างชุดการสอนการใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษจาํนวนทั�งหมด � ชุดใหญ่ 

1.3 นาํเรื�องสั�นที�ผูว้ิจยัเลือกไวจ้าํนวน 3 เรื�องให้ผูเ้ชี�ยวชาญชาวต่างประเทศเลือกและ

ตรวจสอบความครอบคลุมของไวยากรณ์ในเนื�อหาของเรื�องสั� นที�มีต่อชุดการสอนแต่ละชุดซึ� งไดเ้รื�อง

สั�นที�เหมาะสมจาํนวน 1 เรื�อง 

1.4 จดัทาํชุดการสอนใหค้รอบคลุมเนื�อหาที�ตอ้งการ หลงัจากนั�นนาํเสนอผูเ้ชี�ยวชาญ

ดา้นการสอนจาํนวน 3 ท่าน เพื�อตรวจสอบถึงความถูกตอ้งและทาํการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ  

�.� นาํชุดการสอนที�แกไ้ขเสนอผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อพจิารณาความสมบูรณ์และถูกตอ้ง  

1.6 จดัทาํชุดการสอนที�แกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ เพื�อนาํไปทดลองใชก้บักลุ่ม

ทดลอง จาํนวน 12 คนซึ� งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษที�ได้คะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนอยู่

ระหว่าง ��-59 คะแนนในรายวชิาไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารเพื�อหาคุณภาพของเครื�องมือ 

 2. วิธีสร้างขอ้สอบก่อนและหลงัการทดลองประกอบดว้ย � ส่วนซึ� งครอบคลุมแต่ละเรื�อง

ของชุดการสอนโดยการเลือกโครงสร้างทางไวยากรณ์ทั� ง 4 เรื�องที�ใช้ฝึกในชุดการสอนนาํมาทาํเป็น

ขอ้สอบฯทั�งหมดจาํนวน �� ขอ้ หลงัจากนั�นนาํเสนอให้ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการสอนทั�ง � ท่านตรวจสอบ

การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency: IOC) 

 3. วิธีสร้างแบบทดสอบวดัผลก่อนและหลงัการใช้ชุดการสอนเป็นเรื�องของไวยากรณ์

ภาษาองักฤษที�มีเนื�อหาครอบคลุมทุกหัวขอ้ของชุดการสอนเพื�อให้ไดเ้นื�อหาตรงกบัชุดการสอนแต่ละ

ชุดหลงัจากนั�นจึงนาํมาใชเ้ป็นแบบทดสอบ 

 4. วิธีสร้างแบบบนัทึกการประเมินและสะทอ้นผลรายบุคคลของนกัศึกษา ประกอบดว้ย 

 4.1 แบบบนัทึกการประเมินและสะทอ้นผลของนกัศึกษา (self-reflection) ราย 

บุคคลเป็นการสะทอ้นความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนใชวิ้ธีการวิเคราะห์สรุป

อุปนัย (analytic induction) เพื�อนําผลไปวิเคราะห์และนาํผลไปวางแผนในครั� งต่อไปโดยให้นักศึกษา

สะทอ้นความคดิเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรหลงัการฝึกในแต่ละชุดการสอน 

 4.� แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาที�มีต่อชุดการสอนทกัษะการใชไ้วยากรณ์

ภาษาองักฤษขั�นพื�นฐานด้วยเรื�องสั� น โดยให้ระดับความคิดเห็น � ระดบัคือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้
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และควรปรับปรุงตามวิธีการของ Likert scales (Likert,1970: 275) ซึ�งผูว้ิจยัเสนอใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบ

ความถูกตอ้งเหมาะสม 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั� งนี� ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้และเกบ็ขอ้มูล 

ที�มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา �562 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – มกราคม 

2563 รวมระยะเวลาในการทดลองวิจัยทั� งสิ�น 3 เดือน เนื�องด้วยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 

Research) โดยออกแบบเป็นประเภท One-group Pretest – Posttest Design โดยก่อนปฏิบติัการจะตอ้ง

ทาํการทดสอบก่อนเรียน (O1) และหลงัเรียน (O2) ของทุกวงจร หลงัจากนั�นจึงใชชุ้ดการสอน (X) เพื�อ

ปฏิบติัการในวงจรที� � ในการเรียนการสอนแต่ละชุดใชเ้วลารวม 12 ชั�วโมงแบ่งเป็นการจดัการเรียนการ

สอนตามแผน 2 คาบ ฝึกรวมกนั � คาบ ต่อหนึ�งสัปดาห์รวม 2 สัปดาห์ๆละ 2 ครั� ง โดยจดัการเรียนการ

สอนนอกเวลาเรียน หลังจากที�กลุ่มเป้าหมายทําการเรียนในวงจรที��เสร็จสิ�นจะทําการคัดเลือก

กลุ่มเป้าหมายที�มีระดบัผลคะแนนการทาํแบบฝึกหัดในระดบั ตํ�ากว่ากึ�งหนึ� งของระดบัคะแนนทั�งหมด 

มาทาํการเรียนการสอนอีกครั� งในวงจรที� � (retreat)โดยดาํเนินการตามขั�นตอนดงันี�   

นกัศึกษาทาํการทดสอบโดยใชข้อ้สอบวดัผลสัมฤทธิ� ก่อนการทดลองจาํนวน 40  

ขอ้ และก่อนการเรียนการสอน 3 วนัของทุกปฏิบตัิการ ผูว้ิจยัจะมอบหมายให้อ่านเรื�องสั�น Who Moved 

My Cheese โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆละ 5 คน พร้อมทั�งให้หาประโยคที�มีโครงสร้างตามเนื�อหาในแต่ละชุด

การสอนโดยให้หาให้ไดม้ากที�สุดในแต่ละ chapter จากนั�นใช้ชุดการสอนแต่ละชุดในวงจรที� 1โดยใช้

เครื� องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดังนี� แบบทดสอบก่อนเรียนและวดัผลสัมฤทธิ� หลงัเรียนชุดการสอน

และแบบบนัทึกการประเมินและสะทอ้นผลรายบุคคลหลงัการเรียนการสอนในแต่ละชุด หลงัจากนั�น

ผูว้ิจัยจะปรับปรุงแผนปฏิบัติการเรียนการสอนแต่ชุดของวงจรที�  �โดยนํามาวิเคราะห์ วิจารณ์กับ

นกัศึกษาที�ไม่ผา่นวงจรที� 1 ถึงขอ้ที�ควรปรับปรุงแกไ้ขเพื�อใชใ้นวงจรที� � ต่อไป 

เมื�อการเรียนการสอนครบทุกวงจร ผูว้ิจยัให้นกัศึกษาทาํขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิ� หลงัการทดลอง จาํนวน 

�� ขอ้ ทาํแบบประเมินความพึงพอใจที�มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยนําคะแนนที�ได้ไป

วิเคราะห์และแปรผลทางสถิติต่อไป 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การดาํเนินการวิจยัในครั� งนี�   ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณ และ 

เชิงคุณภาพโดยนาํผลสะทอ้นจากการรูปแบบการเรียนการสอนมาร่วมวิเคราะห์ และอภิปรายสรุปเป็น

ผลงานวจิยัเพื�อแสดงใหเ้ห็นแนวทางหรือรูปแบบการปฏิบตัิที�มีประสิทธิภาพ ดงันี�   
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 �.� การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

 ขั�นตอนที� � จาํแนกขอ้มูล (classification) จากแบบบนัทึกการประเมินและ 

สะทอ้นผลของนกัศึกษารายบุคคล 

  ขั�นตอนที� � เชื�อมโยงขอ้มูลใหเ้ขา้กนัโดยอาศยัลกัษณะความเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ ์

กนัของดชันีคาํหรือขอ้ความแต่ละดชันี  

  ขั�นตอนที� � การสร้างบทสรุปและพิสูจน์บทสรุปโดยวธีิการวิเคราะห์สรุป 

อุปนัย (analytic induction) ซึ� งผ่านการกาํจัดขอ้มูลบางส่วนออกไปและเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื�อความ

ครบถ้วนของข้อสรุป วิเคราะห์ข้อมูลบทสรุปจึงมีลักษณะเป็นชุดของคาํบรรยายอธิบายเกี�ยวกับ

ปรากฏการณ์ที�เป็นขอ้เท็จจริงซึ�งคน้พบ  

 �.� การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณผูวิ้จยัใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปโดยการหาร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD) พิสัย 

(Range) และ t-test (Dependent)   

 

ผลการวจิัย 

 ผลสรุปจากการวิจยัพบว่านักศึกษาชั�นปีที� 1สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เลย มีผลการพฒันาทกัษะการใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษขั�นพื�นฐานสรุปเป็นขอ้มูลทางสถิติได ้2 ส่วน 

ดงัต่อไปนี�  

ส่วนที� 1  

ผลสัมฤทธิ� ทางการทดสอบหลงัการทดลองของทุกชุดสูงกว่าก่อนการทดลองโดย 

มีค่าSig.(2 tailed) ที�ระดบั .��และกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติ = 0.01 

ผลสัมฤทธิ� ทางการทดสอบหลงัการใชชุ้ดการสอนของแต่ละชุดสูงกว่าก่อนเรียน 

โดยมีค่าSig.(2 tailed) ที�ระดบั .��และกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติ = 0.01 
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ส่วนที� 2  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพของแบบบนัทึกการประเมินและสะทอ้นผล 

รายบุคคลของนักศึกษาต่อความพึงพอใจในรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาสะทอ้น

ความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อกัษรหลังการเรียนในแต่ละชุดการสอนพบว่า มีข้อดีมากกว่าขอ้ควร

ปรับปรุง 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณของตารางประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที�มีต่อชุดการ

สอนทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั�นพื�นฐานด้วยเรื� องสั� นอยู่ในระดับ มากที� สุด มีค่าเฉลี�ย

เท่ากบั �.�� คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั�นพื�นฐานด้วยเรื� องสั� นโดยใช้

ปฏิบัติการของเคมมิสและแมคทาคการ์ด (Kemmis and Mc Taggart, 1988) ซึ� งทาํให้นักศึกษามีการ

พฒันาอยา่งต่อเนื�องโดยเฉพาะนกัศึกษาที�ตอ้งเขา้สู่วงจรที� �มีผลการเรียนที�สูงขึ�น 

 

อภปิรายผล 

จากการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิ� แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนของทุกชุดการสอนต่างกนัโดยมี

ค่า Sig.(2 tailed) ที� ระดบั .�� และกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติ = 0.01ดงันี�  

ผลชุดการสอนที� 1 วงจรที�  1 เรื� อง Present Simple Tense พบว่านักศึกษามีผลคะแนนอยู่ใน

เกณฑ์มากกว่ากึ�งหนึ� งจาํนวน 25 คน จากทั�งหมด30 คนและมีนกัศึกษาที�ตอ้งเขา้รับการปฏิบติัการเรียน

ซํ�าในวงจรที� � จาํนวน � คนทั�งนี� พบผลการวิเคราะห์แบบบนัทึกการประเมินและสะทอ้นผลรายบุคคล

ของนักศึกษาวงจรที�  2  พบข้อดีในประเด็นด้านความรู้ความเข้าใจและการจัดการเรียนการสอน 

เช่นเดียวกบัวงจรที� 1 ขอ้ดีที�พบเพิ�มจากการสะท้อนของนักศึกษาคือ “เรื� องสั�นสนุกดี อยากอ่านต่อ” 

“ภาษาอ่านง่าย” ส่วนขอ้ที�ตอ้งปรับปรุงเพิ�มเติมจากวงจรที� 1 พบว่า “เวลาทาํแบบฝึกหดันอ้ยไป” 

 ผลชุดการสอนที� 2 วงจรที� 1 เรื�อง Present Continuous Tense พบว่า นักศึกษามีผลคะแนนอยู่

ในเกณฑ์มากกว่ากึ�งหนึ� งจาํนวน 20 คน และมีนักศึกษาที�ตอ้งเขา้รับการปฏิบติัการเรียนซํ� าในวงจรที� � 

จาํนวน �� คน ส่วนผลการวิเคราะห์แบบบนัทึกการประเมินและสะทอ้นผลรายบุคคลของนักศึกษา

วงจรที� 2พบขอ้ดีในประเด็นดา้นการจดัการเรียนการสอน ขอ้ดีที�พบเพิ�มจากการสะทอ้นของนกัศึกษา

คือ “แปลกใหม่ เนื� อเรื� องกระชับ” ส่วนข้อที�ต้องปรับปรุงเพิ�มเติมจากวงจรที�  1 พบว่า “อยากให้มี

ประโยคตวัอยา่งมากกวา่นี� ”“อยากใหเ้พิ�มเวลาในการเรียน” 
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ผลชุดการสอนที�  3 วงจรที�  1 เรื� อง Past Simple Tense พบว่า นักศึกษามีผลคะแนนอยู่ใน

เกณฑ์มากกว่ากึ�งหนึ� งจาํนวน 23 คน และมีนักศึกษาที�ตอ้งเขา้รับการปฏิบัติการเรียนซํ� าในวงจรที� � 

จาํนวน 7คน ส่วนผลการวิเคราะห์แบบบนัทึกการประเมินและสะทอ้นผลรายบุคคลของนักศึกษาวงจร

ที� 2  พบขอ้ดีคือ “ไดฝึ้กการผนั verb ช่องที� 2 และ 3 เพิ�มขึ�น” “ ได้รู้จกัการออกเสียง verb ที�ถูกตอ้ง” “มี

ความเข้าใจในการใช้ช่อง 2 และ 3 มากขึ�น” ส่วนขอ้ที�ตอ้งปรับปรุงที�พบเพิ�มเติมจากวงจรที� 1 พบว่า 

“นกัศึกษาอยากใหเ้พิ�มเวลาในการฝึกสาํหรับคนที�ไม่ผา่นให้มากขึ�น” 

ผลชุดการสอนที� 4 วงจรที� 1 เรื�อง Parts of Speech แผนที� 1 พบว่า นกัศึกษามีผลคะแนนอยูใ่น

เกณฑ์มากกว่ากึ�งหนึ� งทุกคน ในส่วนของแผนที� 2 นักศึกษามีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์มากกว่ากึ�งหนึ� ง

จาํนวน 20 คน และมีนักศึกษาที�ตอ้งเขา้รับการปฏิบติัการเรียนซํ� าในวงจรที� � จาํนวน 10 คน ส่วนผล

การวิเคราะห์แบบบนัทึกการประเมินและสะทอ้นผลรายบุคคลของนกัศึกษาวงจรที� 2  พบขอ้ดีคือ“รู้สึก

ดีที�ไดเ้รียนรู้ฝึกฝนเฉพาะคนที�ได้คะแนนเท่ากนั”“ไดรู้้จกัคาํศพัท์มากขึ�นจากเรื� องสั� น” “น่าจะนาํคาํที�

เรียนไปต่อไดใ้นวิชาการเขียน” ส่วนขอ้ที�ตอ้งปรับปรุงนอกเหนือจากที�พบในวงจรที� 1 พบว่า“นกัศึกษา

อยากใหมี้การทดลองนานกว่าเดิม”“น่าจะมีเรื�องอื�นๆทาํเพิ�มในการเรียน” 

 จากผลการวิจยัพบว่า นักศึกษามีความกระตือรือร้นที�จะเรียนภาษาองักฤษที�มีวิธีการสอนที�

แตกต่างจากเดิม การใชสื้�อการสอนมีความสาํคญัต่อการเรียนภาษาองักฤษถึงแมว้่าสื�อจะมีความยากและ

ตอ้งใชท้กัษะดา้นอื�นมาประกอบการสอน นักศึกษามีความสนุก เพลิดเพลินกบัสื�อประเภทเอกสารจริง 

เนื�องจากได้เรียนรู้ประสบการณ์แปลกใหม่ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของWilkins (1976) เกี�ยวกบัการนาํ

เอกสารจริงมาใชใ้นการเรียนการสอนภาษาว่า เป็นเรื�องจาํเป็นเพราะเป็นโอกาสเดียวที�จะทาํให้ผูเ้รียน

ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างภาษาที�สมบูรณ์แบบในชั�นเรียนและภาษาที�เจ้าของภาษาใชอ้ยู่จริง 

เพื�อพฒันาให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจภาษาในลกัษณะต่างๆได ้เอกสารจริงจึงเป็นตวัเชื�อมช่องว่างระหว่าง

ความรู้ในชั�นเรียน และความสามารถที�จะสื�อภาษาในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั� งยงั

สอดคลอ้งกบัลี Lee (1995) ที�ว่าเอกสารจริงเป็นสิ�งจูงใจน่าสนใจและเป็นประโยชน์ เนื�องจากมีความ

ทนัสมัยเหมาะสมกับเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตจริง ถึงแม้ว่าจะใช้ภาษา โครงสร้างและ

คาํศพัทจ์ะยากกว่าสื�อที�สร้างขึ�นเพื�อการสอน และ Johnson (1984) กล่าวว่า การนาํเอกสารจริงมาสอน

ในชั�นเรียนภาษาสามารถจะแกปั้ญหาดา้นความซบัซอ้นของไวยากรณ์และความหมายได ้

 นอกจากนี� การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจัยเชิงปฏิบติัการตามแนวคิดของKemmis and Mc.Taggart 

(1988:8) ที� เน้นกิจกรรมกลุ่มและผูส้อนต้องเป็นผูท้าํวิจัยด้วยตนเองเพื�อดูผลการเปลี�ยนแปลง ซึ� งมี

ลกัษณะมีลกัษณะเป็นเกลียว (spiral) ประกอบดว้ยขั�นวางแผน (plan) ขั�นปฏิบติัการ (act) ขั�นสังเกตการณ์ 



   

 657 

(observe) และขั�นสะทอ้นจากสิ�งที�พบเห็นจากการสังเกต (reflect) โดยทั�ง � ขั�นตอนของการปฏิบติัการ

เรียกวา่ � วงจรซึ� งผูว้ิจยัเห็นวา่เป็นวิธีที�เหมาะสมสาํหรับการเรียนภาษาองักฤษเป็นอยา่งยิ�ง 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ผูว้ิจยัพบว่าการวิจยัเชิงปฏิบติัการในครั� งนี�ทาํให้ผลพฒันาทกัษะการใชไ้วยากรณ์ขั�นพื�นฐาน

ด้วยเรื�องสั� นทาํให้นักศึกษามีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนไวยากรณ์มากขึ�นเนื�องจากการใช้

เรื� องสั� นที�เขา้ใจง่าย มีตัวอย่างโครงสร้างประโยคที�ได้จากการอ่านสามารถทาํให้จําง่าย เข้าใจง่าย 

นอกจากนี� ยงักระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดการอยากอ่านวรรณกรรมภาษาองักฤษมากขึ�นรวมทั� งการจัดการ

เรียนรู้แบบการปฏิบตัิการซํ� าในวงจรที� � เปิดโอกาสให้นกัศึกษารับการอธิบายเพิ�มขึ�นและไดป้รับปรุง

วิธีการสอนตามที�นกัศึกษาตอ้งการ ไดฝึ้กฝนมากขึ�นผูว้ิจยัจึงไดข้อ้เสนอแนะดงันี�   

 1. ผูส้อนจะตอ้งวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีลาํดับขั�นตอน เพราะเป็น

ผลการวิจัยจะเป็นลาํดับต่อเนื�องกนั และควรมีการบนัทึกการประเมินและสะทอ้นผลรายบุคคลอย่าง

ชดัเจน 

 2. ในการแบ่งกลุ่มเพื�อหาตวัอย่างประโยคหรือคาํต่างๆ ผูส้อนควรดูแลกาํชบัอย่างดี 

เนื�องจากมีบางคนที�ไม่ทาํมาล่วงหนา้ 

 3. ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการควรเพิ�มเวลาในการทําการฝึกหรือแบบฝึกให้มากขึ� น 

เนื�องจากในช่วงแรกผูว้ิจยัไดก้าํหนดระยะเวลาในการทาํวิจยั 5 เดือนแต่มีผลกระทบเรื�อง โควิด 19 ทาํ

ใหก้ารวจิยัตอ้งลดเวลาลง 

 

 ขอ้เสนอแนะเพื�อการศึกษาวิจยัครั� งต่อไป 

 1. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (classroom action research) เพื�อพัฒนาผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนที�เกี�ยวขอ้งในทกัษะทางภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศ 

 2. ควรทําวิจัยติดตามผลการพัฒนาโดยเจาะจงทักษะด้านใดด้านหนึ� ง เพื�อไม่ให้

ขอบเขตงานวจิยักวา้งเกินไป 
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การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตรตามแนวเสริมตอการเรียนรู (Scaffolding) 

 เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห เร่ือง ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 

สําหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

Development of a Science Teaching Model in accordance with the 

Enhancement of Learning (Scaffolding) to Promote Analytical Thinking Skills on 

Life and the Environment for Grade 6 Students 
 

วาสนา  โสมกูล1 

Wassana Somkul 
1Nawassana480@gmail.com 

  

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั� งมีวตัถุประสงค์  1) เพื�อศึกษาข้อมูลพื�นฐานในการพฒันารูปแบบการสอน

วิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 2) เพื�อสร้างรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตาม

แนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 3) เพื�อทดลองรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการ

เรียนรู้ (Scaffolding) 4) เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน

วิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ เรื�อง ชีวิตกบั

สิ�งแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โดยมีกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ครูผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 7 คน 

ผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน � คน นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � จาํนวน 43 คน และกลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียน

ชั�นประถมศึกษาปีที� �/2 โรงเรียนเทศบาล � “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ภาค

เรียนที� � ปีการศึกษา ��62 จาํนวน 36 คน สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลี�ย  ส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การทดสอบค่า t – test 

Independent และ t – test dependent และการวิเคราะห์เนื�อหา ผลการวิจยัพบว่า  1)ผลการศึกษา

ขอ้มูลพื�นฐานในการพฒันารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

พบว่า ความตอ้งการในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื�อ

ส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก การสัมภาษณ์สรุปได้ว่า กระบวนการจดัการ

เรียนรู้ เพื�อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ มีความสาํคญัต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ครู
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พฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียน โดยใช้วิธีสอนที�เน้นการตั� งคาํถาม ทาํแบบฝึกตามระดับ

ความสามารถของนักเรียน ฝึกคิดวิเคราะห์ ให้นกัเรียนคน้ควา้หาความรู้ตามที�ครูเป็นผูเ้ตรียมขอ้มูลให้

นกัเรียนบูรณาการความรู้ผา่นการสร้างชิ�นงาน โดยครูช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างมี

ระบบ ซึ� งการช่วยเหลือจะค่อยๆ ลดลงในขณะที�เรียนค่อยๆ เพิ�มความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย

ตนเอง จนกระทั�งผู ้เรียนสามารถรับผิดชอบหรือทํางานนั� นได้ด้วยตนเอง  2)รูปแบบการสอน

วิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) มีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ ด้านหลกัการ ด้าน

วัตถุประสงค์ ด้านกระบวนการ  (มี 4 ขั�นคือ ขั�นสร้างแรงจูงใจ ขั�นช่วยเหลือแนะนํา ขั�นสะท้อน

ความคิด ขั�นตรวจสอบความรู้) ดา้นระบบสังคม ดา้นระบบสนับสนุน ความเหมาะสมของคู่มือการใช้

รูปแบบ และความเหมาะสมของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด  3)ผลการ

ทดลองรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) พบว่า 1) ประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการสอนวทิยาศาสตร์มีคา่ 83.92/83.26  สูงกว่าเกณฑ ์80/80 ที�ตั�งไว ้2) นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�

ระดบั .05 3) นกัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อน

เรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และ �) ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ

การสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

คําสําคัญ: รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์, เสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding), ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
 

Abstract  

 Abstract The objective of this research was 1) to study the basic information for the 

development of science teaching models according to the supplementary learning concept 

Scaffolding) 2 students) to create a science teaching model based on the concept of learning.  

(Scaffolding) 3) to experiment with a science teaching model based on the concept of learning.  

(Scaffolding) 4) to study student satisfaction towards learning with a science teaching model 

following a supplemental approach to learning.  (Scaffolding) to promote analytical thinking skills on 

life and environment of Grade 6 students with a group of informants comprising 7 highly qualified 

teachers, 5 experts, and Grade 6 students at Municipality 1 School "Buri  Rat Darun Witthaya "under 

the Buriram Municipality for the first semester of the academic year 2018, total 43 people, and the 
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sample group was Grade 6/2 students at Tessaban 1 School" Burirat Darunwitthaya "under Buriram 

Municipality for the first semester of academic year 2019, 36 students.Bottom of Form 
 

 The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 

performance evaluation of the learning management model, t test Independent was t-test dependent, 

and content analysis. The results of the research were as follows: 1)The results of the study were to 

study the basic information for the development of a science teaching model according to the 

supplemental approach to learning.  (Scaffolding) found that the need for science learning 

management in line with the learning curve. (Scaffolding) to promote overall analytical thinking 

skills at a high level. Interview concluded that the learning management process to promote critical 

thinking skills is important to the management of science teaching. Teachers develop critical thinking 

skills for students.  Using a teaching method that focuses on questioning, practice exercises according 

to the skill level of the students, and critically thinking, students researching knowledge as the teacher 

provides information for students to integrate their knowledge through the creation of work by the 

teacher assisted.  Systematically supports learners' learning, where assistance is gradually reduced 

while students gradually increase their ability to perform on their own until the learner is able to take 

responsibility or do the work on their own. 2)The teaching model of science according to the concept 

of learning supplementation (Scaffolding) to promote critical thinking skills of life and environment 

in Grade 6 students has five components: Principle, Objective component, Process component (there 

are 4 stages: Motivation, Help, Guidance, Reflection, and Scaffolding).  The components of the social 

system, the supporting system elements, the suitability of the model manual and the suitability of the 

science teaching style as a whole were at the highest level. 3)The results of the science teaching 

model experiment according to the supplementary learning approach. It was found that 1) The 

efficiency of the science teaching model was 83.92 / 83.26 higher than the set 80/80 criteria.  2) The 

academic achievement after learning with the science teaching model was significantly higher than 

the pre-school level.  05  3) The students had analytical thinking skills after studying with the 

teaching model of science significantly higher than before studying at the.  054)The satisfaction of the 
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students towards learning with the science teaching model according to the learning supplementary 

approach.  (Scaffolding)  overall at a high level. 
 

Keywords: development of a science teaching model , Scaffolding to analytical thinking skills  

 

บทนํา   

         เทคนิคนั�งร้านเสริมเรียนรู้ (Scaffolding) มีพื�นฐานมาจากทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

(Constructivism) ของไวกอสกี (Vygotsky, 1978) นกัจิตวิทยาชาวรัสเซียที�ทาํการศึกษาพฒันาการทาง

เชาวน์ปัญญา โดยวิธีการนี� เห็นว่าเด็กจะสามารถพฒันาความสามารถทางสติปัญญาไดโ้ดยผา่นการ

ปฏิสัมพนัธ์ ซึ�งจะเนน้บทบาทเชิงปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนในลกัษณะการช่วยเหลือตามสภาพ

ปัญหาที�เป็นอยูใ่นขณะนั�นดว้ยวิธีการต่างๆ เพื�อให้ผูเ้รียนสามารถแกปั้ญหานั�นดว้ยตนเองในที�สุด (ทิศ

นา แขมมณี, 2557) แนวคิดของไวกอสกี (Vygotsky, 1987) สร้างขึ�นเพื�อทาํความเขา้ใจกระบวนการทาง

เชาวปั์ญญาผา่นการปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม (Interaction) โดยเชื�อว่าในช่วงวยัเด็กพฒันาทางดา้น

สติปัญญาของมนุษยเ์กิดการจากการที�เด็กทุกคนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้�นก่อน โดยเฉพาะกบัคนใน

ครอบครัว ไดแ้ก่ พ่อ แม่ พี� หรือคนเลี�ยงดู และเมื�อเด็กเริ�มเขา้สู่ระบบโรงเรียนจะเกิดการปฏิสัมพนัธ์กบั

ผูส้อน และเพื�อนร่วมชั�นเรียนผา่นสื�อกลางของการเรียนรู้ คือ ภาษาที�ใชใ้นการสื�อสาร พฒันาการทาง

เชาวปั์ญญาจึงเริ�มตน้ขึ�นจากการสื�อสารดว้ยภาษา ผา่นกระบวนการภายในเกี�ยวกบัความเขา้ใจของ

ผูเ้รียน และผูส้อนจะสามารถประเมินผูเ้รียนไดจ้ากการโตต้อบกลบั  การคิดวิเคราะห์ (Analytical 

thinking) เป็นพื�นฐานของการคดิลกัษณะอื�นๆ เช่น การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical thinking) การ

คิดเพื�อตดัสินใจ (Decision making) การคิดแกปั้ญหา(Problem solving) และการคิดสร้างสรรค ์

(Creative thinking) การคิดวิเคราะห์ช่วยให้เราเขา้ใจ หลกัการวิเคราะห์และนาํไปใชวิ้เคราะห์ทุกๆ 

สถานการณ์ที�เกิดขึ�นในชีวิต สามารถอ่านสิ�งต่างๆ ที�เกิดขึ�นรอบตวัไดอ้ยา่งทะลุปรุโปร่ง ช่วยในการ

ดาํเนินชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถนาํหลกัแนวคดิวิธีการไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ที� อนัจะ

เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมต่อไปในอนาคต (เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ� , 2553) จากเหตุผล

ดงักล่าวจึงกาํหนดหลกัการของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

เพื�อส่งเสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์ เรื�อง ชีวิตกบัสิ�งแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ขึ�น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย   

 1. เพื�อศึกษาขอ้มูลพื�นฐานในการพฒันารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อ 

การเรียนรู้ (Scaffolding) 

 2. เพื�อสร้างรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)  

 3. เพื�อทดลองรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)  

โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะดงันี�   3.1 เพื�อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริม

ต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 3.2 เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงั

เรียน ดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)  3.3 เพื�อเปรียบเทียบ

ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนว

เสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)  

 4. เพื�อศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์

ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์  

 

สมมติฐานของการวจิัย 

     1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ 

(Scaffolding) เป็นไปตามเกณฑ ์80/80  2)ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียน ที�เรียนดว้ยรูปแบบการ

สอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3)ทกัษะการคดิ

วิเคราะห์ของนกัเรียน ที�เรียนดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  4)ความพงึพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอน

วิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) อยูใ่นระดบัมาก 

 

คาํถามของการวจัิย 

               1. ขอ้มูลพื�นฐานในการพฒันารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ 

(Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์ เรื�อง ชีวติกบัสิ�งแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั�น 

ประถมศึกษาปีที� 6 เป็นอยา่งไร 

                2. รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื�อส่งเสริม 

ทกัษะการคิดวิเคราะห์ เรื�อง ชีวิตกบัสิ�งแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 มีองคป์ระกอบ 

อะไรบา้ง 
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                3. การทดลองรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

เพื�อส่งเสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์ เรื�อง ชีวิตกบัสิ�งแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 

                       3.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ 

(Scaffolding) เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 หรือไม่ 

                         3.2 ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียน ที�เรียนดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตาม

แนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

                        3.3 ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนที�เรียนดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตาม 

แนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

                    4. ความพงึพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนว

เสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) อยูใ่นระดบัใด 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย   

 ขั�นตอนที� 1 การศึกษาขอ้มูลพื�นฐานในการพฒันารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตาม 

แนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์ เรื�อง ชีวติกบั 

สิ�งแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 มีขอบเขตดงันี�  

      1. ขอบเขตดา้นเนื�อหา 

          1.1 การสังเคราะห์เอกสาร แนวคดิ ทฤษฏี งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างรูปแบบ 

การสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์ 

                        1.2 การศึกษาความคิดเห็นเรื�องความตอ้งการในการพฒันารูปแบบการสอน 

วิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

                        1.3 การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางในการพฒันารูปแบบการสอน 

วิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2.1 ประชากร ไดแ้ก่ 

                               2.1.1 นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” 

สงักดัเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 219 คน 

                               2.1.2 ผูท้รงคุณวุฒิที�มีความรู้และประสบการณ์ ความสามารถเกี�ยวกบั 

การจดัการสอนวิทยาศาสตร์ ที�มีประสบการณ์ในการสอนวทิยาศาสตร์ ไม่ตํ�ากว่า 20 ปี 
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              2.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

                              2.2.1 นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” 

สงักดัเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2561 ใชต้ารางของ เครจซี� และมอร์แกน (Krejcie 

& Morgan, 1970) ซึ�งไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 140 คน โดยผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple 

random sampling) โดยการจบัสลาก เพื�อเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม 

                            2.2.2 ผูท้รงคุณวุฒิที�มีความรู้และประสบการณ์ มีความสามารถเกี�ยวกบัการจดัการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการสอนวิทยาศาสตร์ ไม่ตํ�ากว่า 15 ปีจาํนวน7คน 

ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 3. ตวัแปรที�ศึกษา 

                         3.1 องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื�อส่งเสริมทกัษะ 

การคิดวเิคราะห์ 

            3.2 สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้เพื�อส่งเสริมทกัษะ 

การคิดวเิคราะห์และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ของนกัเรียน 

                         3.3 แนวทางการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื�อส่งเสริมทกัษะ 

การคิดวเิคราะห์และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 

                    4. เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

           1. แบบสอบถามความตอ้งการในการพฒันารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริม

ต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ จานวน 20 ขอ้ 

                         2. แบบสมัภาษณ์ สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการในการพฒันารูปแบบการสอน

วิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

     5. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

           การเก็บรวบรวมขอ้มูลขั�นการศึกษาขอ้มูลพื�นฐาน (Research : R1) ผูว้ิจยัดาํเนินการดงันี�  

1. การเกบ็ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเกบ็แบบสอบถาม โดยการทาํบนัทึก

ขอ้ความเพื�อขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็ขอ้มูลเพื�อทาํการวิจยันาํเสนอผูอ้าํนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1“บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สงักดัเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์แลว้ดาํเนินการเกบ็รวบรวม

แบบสอบถามจากนกัเรียน เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้ตามแนวเสริมต่อการ

เรียนรู้ (Scaffolding) จาํนวน 140 คน เพื�อนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
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2. การเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์ ซึ�งเป็นเทคนิคการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยสนทนาซกัถามอยา่งมีจุดมุ่งหมาย เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ชดัเจนในเรื�อง

ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที�ตอ้งการศึกษาเกี�ยวกบัรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริม

ต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ กบัผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 7 คนโดยผูวิ้จยั

บนัทึกขอ้มูลลงในแบบสัมภาษณ์และบนัทึกการสัมภาษณ์ เพื�อนาํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาเป็นขอ้มูล

พื�นฐานในการสร้างรูปแบบ การวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์ ใชห้ลกัวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสามเส้า 

(Triangulate) คือผูว้ิจยับนัทึกขอ้มูลสาํคญัจากการสนทนาลงในแบบบนัทึกขอ้มูล พร้อมทั�งทาํการ

วิเคราะห์ขอ้มูลไปพร้อมกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยูต่ลอดเวลา กล่าวคือผูว้ิจยัตอ้งวิเคราะห์และตีความ

ขอ้มูลที�ไดต้ลอดเวลา ขณะปฏิบตัิภาคสนามมีการตรวจสอบความเหมาะสมของการสนทนา โดยเมื�อจบ

แต่ละประเด็นคาํถาม ผูว้จิยัจะอ่านบทสรุปการสนทนาเพื�อให้ผูใ้ห้ขอ้มูลยนืยนัความเหมาะสมอีกครั� ง

หนึ� ง โดยการใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ กนั เพื�อรวบรวมขอ้มูลเรื�องเดียวกนัโดยใชห้ลกัวิเคราะห์

ขอ้มูลแบบสามเส้า(Triangulate) คือ ตอ้งเป็นขอ้มูลที�สอดคลอ้งกนั เพื�อให้ผลการวิเคราะห์มีความ

น่าเชื�อถือ การวิเคราะห์ขอ้มูลสรุปไดว้า่จะดาํเนินการ 3 ประการ คือ การจดัประเภทขอ้มูล (Category) 

การตีความ (Interpretation) และการสรุปความ (Summary) 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

   1. การหาคุณภาพของเครื�องมือ โดยใชผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้ง

ของประเด็นตามความเที�ยงตรงตามดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างขอ้คาํถามกบัจุดประสงคท์ี�

ตอ้งการวดั พจิารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตั�งแต่ .50 ขึ�นไป เป็นเกณฑ์ตดัสินว่าแบบสอบถาม

ขอ้นั�นมีความเหมาะสม/สอดคลอ้งสามารถนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

(มาเรียม นิลพนัธุ์, 2553) พบว่า แบบสอบถามมีคา่ดชันีความสอดคลอ้ง .60 – 1.00 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยดาํเนินการวิเคราะห์

ขอ้มูลค่าสถิติพื�นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากความ

ตอ้งการในการพฒันารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

3. วิเคราะห์ขอ้มูลที�ไดรั้บจากการสัมภาษณ์ โดยการนาํคาํตอบที�ไดรั้บจากการตอบ 

ของผูท้รงคุณวุฒิแต่ละคน นาํมาสงัเคราะห์ขอ้มูลเพื�อหาขอ้สรุปขอ้มูลสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความ

ตอ้งการในการพฒันารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) โดย

วิธีการวิเคราะห์เนื�อหา (Content analysis)และการสร้างขอ้สรุป 
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   ขั�นตอนที� 2 การสร้างรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ 

(Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์ เรื�อง ชีวติกบัสิ�งแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั�น 

ประถมศึกษาปีที� 6  1)ขอบเขตดา้นเนื�อหา (1.1) การร่างและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการ

สอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) (1.2) การร่างและตรวจสอบความเหมาะสม

ของคู่มือการใชรู้ปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) (1.3) การหา

ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding 

                 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

                    2.1 ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณ

วิทยา” สงักดัเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 219 คน 

จาํนวน 5 หอ้งเรียน 

                   2.2  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรี 

ราษฎร์ดรุณวิทยา” สงักดัเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 3 กลุ่ม ดงันี�  

                            2.2.1 นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สงักดั

เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 3 คน โดยผูว้ิจยัไดใ้ช ้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยการจบัสลาก เพื�อทาํ 

การทดลองแบบรายบุคคล 

                            2.2.2 นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สงักดั

เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 10 คน โดยผูว้ิจยัไดใ้ช ้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยการจบัสลาก เพื�อทาํ 

การทดลองแบบกลุ่มเล็ก 

                           2.2.3 นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สงักดั

เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 30 คน โดยผูว้ิจยัไดใ้ช ้

วิธีการสุ่มตวัอยา่ง โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยการจบัสลาก เพื�อทาํ 

การทดลองแบบภาคสนาม 

                    3. ตวัแปรที�ศึกษา (3.1) ความเหมาะสมของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อ

การเรียนรู้(Scaffolding) ( 3.2) ความเหมาะสมของคู่มือการใชรู้ปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนว

เสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ( 3.3) ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริม

ต่อการเรียนรู้(Scaffolding) 
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 4. เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล (4.1) รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนว

เสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ เรื�อง ชีวติกบัสิ�งแวดลอ้ม สาํหรับ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 (4.2) คู่มือการใชรู้ปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการ

เรียนรู้ (Scaffolding) (4.3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน เป็นขอ้สอบแบบปรนยั ชนิด

เลือกตอบ 4ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้  (4.4)แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ 6 เป็นแบบปรนยั ชนิด

เลือกตอบ 4 ตวัเลือกจาํนวน 30 ขอ้ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในขั�นการวิจยัระยะที� 2 การพฒันา (Development : D1) 

ผูว้ิจยัดาํเนินการ ดงันี�  

 1. การเกบ็ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัใชวิ้ธีการเกบ็แบบสอบถาม โดยการทาํหนงัสือ 

ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลเพื�อการวิจยัไปยงัผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อให้ประเมินความเหมาะสม 

และความเหมาะสมของร่างรูปแบบ ประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใชรู้ปแบบนาํเครื�องมือไปใช้

กบักลุ่มตวัอยา่งเพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการทดลองใช ้3 ครั� ง กบันกัเรียนแบบรายบุคคล แบบกลุ่ม

เล็ก และแบบภาคสนาม เพื�อหาประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 

2. การเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์และสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฏี 

และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบ โดยการกาํหนดกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบ 

กาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ ออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยกาํหนดเนื�อหา วิธีการจดัการเรียนรู้สื�อ

การสอน เครื�องมือและวิธีการวดัและประเมินผล ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ในวิชา 

วิทยาศาสตร์ และออกแบบใบความรู้และใบกิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

    วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปการวิเคราะห์ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ 

โดยดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดงันี�  

1. หาค่าสถิติพื�นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลที�ไดรั้บจากการเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยผูวิ้จยัใชว้ิธีการ

วิเคราะห์และสงัเคราะห์แนวคดิทฤษฏีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบ 
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             ขั�นตอนที� 3 การทดลองรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ 

(Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์ เรื�อง ชีวติกบัสิ�งแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั�น 

ประถมศึกษาปีที� 6 

 1. ขอบเขตดา้นเนื�อหา (1.1) การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตาม

แนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) (1.2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียน ก่อน

เรียนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)(1.3) การ

เปรียบเทียบทกัษะการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ดว้ยรูปแบบการสอนวทิยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง (2.1)ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6  

โรงเรียนเทศบาล 1“บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สงักดัเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2562 มี 

5 หอ้งเรียนจาํนวน 233 คน (2.2) กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6/2 โรงเรียนเทศบาล 

1“บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สงักดัเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 36 คนโดย

ใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) จาํแนกตามหอ้งเรียน โดยแต่ละหอ้งมีผลการ

เรียนคละกนั 

3. ตวัแปรที�ศึกษา (3.1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อ

การเรียนรู้(Scaffolding) ( 3.2) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ย

รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) (3.3) ความสามารถในการการ

คิดวิเคราะห์ของนกัเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อ

การเรียนรู้ (Scaffolding) 

     4. เนื�อหาที�ใชใ้นการทดลอง 

     เนื�อหาที�ใชใ้นการทดลอง เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ ว16101 เรื�อง ชีวติกบัสิ�งแวดลอ้มของ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 มี 8 เรื�อง คือ 

     เรื�องที� 1 ระบบนิเวศแวดลอ้ม    จาํนวน 2 ชั�วโมง 

 เรื�องที� 2 พร้อมชีวิตสัมพนัธ์    จาํนวน 2 ชั�วโมง 

เรื�องที� 3 กินกนัเป็นโซ่อาหาร    จาํนวน 2 ชั�วโมง 

เรื�องที� 4 ผสานสภาพแวดลอ้มกบัชีวิต   จาํนวน 2 ชั�วโมง 

เรื�องที� 5 แหล่งผลิตทรัพยากรป่าไม ้  จาํนวน 2 ชั�วโมง 

เรื�องที� 6 หลายหลากทรัพยากรสัตวป่์า   จาํนวน 2 ชั�วโมง 
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เรื�องที� 7 คุณคา่ทรัพยากรนํ�า    จาํนวน 2 ชั�วโมง 

เรื�องที� 8 ทาํลายมลพษิเพื�อชีวิตมีสุข   จาํนวน 2 ชั�วโมง 

5. ระยะเวลาที�ใชใ้นการทดลอง ทาํการทดลอง ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2562 

รวมทั�งสิ�น 20 ชั�วโมง ดงันี�      5.1 สอบก่อนเรียน 2 ชั�วโมง     5.2 สอบหลงัเรียน 2 ชั�วโมง  5.3 ใชเ้วลา

เรียนทุกเรื�อง รวม 20 ชั�วโมง 

6. เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวมรวมขอ้มูล (6.1). คู่มือการใชรู้ปแบบการสอนวิทยาศาสตร์

ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) (6.2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน เรื�อง ชีวิตกบั

สิ�งแวดลอ้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 เป็นแบบปรนยั 

จาํนวน 40 ขอ้ (6.3) แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ เรื�อง ชีวิตกบัสิ�งแวดลอ้ม กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 เป็นแบบปรนยั จาํนวน 30 ขอ้ 

7. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล (7.1) ทดสอบเพื�อวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ก่อนและ 

หลงัเรียน ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน (7.2)ทดสอบเพื�อวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ ก่อน

และหลงัเรียน ดว้ยแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ (7.3) ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียนแต่ละเรื�อง

ระหว่างเรียนและหาค่าทางสถิติ 

8. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

    การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ดาํเนินการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ดงันี�  

    1. หาค่าสถิติพื�นฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบน 

มาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนที�ไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน

ก่อนเรียนและหลงัเรียน และแบบทดสอบยอ่ย 

2. หาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ 

(Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์ เรื�อง ชีวติกบัสิ�งแวดลอ้ม สาํหรับนกัเรียน 

ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โดยใชค่้าประสิทธิภาพ (E1/E2) 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ก่อนและหลงัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอน

วิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ผูว้ิจยัไดน้าํคะแนนที�ไดจ้ากการทดสอบ 

วดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนที�ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง นาํมาคาํนวณดว้ยสถิติ 

t-test (Dependent) โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติไวที้�ระดบั .05 นาํผลการคาํนวณที�ไดเ้ทียบ 

ค่า t จากตารางเพื�อทดสอบสมมติฐาน 
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4. การเปรียบเทียบทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยรูปแบบ

การสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ผูว้จิยัไดน้าํคะแนนที�ไดจ้ากการทดสอบ

วดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลงัเรียนที�ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งนาํมาคาํนวณดว้ยสถิติ t-test 

(Dependent) โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติไวที้�ระดบั .05 นาํผลการคาํนวณที�ไดเ้ทียบคา่ t จาก

ตารางเพื�อทดสอบสมมติฐาน 

 ขั�นตอนที� 4 การศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอน 

วิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

 1. ขอบเขตดา้นเนื�อหา 

     การศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์

ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์ เรื�อง 

ชีวิตกบัสิ�งแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ใน 4 ดา้นคือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ดา้นสื�อการเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นประโยชน์ที�ไดรั้บ 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

                        2.1 ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนเทศบาล 1 

“บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สงักดัเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2562 มี 5 หอ้งเรียน 

จาํนวน 233 คน 

                       2.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6/2 โรงเรียนเทศบาล 1 

“บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สงักดัเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 36 คน 

โดยใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) จาํแนกตามหอ้งเรียน โดยแต่ละหอ้งมี 

ผลการเรียนคละกนั 

 3. ตวัแปรที�ศึกษา ไดแ้ก่ ความพงึพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ 

การสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์ 

เรื�อง ชีวติกบัสิ�งแวดลอ้ม ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ใน 4 ดา้นคือ ดา้นการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้ ดา้นสื�อการเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นประโยชน์ที�ไดรั้บ 

4. เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวมรวมขอ้มูล 

    แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอน 

วิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) 5 ระดบัของลิเคิร์ท จาํนวน 20 ขอ้ 
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5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การหาค่าความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์

ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์ เรื�อง ชีวิตกบัสิ�งแวดลอ้ม 

สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โดยวิเคราะห์จากผลการตอบแบบสอบถามเทียบกบัเกณฑก์าร

ประเมิน (มาเรียม นิลพนัธุ์, 2553) เกณฑก์ารตดัสินพิจารณา ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยตั�งแต่ 3.50 ขึ�นไป และส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 (มาเรียม นิลพนัธุ์, 2553) 

 

ผลการวิจัย   

 1. ผลการศึกษาศึกษาขอ้มูลพื�นฐานในการพฒันารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนว

เสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) พบว่า ความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อ

การเรียนรู้ (Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทกัษะการคดิวิเคราะห์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2. รูปแบบการ

สอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) มีองคป์ระกอบ 5 ส่วน คือ ดา้นหลกัการ 

ดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นกระบวนการ  (มี 4 ขั�นคือ ขั�นสร้างแรงจูงใจ ขั�นช่วยเหลือแนะนาํ ขั�นสะทอ้น

ความคิด ขั�นตรวจสอบความรู้) ดา้นระบบสงัคม ดา้นระบบสนบัสนุน ความเหมาะสมของคู่มือการใช้

รูปแบบ และความเหมาะสมของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

 3. ผลการทดลองรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) พบว่า 

1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์มีค่า 83.92/83.26 สูงกว่าเกณฑ ์80/80 ที�ตั�งไว ้2) 

นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 3) นกัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอน

วิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 4. ความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริม

ต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

อภิปรายผล   

  1. ผลการศึกษาศึกษาขอ้มูลพื�นฐานในการพฒันารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนว

เสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) พบว่า 1.1 รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ มี องค์ประกอบ 5 ส่วน คือ ด้าน

หลกัการ ดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นกระบวนการ (มี 4 ขั�นคือ ขั�นสร้างแรงจูงใจ ขั�นช่วยเหลือแนะนาํ ขั�น

สะท้อนความคิด ขั�นตรวจสอบความรู้) ด้านระบบสังคม ด้านระบบสนับสนุน 1.2 จากการสอบถาม
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ความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทกัษะ

การคิดวิเคราะห์ พบว่าโดยรวมมีความตอ้งการอยูใ่นระดับมาก 1.3 จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิและ

สอบถามผูเ้ชี�ยวชาญ ผูว้ิจัยนาํมาสังเคราะห์เนื�อหาสามารถสรุปไดว่้า กระบวนการจดัการเรียนรู้ เพื�อ

ส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ มีความสําคญัต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ครูพฒันา

ทักษะการคิดวิ เคราะห์ให้นักเรียน โดยใช้วิ ธีสอนที� เน้นการตั� งค ําถาม ทําแบบฝึกตามระดับ

ความสามารถของนักเรียน ครูบรรยายและอธิบายทฤษฏีตวัอย่างโจทย ์ให้ฝึกคิดวิเคราะห์ ให้นักเรียน

คน้ควา้หาความรู้ตามที�ครูเป็นผูเ้ตรียมขอ้มูลให้นักเรียนบูรณาการความรู้ผ่านการสร้างชิ�นงาน คน้ควา้

โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ โดยครูช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างมีระบบ ซึ� งการ

ช่วยเหลือจะคอ่ยๆ ลดลงในขณะที�เรียนค่อยๆ เพิ�มความสามารถในการปฏิบติังานดว้ยตนเอง จนกระทั�ง

ผูเ้รียนสามารถรับผิดชอบหรือทาํงานนั� นได้ด้วยตนเอง ทั� งนี� อาจเนื�องมาจากผูว้ิจัยได้ศึกษาสภาพ

ปัจจุบนัและความตอ้งการในการจัดการเรียนรู้ทั� งจากการสอบถามนักเรียน สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 

สอบถามผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน และสังเคราะห์เอกสาร 

แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการ

เรียนรู้ (Scaffolding) จนได ้5 องคป์ระกอบ และขั�นตอนการสอน 4 ขั�น สอดคลอ้งกบัชนาธิป พรกุล (����) 

และ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรัลดา หนูรุ่น (2557)  

 2. ผลการสร้างรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

พบว่า 2.1 รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ มี องค์ประกอบ 5 ส่วน คือ ด้านหลกัการ ดา้นวตัถุประสงค ์

ด้านกระบวนการ (มี 4 ขั� นคือ ขั�นสร้างแรงจูงใจ ขั� นช่วยเหลือแนะนํา ขั� นสะท้อนความคิด ขั� น

ตรวจสอบความรู้) ด้านระบบสังคม ด้านระบบสนับสนุน 2.2 ความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบ

และความเหมาะสมของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด 2.3 ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการ

เรียนรู้ (Scaffolding) การทดลองแบบภาคสนาม (Field tryout) เท่ากบั 81.29/81.08 เป็นไปตามเกณฑ์

ประสิทธิภาพที�กาํหนดไว ้80/80 ทั� งนี� อาจเนื�องมาจากในการสร้างรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตาม

แนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ผูว้ิจยัไดผู้วิ้จยัไดศ้ึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

หลกัสูตรสถานศึกษาขั�นพื�นฐานของโรงเรียน ดาํเนินการวิเคราะห์หลกัสูตร สาระสาํคญัและสาระการ

เรียนรู้ ไดศึ้กษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้ทั�งจากการสอบถามนกัเรียน 

สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ สอบถามผูเ้ชี�ยวชาญ วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฏี งานวิจยัที�

เกี�ยวขอ้ง และศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
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คาํอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ ในเรื�องชีวิตกบัสิ�งแวดล้อม เพื�อออกแบบให้ตรงตามหลกั

วิชาการ แลว้นําไปจดัทาํเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ก่อนนําไปทดลองใช้จึงส่งผลให้

รูปแบบการสอนวทิยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) มีความเหมาะสม โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมากที�สุด ในการทดลองใชค้รั� งที� 3 มีค่าเท่ากบั 81.29/81.08 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 สอดคลอ้ง

กบัจอยซ์และเวลล์ (Joyce and Weil, ����) ไดเ้สนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเริ�มจากการ

เสนอภาพเหตุการณ์ในชั�นเรียน เพื�อนาํไปสู่การจดัการเรียนการสอนแต่ละแบบที�มีความหลากหลาย ซึ� ง

รูปแบบการสอนแต่ละแบบนั�นกมี็องคป์ระกอบร่วมกนั  

 3. ผลการทดลองรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้(Scaffolding) 

พบว่า 3.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้(Scaffolding) ที�

พฒันาขึ�นมีค่า 83.92/83.26 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที�ตั�งไว ้ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากในการจัดการเรียนรู้ตาม

คู่มือการใช้รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ ครูมีการกาํหนดปัญหาที�น่าสนใจ มีความหลากหลาย ให้

อิสระแก่นักเรียนในการคิดหาวิธีแกปั้ญหา และส่งเสริมให้นักเรียนใช้วิธีการที�หลากหลายในการคิด

วิเคราะห์แกปั้ญหาเพื�อพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหา เพื�อให้นักเรียนทาํความเขา้ใจกบัประเด็นปัญหา 

กาํหนดประเด็นปัญหาที�สําคญัได ้วิเคราะห์ ระบุประเด็นปัญหาที�ชดัเจนได ้เพื�อวางแผนตดัสินใจแลว้

ดาํเนินในการคิดวิเคราะห์แกปั้ญหาและการตรวจสอบคาํตอบ ครูมีกระบวนการในการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนมีความหลากหลายโดยยึดนกัเรียนเป็นสําคญั โดยคาํนึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู้ เหมาะสม

กบัวยั ความสามารถและความสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนไดแ้ลกเปลี�ยนความคิดเห็น ด้วยเหตุนี� จึง

ส่งผลทาํให้ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ที�

พัฒนาขึ� นมีค่า 83.92/83.26 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที�ตั� งไว ้สอดคล้องกับสนิท ตีเมืองซ้าย (2552) 3.2 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการ

เรียนรู้ (Scaffolding) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 ทั� งนี� อาจเนื� องมาจาก

รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เพื�อส่งเสริมทักษะการคิด

วิเคราะห์ มีความเหมาะสมแก่การนาํไปฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน ในการสร้างผูว้ิจยัสร้าง

โดยผ่านกระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบ และมีวิธีการที�เหมาะสม โดยการเริ�มตั�งแต่ศึกษาหลกัสูตร 

วิเคราะห์หลักสูตร ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ ศึกษาแนวทางการเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ทาํให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี� มี

ขั�นตอนการดาํเนินการสร้างอย่างเป็นระบบมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งและส่งเสริมซึ� งกนัและกนั ทาํให้

นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนดว้ยเหตุนี� จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงั
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เรียนดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) สูงกว่าก่อนเรียน อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 สอดคลอ้งกบัวูด้ บรูเนอร์ และโรส (Wood, Bruner & Ross, 1976) และ

สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ  กนกรัตน์ บุญไชโย (2559) ได้ศึกษาโมเดลสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบ

Flipped Classroomตามหลักการการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื�อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สําหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาผลการวิจยัพบว่านักเรียนที�เรียนตามโมเดลสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบ 

Flipped Classroom มีคะแนนเฉลี�ยผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติที�ระดบั .05 3.3 นักเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์

ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .05 ทั�งนี�

อาจเนื�องมาจากครูมีการสร้างบรรยากาศในชั�นเรียนที�สนับสนุนการคิดวิเคราะห์แกปั้ญหา กาํหนด

สถานการณ์ปัญหาที�เหมาะสมกับกับวยัของผู ้เรียน ครูใช้คาํถามที� ช่วยกระตุ้นความคิดในการคิด

วิเคราะห์แก้ปัญหาของนักเรียนอยู่ตลอด ช่วยเหลือให้ผูเ้รียนมีการช่วยเหลือซึ� งกนัและกัน ซึ� งการ

ช่วยเหลือจะคอ่ยๆ ลดลงในขณะที�เรียนค่อยๆ เพิ�มความสามารถในการปฏิบติังานดว้ยตนเอง จนกระทั�ง

ผูเ้รียนสามารถรับผดิชอบหรือทาํงานนั�นไดด้ว้ยตนเอง จดัสถานการณ์ สื�อและแหล่งเรียนรู้ที�พร้อมและ

เหมาะสม มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาซึ� งเป็นความสามารถในการใช้

ความรู้ของนกัเรียนในการทาํความเขา้ใจปัญหา การวางแผนแกปั้ญหา ดาํเนินการคิดวิเคราะห์แกปั้ญหา

และตรวจสอบผล โดยการใชค้วามรู้ ประสบการณ์ ทกัษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์แกปั้ญหา ดว้ย

เหตุนี� จึงส่งผลใหน้กัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนรู้ สูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ที�ระดับ .05 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของออมรอท (Ormrod, 2000) และสอดคล้องกบังานวิจัยของกนก

รัตน์ บุญไชโย (2559)  

 4. ความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนว 

เสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื�องมาจากครูผูส้อนจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนในห้องเรียนตามรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

เพื�อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ ที�จดัเรียงสาระการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก และเนื�อหากิจกรรมไม่

ยากจนเกินไป มีกิจกรรมน่าสนใจหลากหลายเชิญชวนให้นักเรียนอยากลงมือปฏิบัติกิจกรรม ทาํให้

เขา้ใจบทเรียนและไม่เบื�อหน่าย กระตุน้ให้เกิดการคิด จุดประกายความคิดกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรม ความอยากรู้อยากเห็นอยากคน้พบสิ�งที�อยู่รอบตวั ครูช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนอยา่งมีระบบ ช่วยเหลือให้ผูเ้รียนมีการช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั ซึ� งการช่วยเหลือจะค่อยๆ ลดลง

ในขณะที�เรียนค่อยๆ เพิ�มความสามารถในการปฏิบติังานด้วยตนเอง จึงส่งผลให้ความพึงพอใจของ
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นักเรียนต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัศิวพงษ์ สาระรัตน์ (����) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจรัสศรี 

ไชยกุล (2557) ไดท้าํการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้รูปแบบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนที�

มีความสามารถพิเศษทางการเรียน ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 1 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก  

 

สรุปผล   

 ผลการศึกษาศึกษาขอ้มูลพื�นฐานในการพฒันารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริม

ต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) พบว่า ความตอ้งการในการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการ

เรียนรู้ (Scaffolding) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก การสัมภาษณ์สรุปไดว้า่ กระบวนการจดัการเรียนรู้ มี

ความสาํคญัต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ครูพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ใหน้กัเรียน 

โดยใชว้ธีิสอนที�เนน้การตั�งคาํถาม ทาํแบบฝึกตามระดบัความสามารถของนกัเรียน ฝึกคิดวิเคราะห์ ให้

นกัเรียนคน้ควา้หาความรู้ตามที�ครูเป็นผูเ้ตรียมขอ้มูลใหน้กัเรียนบูรณาการความรู้ผา่นการสร้างชิ�นงาน 

โดยครูช่วยเหลือสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งมีระบบ ซึ�งการช่วยเหลือจะค่อยๆ ลดลงในขณะที�

เรียนค่อยๆ เพิ�มความสามารถในการปฏิบติังานดว้ยตนเอง จนกระทั�งผูเ้รียนสามารถรับผดิชอบหรือ

ทาํงานนั�นไดด้ว้ยตนเอง  รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) มี

องคป์ระกอบ 5 ส่วน คือ ดา้นหลกัการ ดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นกระบวนการ  (มี 4 ขั�นคือ ขั�นสร้าง

แรงจูงใจ ขั�นช่วยเหลือแนะนาํ ขั�นสะทอ้นความคิด ขั�นตรวจสอบความรู้) ดา้นระบบสังคม ดา้นระบบ

สนบัสนุน ความเหมาะสมของคู่มือการใชรู้ปแบบ และความเหมาะสมของรูปแบบการสอน

วิทยาศาสตร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด ผลการทดลองรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริม

ต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) พบว่า 1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์มีค่า 83.92/83.26 

สูงกว่าเกณฑ ์80/80 ที�ตั�งไว ้2) นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอน

วิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 3) นกัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และ

ความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวเสริมต่อการเรียนรู้ 

(Scaffolding) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
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ขอเสนอแนะ   

 1. ครูผูส้อนควรเนน้ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัในขั�นสะทอ้นความคิด ใหม้ากยิ�งขึ�น โดย

ครูผูส้อนตอ้งกาํหนดสถานการณ์ปัญหาที�หลากหลายจากง่ายไปยาก  

 2. ในระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ครูผูส้อนตอ้งมีการเสริมแรง คอยกระตุน้ และ

สร้างบรรยากาศ ใหก้ารดาํเนินกิจกรรมเป็นอยา่งต่อเนื�อง  

 3. ผูท้ี�จะพฒันารูปแบบการสอนตอ้งศึกษาความตอ้งการของผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง ศึกษา

หลกัสูตรการเรียนการสอน เรียงลาํดบัเนื�อหา ตอ้งมีการออกแบบและพฒันาอยา่งเป็นระบบ ก่อนที�จะ

นาํไปใชจ้ริง 
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บทคดัย่อ 

การศึกษานี� มีว ัตถุประสงค์เพื�อศึกษากลวิธีการแต่งร้อยกรองเพื�อเข้าแข่งขันสําหรับ

นักเรียนระดับชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย และสร้างกลวิธีการแต่งบทร้อยกรองเพื�อเขา้แข่งขนัสําหรับ

นักเรียนระดับชั� นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย ์

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ��         

       ขอบเขตดา้นระยะเวลา คือ ปีการศึกษา  ����-���� กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการทดลองครั� งนี�  

คือ ครูผูค้วบคุมทีมยวุกวีโรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม  จาํนวน  �  คน  และนักเรียนยวุกวีโรงเรียนบุรีรัมย์

พิทยาคม จาํนวน  ��  คน  ที�ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) ใชก้รอบแนวคิด

ทฤษฎีดา้นการแต่งคาํประพนัธ์ไทย ผูศ้ึกษาคน้ควา้ไดศึ้กษา เก็บรวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอ

โดยใชรู้ปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)   

  ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการแต่งร้อยกรองของนกัเรียน โดยการศึกษาผลงานจากเอกสาร

และการเขา้ร่วมอบรมเพื�อฝึกประสบการณ์ตรงจากศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประกอบกบัอาศยักล

ยทุธ์ดา้นการจดัการเรียนรู้ของครู โดยพฒันาเพจยวุกวีบุรีรัมยพ์ิทยาคมเป็นฐานการจดัการเรียนรู้   

กลวิธีการแต่งร้อยกรองของนักเรียน ประกอบดว้ย ด้านที� �  วรรณศิลป์  ไดแ้ก่  �)  ฉันท

ลกัษณ์  �)  กลวิธีการนาํเสนอแนวคดิ  �)  การเลือกใชภ้าพพจน ์ และ  �)  การเลือกใชค้าํ   

การสร้างกลวิธีการแต่งบทร้อยกรอง  ประกอบด้วย  ด้านที�   �  การเตรียมความพร้อม  

ไดแ้ก่  ดา้นเนื�อหา  ดา้นเวลาในการฝึกซ้อม  การเตรียมทีม  การเตรียมงบประมาณ  ดา้นที�  �  ช่วงการ

แข่งขนั  ไดแ้ก่ ศึกษาเกณฑ์การแข่งขนั  การวิเคราะห์หัวขอ้  การเลือกใชค้าํ  การใช้แนวคิด  ด้านที�  �  

การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง   
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กล่าวไดว้่า  กลวิธีการแต่งร้อยกรองไดมี้การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ  เป็นนวตักรรมที�

สร้างชื�อเสียงและเพิ�มคุณค่าให้กบัครูผูค้วบคุมยวุกวีและนกัเรียนยวุกวีโรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม คอื เพจ

ยวุกวีโรงเรียนบุรีรัมยพิ์ทยาคม  เป็นผลิตภาพของความสาํเร็จเชื�อมโยงถงึสังคมและผูส้นใจ  และผล

การศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้เรื�อง  กลวิธีการแต่งร้อยกรอง  อยูใ่น

ระดบัมากที�สุด   

 

คาํสําคญั: กลวิธี, ร้อยกรอง, คาํประพนัธ ์

 

Abstract 

The objectives of this work were to study composing poetry strategies and to create 

strategies for composing poems competition for high school students at Buriram Pitthayakhom 

School, Amphur Muang, Buriram Province, under the Secondary Educational Service Area Office 32. 

The study was conducted during the academic year 2015-2020. The sample group was 

selected by purposive sampling. Seventeen sample group consist of the teacher who supervise the 

young composers’ team and sixteen young composers studied at Buriram Pitthayakhom School. Thai 

composition theory was used as a conceptual framework. Descriptive analysis was used to describe, 

analyze or summarize a set of data. 

The results found that composing poetry strategies of students were studying from the 

document, training from the National Artist for Literature, and Facebook page created by the teacher.  

Composing poetry strategies of students include literature which consist of (1) prosody, 

(2) strategies for presenting ideas, (3) choice of image, and (4) choice of words. 

Strategies for creating composing poems include (1) preparation of content, time, team, 

and budgets, (2) competition range include study the competition criteria, topic analysis, and choice 

of words, and (3) correction or revision. 

The composing poetry technique have been published. Facebook page was an 

innovation that build a reputation and adds value to the teacher and students. It was also a 

productivity of success, and connecting society and people who interested in poetry or poems. 
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Students satisfaction after receiving the learning management about composing poetry techniques was 

found at the highest level. 

 

Keywords: composing poetry, poetry, strategies 

 

บทนํา   

 การแต่งร้อยกรองเป็นทักษะที�พัฒนาและฝึกฝนได้ด้วยวิธีการที�หลากหลาย รวมถึงการ

เลือกสรรคาํเป็นภาษาเฉพาะตน บทร้อยกรองที�ถูกหล่อเลี� ยงดว้ยจินตนาการ ความสามารถทางการใช้

ภาษา สุนทรียภาพทางเสียงและความหมาย ซึ� งก่อใหเ้กิดศาสตร์และศิลป์อนัแสดงถึงลกัษณะเฉพาะดา้น

กลวิธีการร้อยกรอง ชวิน  พงษ์ผจญ (���� : 28) กล่าวว่า การเขียนเป็นทกัษะหนึ� งที�สําคญัอย่างยิ�งใน

ชีวิตประจาํวนั ทั� งการติดต่อสื�อสาร การแสวงหาขอ้มูลความรู้และการสร้างสรรค์งานเขียนต่างๆ เพื�อ

ความจรรโลงใจ เพราะเหตุนี� การเขียนจึงบรรจุอยูใ่นหลกัสูตรการศึกษาไทยในทุกระดบัชั�นมาทุกยคุทุก

สมัย ตั� งแต่หลกัสูตรพุทธศกัราช  ���� จนถึงหลักสูตรปัจจุบันคือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�น

พื�นฐาน พ.ศ. ���� ที�กาํหนดให้การเขียนเป็นสาระหนึ� งของสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกาํหนด

ตวัชี� วดัเกี�ยวกบัการแต่งบทร้อยกรองอนัประกอบด้วยบทร้อยกรองชนิดต่างๆไวใ้นสาระหลกัการใช้

ภาษาไทยดว้ย  

ประทีป วาทิกทินกร (���� : ��) กล่าวว่า “บทร้อยกรอง” เป็นคาํที�สํานักวฒันธรรมทาง

วรรณกรรม ซึ� งตั�งขึ�นมาเมื�อ พ.ศ. ���� ใชเ้รียกวรรณกรรมประเภทที�มีลกัษณะบงัคบัในการแต่งหรือมี

กาํหนดคณะและได้ใช้กนัอย่างแพร่หลาย ควบคู่กบัคาํว่า “ร้อยแกว้” ตั�งแต่บดันั�นเป็นตน้มา ฐะปะนีย ์

นาครทรรพ (���� : 29)  กล่าวถึงบทร้อยกรองหรือคาํประพันธ์ไทยว่า ร้อยกรองของไทยมีหลาย

ประเภท หากจดัตามลกัษณะการแบ่งจะได ้� ประเภทใหญ่ๆ คือ กาพย ์กลอน โคลง ฉันท์ ร่าย เป็นตน้ 

การเรียนรู้ของผูเ้รียนอาจใชว้ธีิการที�หลากหลายขึ�นอยูก่บับริบทของแต่ละโรงเรียน   

โรงเรียนบุรีรัมยพิ์ทยาคม (���� : ��)  ไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ ความว่า  “โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม

จดัการศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2565” พนัธกิจขอ้ที� � 

พฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ ขอ้ที� �  พฒันาการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ OBECQA ฯลฯ” ผูศ้ึกษาใน

บทบาทหน้าที�ครูจึงไดพ้ฒันาวิธีการจัดการเรียนรู้ตามวิธีการปฏิบติัที�เป็นเลิศ “Best  Practice” โดยใช้

กิจกรรมยวุกวีบุรีรัมยพ์ิทยาคมเป็นฐานการเรียนรู้   
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อรรถพล โสตะพราหมณ์ (���� : 1) กล่าวว่า กิจกรรมยุวกวีบุรีรัมยพ์ิทยาคมเกี�ยวขอ้งกบัองค์

ความรู้ภาษาไทยซึ� งอาศยัพลงัทางความคิดผลิตถอ้ยคาํออกมาเป็นงานเขียน สื�อสารอารมณ์ ความรู้สึก

นึกคิดต่างๆ สร้างขึ�นมาเป็นรูปแบบของตนเอง ถ่ายทอดให้ผูอ้่านเห็นภาพตามเจตนารมณ์ อีกทั�งตอ้ง

อาศยัจินตนาการที�เกิดจากประสบการณ์ของผูเ้ขียน สร้างงานเพื�อให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์ร่วมในถอ้ยคาํ

ภาษาที�เขยีนสื�อสารนั�น 

 ดว้ยผูศึ้กษาเล็งเห็นคุณค่าและความงดงามของบทร้อยกรองอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมของ

ไทย กวีคือผูส้ร้างสรรคผ์ลงานโดยอาศยัภาษาเป็นเครื�องมือสื�อสาร สื�อความคิด อารมณ์ จินตนาการ

ต่างๆ ทาํใหมี้ผลงานใหช้นรุ่นหลงัไดศึ้กษาเรื�อยมา ปรากฏการณ์บางอยา่งที�กาํลงัเกิดขึ�นในกลุ่มเยาวชน

คนรุ่นใหม่  โดยเฉพาะเยาวชนที�กลุ่มตวัอย่าง ซึ� งมีการสร้างผลงานอยา่งต่อเนื�องจากปีการศึกษา ����-

���� ดงันั�น ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษากลวิธีการแต่งร้อยกรองดงักล่าว และหวงัว่าบทความฉบบันี� จะช่วย

ธาํรงวฒันธรรมทางภาษาของไทยใหธ้าํรงสืบไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

  เพื�อศึกษากลวิธีการแต่งร้อยกรองเพื�อเขา้แข่งขนัสําหรับนักเรียนระดับชั�นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย และสร้างกลวิธีการแต่งบทร้อยกรองเพื�อเขา้แข่งขนัสําหรับนักเรียนระดับชั�นมธัยมศึกษาตอน

ปลาย  โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม อาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา  

เขต  ��         

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาในครั� งนี� มีขอบเขตการศึกษา ดงันี�  

1. ขอบเขตดา้นระยะเวลา คือ ปีการศึกษา ����-2563   

2. ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่งและประชากร ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการทดลองครั� งนี�    

ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ  

 �.� ครูผูค้วบคุมทีมยวุกวีโรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม จาํนวน � คน   

 �.� นกัเรียนยวุกวีโรงเรียนบุรีรัมยพิ์ทยาคม โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม อาํเภอเมือง   

จงัหวดับุรีรัมย ์สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต �� จาํนวน �� คน   
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 

การศึกษาในครั� งนี�  กรอบแนวคิดทฤษฎีด้านการแต่งคาํประพันธ์ไทย ศึกษาจากตาํราฉันท

ลกัษณ์ของพระยาอุปกิตศิลปสาร (2493) 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาผูศึ้กษาเห็นว่ายวุกวีโรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคมไดก่้อตวัและสร้างเพจยวุกวีขึ�นเพื�อ

แสดงตวัตนในแวดวงนักเรียนผูส้นใจการร้อยกรองไทยอย่างเป็นรูปธรรม มีครูผูค้วบคุมทีมที�ได้มี

ประสบการณ์และมีพื�นฐานดา้นการแต่งร้อยกรองอยู่ในระดบัดี ครูมีอิทธิพลในการถ่ายทอดกลวิธีและ

พฒันาทกัษะการร้อยกรองไดดี้ ทาํให้ตลอดปีการศึกษา ����-���� นกัเรียนประสบความสาํเร็จในการ

ร้อยกรองไดรั้บรางวลัเรื�อยมา โดยอาศยักลวิธี ดงันี�    

ผลการศึกษากลวธีิการแต่งร้อยกรองเพื�อเข้าแข่งขัน 

     จากการศึกษาผลงานผลงานจากเอกสารของกลุ่มยวุกวีโรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม ปรากฏผล

การศึกษา ดงันี�  

  ฉันทลักษณ์ จากการศึกษาคน้ควา้ พบว่า มีกลอนสุภาพ จาํนวน ��� ผลงาน คิดเป็นร้อย

ละ ��.�� กลอนดอกสร้อย จาํนวน �� ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ��.�� กลอนสักวา จาํนวน �� ผลงาน คิด

เป็นร้อยละ �.�� กาพยย์านี �� จาํนวน � ผลงาน คิดเป็นร้อยละ �.�� ตามลาํดบั 

  กลวิธีการนําเสนอแนวคิด จากการศึกษาคน้ควา้ พบว่า กลวิธีการนาํเสนอแนวคิดในการ

แต่งบทร้อยกรอง แนวคิดเกี�ยวกบัความรัก จาํนวน �� ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ��.�� การศึกษา จาํนวน 

��  ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ��.�� วฒันธรรม จาํนวน �� ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ��.94 แนวคิดเกี�ยวชาติ 

ศาสนา พระมหากษตัริย ์จาํนวน �� ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ��.�� และการเมืองการปกครอง จาํนวน � 

ผลงาน คิดเป็นร้อยละ �.�� เศรษฐกิจ จาํนวน � ผลงาน คิดเป็นร้อยละ �.�� ตามลาํดบั 

  การเลือกใช้ภาพพจน์ จากการศึกษาคน้ควา้ พบว่า การเลือกใชโ้วหารภาพพจน์ มีการใช้

โวหารทั�งหมด ��� ครั� ง มีโวหารสัญลกัษณ์ จาํนวน ��� ครั� ง คิดเป็นร้อยละ ��.� อุปมาอุปไมย จาํนวน 

134  ครั� ง คิดเป็นร้อยละ ��.30 อุปลกัษณ์ จาํนวน �� ครั� ง คิดเป็นร้อยละ ��.00 บุคลาธิษฐาน จาํนวน �� 

ครั� ง  คิดเป็นร้อยละ �� นามนัย จาํนวน �� ครั� ง คิดเป็นร้อยละ �.�� วิภาษ จาํนวน �� ครั� ง คิดเป็นร้อย

ละ �.6  อรรถวิภาษ จาํนวน �� ครั� ง คิดเป็นร้อยละ �.� อติพจน์ จาํนวน �� ครั� ง คิดเป็นร้อยละ �.2 อธิ

นามนยั  จาํนวน � ครั� ง คดิเป็นร้อยละ �.00 สทัพจน์ จาํนวน � ครั� ง คดิเป็นร้อยละ �.� ตามลาํดบั 
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 การเลือกใช้คํา จากการศึกษาคน้ควา้ พบว่า การเลือกใชค้าํ มีการใช้คาํซ้อน จาํนวน ��� 

ครั� ง คิดเป็นร้อยละ ��.23 คาํประสม จาํนวน ��� ครั� ง คิดเป็นร้อยละ ��.00 คาํสมาส จาํนวน ��� ครั� ง 

คิดเป็นร้อยละ 13.2  คาํสนธิ จาํนวน �� ครั� ง คิดเป็นร้อยละ 1.�� คาํซํ� า จาํนวน � ครั� ง คิดเป็นร้อยละ 0.9   

และคาํไวพจน์ จาํนวน � ครั� ง คดิเป็นร้อยละ �.42 

 รวมถึงการเขา้ร่วมอบรมเพื�อฝึกประสบการณ์ตรงจากศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ การ

ร่วมแข่งขนัในรายการคุณพระประชันช่องเวิร์คพอยท ์ประกอบกบัอาศยักลยทุธ์ดา้นการจดัการเรียนรู้

ของครู โดยพฒันาเพจยวุกวีบุรีรัมยพ์ิทยาคมเป็นฐานการจดัการเรียนรู้   

ผลการสร้างกลวิธีการแต่งบทร้อยกรองเพื�อเข้าแข่งขันสําหรับนักเรียนระดับชั�นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ปรากฏผลดงันี�  

ดา้นที� � การเตรียมความพร้อม ไดแ้ก่ ดา้นเนื�อหา ดา้นเวลาในการฝึกซ้อม การเตรียมทีม การ

เตรียมงบประมาณ  เช่น ลกัษณะสัมผสัเบื�องตน้ คือ สัมผสัตามฉันทลกัษณ์ที�กาํหนดให้ถูกตอ้ง เรียกว่า 

สัมผสับงัคบัหรือสัมผสันอก ส่วนสัมผสัในจะสัมผสัเพื�อเพิ�มความไพเราะใหบ้ทกลอนมีทั�งสัมผสัสระ 

และสัมผสัพยญัชนะ สัมผสัเบื�องตน้ปรากฏให้เห็นในบทกลอน หนงัสือ หรือเอกสารตาํราการเขียน

กลอนต่าง ๆ 

 ความรู้ที�เนน้เรื�องสัมผสัคือมุ่งเนน้การสัมผสัใจหรือการสื�อความเป็นหลกั สละสลวย เขียน

กลอนประกวดตามแบบฉนัทลกัษณ์เพื�อเป็นไปตามเกณฑที์�กาํหนด ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  

               โลกทั�งโลกงดงามดว้ยความรัก     

     ถา้รู้จกัจริงใจใหผู้อื้�น 

     โลกทั�งโลกน่าอยูอ่ยา่งย ั�งยนื      

     ถา้หยบิยื�นเมตตาธรรมคํ�าจุนคน 

          ความรักก่อความสุขทุกทุกสิ�ง      

     รักสุขยิ�งถา้รักใหไ้ม่หวงัผล 

     ความรักกล่อมดวงใจไม่ร้อนรน      

     จรรโลงชนเชื�อมชาติเชื�อมสัมพนัธ์ 

          ความรักคือหลกัธรรมทุกศาสนา     

     สายศรัทธาหลอมใจใหต้รึงมั�น 
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     เป็นแก่นแทแ้ก่นเดียวยดึเหนี�ยวกนั     

     แต่นบัวนัมีตณัหามาทาํลาย 

          หากไม่มีความรักในสังคม      

     โลกคงตรมถมทุกขสุ์ขเลือนหาย 

     ถา้ไร้แรงแห่งรักมกัวุ่นวาย      

     สงัคมคนผลสุดทา้ยตายทั�งเป็น 

(อรรถพล โสตะพราหมณ์ อา้งใน กรมส่งเสริมวฒันธรรม, 2559 : 22) 

ดา้นที� � ช่วงการแข่งขนั ไดแ้ก่ ศึกษาเกณฑก์ารแขง่ขนั การวิเคราะห์หวัขอ้ การเลือกใชค้าํ การ

ใชแ้นวคิด เช่น การสรรคาํและการเล่นคาํที�ใชใ้นกลอนประกวด ชื�อ “หมอเจา้ฟ้าสถิตใจไทยนิรันดร์” 

เขียนถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ความว่า 

     “ดุจหตัถทิ์พยจ์ากสรวงป้องปวงราษฎร์   

     ไทยทั�งชาตินิราศทุกขสุ์ขกุศล 

    ดว้ยลน้เกลา้เจา้ฟ้ามหิดล 

    อาทรชนนิกรไทยไดซ้าบซึ� ง 

     ขอให้ถือประโยชน์ตนเป็นที�สอง 

    ประโยชน์ของเพื�อนมนุษยเ์ป็นที�หนึ�ง 

    คือคาํสอนหมอเจา้ฟ้ายงัตราตรึง 

    ปวงแพทยจึ์งปฏิบติัดว้ยศรัทธา 

     ดั�งประทีปส่องประสิทธิ� ลิขิตหวงั 

    เปี� ยมพลงัย ั�งยนืทั�วผืนหลา้ 

    ก่อรากฐานการแพทยไ์ทยพฒันา 

    ทิพยเ์มตตาชุบชีพชนพน้โพยภยั 

     เสกศิลป์ถอ้ยร้อยลาํนาํให้ล ํ�าค่า 

    เทิดพระราชบิดาสิริสมยั 

    เทิดดว้ยบุญวาสนาประชาไทย 

    เทิดทูนไวใ้นดวงจิตนิจนิรันดร์ 

(อรรถพล โสตะพราหมณ์ อา้งใน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2559 : 6) 
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ดา้นที� � การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง   

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาคน้ควา้เรื� อง กลวิธีการแต่งบทร้อยกรองเพื�อเข้าแข่งขนัสําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม ปีการศึกษา ����-2563 ในครั� งนี� มีประเด็นที�นํามา

อภิปรายผล ดงันี�  

กลวธีิการแต่งบทร้อยกรอง 

�. กลวิธีการแต่งบทร้อยกรอง เป็นการสร้างสรรคง์านร้อยกรองหรือใชรู้ปแบบวิธีการตาม              

ขนบของกวีโบราณเป็นตน้แบบ การนาํเสนอ วิธีการฝึกซ้อมเพื�อเขา้ร่วมแข่งขนัในรายการต่างๆ และนาํ

ประสบการณ์ที�ได้รับจากการแข่งขนั คาํแนะนําจากคณะกรรมการ ผลงานของผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัมา

วิเคราะห์ เพื�อนํามาพัฒนาผลงานของทีม หัวขอ้ที�ได้รับ สถานที�จัด เวลาที�กาํหนด นักเรียนในทีมมี

ความรู้สึกตื�นเตน้ กดดนั ทั�งในเวลาที�จาํกดัและหวัขอ้ที�ตอ้งตีความให้ตรงประเด็น สะทอ้นแง่คิดต่อการ

ดาํเนินชีวิตของผูค้นในยคุปัจจุบนั การสร้างโวหารภาพพจน์ สัมผสั ความสละสลวยประณีต แฝงขอ้คิด 

ประทบัใจคณะกรรมการและผูอ่้าน การสร้างแนวความคิด ชุดความคิด การรังสรรค์คาํ การเล่นคาํ 

แสดงถึงอฒัลกัษณ์ของทีม ความสามารถในการใชภ้าษา ความแปลกใหม่ทางความคิด การสร้างวรรค

ทอง การฝึกซ้อมมีความสาํคญัอย่างยิ�ง คือ ผูฝึ้กซ้อมตอ้งใส่ใจ รับผิดชอบ การเขียนบทร้อยกรองตอ้งมี

อิสระ ความรู้สึกของแต่ละคนไม่สามารถบงัคบัหรือสร้างขอบเขตความคิดได ้ สมาธิเป็นอีกสิ�งหนึ� งที�

ตอ้งฝึกฝน และกาํลงัใจจากครอบครัว เพื�อน คุณครู ช่วยสร้างความมั�นใจ  

�. การสร้างกลวิธีการแต่งบทร้อยกรอง เป็นสิ� งที�มีบทบาทสําคัญที�จะทําให้ผลงานที�

ถ่ายทอดออกมานั�นมีความลงตวัในเนื�อหา สะทอ้นออกมาสู่ความเป็นจริงทางสังคม ถา้ทีมมีความคิดที�

แปลกใหม่ กระตุน้อารมณ์ความรู้สึกของผูอ่้านหรือผูฟั้งให้เห็นภาพจากตวัอกัษรสร้างจินตนาการจาก

ผู ้เขียนสู่ผู ้อ่าน หรือเรียกว่าการสร้างโวหารภาพพจน์ การเปรียบเทียบ อุปมาอุปไมย อุปลักษณ์ 

บุคลาธิษฐาน สัทพจน์และการเล่นคาํ เป็นตน้ ยิ�งช่วยเพิ�มอรรถรสให้บทร้อยกรองมีความน่าสนใจ น่า

อ่าน น่าติดตาม  

�. การใชค้าํ พบว่า การเลือกใชค้าํ มีการใชค้าํซอ้นมากที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ คาํประสม 

คาํสมาส คาํสนธิ คาํซํ�าและคาํไวพจน์ ตามลาํดบั ทั�งนี� สืบเนื�องจากเกณฑก์ารแต่งคาํประพนัธใ์ห้
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ความสาํคญั  มีคะแนน �� คะแนน เป็นการสรรคาํใหดู้แพรวพราว  เนน้ความหมายและให้ไดอ้รรถรส

ตรงตามที�ผูเ้ขียนเจตนาสื�อสาร สะทอ้นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด รวมทั�งเป็นการช่วยจรรโลงใจโดยอาศยั

วิธีการสื�อสารผา่นเสียงและความหมายของคาํ และใชค้าํประสมเพื�อสร้างคาํในการพรรณนาความหมาย

ใหเ้หมาะสมกบัแนวคิด การสื�ออารมณ์ จะสังเกตว่า คาํสมาสจะพบมากกว่าคาํสนธิ และคาํบาลี

สันสกฤตที�ปรากฏในวรรณกรรมไทยนั�น มีวิธีการนาํคาํเหล่านี�มาใชใ้หม้าก ซึ�งมีมาแต่โบราณ ครูกวี

และนกัคิดนักเขียนไดรั้บการฝึกฝนการใชค้าํบาลีสันสกฤตในร้อยกรอง อาศยัความคิดความเชื�อดา้น

พระพุทธศาสนาเป็นแนวคิดหลกั   

�. การใชโ้วหาร มีโวหารสัญลกัษณ์มากที�สุด รองลงมา ไดแ้ก่ อุปมาอุปไมย อุปลกัษณ์  

บุคลาธิษฐาน นามนยั วิภาษ และอรรถวิภาษ อติพจน์ จาํนวน �� ครั� ง อธินามนยัและสัทพจน์ ตามลาํดบั 

เนื�องจากการในแข่งขนัใชเ้กณฑก์ารใชโ้วหารเป็นตวักาํหนดคะแนน �� คะแนน ทาํใหก้ารฝึกซอ้ม ตอ้ง

คิดและฝึกใชโ้วหารเป็นพื�นฐานเพื�อใหป้ระสบความสาํเร็จ เป็นการเปรียบเทียบที�ใหค้วามรู้สึก โดยคดิ

สร้างคาํจากอารมณ์ จินตนาการ ผา่นการคิดสรรคาํ ไดแ้ก่ คาํว่า “แสงใจ” “ปากกาใจ” เป็นตน้     

�. กลวิธีการนาํเสนอแนวคิด ปรากฏว่ามี พบว่า กลวิธีการนาํเสนอแนวคิดในการแต่งบท

ร้อยกรอง แนวคิดเกี�ยวกับความรัก มากที�สุด รองลงมา ได้แก่ วฒันธรรม แนวคิดเกี�ยวชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ์เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง ตามลาํดับ แนวคิดเกี�ยวกับความรักมากที�สุด 

เนื�องจากเป็นการฝึกฝนของนักเรียนซึ� งกาํลังอยู่ในช่วงวยัรุ่นและการจุดประกายด้วยบทร้อยกรอง

เกี�ยวกบัความรักจะมีความสุขในการเขียน รองลงมา ได้แก่ แนวคิดเกี�ยวกบัวฒันธรรม ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ์ทั�งนี� เพราะหน่วยงานทางราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกภาคส่วนได้จดักิจกรรมโครงการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ� รอบ � 

เมษายน ���� จากการแข่งขนัปี ���� ไดก้าํหนดให้มีการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี รองลงมาเป็นแนวคิดเกี�ยวกบัวฒันธรรม การศึกษา เศรษฐกิจและการเมือง การ

ปกครองซึ�งเป็นแนวคิดที�ใชใ้นการแข่งขนัในรายการประชนักลอนสด   

  �. การใชรู้ปแบบฉันทลกัษณ์ในการแต่งบทร้อยกรองเพื�อเขา้แข่งขนั มีกลอนสุภาพ มาก

ที�สุด  รองลงมาได้แก่ กลอนดอกสร้อย กลอนสักวาและกาพยย์านี �� ตามลาํดับ ซึ� งสอดคลอ้งกับ

ขอ้กาํหนดในเกณฑ์การแข่งขนัในรายการต่างๆ ประกอบด้วย กลอนสุภาพจะใช้แต่งในการแข่งขนั

รายการประชนักลอนสด ที�จดัโดยมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหาวิทยาลยั
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รังสิต สโมสรยวุกวี เทพศรีกวีศิลป์และรายการแข่งขนัแต่งบทร้อยกรองที�จดัโดยสํานกังานศึกษาธิการ

ภาค � เขตตรวจราชการที� �� ในการแข่งขนัประกวดบทร้อยกรองระดับภาค จงัหวดันครราชสีมาและ

การแข่งขนัประกวดบทร้อยกรองระดับประเทศ สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ส่วน

การแข่งขนัโดยใช้รูปแบบฉันทลักษณ์ประเภทกลอนสักวาและกลอนดอกสร้อยนั� น สอดคลอ้งกับ

ขอ้บงัคบัในการแข่งขนัประชนักลอนสดจดัโดยมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

มหาวิทยาลยัรังสิต สโมสรยวุกว ีเทพศรีกวีศิลป์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

จะเห็นไดว้่ากลวิธีการแต่งร้อยกรองที�ดียงัตอ้งอาศยัปัจจยัที�เอื�อต่อการปฏิบตัิที�เป็นเลิศ โดยการ

จดัการเรียนรู้อิงบริบทจริง ไดร่้วมแลกเปลี�ยนเรียนรู้จากศิลปินผูมี้ทกัษะในระดบัเชี�ยวชาญ เช่น ศิลปิน

แห่งชาติด้านวรรณศิลป์ การพฒันาทกัษะร้อยกรองของนักเรียนย่อมไดรั้บการต่อยอดถึงขีดสูงสุดได ้

สอดคลอ้งกบัวรรณศิริ ผลประมูล (���� : �-�) กล่าวว่า ครูควรตระหนกัถึงความสาํคญัในการพฒันาวิธี

สอนโดยการนาํนวตักรรมการศึกษาที�แปลกใหม่และน่าสนใจมาใช้เพื�อพฒันาการเรียนการสอนให้

บรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร กลุ่มยุวกวีหรือนกัเรียนที�สนใจการแต่งร้อยกรองมีกลวิธีพิเศษเฉพาะ

กลุ่ม สะทอ้นความสามารถดา้นการประพนัธ์   อนัเป็นเครื�องมือหรือนวตักรรมเก็บรวบรวมผลงานการ

เขียนร้อยกรองไวเ้ป็นอย่างดี ทั� งนี� เนื�องจากประสบการณ์ในการแข่งขนัแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนั 

ทั�งคณะกรรมการและเกณฑ์การแข่งขนั  ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัในเวทีระดับต่างๆ มีความรู้ความเชี�ยวชาญ 

หลายสถาบนัที�เขา้ร่วมล้วนเคยชนะเลิศมาก่อน คณะกรรมการส่วนใหญ่มีเหตุผลที�ทาํให้เราสามารถ

นาํมาปรับปรุงการเขียนบทร้อยกรองไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัผลงานเชิงประจกัษส์าํคญัๆ ไดแ้ก่ 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � รับโล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  

อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยอาศรมวฒันธรรมวลยัลกัษณ์  ไดจ้ดัใหมี้การสอบแข่งขนั

ร้อยกรองรางวลัโล่พระราชทานสมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี ประจาํปี 

พ.ศ. ����  ระดบัช่วงชั�นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในวนัอาทิตยที์� �-� กรกฎาคม  ���� ณ 

หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี   

รางวลัรองชนะเลิศ การแข่งขนัประชันกลอนสดชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพฯ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ถว้ยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา ในวนัที� � 

มิถุนายน  ���� ณ พระวิหารหลวง วดัสุทศัน์เทพวราราม นักเรียนไดรั้บเกียรติบตัรพร้อมโล่ประทาน

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � “ประชนักลอนสด” ถว้ยประทานพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา 
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เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวลั  �,��� บาท รับจากพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทิ

นดัดามาตุ จดัโดยมูลนิธิอฏัฐมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

รางวลัชนะเลิศ ถว้ยพระราชทานฯ สมเดจ็พระเทพฯรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อม

เงินรางวลั ��,��� บาท การแขง่ขนัประชนักลอนสดชิงถว้ยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพฯ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จดัโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วนัที� �� กนัยายน 

2559 

รางวลัชนะเลิศ รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ประจาํปี ���� และเงินรางวลั �,��� บาท วนัศุกร์ที� �� สิงหาคม 

���� ณ ห้องประชุมแม่นํ�าของและ ห้องโยธิกา จงัหวดัมหาสารคาม จดัโดยคณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ไดจ้ดัโครงการร้อย

กรองชิงโล่พระราชทาน และวรรณศิลป์ถิ�นอีสานชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจาํปี ����   

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนพบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุดสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของวิษณุ พุ่มสว่าง (���� : 183-184) พบว่า นกัเรียนมีระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก

ที�สุดเกือบทุกดา้น เนื�องจากนกัเรียนสามารถศึกษาหาความรู้และความกา้วหนา้ทางการเรียนไดด้ว้ย

ตนเอง สามารถศึกษาหาความรู้ตามความสามารถ ตามความสนใจของตนเอง มีความรับผดิชอบและมี

ความสุขในการเรียน  

ข้อเสนอแนะ 

 �.  ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

  �.� ควรศึกษากลวิธีการแต่งร้อยกรองระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายที�ประสบความสาํเร็จ

ในภูมิภาคต่างๆ เพื�อนาํผลการศึกษาคน้ควา้มาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง 

  �.� ควรศึกษาคน้ควา้กลวิธีการเขียนบทร้อยกรองระดบัอุดมศึกษาเพื�อเป็นแนวทาง                

การพฒันากลวธีิในลาํดบัต่อไป 
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 �. ข้อเสนอแนะเพื�อการศึกษาค้นคว้าต่อไป  

  �.� ควรศึกษาคน้ควา้เรื�องกลวธีิการแต่งคาํประพนัธ์เพื�อใชใ้นการแข่งขนัสาํหรับนกัเรียน

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม 

  �.� ควรศึกษาคน้ควา้ศึกษาคน้ควา้เรื�องกลวธีิการแต่งบทร้อยกรองสาํหรับประชาชน

ทั�วไป 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อ (1) พฒันากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชางานบา้น โดยใช้

เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ GI สําหรับชั�นมัธยมศึกษาปีที� � ให้มีประสิทธิภาพ (E1 / E2) ตาม

เกณฑ์ ��/�� (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนรายวิชางานบา้น หลงัใช้

เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ GI (3) เปรียบเทียบทกัษะการแสวงหาความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน

รายวิชางานบ้าน หลงัได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะชีวิตในรายวิชางานบ้าน โดยใช้เทคนิคการ

เรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ GI และ (�) ศึกษาทศันคติของนักเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยทกัษะ

ชีวติในรายวิชางานบา้น โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ GI  

กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการทดลองครั� งนี�  คือ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4/4 โรงเรียนบุรีรัมย์

พิทยาคม  อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ภาคเรียนที� 2 ปี

การศึกษา 2562  จํานวน 44 คน ที�ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื� องมือที�ใช้ ได้แก่ แบบวัด

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน �0 ขอ้ โดยมีค่าความยาก (p) 0.25 ถึง 0.75 ค่า

อาํนาจจาํแนก  (r)  ตั� งแต่ 0.2� ถึง 0.75 และมีค่าความเชื�อมั�นของแบบทดสอบทั�งฉบบัเท่ากบั 0.7543 

และแบบวดัทศันคติ โดยสถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใชค่้าสถิติ t (One Sample t-test) 

ผลการวิจยัพบว่าการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ 

GI สําหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั �7.02/82.46 ซึ� งสูงกว่าเกณฑ์ที�

กาํหนดไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั 0.05 เมื�อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน

ของนักเรียน หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ทกัษะชีวิต พบว่าสูงกว่าก่อนเรียน ซึ� งมีคะแนนเฉลี�ยหลงัเรียน
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สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 เปรียบเทียบทกัษะชีวิตโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้

กลุ่มร่วมมือแบบ GI พบว่า นกัเรียนมีความรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.�� นอกจากนี� ยงัพบว่าทศันคติที�มีต่อรายวิชาการศึกษาคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ (ตอนที� �) และ

ทศันคติที�มีต่อการบริหารจดัการรายวิชาภาพรวม (ตอนที� �) อยูใ่นระดบัมาก   

 

คาํสําคญั: ทกัษะชีวติ, งานบา้น, กลุ่มร่วมมือ 

 

Abstract 

The objectives of this research were (1) to develop learning activities of housework subject 

using Group Investigation (GI) technique for Mathayomsuksa 4 students regarding to efficiency 

(E1/E2) according to criteria of 80/80; (2) to compare academic achievement before and after using 

GI technique; (3) to compare knowledge seeking skills before and after receiving life skills learning 

management in the housework subject using GI technique; and (4) to study the attitude of students 

after receiving life skills learning management in the housework subject using GI technique. 

The sample group was 44 students obtained by purposive sampling. The sample group were 

studying in Mathayomsuksa 4/4 in the second semester, academic year 2019, at Buriram 

Pitthayakhom School, Amphur Muang, Buriram Province, under the Secondary Educational Service 

Area Office 32. The research instrument was a four-choice achievement test (30 questions) with 

difficulty (p) ranging from 0.25 to 0.75, and discriminant power (r) ranging from 0.29 to 0.75. The 

reliability analysis was 0.7543. An attitude test was also used. The statistics used for data analysis 

were mean, standard deviation, and the testing of research hypothesis using one sample t-test. 

The results found that the efficiency (E1/E2) of learning activities development using GI 

technique for Mathayomsuksa 4 students was 8 7.0 2/8 2.46, which was higher than the established 

criteria with a statistically significantly of 0.05. The post-study achievement test after receiving life 

skills learning management in the housework subject using GI technique was higher than that of 

before the pre-study, with a statistically significantly of 0.05. Moreover, the overall attitude towards 

research and knowledge formation (Part 1) and course management (Part 2) was found at a high level 

after applying life skills learning management using GI technique for Mathayomsuksa 4 students. 
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บทนํา   

 นโยบายในการจัดการศึกษาของชาติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มี                  

ความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้านแนวคิดและ

หลกัการในการจดัการศึกษาเพื�อส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม หลกัสูตรจึงไดมี้การกาํหนด

มาตรฐานการเรียนรู้ เพื�อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยยดึ

หลัก “ผู ้เรียนเป็นสําคัญ” ตามความเชื�อที� ว่า “ผู ้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้” 

(หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551, 2551: 5  อา้งใน มธุรส ข่มจิตร,  ���� : 1-

2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขางานบา้น เป็นวิชาที�มุ่งพฒันาผูเ้รียน ให้มี

ความรอบรู้ มีทกัษะในการทาํงาน และปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อ ครอบครัว 

การพึ�งตนเอง การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ถูกวิธี มีเจตคติที�ดีในการทาํงาน สามารถน าเอา ความรู้ไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551, 2551: 

204) 

 ในช่วงหลายปีที�ผ่านมาสงัคมไทยไดรู้้จกัคาํว่า “Life skills” หรือ “ทกัษะชีวิต” ในฐานะ 

กระบวนการหนึ�งที�ช่วยให้มนุษยส์ามารถปฏิบตัิหนา้ที�ของตนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสภาพแวสดลอ้ม 

ที�ตนเองอาศัยอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ�งได้ถูกนํามาใช้เตรียมความพร้อมกับวยัรุ่นโดยยึดหลักการที�ว่า  

“ทักษะชีวิตจะช่วยให้เยาวชนได้ค้นพบความต้องการขั�นพื�นฐานที�นําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองที�มีความสําคญัที�สุดต่อการทาํหน้าที�ทางสังคมของตนเองในอนาคตได”้  (ศูนยว์ิชาการตา้นยา

เสพติด ����  อา้งใน ชวลัวิทย ์ จินดา,  ���� : 2) 

 การพฒันาทกัษะชีวิตในรายวิชางานบา้นของนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที�  �  โรงเรียน

บุรีรัมยพิ์ทยาคมไดใ้ช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ  GI  ได้นาํกรอบแนวคิดองค์ประกอบของ

ทักษะชีวิตซึ� งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช  ����  กาํหนดองค์ประกอบ

ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตที�สาํคญัที�จะสร้างและพฒันาเป็นภูมิคุม้กนัชีวิตใหก้บัเด็กและเยาวชน

ในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตได้  � องค์ประกอบพร้อมทั� งพฤติกรรมที�

คาดหวงัและตวัชี�วดัทกัษะชีวิตในแต่ละองคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง

และผูอ้ื�น  คิดวิเคราะห์ตดัสินใจและแกปั้ญหาไดอ้ย่างสร้างสรรค ์ การจัดการอารมณ์และความเครียด  

และการสร้างสัมพนัธ์ที�ดีแก่ผูอื้�น (สาํนกังานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  2551 : 1-9) 
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 ผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นประโยชน์จากการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ที�

จะนําไปใช้ในอนาคตและสร้างสําเร็จในการประกอบอาชีพ  หวงัว่าบทความนี� จะเป็นประโยชน์ต่อ

เยาวชนและผูส้นใจในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

�.  เพื�อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิต โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ  GI 

รายวิชางานบา้นโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ GI ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ให้มีประสิทธิภาพ ( 

E1 / E2 )  ตามเกณฑ ์��/�� 

 �.  เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน หลงัไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้ทกัษะชีวิต รายวิชางานบา้นโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ GI สาํหรับนกัเรียน

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � 

 �.  เพื�อศึกษาทศันคติของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ทกัษะชีวิต รายวิชางานบา้นโดย

ใชเ้ทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ GI สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � 

ขอบเขตการศึกษา 

กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการทดลองครั� งนี�  คือ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� �/� โรงเรียนบุรีรัมย ์              

พิทยาคม อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต �� ภาคเรียนที� 2  

ปีการศึกษา 2562 จาํนวน �� คน   

ตวัแปรที�ศึกษา 

   ตวัแปรตน้ คือ แผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิต รายวิชางานบา้น  

   ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาทกัษะ

ชีวิต  รายวิชางานบา้น 

เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา  

1. แผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะชีวิต รายวิชางานบา้น ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  �   

จาํนวน � แผนการเรียนรู้ 

2. แบบวดัผลสัมฤทธิ� ที�ผูวิ้จยัไดส้ร้างขึ�นในรูปแบบปรนยั � ตวัเลือก จาํนวน �� ขอ้ 

3. แบบวดัทศันคติของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ทกัษะชีวติ โดยใชเ้ทคนิคการ

เรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ GI สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � จาํนวน � ตอน รวม  �� 

ขอ้ 



   

 697 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การศึกษาในครั� งนี�  ได้นาํกรอบแนวคิดองค์ประกอบของทกัษะชีวิตซึ� งหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ����   

ผลการศึกษา 

 การพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม ปีการศึกษา  

���� ภายหลงัจากการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิต พบวา่ 

 �.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้ทกัษะชีวิต รายวิชาการงาน โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ GI               

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ในภาคเรียนที� � ปีการศึกษา ���� ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการจดัการเรียนการสอนตาม

แผน 

การจดัการเรียนรู้ที�ไดเ้สนอต่อผูบ้ริหารโรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษาเขต �� ทดลองใชก้บันกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� �/� จาํนวน �4 คน ปรากฏดงัตารางต่อนี�  

 

ตารางที� �  

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ ��/��  ( E1 / E2 )    

เกณฑ์ ค่าประสิทธิภาพ การแปลผล 

E1 87.02 สูงกว่าเกณฑท์ี�ตั�งไว ้

E2 82.46 สูงกว่าเกณฑท์ี�ตั�งไว ้

จากตาราง พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะชีวิตโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค

แบบ  GI  รายวิชางานบา้น ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � มีประสิทธิภาพเท่ากบั  ( E1 / E2 ) เท่ากบั 87.02/82.46 

ตามเกณฑที์�ตั�งไว ้ (��/��) 

�.  ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

การพฒันาทกัษะชีวิตโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ GI ภายหลงัจากที�ผูว้ิจยัได้

เก็บ 

รวบรวม ขอ้มูลการจดัการเรียนรู้ทกัษะชีวิต โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ  GI  รายวิชาการ

งาน  ชั�นมธัยมศึกษาปีที� �/� จาํนวน �� คน ปรากฏดงัตารางต่อไปนี�  
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ตารางที�  �   

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน 

คะแนน N  S.D. t 

คะแนนก่อนเรียน 30 13.36 2.46 38.967 

คะแนนหลงัเรียน 30 26.79 1.19  

 

หมายเหตุ*  นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .�� 

 จากตารางพบว่า นกัเรียนค่าเฉลี�ยก่อนเรียนเท่ากบั ��.�� คะแนน หลงัเรียนเท่ากบั ��.�� ดชันี

ประสิทธิผล เท่ากบั 38.��� แสดงว่านกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

 3.  ผลการทศันคติของนักเรียน 

 ทศันคติของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ทกัษะชีวติโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ 

GI  รายวิชางานบา้น ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ตอนที� � ทศันคติที�มีต่อรายวิชาการ

งาน  ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื�อเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบัแรก พบว่า รายวิชานี�ทาํใหรู้้จกั

การใชเ้วลาให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากที�สุด รองลงมาคือ รายวิชานี�

ทาํใหน้กัเรียนใส่ใจและเอาใจใส่ซึ� งกนัและกนั การสื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพ การใหค้วามร่วมมือและ

ทาํงานร่วมกันกับผูอื้�นได้ อยู่ในระดับมากที�สุด รายวิชานี� ทาํให้ได้ฝึกคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจและ

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัมากที�สุด รายวิชานี�ทาํไดรู้้และเขา้ใจเกี�ยวกบัความรักและเห็น

คุณค่าของตนเองและผูอื้�น การยอมรับความแตกต่างของตนเองและผูอื้�น ความภาคภูมิใจในตนเองและ

ผูอื้�น ความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับมากที�สุด ส่วนขอ้ที�นักเรียนมีทัศนคติระดับน้อยที�สุด คือ

รายวชิานี�สร้างสรรคแ์ละต่อยอดการเรียนรู้ในระดบัสูงอยูใ่นระดบัมาก   

ตอนที� � ทศันคติที�มีต่อการบริหารจดัการรายวิชาการงาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อ

เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบัแรก พบว่า การให้บริการสืบคน้จากหอ้งสมุด Internet  อยูใ่น

ระดบัมากที�สุด  รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการวดัทกัษะที�สาํคญัในศตวรรษที� �� มีค่าเฉลี�ยระดบั

มาก คอื ความเหมาะสมของกิจกรรมกลุ่ม อยูใ่นระดบัมาก ส่วนขอ้ที�นกัเรียนมีทศันคติระดบันอ้ยที�สุด 

คือ ความพร้อมดา้นสื�อเทคโนโลย ีวสัดุ อุปกรณ์ที�ใชเ้พื�อการคน้ควา้ อยูใ่นระดบัมาก   
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สรุปผลการศึกษา 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะชีวิตโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิคแบบ GI 

รายวิชางานบา้น ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � มีประสิทธิภาพเท่ากบั  ( E1 / E2 )  เท่ากบั 87.02/82.46 ตามเกณฑ์

ที�ตั�งไว ้ (��/��) 

 �. นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� 

ระดบั  .�� 

 �. ทศันคติของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ทกัษะชีวิตโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ

แบบ GI  รายวิชางานบา้น ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาคน้ควา้มีประเด็นที�นาํมาอภิปรายผล  ดงันี�  

  แผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะชีวิตโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิคแบบ GI รายวิชา

งานบา้น  ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � มีประสิทธิภาพเท่ากบั ( E1 / E2 ) เท่ากบั 87.02/82.46 ตามเกณฑ์ที�ตั�งไว ้

(��/��)  ซึ� งหมายความว่าแผนการเรียนรู้ทกัษะชีวิตช่วยพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะดา้นต่างๆ 

ของนกัเรียน  มีคะแนนระหว่างเรียนมีค่าเฉลี�ยเท่ากบัร้อยละ 87.02 และมีคะแนนหลงัเรียนเท่ากบัร้อย

ละ  82.46 ซึ�งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ �� ที�ตั�งไวไ้ด ้ เนื�องจากผูว้ิจยัไดมี้การศึกษาคน้ควา้การจดัทาํแผนการ

สอนที�มีคุณภาพ  ผ่านการตรวจทานจากผูเ้ชี�ยวชาญทั�ง � ท่าน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ฉววีวรณ 

คลงัแสง (2555 : ��)  พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้ วิชางานบา้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยชีั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 ที�ผูศึ้กษาสร้างขึ�นมีประสิทธิภาพ (E1 /E2 ) เท่ากบั 91.37/82.60 ซึ�งสูง

กว่าเกณฑที์�กาํหนดไว ้  

 ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .��  

สอดคลอ้งกบั บุญเหลือ หอมเนียม (���� : 138)  ผลการใชชุ้ดการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านสื�อ

สังคมเพื�อส่งเสริมทกัษะชีวิตดา้นการคิดวิเคราะห์ การตดัสินใจและแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ สาํหรับ

นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ภาคกลางตอนบน พบว่า ผลการวดัทกัษะชีวิตหลงัใชชุ้ดการสอนสูงกว่า

ก่อนใชชุ้ดการสอนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

 ทศันคติของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ทกัษะชีวติโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ 

GI  อยู่ในระดับมาก สืบเนื�องจากผูว้ิจยัได้สร้างบรรยากาศห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน ทาํห้องเรียน
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เสมือนบา้นให้นกัเรียนมีความสุข ส่งผลต่อทศันคติของนักเรียนให้สนใจและตั�งใจเรียน สอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของ 

เอกชยั สวสัดิรักษา (���� : ���) นักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ของโรงเรียนในเขตเทศบาลและนอกเขต

เทศบาล สังกัดสํานักงานพื�นที�การศึกษาร้อยเอ็ด เขต3 มีทัศนคติต่อวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ด้าน

ความกา้วหนา้ในอาชีพ ความมีศกัดิ� ศรี อยูใ่นระดบัดี   

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

ในการพฒันาทกัษะชีวติ โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ  GI  รายวิชาการงาน   

สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � มีขอ้เสนอแนะดงันี�  

1.1 ในการจดัการเรียนการสอน ครูผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตรเทียบเคียงโรงเรียน 

มาตรฐานสากลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งละเอียด  และมีการออกแบบการจดัการ

เรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและคุณภาพในระดบัช่วงชั�น รวมถึงการเตรียมความพร้อมดา้นสื�อ 

อุปกรณ์เพื�อส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการสื�อสารและการนาํเสนออยา่งเหมาะสม 

1.2 ในการจดัทาํผลงานเพื�อนาํเสนอในระดบัจงัหวดั  ระดบัภาค  ควรมีการจดัเก็บ 

ผลงานนกัเรียนและเผยแพร่สู่สาธารณะอยา่งต่อเนื�องเพื�อเป็นเวทีแสดงออกถึงความสามารถของผูเ้รียน 

2.  ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจยัต่อไป 

       2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการพฒันาทกัษะชีวิต โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ 

แบบ  GI  กบัเทคนิคการเรียนรู้แบบต่างๆ เพื�อนาํผลการวิจยัมาเปรียบเทียบระดบัคุณภาพของผูเ้รียน  

1.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการพฒันาทกัษะชีวิตในระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

เพื�อนาํขอ้มูลมาเป็นสารสนเทศงานวิชาการประกอบการพฒันาผลงานนกัเรียนใหไ้ดรั้บเผยแพร่สู่

สาธารณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น   
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การวิเคราะห์เชิงพื�นที�ด้วยแบบจําลองทางอุทกศาสตร์เพื�อศึกษาการไหลหลากของนํ�าและ
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บทคดัย่อ 

 จงัหวดันครราชสีมา เป็นจงัหวดัหนึ�งในประเทศไทยที�ไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยั

บ่อยครั� ง ผูว้ิจยัจึงไดศ้ึกษาแนวทางในการเฝ้าระวงัและรับมือปัญหาอุทกภยั โดยประยกุตใ์ชร้ะบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ สร้างแบบจาํลองทางอุทกศาสตร์ที�วิเคราะห์เชิงพื�นที�ถึงการไหลหลากของนํ�าและ

ชุมชนที�เสี�ยงต่อการเกิดอุทกภยั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัของงานวิจยั � ขอ้ คือ (�) ศึกษาทิศทางการไหล

และอตัราการไหลของนํ�า และ (�) ประเมินและจดัทาํแผนที�ชุมชนที�เสี�ยงต่อการเกิดอุทกภยั 

 งานวิจยันี�กาํหนดว่า บริเวณซึ�งมีอตัราการไหลของนํ�าหลากเร็วกว่า �� เมตร / วินาที และ

บริเวณโดยรอบในรัศมี �� กิโลเมตร จดัเป็นพื�นที�ที�มีความเสี�ยงสูงต่อการเกิดอุทกภยั ผลการศึกษา

พบว่า ทิศทางการไหลหลากของนํ�าเป็นไปตามแนวเส้นทางของแม่นํ�ามูล โดยไหลจากทิศตะวนัตกเฉียง

ใตไ้ปยงัทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมชุมชนที�มีความเสี�ยงต่อการอุทกภยัสูง จาํนวน �,647 

หมู่บา้น โดยอาํเภอปักธงชยัมีจาํนวนชุมชนที�เสี�ยงต่อการเกิดอุทกภยัมากที�สุดคือ ��� หมู่บา้น 

รองลงมาคือ อาํเภอโนนสูงและอาํเภอด่านขนุทด ผลจากการศึกษานี�สามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

วางแผนเชิงพื�นที�ในการป้องกนัและจดัการปัญหาอุทกภยัในจงัหวดันครราชสีมาได ้

 

คาํสําคัญ: การวิเคราะห์เชิงพื�นที�, แบบจาํลองทางอุทกศาสตร์, การไหลหลากของนํ�า, อุทกภยั 
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Abstract 

 Nakhon Rachasima is one of provinces in Thailand often facing damage from floods. To 

study the way to monitor and cope with flood problem in the province, this research applies 

geographic information system to create hydrographic model to spatially analyze water flow and 

communities in flood-prone areas. The objectives of the research are (1) to study direction and speed 

of water flow and (2) to assess and create map of communities in flood-prone areas. 

 The research determines that area with speed of water flow over 28 m/sec and 10 

kilometers surrounded is area with high risk to flood. The results reveal that direction of water flow in 

Nakhon Rachasima comes from southwest towards northeast along with the flow course of Moon 

river. There are totally 1,647 communities in the area of high risk to flood. Pak Thongchai is the 

district having greatest number of high risk communities at 129, followed by None Soong and Dan 

Kuntod. The results of the research contribute to spatial planning for prevention and management of 

flood problem in Nakhon Rachasima. 

 

Keywords: spatial analysis, hydrographic models, water flows, flood 
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บทนํา 

 อุทกภยัคือภยัและอนัตรายที�เกิดจากนํ� าท่วมหรือนํ� าท่วมฉับพลนั โดยมีสาเหตุมาจากฝนตก

หนักหรือฝนตกต่อเนื�องเป็นระยะเวลานาน ซึ� งลกัษณะของการอุทกภยัเกิดได้หลายลักษณะ คือ �) 

นํ� าป่าไหลหลากหรือนํ� าท่วมฉับพลนั ซึ� งมกัเกิดในบริเวณที�ราบลุ่มใกลก้บับริเวณภูเขาที�เป็นตน้นํ� า มี

การไหลอย่างรวดเร็วทาํให้บา้นเรือนไดรั้บความเสียหาย  �) นํ� าท่วมหรือนํ� าท่วมขงั เป็นลกัษณะที�เกิด

จากปริมาณนํ�าสะสมสะสมจาํนวนมากไหลบ่าในแนวระนาบ ซึ� งมกัจะเกิดในเขตเมืองใหญ่ที�เกิดฝนตก

หนกั �) นํ� าลน้ตลิ�ง เกิดจากปริมาณนํ� าจาํนวนมากจากการเกิดฝนตกอยา่งต่อเนื�อง และไหลลงสู่ลาํนํ�าใน

ปริมาณมากจนระบายไม่ทนัทาํให้เกิดนํ� าลน้ตลิ�ง ซึ� งลกัษณะทั�ง � ที�กล่าวมาลว้นแลว้แต่ทาํให้เกิดความ

เสียหายทั�งชีวิตและทรัพยสิ์น ประเทศไทยเป็นหนึ� งในประเทศที�ประสบกับปัญหาอุทกภยับ่อยครั� ง 

โดยเฉพาะอุทกภยัจากพายุ เช่น อุทกภยัจากพายุอีรา ปี ���� ในจังหวดัอุบลราชธานี อุทกภยัจากพายุ

ดีเปรสชั�น ปี ���� และอุทกภยัจากพายลิุนดา ปี ���� ในจงัหวดันครศรีธรรมราช (Thai Meteorological 

Department, 2014) อุทกภยัในประเทศไทยที�จดัได้ว่าเป็นมหาอุทกภยั เป็นอุทกภยัที�รุนแรงและสร้าง

ความเสียหายเป็นจาํนวนมาก คือ อุทกภยัปี 2554 มีพื�นที�ประสบอุทกภยัและมีการประกาศเป็นพื�นที�ภยั

พิบัติกรณีฉุกเฉินตั� งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม จนถึง เดือนพฤศจิกายน ทั� งสิ�น �� จังหวดั ประชาชน

เดือดร้อน �,039,��� ครัวเรือน ��,425,��� คน พื�นที�การเกษตรคาดว่าจะไดรั้บความเสียหาย ��.�� ลา้น

ไร่  (Hydro Informatics Institute, 2011) 

 จงัหวดันครราชสีมาเป็นหนึ� งในจงัหวดัที�ได้รับผลกระทบในมหาอุทกภยัปี ����เช่นกนั 

จากอิทธิพลพายุโซนร้อนนกเตนทาํให้จงัหวดันครราชสีมาได้ประกาศพื�นที�ประสบภยัพิบติัจากเหตุ

อุทกภยั �� อาํเภอ ประชาชนไดรั้บความเดือนร้อนกว่า ��,��� หลงัคาเรือนถนนมากกว่า �� สายถูกตดั

ขาด (Koratdailynews, 2011) ในปี ���� จังหวดันครราชสีมาประสบกับพายุถึง  � ลูกด้วยกัน ส่งผล

กระทบในวงกวา้ง ทาํใหเ้กิดนํ�าไหลหลากในพื�นที� � อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอปักธงชยั อาํเภอโชคชยั อาํเภอ

สูงเนิน อาํเภอโนนสูง อาํเภอพิมาย อาํเภอปากช่อง อาํเภอเมืองนครราชสีมา อาํเภอท่าช้าง และอาํเภอ

เฉลิมพระเกียรติ และล่าสุดเกิดอุกทกภยัจากพายไุตฝุ่้น “โมลาเบ” (MOLAVE) ส่งผลใหว้นัที� �� ตุลาคม 

2��� เกิดฝนตกหนักติดต่อกนัหลายชั�วโมงบริเวณแนวเขาของอุทยานแห่งชาติทบัลานและอุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่ ส่งผลทาํให้เกิดนํ�าท่วมในอาํเภอวงันํ� าเขียว และในอีกหลายพื�นที� (Hydro Informatics 

Institute, ����) จากการที�จงัหวดันครราชสีมาเป็นจงัหวดัที�มีความสาํคญัทั� งในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการ

ท่องเที�ยว พื�นที�อยูอ่าศยั เป็นศูนยก์ลางในหลาย ๆ ดา้น มีความพร้อมในการพฒันาศกัยภาพทั�งทางดา้น

ชุมชนและสังคม เป็นประตูสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่กลบัเผชิญกบัปัญหาอุทกภยัอยู่เป็นประจาํ ซึ� ง
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ทาํให้ประชากรจาํนวนมากได้รับความเสียหายทั� งทรัพย์สินและชีวิตซึ� งถือว่าปัญหาอุทกภัยเป็น

อุปสรรคต่อการพฒันาชีวิต สงัคม เศรษฐกิจและในดา้นต่าง ๆ เป็นอยา่งมาก 

 ผูว้ิจัยเล็งเห็นถึงความสําคญัในการศึกษาหาแนวทางเพื�อเฝ้าระวงัและรับมือกบัการเกิด

ปัญหาอุทกภยัต่าง ๆ ในพื�นที�นี� อยา่งย ั�งยืน โดยไดน้าํระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใชใ้นการศึกษา ซึ� ง

การวิเคราะห์ทิศทางการไหลของนํ� าและขอบเขตลุ่มนํ� าในพื�นที�ราบเป็นวิธีการหนึ� งทางดา้น GIS โดย

ศึกษาลกัษณะการระบายนํ�าดว้ยวิธี  D8 จากขอ้มูลแบบจาํลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model 

:DEM) และขอ้มูลลักษณะการระบายนํ� าที�สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ� งจะช่วยให้การจาํลองการ

ระบายนํ� าในพื� นที� ราบลุ่มมีความถูกต้องมากยิ�งขึ� น (Kakarndee, I., 2012) และจากการประเมิน

แบบจาํลองทิศทางการไหลของนํ�าบนพื�นผิวระดบัสูง พร้อมทั�งเตือนภยันํ�าท่วมบริเวณลุ่มนํ�าคลองกลาย

และคลองท่าทน พบว่าทิศทางการไหลของนํ� าบนพื�นผิว สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง ทิศทางการไหล

ของนํ� าไปในแนวเดียวกนั (Petthongduang, E., 2018) ซึ� งผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลแบบจาํลองความสูงเชิงเลข 

มาการวิเคราะห์ทิศทางการไหลของนํ� า ควบคู่กบัอตัราความเร็วของนํ� าดว้ยแบบจาํลองทางอุทกศาสตร์ 

เพื�อหาชุมชนที�อยูใ่นพื�นที�เสี�ยงต่อการเกิดนํ�าไหลหลากซึ� งเป็นพื�นที�อุทกภยัที�สร้างความเสียหายรุนแรง 

ทั�งนี� ผลการศึกษาที�ไดจ้ะแสดงผลออกมาในรูปแบบของแผนที�เพื�อช่วยในการตดัสินใจ วางแผนป้องกนั

การเกิดอุทกภยัในพื�นที�จงัหวดันครราชสีมาที�จะเกิดขึ�นในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 �. ศึกษาทิศทางการไหลและอตัราการไหลของนํ� าจากขอ้มูลแบบจาํลองความสูงเชิงเลข 

ดว้ยแบบจาํลองทางอุทกศาสตร์ ในจงัหวดันครราชสีมา 

 2. ประเมินและจัดทาํแผนที�ชุมชนที�เสี� ยงต่อการเกิดอุทกภัย จากแบบจาํลองทางอุทก

ศาสตร์ ในจงัหวดันครราชสีมา 
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กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

 พื�นที�ศึกษา 

 จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื�นที�ทั� งหมด 20,493.96 ตาราง

กิโลเมตร เป็นจงัหวดัที�มีพื�นที�มากที�สุดในประเทศไทยและมีประชากรมากเป็นอนัดบั � ของประเทศ 

แบ่งปกครองแบ่งออกเป็น 32 อาํเภอ เขตติดต่อกบัจงัหวดัชยัภูมิ ขอนแก่น บุรีรัมย ์นครนายก ปราจีนบุรี 

สระแกว้ ลพบุรี และสระบุรี ดงัภาพที� �  

 

แนวคดิและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง 

- ขอ้มูลอุทกภยัในจงัหวดันครราชสีมา 

- ตาํแหน่งหมู่บา้นในจงัหวดันครราชสีมา 

- แบบจาํลองความสูงภูมิประเทศ 

- แบบจาํลองทางอุทกศาสตร์ 

- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(Geographic Information System : GIS) 

 

แบบจาํลองความสูงเชิงเลขจาก  

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 

 30-Meter resolution elevation ) 

อภิปรายผลการวิเคราะห์ทิศทางการไหลและอตัราการไหลของนํ�า และแผนที�ชุมชนที�เสี�ยงต่อ

การเกิดอุทกภยั จงัหวดันครราชสีมา ประเทศไทย 
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ภาพที� � พื�นที�ศึกษา 

 ข้อมูลและเครื�องมือ 

 1) แบบจาํลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) รายละเอียดขอ้มูล �� 

เมตร Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) จากสํานักงานสํารวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา 

(USGS, 2014) 

 2) ขอ้มูลตาํแหน่งหมู่บา้น และขอบเขตอาํเภอในจงัหวดันครราชสีมา  

 3) ขอ้มูลเส้นทางนํ�าในจงัหวดันครราชสีมา 

 4) โปรแกรมทางดา้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Arc GIS 10.3 , Google Earth Pro) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์เชิงพื�นที�ดว้ยแบบจาํลองทางอุทกศาสตร์เพื�อศึกษาการไหลหลากของนํ� าและ

ชุมชนที�เสี�ยงต่อการเกิดอุทกภยั จงัหวดันครราชสีมา ประเทศไทย เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ชุดคาํสั�ง 

Spatial Analyst Tools และใชเ้ครื�องมือชุด Hydrology  ดงัภาพที� � โดยมีขั�นตอนการดาํเนินงานดงันี�  

 �) นาํเขา้ขอ้มูล DEM ทาํการตดัขอบเขตของขอ้มูล และใช้คาํสั�ง Fill เพื�อเป็นการเติมเต็ม

พื�นที� ทาํให้ขอ้มูลมีความสมํ�าเสมอ โดยจะเติมเต็มบริเวณที�สูงหรือตํ�ากว่าให้มีความใกลเ้คียงกบัพื�นที�

รอบขา้ง เพื�อใหก้ารไหลของนํ�าเป็นไปอยา่งต่อเนื�อง  

 �) การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลที�ได้จากการ Fill นําเขา้คาํสั�ง Flow Direction ซึ� งเป็นการ

วิเคราะห์ทิศทางการไหลของนํ� า ผลลพัธ์ที�ไดคื้อแบบจาํลองการไหลจากจุดหนึ�งไปอีกจุดหนึ�งโดยรอบ 
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8 ทิศทาง (D8 algorithm) โดยใช ้pixel ที�ติดต่อกนั การไหลในแนวแกนตั�งฉากจะแสดงตวัเลข 1, 4, �� 

และ �� (ทิศตะวนัออก, ทิศใต,้ ทิศตะวนัตกและทิศเหนือ) ทิศทางการไหลในแนว �� องศา เป็น �, 8, 

�� และ ��� (ทิ ศต ะวัน ออก เฉียงใต้,ทิ ศต ะวัน ต กเฉี ยงใต้ , ทิ ศตะวัน ตก เฉียงเห นื อแล ะทิ ศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ)  ดงัภาพที� �  

    
ภาพที� �  แสดงทิศทางการไหล ( Flow Direction) 

 

 �) ขั�นตอนการวิเคราะห์การไหลสะสมใช้ขอ้มูลจาก Flow Direction  และวิเคราะห์ด้วย

คาํสั�ง Flow Accumulation ซึ� งเป็นการวิเคราะห์การไหลสะสมของนํ� า จากที�สูงลงสู่ที�ลุ่มเพื�อดูพื�นที�ที�มี

การสะสมของนํ� ามากที�สุดจากพื�นที�รอบขา้ง พร้อมทั�งให้ทราบอตัราการไหลของนํ�าที�มาสะสม ดงัภาพ

ที� � 

 

ภาพที� � ขอ้มูลจาก Flow Direction  เป็น Flow Accumulation 

 

 �) การวิเคราะห์อตัราการไหลของนํ� าโดยใช ้Flow Direction  เป็น Flow Accumulation ใน

การวิเคราะห์อตัราการไหลในระยะ 10 กิโลเมตร กาํหนดหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที  

 �) คดัเลือกพื�นที�ที�มีอตัราเร็วของนํ� ามากกว่า �� เมตรต่อวินาที และทาํการวดัระยะออกจาก

บริเวณศูนยก์ลาง (Buffer) ออกไป �� กิโลเมตร เพื�อกนัโซนเป็นพื�นที�ที�เสี�ยงต่อการเกิดอุทกภยัจากนั�น

นาํเขา้ขอ้มูลหมู่บา้นและทาํการ Clip เฉพาะหมู่บา้นที�อยูใ่นพื�นที�เสี�ยงออกมา 
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ภาพที� � ขั�นตอนวิธีการศึกษา 

 

ผลการวจิัย 

 การวิเคราะห์เชิงพื�นที�ดว้ยแบบจาํลองทางอุทกศาสตร์เพื�อศึกษาการไหลหลากของนํ� าและ

ชุมชนที�เสี�ยงต่อการเกิดอุทกภยั จงัหวดันครราชสีมา ประเทศไทย มีผลการศึกษารายละเอียดดงันี�  

 �) การศึกษาทิศทางการไหลและอัตราการไหลของนํ� าจากข้อมูลแบบจําลองความสูง

เชิงเลข ดว้ยแบบจาํลองทางอุทกศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ทิศทางการไหลของนํ� า (Flow Direction)  และ

การไหลสะสมจากในระยะ �� กิโลเมตร พบว่ามีพื�นที�ที�มีอตัราเร็วในพื�นที�มากกว่า �� เมตรต่อวินาที มี

ทั�งสิ�น �� พื�นที� โดยมีทิศทางจากตะวนัตกเฉียงใตไ้หลไปยงัพื�นที�บริเวณตะวนัออกเฉียงเหนือตามแนว

ของลาํตะคองและแม่นํ� ามูล โดยจากตาํแหน่งพื�นที�ที�มีอตัราเร็วสูงและจดัเป็นพื�นที�เสี�ยงได้ทาํการวดั

ระยะ(Buffer) ออกไป �� กิโลเมตร เพื�อใหท้ราบขอบเขตบริเวณที�เป็นพื�นที�เสี�ยงอุทกภยั 

 

 

 

 

 

Flow Direction Flow Accumulation Fill DEM 

Buffer 
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ภาพที� � ทิศทางและอตัราการไหล (เมตรต่อวินาที : m/s) 

 �) การประเมินและจดัทาํแผนที�ชุมชนที�เสี�ยงต่อการเกิดอุทกภยั จากแบบจาํลองทางอุทก

ศาสตร์ โดยการนาํเขา้ขอ้มูลตาํแหน่งชุมชนในจงัหวดันครราชสีมาทั�งหมด และทาํการตดัขอ้มูลเฉพาะ

หมู่บา้นที�อยู่ในพื�นที�เสี�ยงภยั ผลการศึกษาพบว่า มีชุมชนอยูใ่นพื�นที�เสี�ยงอุทกภยัทั�งสิ�น 1,647 หมู่บา้น 

โดยอาํเภอที�มีจาํนวนหมู่บา้นอยูใ่นพื�นที�เสี�ยงการไหลหลากของนํ� ามากกว่า ��� หมู่บา้น ไดแ้ก่ อาํเภอ

ปักธงชยั 129 หมู่บา้น อาํเภอโนนสูง 126 หมู่บา้น และอาํเภอด่านขุนทด 102 หมู่บา้น อาํเภอที�มีจาํนวน

หมู่บา้นอยูใ่นพื�นที�เสี�ยงการไหลหลากของนํ� าน้อยที�สุดเพียง � หมู่บา้น ไดแ้ก่ อาํเภอบวัลายและอาํเภอ

เฉลิมพระเกียรติ ดงัตารางที� � และภาพที� � 

 

 

m/s 
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ตารางที� � จาํนวนชุมชนที�เสี�ยงต่อการเกิดอุทกภยัในแต่ละอาํเภอของจงัหวดันครราชสีมา 

ลาํดบั

ที� 
อาํเภอ 

จาํนวน

หมู่บา้น 

ลาํดบั

ที� 
อาํเภอ 

จาํนวน

หมู่บา้น 

1 ปักธงชยั 129 17 สีคิ�ว 46 

2 โนนสูง 126 18 วงันํ�าเขียว 43 

3 ด่านขนุทด 102 19 โนนไทย 42 

4 พิมาย 99 20 เมืองยาง 37 

5 คง 97 21 พระทองคาํ 29 

6 บวัใหญ่ 96 22 แกง้สนามนาง 25 

7 ปากช่อง 94 23 เสิงสาง 24 

8 ชุมพวง 89 24 เทพารักษ ์ 20 

9 จกัราช 88 25 สูงเนิน 13 

10 ขามสะแกแสง 65 26 ขามทะเลสอ 10 

11 หนองบุญมาก 64 27 โชคชยั 9 

12 ครบุรี 62 28 สีดา 7 

13 หว้ยแถลง 60 29 บา้นเหลื�อม 4 

14 โนนแดง 57 30 เมืองนครราชสีมา 2 

15 ประทาย 55 31 บวัลาย 1 

16 ลาํทะเมนชยั 51 32 เฉลิมพระเกียรติ 1 

   รวม  1,647 
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ภาพที� 6 ตาํแหน่งหมู่บา้นในพื�นที�เสี�ยงอุทกภยั 

 

อภิปรายผล 

 ผลการการวิเคราะห์เชิงพื�นที�ดว้ยแบบจาํลองทางอุทกศาสตร์เพื�อศึกษาการไหลหลากของ

นํ�า ในจงัหวดันครราชสีมา แสดงทิศทางการไหลของนํ� าหลากที�เป็นไปตามลกัษณะภูมิประเทศจริง โดย

ไหลจากบริเวณที�สูงทางดา้นขอบที�ยกตวัขึ�นทางตะวนัตกของจงัหวดั แลว้ลาดลงสู่บริเวณตอนกลาง

ของจังหวัด ตามแนวเส้นทางนํ� าล ําตะคลองและแนวแม่นํ� ามูล สอดคล้องกับกับงานวิจัยของ 

Petthongduang, E. (����) ซึ� งได้พัฒนาแบบจาํลองทิศทางการไหลของนํ� าโดยใช้วิธี D� บนพื�นผิว

ระดบัสูงเชิงเลขสําหรับการพยากรณ์และการเตือนภยันํ� าท่วม จงัหวดันครศรีธรรมราช และไดผ้ลว่า ทิศ

ทางการไหลของนํ�าเป็นไปตามลกัษณะภูมิประเทศจริงเช่นกนั คือไหลไปตามแนวเดียวกบัเส้นทางนํ�า 

 ผลการวิเคราะห์พื�นที� เสี� ยงต่ออุทกภยัในจังหวดันครราชสีมา ด้วยแบบจาํลองทางอุทก

ศาสตร์ในงานวิจยันี�  พบว่า มีชุมชนอยู่ในพื�นที�เสี�ยงอุทกภยัทั� งสิ�น �,��� หมู่บา้น โดยอยู่ในอาํเภอปัก
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ธงชยัมากที�สุด อนัเป็นอาํเภอที�มีลกัษณะภูมิประเทศที�เปลี�ยนระดบัความสูงจากพื�นที�ภูเขาลงสู่บริเวณที�

ราบตอนกลาง จึงทําให้มีโอกาสเกิดนํ� าไหลหลากและเกิดอุทกภัยสูงกว่าอําเภออื�น ๆ ซึ� งบันทึก

เหตุการณ์นํ� าท่วม นํ� าแลง้ในอดีต ของ Hydro Informatics Institute (����) ก็กล่าวถึงเหตุการณ์นํ� าท่วม

บริเวณจงัหวดันครราชสีมา เดือนตุลาคม ปี ���� ว่ามีพื�นที�ถูกนํ�าท่วมมากที�สุดถึง ���,��� ไร่ โดยพื�นที�

นํ�าท่วมส่วนใหญ่อยูใ่นอาํเภอปักธงชยั หลกัฐานจากบนัทึกเหตุการณ์นํ� าท่วมนี� จึงแสดงถึงความแม่นยาํ

ของแบบจาํลองทางอุทกศาสตร์ที�ใชใ้นงานวิจยันี� ว่า สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์จริงที�เคยเกิดขึ�นในอดีต 

 ดงันั�นการศึกษาโดยใชแ้บบจาํลองทางอุทกศาสตร์ จากขอ้มูลความสูงเชิงเลขและแสดงผล

ในรูปแบบของแผนที� มีความแม่นยาํและสอดคลอ้งกับความเป็นจริง จึงนําไปใช้ประกอบการวาง

แผนการป้องกนัอุทกภยั และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมไดท้นัท่วงที เมื�อเกิดอุกทกภยัในหมู่บา้น

หรือชุมชนที�อยู่ในบริเวณเสี�ยง  ทาํนองเดียวกบังานวิจัยของ Puttinaovarat, S.  et al. (����) ซึ� งได้ใช้

แบบจาํลองทางอุทกวิทยาศึกษารูปแบบทิศทางการไหลของนํ�าหลาก และให้ผลที�นาํไปใชเ้ป็นแนวทาง

ในการบรรเทาอุทกภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี�  การวิเคราะห์เชิงพื�นที�ด้วยแบบจาํลองทางอุทกศาสตร์เพื�อศึกษาการไหลหลาก

ของนํ� าและชุมชนที�เสี�ยงต่อการเกิดอุทกภยั จังหวดันครราชสีมา ยงัสามารถนาํผลการศึกษาไปต่อยอด

ในการวิเคราะห์สถานการณ์อื�น ๆ ได ้เช่น การประเมินการสะสมของตะกอน การสร้างแบบจาํลองดิน

โคลนถล่ม การวางแผนแนวการระบายนํ� าในพื�นที�ชุมชน การวางแผนการจัดการแนวเส้นทางที�อยู่ใน

พื�นที�ที�อตัราเร็วของนํ� าสูง  เป็นตน้ โดยอาจจะใชปั้จจยัอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งมาร่วมวิเคราะห์ เช่น จาํนวนสิ�ง

ปลูกสร้าง ปริมาณนํ� าฝนที�ตกสะสม ความลาดของพื�นที� ซึ� งทาํให้นําไปใช้ในการวางแผนแนวทาง

แกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพมากขึ�น อนันาํไปสู่การพฒันาและสร้างความยั�งยนืภายใน

ชุมชน 

  

ข้อเสนอแนะ 

 �. การศึกษานี� สามารถนาํผลจากการศึกษาไปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจในการวาง

แผนการเลือกพื�นที�ในการพฒันาชุมชน การสร้างศกัยภาพ และเป็นแนวทางในการเตรียมตวั วางแผน

ป้องกนัการเกิดอุทกภยัแบบยั�งยนืในชุมชนต่าง ๆ เพื�อลดความสูญเสียทั�งชีวิตและทรัพยสิ์น 

 �.  การศึกษานี� เป็นเพียงการศึกษาจากข้อมูลจากแบบจําลองความสูงเชิงเลข (Digital 

Elevation Model : DEM) เท่านั�น ซึ� งจะวิเคราะห์จากความสูงของภูมิประเทศของจงัหวดันครราชสีมา

เป็นหลกั ยงัไม่รวมถึงการนาํปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งดา้นต่าง ๆ มาใช ้เช่น ปริมาณนํ�าฝน การระบายนํ�าของดิน 
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การใช้ประโยชน์ที�ดิน สิ�งกีดขวางทางนํ� า เป็นตน้ หากมีการเพิ�มเติมปัจจัยและศึกษาจงัหวดัโดยรอบ

ประกอบจะทาํใหง้านวิจยัมีความสมบูรณ์มากยิ�งขึ�น 
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  การสร้างอตัลักษณ์ตราสินค้า บรรจุภณัฑ์กล้วยกวนของกลุ่มอาชีพบ้านคลองเจ้า  

จังหวัดปทมุธานี 

Creating the Brand Identity of Sugar-Boiled Banana Puree’s Packaging among 

Career Group at Ban Khlong Chao in Pathum Thani Province 
 

รวิธร ฐานัสสกุล1 

Ravithon Thanussakul 
 
1งานวิชาศึกษาทั�วไป สาํนกัส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ   มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

 ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทมุธานี 
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under the Royal Patronage Pathum Thani Province 

 

บทคดัย่อ 

บทความวจิยัเรื�องการสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์กลว้ยกวนของกลุ่มอาชีพบา้นคลอง

เจา้ จงัหวดัปทุมธานี การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค ์�) เพื�อศึกษาบริบทพื�นที� ปัญหาและความตอ้งการใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “กล้วยกวน” 2) เพื�อสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์กล้วยกวน 

การวิจยัครั� งนี� ใช้วิธีวิจยั โดยเก็บขอ้มูลจากสมาชิกกลุ่มอาชีพบา้นคลองเจ้า จงัหวดัปทุมธานี  จาํนวน  

�� คน โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคเอกสารและภาคสนาม ดว้ยแบบสาํรวจและแบบสอบถาม แลว้จึง

นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื�อกาํหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบและนาํเสนอดว้ยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

ประกอบการผลงานการออกแบบ ผลการวิจยัพบว่าผลิตภณัฑ์กลว้ยกวนที�เกิดจากการรวมกลุ่มอาชีพ

บ้านคลองเจ้า หมู่ที�  �� ตาํบลคูบางหลวง อาํเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยอาศัยวตัถุดิบ 

และแรงงานในพื�นที� โดยมีตลาดการจาํหน่ายในตาํบลคูบางหลวง และตาํบลใกลเ้คียง ปัญหาที�พบส่วน

ใหญ่ยงัไม่มีมีตราสินคา้ที� เป็นของตนเอง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที�จดจาํของลูกค้า ในด้านการ

ออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์จึงเป็นการออกแบบเพื�อสร้างอตัลกัษณ์ให้กลบัผลิตภณัฑ์ชุมชน “กลว้ย

กวน” ใหเ้กิดการจดจาํผ่านตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์เพื�อให้เกิดความน่าสนใจและเพิ�มตลาดจาํหน่ายสินคา้

มากยิ�งขึ� น โดยผู ้วิจัยได้นําภูมิปัญญาของการใช้ทรัพยากรที�มีในชุมชนนํามาสร้างความหมายให้
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สอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื�อให้เกิดอตัลกัษณ์ ความเป็นไทย มาในรูปแบบของกลว้ยกวนขา้วตม้

มดัจิ�ว สามารถนาํเป็นของฝาก ของที�ระลึกได ้และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ�มใหสิ้นคา้ชุมชนอีกดว้ย 

 

คาํสําคญั: ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น, กลุ่มอาชีพ, ตราสินคา้, บรรจุภณัฑ ์

 

Abstract 

The research on creating the brand identity of sugar-boiled banana puree’s packaging among 

career group at Ban Khlong Chao in Pathum Thani province has the objectives 1) to study the local 

context, difficulties, and needs in community product development "sugar-boiled banana puree" and  

2) to create the brand identity of sugar-boiled banana puree’s packaging. This research collected data 

from 17 members of the Ban Khlong Chao career group in Pathum Thani province. The data were 

collected in the document and in the field with surveys and questionnaires. Then, the data were 

analyzed to define a conceptual framework to design and to present it by descriptive analytics along 

with the designed work. The research results revealed that the sugar-boiled banana puree products are 

from Ban Khlong Chao career group, Village No.12, Khu Bang Luang Sub-district, Lat Lum Kaew 

District, Pathum Thani Province by relying on raw materials and local labor with a distribution 

market in Khu Bang Luang Sub-district and nearby district. Most of the problems encountered do not 

yet have their own brand identity, resulting in the product not being recognized by the customer in 

terms of a product design and development. Therefore, it is designed to create the brand identity for 

products in the community "sugar-boiled banana puree" to be recognized through the packaging's 

brand in order to attract and increase the market even more. The researcher has applied local wisdom 

regarding the available resources in the community to create meaning in accordance with the 

community products in order to create Thai identity in the form of sugar-boiled banana puree with the 

shape of small steamed sticky rice, which can be a souvenir and added value for community products 

as well. 

 

Keywords: local wisdom, career group, brand, packaging 
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บทนํา 

กลุ่มอาชีพบ้านคลองเจ้า หมู่ที�  �� ตาํบลคูบางหลวง อาํเภอลาดหลุมแก้ว จังหวดัปทุมธานี  

จัดตั� งกลุ่ม เมื�อ ปี พ.ศ. ���� ได้นํากล้วยซึ� งเป็นผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นกล้วยกวน  

กลุ่มนี� ได้รับการส่งเสริมและพฒันา รวมกลุ่มโดยมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถมัภ์ ไดพ้าชาวบา้นไปศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นกลว้ยกวนเพชรสมุทร จงัหวดั

สมุทรสงคราม แลว้กลบัมาพฒันาต่อให้เป็นสูตรเฉพาะของกลุ่ม โดยผลิตภณัฑ์ชุมกลว้ยกวนนี� วาง

จาํหน่ายในสถานที�ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินคา้ เซียร์ รังสิต  (งานสินคา้ OTOP ของดี 4 ภาค) และตลาด

ชุมชน เป็นตน้ ดงันั�นการพฒันาคุณภาพและรูปแบบผลิตภณัฑชุ์มชนจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ�ง  

ปัจจุบนักลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรหลายแห่งยงัมีความตอ้งการในการพฒันาผลิตภณัฑ์ที�

หลากหลาย เช่น ความต้องการด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และเรียนรู้กระแสความนิยมให้

สามารถสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่เพื�อขยายสู่ตลาดดว้ยกลยทุธ์การใชบ้รรจุภณัฑ ์นบัว่ามีบทบาทสาํคญั

ต่อความสําเร็จของธุรกิจ เนื�องจากสามารถเป็นสื�อโฆษณา ณ จุดขายปลีกไปสู่มือผูซื้�อโดยตรง และยงั

ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ให้สินคา้และองค์กรได้ เช่น การพฒันาบรรจุภณัฑ์ใหม่ที�ไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่

สิ�งแวดล้อม การส่งเสริมกระบวนการนาํกลบัมาใช้ใหม่ )Recycle) เป็นต้น นอกจากนี�  บรรจุภณัฑ์ที�

สวยงามสะดุดตายงัสามารถสร้างความประทบัใจในตวัสินคา้และเพิ�มแรงกระตุน้การซื�อของผูบ้ริโภค

ได้อีกด้วย บรรจุภัณฑ์ จึงเปรียบเสมือนพนักงานขายคนหนึ� งที� มีส่วนส่งเสริมการขายอยู่อย่าง

เงียบๆ (Silent Salesman) การเรียนรู้ศึกษาเทคนิคการสร้างหรือออกแบบบรรจุภณัฑ์ นบัเป็นวิธีการหนึ�ง

ที�ผูส่้งออกสามารถใชเ้ป็นเครื�องมือผลิตสินคา้ของตนให้มีจุดขายแตกต่างจากสินคา้อื�นๆ และเพิ�มมูลค่า

ให้สินคา้ จัดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที�ช่วยขยายหรือรักษาส่วนแบ่งตลาดได้อีกทางหนึ� ง (Export-

Import Bank of Thailand, 2001: 145- 148)  

การบรรจุภณัฑ)์packaging) เป็นหนึ�งในเครื�องมือสื�อสารทางการตลาดที�สาํคญัตามแนวคิดของ 

ดันแคน Duncan (2005) บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสําคัญเสมือนโฆษณา ณ จุดขาย ที�สามารถสื� อสาร  

สร้าง อารมณ์และรับรู้ต่อผูบ้ริโภค เนื�องจากเป็นจุดสําคญัในการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสื�อและผูบ้ริโภค 

และเร่ง ใหเ้กิดการตดัสินใจเลือกตราสินคา้ที�จะซื�อ 

ดงันั�น ผูท้าํวิจยัไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัในการสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์กลว้ยกวน

ของกลุ่มอาชีพบ้านคลองเจ้า จงัหวดัปทุมธานี เพื�อเป็นการพฒันาและเพิ�มมูลค่าของผลิตภณัฑ์ชุมชน 

“กลว้ยกวน” ให้มีเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ที�โด่ดเด่น และเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถิ�น นาํมาซึ�งรายได้
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ใหก้บัชาวบา้นในชุมชน สร้างให้เกิดความเขม้แขง็และส่งเสริมการพฒันาชนบทในระดบัรากหญา้อยา่ง

ย ั�งยนืต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื�อศึกษาบริบทพื�นที� ปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน “กลว้ยกวน” 

2. เพื�อสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้ บรรจุภณัฑก์ลว้ยกวน 

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. ช่วยสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบัผลิตภณัฑก์ลว้ยกวน ให้มีเอกลกัษณ์ ดึงดูดความสนใจ ยกระดบั

ผลิตภณัฑใ์หมี้มาตรฐานและสามารถแขง่ไดม้ากขึ�นในเชิงธุรกิจ 

 2. ไดรู้ปแบบบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑก์ลว้ยกวนของกลุ่มอาชีพบา้นคลองเจา้ จงัหวดัปทุมธานี 

 

กรอบแนวคิดการวจิัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� � กรอบแนวคิดการวิจยั 

ศึกษาบริบทพื�นที� ปัญหาและ 

ความตอ้งการในการสร้างอตัลกัษณ์ 

ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์กลว้ยกวน ของ

กลุ่มอาชีพบา้นคลองเจา้ จงัหวดั

ปทมุธานี 

ศึกษาขอ้มูลการผลิตกลว้ยกวน ของ

กลุ่มอาชีพบา้นคลองเจา้ จงัหวดั

ปทมุธานี 

 

การออกแบบ 

การสร้างอตัลกัษณ์

ตราสินคา้  

บรรจุภณัฑ์ 

กลว้ยกวนของกลุ่ม

อาชีพบา้นคลองเจา้ 

จงัหวดัปทมุธานี 

 

ตราสินคา้ บรรจุ

ภณัฑก์ลว้ยกวน 

ของกลุ่มอาชีพบา้น

คลองเจา้ จงัหวดั

ปทมุธานี 
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วิธีดาํเนินการวจิัย 

 การศึกษาเรื�อง การสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้ บรรจุภณัฑก์ลว้ยกวนของกลุ่มอาชีพบา้นคลองเจา้ 

จงัหวดัปทุมธานี มีวิธีดาํเนินการวิจยัดงันี�  

�. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจยัเรื�องนี� จะศึกษาการสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้ บรรจุภณัฑก์ลว้ยกวนของกลุ่มอาชีพบา้น

คลองเจา้ จงัหวดัปทุมธานี โดยทาํการวจิยัจากกลุ่มอาชีพบา้นคลองเจา้ จาํนวน �� คน 

�. เครื�องมือวิจัย  

 2.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดท้าํการเกบ็รวบรวมมาจากการทาํวจิยัเอกสาร (Desktop Research) 

ซึ� งเป็นเอกสารจากเทศบาลตาํบลคูบางหลวง อาํเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เอกสารรายงานการ 

ประชุมยอ้นหลงั เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และวารสารที�เกี�ยวขอ้งกบังานวิจยัเชิงพื�นที�  

 �.� ข้อมูลปฐมภูมิ ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เชิงลึก                          

การประชุมกลุ่มยอ่ย และการลงพื�นที�ภาคสนามเพื�อศึกษาบริบทชุมชน   

 �.�.� ใชแ้บบสัมภาษณ์ที�มีโครงสร้าง (Structured Interview)  เป็นแบบสัมภาษณ์ที�เป็นทางการ เพื�อ

จดัหมวดหมู่ขอ้มูล เพื�อวิเคราะห์ ให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลทั�วไปของผูใ้ห้ขอ้มูล 

บริบททั�วไปในพื�นที� ปัญหาและอุปสรรค ความตอ้งการของผูผ้ลิตในการพฒันา สัมภาษณ์ผูรู้้ทั� งในส่วน

ราชการ ผูน้าํชุมชน กลุ่มอาชีพผูผ้ลิตกวนกลว้ย  และชาวบา้นในชุมชน 

 �.�.� แบบสอบถาม เพื�อสอบถามความต้องการของผลิตภัณฑ์ผู ้ผลิตและผู ้บริโภคเพื�อนํามา

ออกแบบสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้ บรรจุภณัฑก์ลว้ยกวนของกลุ่มอาชีพบา้นคลองเจา้ จงัหวดัปทุมธานี 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาครั� งนี�ผูว้ิจยัมีกระบวนการในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปนี�  

3.1 การศึกษาจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาจากขอ้มูล เอกสารและการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากเอกสารที�เกี�ยวขอ้งทั�งที�เป็นกรอบทฤษฎี เอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัภูมิปัญาทอ้งถิ�น และ

การออกแบบเพื�อสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์กลว้ยกวนของกลุ่มอาชีพบา้นคลองเจา้ จงัหวดั

ปทุมธานี เป็นตน้ 

 �.� การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยมีลาํดบัการเก็บขอ้มูลดงันี�  

 �.�.� ลงพื�นที�สํารวจภาคสนาม โดยการสํารวจบริบทชุมชน ด้านนิเวศวิทยา ดา้นภูมิศาสตร์ 

กายภาพ สงัคมวฒันธรรม วิถีชีวิต  
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 �.�.� ใช้แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม )Non -Participant Observation) คือ ใช้สังเกตสภาพ

สิ�งแวดลอ้ม กระบวนกาดาํเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพบา้นคลองเจา้ดว้ยวิธีการบนัทึกภาพ บนัทึกเสียง 

การจดบนัทึก 

�.�.� ใชแ้บบสัมภาษณ์ที�มีโครงสร้าง )Structured Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เป็นทางการ 

เพื�อจัดหมวดหมู่ขอ้มูลและวิเคราะห์ ครอบคลุม ประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย ขอ้มูลทั�วไปของผูใ้ห้

ขอ้มูล บริบททั�วไปในพื�นที�  ปัญหา และอุปสรรค ความตอ้งการของผูผ้ลิต กลุ่มอาชีพบา้นคลองเจ้า 

จังหวดัปทุมธานี แนวทางการพฒันา สัมภาษณ์ ผูรู้้ทั� ง ในส่วนราชการ ผูน้ ําชุมชน และชาวบา้นใน

ชุมชน 

3.2.4 แบบสอบถาม เพื�อสอบถามความตอ้งการของผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เพื�อ

นาํมาออกแบบให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ตรงตามความตอ้งการ 

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการทาํวิจัยครั� งนี� ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการศึกษา วิเคราะห์ ผูผ้ลิต (กลุ่ม

อาชีพบ้านคลองเจ้า จังหวดัปทุมธานี) โดยการสํารวจ สอบถามรวบรวมขอ้มูลแลว้วิเคราะห์ขอ้มูล

ผลิตภณัฑ์เดิม ทั�งดา้นรูปแบบ กรรมวิธีการผลิต ตลาด จุดแขง็ของผลิตภณัฑ ์และกลุ่มเป้าหมายทางการ

ตลาดด้วยทฤษฎีเพื�อใช้เป็นขอ้มูลพื�นฐานในการออกแบบเพื�อสร้างอัตลักษณ์ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์

กลว้ยกวนของกลุ่มอาชีพบา้นคลองเจา้ จงัหวดัปทุมธานี 

 

ผลการวจิัย 

 กลุ่มอาชีพบ้านคลองเจ้า ตําบลคูบางหลวง อาํเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 �. ชื�อที�ตั�งและการติดต่อ สถานประกอบการ 

 กลุ่มอาชีพบา้นคลองเจา้ ตาํบลคูบางหลวง อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ที�อยูปั่จจุบนั

ของกลุ่ม ตั�งอยูบ่า้นเลขที� ��/� หมู่ที� �� บา้นคลองเจา้ ตาํบลคูบางหลวง อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดั

ปทุมธานี รหสัไปรษณีย ์����� โทรศพัท ์���-8903813  (Mrs. Walee Chancham, interview, 2019) 

 �. รูปแบบสินค้า วตัถุดิบและกระบวนการผลิต 

ผลิตภณัฑก์ลว้ยกวน เป็นการแปรรูปกลว้ยนํ�าวา้ ซึ�งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที�ชาวบา้นนิยม

ปลูกจาํนวนมาก แปรรูปมาเป็นผลิตภณัฑก์ลว้ยกวน 
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�.� วตัถุดิบ ผลิตจากกลว้ยนํ�าวา้ที�ปลูกในชุมชนบา้นคลองเจา้และละแวกใกลเ้คียง 

�.� ผูผ้ลิต ชาวบา้น หมู่ที� �� บา้นคลองเจา้ ตาํบลคูบางหลวง อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดั

ปทุมธานี  (รวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพ) 

 �.� กระบวนการผลิตเกิดขึ�นในชุมชนตลอดการผลิต โดยเริ�มตั�งแต่การคดัเลือกกลว้ยนํ�าวา้ การ

พฒันาสูตรที�ไดไ้ปศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นกลว้ยกวนเพชรสมุทร จงัหวดั

สมุทรสงคราม แลว้กลบัมาพฒันาต่อใหเ้ป็นสูตรเฉพาะของกลุ่ม 

 �.� แหล่งจาํหน่ายจาํหน่ายภายในกลุ่ม ร้านคา้ชุมชนในตาํบล หา้งสรรพสินคา้  

เซียร์ รังสิต  (งานสินคา้ OTOP ของดี 4 ภาค) และตลาดชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �. กลุ่มเป้าหมาย/ช่องทางการจัดจําหน่าย 

 กลุ่มลูกคา้หลกั  :เพศหญิงและเพศชายวยัทั�ง ทาํงานอายปุระมาณ 45-70 ปี ซื�อเพื�อรับประทาน 

และเป็นของฝากในโอกาสต่างๆ 

กลุ่มลูกคา้รอง  :กลุ่มผูที้�จะซื�อเพื�อนาํไปเป็นของฝาก ของที�ระลึกจากทอ้งถิ�น  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที� 2 กิจกรรมกระบวนการผลิตกลว้ยกวน 
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 �. การวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มอาชีพ : SWOT จุดแขง็หรือศกัยภาพ จุดอ่อนหรือจุดดอ้ย

โอกาส และอุปสรรค เกี�ยวกบัจุดแขง็หรือศกัยภาพ จุดอ่อนหรือจุดดอ้ยโอกาส และอุปสรรค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5. แนวคดิในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับกล้วยกวน 

การออกแบบบรรจุภณัฑ์สําหรับกลว้ยกวนผูว้ิจัยไดร่้วมกบักลุ่มอาชีพบา้นคลองเจา้คาํนึงถึง

ตน้ทุนในการผลิตที�ราคาไม่สูง การใชง้านและราคา เนน้รูปแบบบรรจุภณัฑ์ที�หาง่ายไม่ตอ้งลงทุนเพิ�ม

เกินไป ดังนั� นจึงได้ใช้ใบตองแห้งมาห่อเป็นบรรจุภัณฑ์กล้วยกวนแทนพลาสติก/กระดาษแก้ว 

 ซึ� งใบตองแห้งของกลว้ยนํ� าวา้นั� นมีในสวนของสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชนบา้นคลองเจ้า ซึ� งกลุ่ม

อาชีพบา้นคลองเจา้ ขายใบตองแห้ง ราคากิโลกรัมละ �� บาท การใชใ้บตองแห้งห่อกลว้ยกวน ตดัเป็น

รูปสี� เหลี�ยม ขนาด �*� นิ�ว และการห่อตอ้งใชแ้ผ่นพลาสติกใสที�ตดัแลว้ขนาด �*� นิ�ว รองบนใบตอง

อีกชั�นก่อนตกักลว้ยใส่ห่อและจะไดก้ลว้ยกวนขนาดเท่ากนัทุกมดั 

 

 

 

 

S W 

O T 

Strengths Weaknesse

Opportunitie

 
Threats 

 - ผูนํ้ากลุม่มคีวามเขม้แขง็ 

- มผีูผ้ลติ(แรงงาน) และวตัถุดบิ
ในชุมชน 

- สามารถผลติกลว้ยกวนเองได้
ทุกข ั �นตอน 

- ผูผ้ลติ (แรงงาน) เป็นกลุ่มผูส้งูอายุ 

- ขาดเงนิทุนในนการขยาย
เครื�องจกัรในการกวนกลว้ย 

- ไม่มตีราสนิคา้ บรรจุภณัฑท์ี�ม ี
อตัลกัษณ์ 

- ไดร้บัการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภาครฐั และ

ภาคเอกชน 
- สามารถเป็นของฝากประจาํ
ตาํบลได ้

- ชุมชนเป็นหมูบ่า้นที�คนใน
หมูบ่า้นนิยมไปทาํงานนอก

หมูบ่า้น 
- ไมม่คีนสบืทอดสตูรและวธิกีาร

ทาํกลว้ยกวน 
 

ภาพที� �  การวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มอาชีพ : SWOT 
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6. แนวคดิในการออกแบบอตัลักษณ์ ภายใต้แบบ กล้วยกวน หอม นุ่ม หนุบหนับ 

“กลว้ยเป็นผลไมไ้ทยที�เพาะปลูกกนัโดยทั�วไป จึงทาํให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากมาย และ ”

หนึ� งในการเก็บถนอมกลว้ยไวรั้บประทานจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษทอ้งถิ�นคือ กลว้ยกวน ซึ� งเป็น

การสร้างอาชีพให้กบัชาวบา้นในพื�นที� ผลิตภณัฑก์ลว้ยกวน เป็นผลิตภณัฑ์ที�เนน้วตัถุดิบในชุมชน ผลิต

โดยกรรมวิธีภูมิปัญญาดั�งเดิม กลว้ยกวนสูตรโบราณ ใชเ้ตาถ่าน ดงันั�นเพื�อสร้างการจดจาํที�มีความโดด

เด่นเป็นเอกลกัษณ์ จากกลว้ยนํ� าวา้แปรรูปเป็นกลว้ยกวนห่อดว้ยพลาสติก เพิ�มจุดเด่นโดยใชใ้บตองแห้ง

มาห่อกลว้ยกวนแลว้มดัเป็นขา้วตม้มดัจิ�ว ผูว้ิจัยจึงใช้ภาพกลว้ยกบัใบตองแห้งซึ� งเป็นภาพในลกัษณะ 

ลายเส้นมาเป็นจุดเด่นของตราสินค้า และใช้สี เขียวอมเหลืองแทนการสื� อถึงกล้วยและใบตอง  

จากธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที� 4  บรรจุภณัฑ์กลว้ยกวนห่อโดยใบตองแหง้ 
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ตารางที� �  

ตารางสรุปแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์กล้วยกวนของกลุ่มอาชีพบ้านคลองเจ้า 

จังหวัดปทุมธานี 

ที� โจทย์ / ประเดน็

ปัญหา 

กระบวนการ/แนวทาง/ 

วิธีการสร้างผลติภัณฑ์ 

เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

1. ขาดตราสินคา้ และ

บรรจุภณัฑ์ในการ

จาํหน่าย 

ระดมความคิดสร้างแผนทางการตลาด

และกาํหนดทิศทางของกลุ่มจนไดเ้ป็น

ภาพลกัษณ์ที� ตอ้งการนาํเสนอไป 

าสร้างเป็นตราสินค้  บรรจุภณัฑต่์อไป 

การสร้างแบรนดใ์ห้ลูกคา้รู้จกั

และ จดจาํได ้

2. กลว้ยกวนขาด

ความแปลกใหม่

และอตัลกัษณ์

เฉพาะ 

วิเคราะห์จุดเด่นของกลว้ยกวน ทั�ง

รสชาติและแนวทางการรับประทานให้

สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายทั�งเพศ

หญิงและเพศชาย 

พฒันารูปแบบ ทั�งรสชาติ และ

การ รับประทานใหต้อบสนอง

กลุ่มลูกคา้  

 

ผลงานการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 5  บรรจุภณัฑ์กลว้ยกวน (ขา้วตม้มดัจิ�ว) 
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ทั�งนี� ไดเ้ก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กึ�งโครงสร้าง กบัสมาชิกกลุ่ม จาํนวน 17 คน พบว่าสมาชิก

กลุ่มมีรายได้เพิ�มขึ�นจากการรวมกลุ่มทาํกล้วยกวน � เดือน กวน � ครั� ง จะได้รายได้ ��� บาท/คน  

)17 คน  (รายไดท้ี�เพิ�มขึ�นของกลุ่มอาชีพ ร้อยละ 19.6 แสดงในภาพ ประกอบที� � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 6  ตราสินคา้ ผลิตภณัฑก์ลว้ยกวน  
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ภาพที� �  ภาพแสดงรายไดที้�เพิ�มขึ�นของสมาชิกกลุ่ม 

 

การออกแบบสร้างอตัลักษณ์ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์กล้วยกวนของกลุ่มอาชีพบา้นคลองเจ้า 

จังหวดัปทุมธานี ได้ตราสินค้าของกลว้ยกวน สติ�กเกอร์บรรจุภณัฑ์กล้วยกวน ป้ายไวนิลเพื�อใช้ใน 

การประชาสัมพนัธ์กลุ่มและสินคา้กลว้ยกวน และที�สาํคญัไดม้ีการพฒันาบรรจุภณัฑก์ลว้ยกวนดว้ยการ

ใชใ้บตองแหง้ห่อแทนถุงพลาสติก เพื�อสร้างความแตกต่างจากกลุ่มที�ทาํกลว้ยกวนในพื�นที�อื�น ๆ เพื�อให้

เกิดความน่าสนใจเป็นที�จดจาํของกลุ่มลูกคา้ทั�งในชุมชนและตลาดแหล่งอื�น ๆ เพื�อเป็นการพฒันาและ

ขยายตลาดสินคา้ให้กวา้งมากขึ�น เป็นการช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม สามารถสร้างภาพลกัษณ์ อตัลกัษณ์และ

เป็นที�จดจาํเพื�อใหก้ลุ่มสามารถจาํหน่ายสินคา้ไดอ้ยา่งย ั�งยนื 
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อภิปรายผล 

 จากผลของการศึกษาขอ้มูลและความตอ้งการของผูผ้ลิตกลว้ยกวน กลุ่มอาชีพบ้านคลองเจ้า 

จงัหวดัปทุมธานี ซึ� งเป็นกลุ่มอาชีพ หมู่ที� �� ตาํบลคูบางหลวง อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ใช้

วตัถุดิบ ทรัพยากรที�มีในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ชุมชน “กลว้ยกวน” โดยใชแ้รงงาน ผูผ้ลิตเป็น

สมาชิกมนชุมชน มีการตลาด การผลิตในชุมชน และจําหน่ายในกลุ่มหรือตลาดชุมชนและชุมชน

ใกลเ้คียง ห้างสรรพสินคา้ เซียร์ รังสิต  (งานสินคา้ OTOP ของดี 4 ภาค) ปัญหาที�พบส่วนใหญ่ยงัไม่มี

ตราสินค้าที� เป็นของตนเองทาํให้ลุกค้าไม่จดจาํและยงัดูไม่น่าเชื�อถือจึงเป็นแนวทางการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที� เน้นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับกลุ่มอาชีพ ซึ� งสอดคล้องกับ Apinya Fuengsakul (2003) 

ที�กล่าวว่าอตัลกัษณ์สามารถสร้างเป็นภาพที�ชดัเจนเป็นตน้แบบไดโ้ดยเลือกเอา คุณสมบติับางอยา่งของ

บุคคลที�เด่นชดัเป็นที�รับรู้ทั�วไปและลดทอนเพื�อให้อตัลกัษณ์ นั�นมีความโดดเด่นและเขา้ใจง่าย เช่นการ

ออกแบบ ตราสินคา้ของกลว้ยกวน กลุ่มอาชีพบา้นคลองเจา้ ที�นาํภาพกลว้ยนํ� าวา้และใบตองมาตดัทอด

ให้เรียบง่ายเป็นที�จดจาํบนผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม ทั� งนี� ผูว้ิจัยได้ร่วมกับชุมชนนําภูมิปัญญาของการใช้

ทรัพยากรที�มีอยู่ในชุมชนของกลุ่มมาสร้างความหมาย สร้างมูลค่าเพิ�มให้กับผลิตภณัฑ์เพื�อให้เกิด 

อตัลกัษณ์ผลิตภณัฑ์กลว้ยกวนของกลุ่มอาชีพบา้นคลองเจา้ จงัหวดัปทุมธานี และสมาชิกกลุ่มมีรายได้

เพิ�มขึ�นจากเดิมร้อยละ 19.6  
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 บทความนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์ขอ้มูลบริบทชุมชน ศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการใน

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของบ้านโนนคอย ตาํบลหนองพลวง อาํเภอจักราช 

จงัหวดันครราชสีมา ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของการวิจยัเพื�อศึกษารูปแบบการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมี

ส่วนร่วม ดําเนินการโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ด้วยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลที�สําคญั คือ ผูน้ําชุมชน 

ปราชญ์ชาวบา้น ชาวบา้นในชุมชนบา้นโนนคอย และตวัแทนหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในตาํบลหนองพลวง 

อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา จาํนวน �� คน ผลการวิจยัพบ 1) บริบทชุมชน พบว่า ตามวิธีการเชิงระบบ 

มี � องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ปัจจยัตวัป้อน คือ มีตน้ทุนทางสังคม ผูน้าํเขม้แข็ง มีจิตสํานึก และการเห็นคุณค่า 

กระบวนการ คือ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิต คือ เป็นแหล่งอาหารและสมุนไพร และ 

ผลลพัธ์ คือ เป็นมรดกของชุมชน 2) สภาพปัญหาในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ที�

เป็นปัจจยัภายใน คือ ขาดความรู้ ความเขา้ใจ วิธีการจดัการพื�นที�ป่า และปัจจยัภายนอก คือ ถูกบุกรุก ระบบ

นิเวศถูกทาํลาย จึงตอ้งการอนุรักษ์และพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ ที�มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

ผูเ้ชี�ยวชาญหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งมาช่วยดูแลให้ความรู้ และ 3) ความคาดหวงัในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ พบ 
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7 ด้าน ที�จะเป็นแนวทางพัฒนาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของบ้านโนนคอย ตาํบลหนอง

พลวง อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา  
 

คาํสําคัญ: สภาพปัญหาและความตอ้งการ, การพฒันาแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, ครัวชุมชน  
 

Abstract 

 The purpose of this article is to analyze information about community context data, problem and 

needs of participatory community kitchen learning resource development in Ban Non Khoi, Nong 

Phluang Subdistrict, Chakkarat District, Nakhon Ratchasima Province. This is part of the research to 

develop the participatory community kitchen learning resource development. Use qualitative research 

methods. The research instrument was a interview. The purposive sampling consisted of namely 

community leaders, folk wisdom, villager, and representatives of related agencies in the district total 12 

person. The results were as follows : 1) The community context was found to have four system 

approach components 2) Problem condition, found both internal and external factors. 3) Expectations 

for the development of the learning resource, found in 7 areas that will be a guideline for developing a 

participatory community kitchen learning resource. 
 

Keywords: problem and needs, development of participatory learning resources, community kitchen 
 

บทนํา 

 แหล่งการเรียนรู้ ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของชาติในยุคการปฏิรูปการศึกษา ทั� งนี�

รัฐบาลไดใ้ห้ความสําคญัโดยส่งเสริมให้มีการดาํเนินงานเกี�ยวกบัแหล่งเรียนรู้ไวอ้ย่างชดัเจน โดยกาํหนด

เรื�องดงักล่าวไวใ้นพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ���� และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที��) พ.ศ. ���� 

มาตรา �� และ �� ได้ระบุว่ารัฐตอ้งส่งเสริมการดาํเนินงานและการจัดตั�งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก

รูปแบบ ไดแ้ก่ ห้องสมุดประชาชนพิพิธภณัฑ์หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนยก์ารกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื�นอย่าง

พอเพียงและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2550, น.�) เพื�อ

สร้างเสริมความรู้ การเรียนรู้ ความใฝ่รู้ การศึกษาค้นคว้า วิจัย อันนําไปสู่สังคมความรู้ (Knowledge 

Society) และสังคมการเรียนรู้ (Learning Society)  ทั� งนี� การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที�

ย ั�งยนื จึงควรมีการสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจยัสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดว้ย
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การพฒันาและเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั�วไป รวมทั�งเปิดพื�นที�

สาธารณะให้เป็นศูนยร์วมการแลกเปลี�ยนให้กบันักคิด และนาํเสนอผลงานเชิงสร้างสรรค ์โดยกระตุน้ให้

เกิดการเรียนรู้ร่วมกันตั� งแต่วยัเด็ก เยาวชน และประชาชนให้เขา้ถึงอย่างสะดวกและใช้บริการได้เต็ม

ศกัยภาพ  มีการผสมผสานภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและความรู้สมยัใหม่ ที�สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย์

ได ้(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2560) 

 จากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏั ระยะ �� ปี (พ.ศ. ����-����) ยุทธศาสตร์ที� � การพฒันาทอ้งถิ�น 

ในแนวทางการพฒันาที�ระบุไวว้่าควรมีการพฒันาแหล่งเรียนรู้ชุมชน แสดงให้เห็นการตระหนักถึงการ

พฒันาศกัยภาพทุนมนุษยใ์นชุมชนให้เขม้แข็ง จึงจาํเป็นที�จะตอ้งพฒันาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนใหเ้ป็นพื�นที�

ในการสะสมสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ของคนในชุมชน และเป็นแหล่งจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ เพื�อแบ่งปันหรือถ่ายทอดความรู้จากรุ่น  สู่รุ่น อนัจะนาํไปสู่การ

พัฒนาประเทศได้อย่างยั�งยืน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, กองนโยบายและแผน, 2562 ; คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,  2562) นอกจากนี�  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น 

(2558) ยงัไดก้าํหนดมาตรฐานของศูนยก์ารเรียนรู้ และสรุปปัญหาในด้านการสร้างและการพฒันาแหล่ง

การเรียนรู้ชุมชน ว่าประชาชนมีส่วนร่วมน้อยในการสร้างแหล่งความรู้ประเภทต่าง ๆ เท่าที�ผ่านมา

หน่วยงานเป็นผูคิ้ดวางแผนและดาํเนินการสร้างเอง โดยไม่ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมคิดร่วมเสนอ

ความคิดเห็นมากนกั  

 ดงันั�น จากประเด็นปัญหาดงักล่าว จึงมีผูส้นใจศึกษาวิจยัเพื�อแกปั้ญหาดว้ยการแสวงหาองคค์วามรู้ที�

จะเป็นแนวปฏิบติัที�ดีในหลายกรณี จึงมีงานวิจยับางส่วนที�ศึกษาเกี�ยวกบัเรื�องนี�  ในรอบ �� ปีที�ผ่านมา พบ 

� ประเด็นไดแ้ก่ กระบวนการมีส่วนร่วม ผลกระทบของชุมชน ปัญหา/ความตอ้งการของชุมชน เศรษฐกิจ

พอเพียงแนวทางพฒันา การพฒันารูปแบบ (กรกฎ แพทยห์ลกัฟ้า, พฤทธิ�  ศุภเศรษฐศิริ และสาธิต ทิมวฒั

นบรรเทิง,  2559,  น.17 ; บุษบา ช่วยแสง, 2553 ; ทรงรัตน์ ศรีสารคาม,  2553 ; พยงุ ใบแยม้,  2558 ; วสันต ์

จนัทร์โอภาส,  2562 ; สุวุฒิ วรวิทยพิ์นิต, วรรณวีร์ บุญคุม้ และนรินทร์ สังขรั์กษา,  ����) โดยสรุปไดว้่า

ประเด็นการพฒันาแหล่งเรียนรู้โดยการพฒันารูปแบบก่อนที�จะนาํแนวทางตามรูปแบบนั�นไปปฏิบติัจริงมี

นอ้ยมาก ส่วนใหญ่นิยมศึกษาโดยเริ�มจากสภาพปัญหาแลว้หาแนวทางแกไ้ขและปฏิบติัจริง ทั�งนี� อาจส่งผล

ต่อองคค์วามรู้ในการปฏิบติัที�รอบดา้นและยั�งยนื ทาํให้การพฒันาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนขาดแนวทางที�

ต่อเนื�อง ดงันั�นหากอาศยัประเด็นการวิจยัหลายมุมมองมาเชื�อมโยง อาจส่งผลให้ชุมชนไดรั้บประโยชน์ที�

ชดัเจน  
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 ผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะศึกษา รูปแบบการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของบา้นโนน

คอย ตาํบลหนองพลวง อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา เนื�องจากเป็นชุมชนที�มีความโดดเด่นในการ

ดาํเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงที�ว่า “ทาํแบบไม่ตอ้งทาํ” มีพื�นที�ป่า จาํนวน 220 ไร่ ให้ชาวบา้นเขา้

มามีส่วนร่วมเพื�อใชป้ระโยชน์จากป่า เป็นแหล่งอาหาร “ครัวชุมชน” แต่ชุมชนยงัตอ้งการที�จะอนุรักษโ์ดย

พฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื�อรวบรวมและถ่ายทอดองคค์วามรู้เกี�ยวกบัพืชพนัธ์ุภายในป่า

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และคนในชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนัอย่างไรให้เกิดความยั�งยืน ซึ� งยงัไม่พบ

งานวิจยัที�ศึกษาเรื�องนี� ในบริบทของพื�นที�ดงักล่าว จึงเป็นที�มาของการวิจยั รูปแบบการพฒันาแหล่งเรียนรู้

ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของบา้นโนนคอย ตาํบลหนองพลวง อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา ควร

เป็นอย่างไร ที�จะสามารถเป็นแหล่งอาหารหรือครัวของชุมชนได ้โดยวตัถุประสงคก์ารศึกษาระยะที�หนึ� ง

มุ่งศึกษาขอ้มูลบริบทชุมชน สภาพปัญหา ความตอ้งการ และความคาดหวงัในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัว

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ผลที�ได้จากการวิจยัจะทาํให้ไดข้อ้มูล สภาพปัญหาและความต้องการ เพื�อเป็น

แนวทางนาํไปสู่การพฒันารูปแบบแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 การวิจัยนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์ขอ้มูลบริบทชุมชน ศึกษาสภาพปัญหา และความ

ต้องการในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของบ้านโนนคอย ตาํบลหนองพลวง 

อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของการวิจัยที�จะนําข้อมูล ไปสู่การศึกษา

องคป์ระกอบ กระบวนการ และปัจจยัในการพฒันารูปแบบแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในระยะ

ต่อไป 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย   

 การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีดาํเนินการวิจยัดงันี�  

 3.1 หน่วยวิเคราะห์ คือ ชุมชนบ้านโนนคอย หมู่ 10 ตาํบลหนองพลวง อาํเภอจักราช จังหวดั

นครราชสีมา จึงมีกลุ่มเป้าหมายที�เป็นผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ผูน้ําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบา้นในชุมชน 

และตวัแทนหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

 3.2 ประชากร คือ ชาวบา้นในหมู่บา้นโนนคอย จาํนวน ��� คน (สง่า ฉลาดกลาง, ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 

�� บา้นโนนคอย, สมัภาษณ์, �� มกราคม ����) โดยมีการเลือกตวัอยา่งที�เป็นผูใ้หข้อ้มูล ดงันี�  
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  3.2.1 กลุ่มตวัอย่าง คือ ชาวบา้นในหมู่บา้นโนนคอย ใชก้ารเลือกตวัอย่างแบบกอ้นหิมะหรือ

แบบลูกโซ่ (Snowball or Chain Sampling) โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑ์การคดัเลือกจากผูที้�ไดรั้บการยก

ยอ่งในดา้นนี�จากคนในชุมชน และเป็นผูมี้ประสบการณ์เกี�ยวกบัป่าครัวชุมชน จากนั�น ดาํเนินการคน้หา

ตวัอยา่งเริ�มแรกที�ตรงกบัเกณฑ์ในการวิจยัและตดัสินใจเลือกแบบเจาะจง ( Purposive  sampling) จึงได้

กลุ่มตวัอย่างที�เป็นผูใ้ห้ขอ้มูล รวมถึงการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมขอ้มูลร่วมด้วย เพื�อเป็น

ตวัแทนของชุมชน ที�สามารถให้ขอ้มูลได ้(ชาย  โพธิสิตา, 2554 ; ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ 

ฉัตราภรณ์,  2555) คือ ผูน้ําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้านในชุมชนบ้านโนนคอย และตัวแทน

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในตาํบลหนองพลวง อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา จาํนวน �� คน จนทาํให้

ไดข้อ้มูลอิ�มตวั (ประไพพิมพ ์สุธีวสินนนท ์และประสพชยั พสุนนท,  2559) 

 3.3 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจัยจะทาํการวิเคราะห์และสังเคราะห์

เนื�อหา (Content Analysis) จากเอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวขอ้งกับการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชน

แบบมีส่วนร่วม เพื�อนําไปออกแบบเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และนําไปยื�นขอ

จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ก่อนที�จะใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ซึ� งเป็นผูน้าํชุมชน 

ปราชญช์าวบา้น ชาวบา้นในชุมชนบา้นโนนคอย และตวัแทนหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในตาํบลหนองพลวง 

 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และ

สนทนากลุ่มยอ่ยร่วมดว้ย เพื�อรวบรวมขอ้มูลเชิงลึกดว้ยตนเอง กบัผูน้าํชุมชน ปราชญช์าวบา้น ชาวบา้น

ในชุมชนบา้นโนนคอย และตวัแทนหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จาํนวน �� คน เมื�อวนัที�วนัที� �� กรกฎาคม 

���� โดยมีการประสานเพื�อนดัหมายเวลาล่วงหนา้ มีการเก็บขอ้มูลโดยละเอียดดว้ยการบนัทึกเสียงและ

จดบนัทึกทุกประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบับริบทชุมชน สภาพปัญหาและความตอ้งการ ตลอดจนแนวทางใน

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ขอ้มูลที�ได้นํามาตรวจสอบความถูกต้อง ใช้การ

วิเคราะห์เนื�อหา (Content Analysis) เพื�อจดัระบบดว้ยการจาํแนกหาค่าความถี� จดัหมวดหมู่ตามแนวคิด

วิธีการเชิงระบบให้สอดคลอ้งตามประเด็นที�ศึกษา และเขียนบรรยายสรุปผลเพื�อให้ทราบถึงขอ้มูล

บริบทและสภาพปัญหาของชุมชน 

 

ผลการวจิัย 

 ผลการศึกษาขอ้มูลสภาพปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วน

ร่วม ของบา้นโนนคอย ตาํบลหนองพลวง อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา จากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ที�มี

บทบาทในการเป็นผูน้าํชุมชน ปราชญช์าวบา้น และอาสาสมคัรชุมชน จาํนวน �� คน นาํมาจดัระเบียบ
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ขอ้มูลและวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ บริบทชุมชน ปัญหาและความตอ้งการ และความ

คาดหวงัในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ดงันี�  

 

 4.1 บริบทชุมชน  

  จากลกัษณะหรือสิ�งที�บ่งบอกขอ้มูลตามสภาพชุมชน ในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบ

มีส่วนร่วม ของบา้นโนนคอย ตาํบลหนองพลวง อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา ตามวิธีการเชิงระบบ 

พบว่า มี � องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ปัจจยัตวัป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลพัธ ์

(Outcome) ดงันี�  

  4.1.1 ปัจจยัตวัป้อน (Input) พบว่า จุดเริ�มตน้ความเป็นมาที�ทาํให้เกิดครัวชุมชนของบา้นโนนคอย 

ไดแ้ก่ มีทรัพยากรป่าไมที้�อุดมสมบูรณ์ จาํนวน ��� ไร่ เริ�มมีการทาํลายระบบนิเวศที�เป็นแหล่งอาหาร

ภายในป่า พื�นที�ป่าเริ�มถูกทาํลาย ชาวบ้านต้องการอนุรักษ์และบวชป่า ป่ากลายเป็นแหล่งอาหารของ

ชุมชน ผูน้าํชุมชนยื�นขอหนังสือสําคญัสาํหรับที�หลวง (น.ส.ล.) ดูแลป่าให้เป็นพื�นที�ป่าสาธารณะของ

ชุมชน  โดยมีต้นทุนทางสังคมหรือปัจจัยที� ช่วยส่งเสริมให้เกิดครัวชุมชน  ได้แก่ การมีพื�นที� ป่า

สาธารณะ จาํนวนมากเพียงแห่งเดียวในตาํบล มีผูน้ําชุมชนที�เข้มแข็ง จิตสํานึกของชาวบ้านที�เห็น

ความสาํคญัของป่า มีพนัธ์ุพืชที�ทุกคนไดใ้ชป้ระโยชน์ เมื�อมีบุคคลภายนอกลกัลอบเขา้มาตดัตน้ไม ้ทาํ

ใหต้น้ไมล้ดนอ้ยลง ชาวบา้นเกิดการหวงแหน ตระหนักถึงคุณค่าของส่วนรวม เพื�อช่วยกนัอนุรักษ ์ไว้

ใชป้ระโยชน์และสืบทอดไวใ้หลู้กหลาน  

  4.1.2 กระบวนการ (Process) พบว่า มีการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอดี พออยู ่

พอกิน และทาํแบบไม่ตอ้งทาํ โดยมีวิธีการจดัการครัวชุมชน ไดแ้ก่ การจดัสรรการใชป้ระโยชน์โดยการ

ทาํพิธีบวชป่า ขดุลอกคลองลอ้มแนวป่า ปลูกป่าชุมชน สร้างกฎกติกาการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ห้ามเผา

ป่า หา้มทิ�งขยะในป่า ร่วมกนัพิจารณาพืชพนัธ์ุที�จะนาํมาปลูก การปลูกและดูแลพืชผกัสมุนไพรพื�นบา้น  

  4.1.3 ผลผลิต (Output) พบว่า ประโยชน์ที�ชุมชนไดจ้ากครัวชุมชน คือ เป็นแหล่งอาหารของ

ชุมชน เป็นที�อยูอ่าศยัของสัตว ์เป็นแหล่งที�สร้างรายไดข้องคนในชุมชน เช่น การเก็บผลผลิตตามฤดูกาล

ไปจาํหน่าย และเป็นแหล่งรวมสมุนไพรพื�นบา้น 

  4.1.4 ผลลัพธ์ (Outcome) พบว่า ผลที�ตามมาที�คาดว่าชุมชนจะได้จากครัวชุมชน คือ จะเป็น

มรดกของชุมชน 
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4.2 ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

 จากการศึกษาปัญหาและความตอ้งการ ในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของ

บา้นโนนคอย ตาํบลหนองพลวง อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา ผูใ้หข้อ้มูลไดชี้�ให้เห็นถึงสภาพบริบท 

ที�ส่งผลต่อการจดัการในพื�นที�ป่าของชุมชน มีรายละเอียดดงันี�  

 4.2.1 สภาพปัญหา 

    ปัญหาในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม แบ่งเป็นปัจจยัภายใน และ

ปัจจยัภายนอก ดงันี�  

  4.2.1.1 ปัจจยัภายใน พบว่า คนในชุมชนขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในการจดัการพื�นที�ป่าครัว

ชุมชน และเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม เพื�อการใชป้ระโยชน์อยา่งย ั�งยนื เห็นไดจ้ากจาํนวน

ทรัพยากรพืชพนัธุ์ไมใ้นป่าลดลง เกิดความไม่สมดุลของระบบนิเวศ  

 4.2.1.2 ปัจจัยภายนอก พบว่า มีการบุกรุกจากบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์ เช่น เก็บ

ผลผลิตจากพืชพนัธ์ุไมต่้าง ๆ ตามฤดูกาล มีการลกัลอบเผาป่า ทาํให้ทรัพยากรธรรมชาติในป่าเสียหาย

ทั�งตน้ไมแ้ละสตัว ์สูญเสียสมดุล รวมถึงเกิดขยะตามมาจากการนาํเขา้ไป 

 4.1.2 ความต้องการและความคาดหวงัในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

      ชุมชนมีความตอ้งการพฒันาป่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชน โดยตอ้งการให้คนรุ่นใหม่

มีความเขา้ใจและช่วยกนัรักษาพื�นที�ป่าครัวชุมชน อีกทั�งตอ้งการให้มีการพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ และ

ไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกผูเ้ชี�ยวชาญหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเขา้มาช่วยดูแลให้ความรู้ เพื�อ

คนรุ่นหลงัจะไดเ้รียนรู้ถึงจุดประสงค ์เป้าหมาย ของการอนุรักษ์ป่าครัวชุมชน และเกิดการอนุรักษ์สืบทอด

ต่อไป 

     โดยมีความคาดหวงัในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของบา้นโนนคอย 

ตาํบลหนองพลวง อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา สรุปไดด้งันี�  

     4.1.2.1 ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า หากจะพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนจากป่าแห่งนี� ให้

เกิดขึ�นแบบมีส่วนร่วม ควรจัดทําแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยการประสานงานหน่วยงาน

ภายนอกเขา้มาช่วยพฒันาดา้นวิชาการ และเป็นตวักลางเชื�อมวิธีการให้กบัชาวบา้นมาช่วยกนัในการมี

ส่วนร่วมและเกิดการตื�นตวั โดยมีองคก์รภายในตาํบลให้การสนบัสนุน เพื�อร่วมกนัทาํงานแบบบูรณาการ 

แบบ บ-ว-ร สร้างความร่วมมือระหว่างบา้น (คนในชุมชน) วดั (ตวัแทนพระภิกษุสงฆ์) โรงเรียน(คุณครู

และนกัเรียน) ช่วยกนัพฒันาชุมชนอยา่งย ั�งยนื  
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4.1.2.2 ด้านการส่งเสริมความรู้ พบว่า ควรมีการส่งเสริมความรู้เรื� องการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ให้ชาวบา้นในชุมชน ไดเ้ขา้ใจแนวทางร่วมกนั โดยมีกิจกรรมศึกษา

แหล่งเรียนรู้ชุมชนอื�นที�ประสบผลสาํเร็จเพื�อต่อยอดองคค์วามรู้ 

4.1.2.3 ดา้นการจดัการความรู้และเผยแพร่องคค์วามรู้ พบว่า ควรมีการรวบรวมองคค์วามรู้

ที�เกี�ยวขอ้งกบัพืชพนัธ์ุไม้ และสมุนไพรต่าง ๆ ภายในป่าครัวชุมชน จากปราชญ์ชาวบา้น เพื�อจดัเก็บ

ความรู้อย่างเป็นระบบ และมีการเผยแพร่องค์ความรู้ สาํหรับการศึกษาเรียนรู้และใชป้ระโยชน์จากป่า

ครัวชุมชน ของคนภายในชุมชน และภายนอกชุมชน 

 4.1.2.4 ดา้นการบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า พบว่า ภายในป่าครัวชุมชน มีพื�นที� 220 

ไร่ และมีพืชพนัธ์ุไม ้สมุนไพรต่าง  ๆนานาชนิด จึงควรมีการวางแผนการจดัการพื�นที� เพื�อใหส้ภาพแวดลอ้ม

และระบบนิเวศคงอยู ่รวมถึงเป็นการอนุรักษใ์หเ้กิดการใชผ้ลผลิตจากป่าครัวชุมชนอยา่งรู้คุณค่า 

 4.1.2.5 ดา้นการสร้างอตัลกัษณ์ของแหล่งเรียนรู้ พบว่า พื�นที�ป่าครัวชุมชนของบา้นโนน

คอย มีพืชพนัธ์ุที�เป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน เช่น หน่อโจดหรือหญา้เพ็ก เห็ดโคน ตน้แสมสาร ดอกกระเจียว 

จึงควรพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นอาหารและสมุนไพร 

4.1.2.6 ดา้นการอนุรักษป์ระเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามของชุมชน พบว่า จากวิถีชีวิตของ

คนในชุมชนมีความเกี�ยวขอ้งกบัป่าครัวชุมชน ที�นาํผลผลิตจากป่ามาเป็นอาหารพื�นบา้น เป็นเมนูบุญที�

ใช้ในพิธีทาํบุญต่าง ๆ เพื�อส่งเสริมสุขภาพและคงวิถีวฒันธรรมของบ้านโนนคอย ที�มีรูปแบบของ

อาหารพื�นถิ�นโคราชดั�งเดิมประเภทแกงต่าง ๆ  เช่น แกงหน่อโจด แกงขี� เหล็ก แกงมนั แกงขนุน ขนมลมหวน 

(ตดหมา) ขนมใจ มีความเชื�อมโยงกับการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนนี�  เพื�ออนุรักษ์ประเพณีและ

วฒันธรรมอนัดีงามของชุมชนให้คงอยูต่่อไป 

4.1.2.7 ด้านการจัดการสิ� งอาํนวยความสะดวกภายในแหล่งเรียนรู้ พบว่า ควรมีการจัดการ

พื�นที�และสิ�งอาํนวยความสะดวกภายในให้เหมาะสม เช่น ทางเดิน ป้ายบอกทาง ชุดความรู้ภายในแหล่ง

เรียนรู้ และออกแบบสภาพแวดลอ้มให้เป็นเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอนุรักษ์พืชพนัธ์ุภายในป่า

ครัวชุมชนให้ย ั�งยนื 
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยทําให้ได้สารสนเทศ ที�มีความสอดคล้องกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที�

เกี�ยวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนอการอภิปรายผลการวิจยั ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  

 บริบทชุมชน จากปัจจยัจุดเริ�มตน้ความเป็นมาที�ทาํให้เกิดครัวชุมชนของบา้นโนนคอย ที�มีทรัพยากรป่า

ไมอุ้ดมสมบูรณ์ จาํนวน ��� ไร่ มีความผูกพนักับป่าแห่งนี� มายาวนานกว่า 65 ปี มีตน้ทุนทางสังคมหรือ

ปัจจยัที�ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดครัวชุมชน ทั�งในดา้นพื�นที�ป่าจาํนวนมาก มีผูน้าํชุมชนที�เขม้แขง็ จิตสาํนึกที�ดี

ของคนในชุมชน มีวิธีการจดัการป่าอยา่งชดัเจน ทาํให้เกิดผลผลิตทั�งเป็นแหล่งอาหารของชุมชน เป็นที�

อยู่อาศยัของสัตว์  เป็นแหล่งที�สร้างรายได้ของคนในชุมชน และเป็นแหล่งรวมสมุนไพรพื�นบ้าน ซึ� ง

ผลลพัธ์ที�ตามมาคือเป็นมรดกของชุมชน จากงานวิจัยของ ประสิทธิ�  พิทกัษ์คชวงค ์(2554) ไดศึ้กษาสภาพ

การจดัการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา 

ในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที�มนุษยส์ร้างขึ�น มีการ

ดาํเนินการอยู่ในระดับปานกลาง แสดงถึงความสําคญัที�แต่ละชุมชน ควรมีการพฒันาแหล่งเรียนรู้จาก

ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ�นตามบริบทของชุมชนเอง โดยอาศยัการศึกษาวิจัยเพื�อหาแนวทางในการ

พฒันาให้เกิดความเหมาะสม ดงัเช่น งานวิจยัของ ฤิทธิบาน สุชีวะกุล, ประจญ กิ�งมิ�งแฮ, สมเกียรติ ศรีปัดถา 

แล ะวิ บู ล  เป็ นสุ ข (2557, น .134-135) ที� ศึ กษ า รู ป แบ บ พั ฒ น าก ารจัด ก ารป่ า ชุ ม ช น พื� น ที� ภ าค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า ระดับผลการประเมินผลสัมฤทธิ� ต่อการดาํเนินงานตามรูปแบบ

พฒันาการจัดการป่าชุมชนพื�นที�ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ในมิติที�  � เป็นแหล่งเรียนรู้และ

นนัทนาการ ประเด็น จดัตั�งหอ้งเรียนธรรมชาติแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที�สนใจการจดัการป่าชุมชน 

มีผลสัมฤทธิ� อยูใ่นระดบัมาก สะทอ้นใหเ้ห็นว่า ชุมชนที�มีการจดัการและอนุรักษ์พื�นที�ป่าของชุมชน ถือ

เป็นจุดเริ�มตน้ในการพฒันาและส่งเสริมเรียนรู้ใหแ้ก่คนในชุมชน  

 สภาพปัญหาของชุมชน ตามผลการศึกษายงัพบปัญหา ที�เป็นปัจจัยภายใน ทั�งด้านคน การจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงปัจจยัภายนอกจากการบุกรุก และภยัธรรมชาติ ดงันั�น หากพิจารณาสภาพ

ปัญหาจากผลการศึกษางานวิจยัที�บริบทใกลเ้คียงกนั สอดคลอ้งกบั วสันต ์จนัทร์โอภาส และนิตยา วงศย์ศ 

(2562, น.45) ; วิษณุ ทรายแกว้, จตุพล ชูจนัทร์ และภมรรัตน์ สุธรรม (2560, น.282-283) พบว่า ปัญหา

ของการพฒันาแหล่งเรียนรู้ คอื ความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษป่์า ขาดการวางแผนการใชป้ระโยชน์จาก

ป่าอย่างยั�งยืน การสนับสนุนจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั�งในด้านงบประมาณ การจัดบุคลากรดาํเนินงาน 

การฝึกอบรมใหค้วามรู้ และการศึกษาแนวทางจากแหล่งอื�นที�ประสบความสาํเร็จ เพื�อนาํมาเป็นแนวทาง

ในการแกไ้ขปัญหา  
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 ความตอ้งการและความคาดหวงัในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ จากบริบทของชุมชน ทาํให้ทราบว่า 

ชุมชนตอ้งการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ตามความคาดหวงัในดา้นการมีส่วนร่วม ด้าน

การส่งเสริมความรู้ ดา้นการจดัการความรู้และเผยแพร่องคค์วามรู้ ดา้นการบริหารการใชท้รัพยากรอยา่ง

คุม้ค่า ดา้นการสร้างอตัลกัษณ์ของแหล่งเรียนรู้ ดา้นการอนุรักษป์ระเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามของชุมชน 

ดา้นการจดัการสิ�งอาํนวยความสะดวกภายในแหล่งเรียนรู้ ที�ควรเกิดจากกระบวนการสร้างความร่วมมือจาก

ทุกฝ่ายที� เกี�ยวข้อง ให้เกิดผลลัพธ์ตามที�คาดหวัง สอดคล้องกับ ทรงรัตน์ ศรีสารคาม (2553) ที� ศึกษา 

กระบวนการสร้างความร่วมมือในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ควรมีการศึกษาบริบทชุมชน กาํหนด

ประเด็นที�จะสร้างความร่วมมือ และสร้างเป้าหมายร่วมกนัที�จะพฒันาแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี�  มนวรรณ์ บุญ

ศรี (2552) ไดศึ้กษาเรื� อง การพฒันาแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถิ�นโดยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วม กรณีศึกษาป่าสาธารณ ะหนองตะแบก อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  พบว่า การใช้

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการพฒันาป่าสาธารณะหนองตะแบก  ให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ ทาํให้ไดแ้หล่งเรียนรู้ “สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพรท้องถิ�น” ที�สอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน 

เป็นไปตามความตอ้งการของผูร่้วมพฒันา และผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 

 

สรุปผล 

 การพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของบา้นโนนคอย ตาํบลหนองพลวง อาํเภอจัก

ราช จงัหวดันครราชสีมา หากพิจารณาตามบริบทชุมชน ซึ� งมีพื�นที�ป่าไมจ้าํนวนมาก เมื�อศึกษาสภาพปัญหา

และความตอ้งการที�จะอนุรักษ์และพฒันาพื�นที�ป่า ถือเป็นจุดเริ�มตน้ของการสร้างคุณค่าจากทุนทาง

สังคมที�มีอตัลกัษณ์ โดยชุมชนมีความคาดหวงัในการพฒันาไปสู่รูปแบบแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชน ที�เกิด

จากการสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนและเครือข่ายต่าง ๆ จึงไดแ้นวทางที�สรุปผลการวิจยัไดด้งั 

 

 

 

 

 

 

 



   

 740 

ความตอ้งการและความคาดหวงัในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

ดา้นการ 

มีส่วนร่วม 

ดา้นการ

ส่งเสริมความรู้ 

 

ดา้นการจดัการ

ความรู้และ

เผยแพร่องค์

ความรู้ 

ดา้นการ

บริหารการใช้

ทรัพยากร

อยา่งคุม้ค่า 

 

ดา้นการสร้าง 

อตัลกัษณ์ของ

แหล่งเรียนรู้ 

ดา้นการอนุรักษ์

ประเพณีและ 

วฒันธรรมอนัดี

งามของชุมชน 

 

ดา้นการจดัการ 

สิ�งอาํนวยความ 

สะดวกภายใน 

แหล่งเรียนรู ้

 

สภาพปัญหาในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

 
 

 

 

 

 
 

 

ภาพที� 1 แนวทางการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 

 ทั� งนี�  จากผลการวิจัยทาํให้ทราบว่าชุมชนตอ้งการพฒันาพื�นที�ป่าสาธารณะประโยชน์เป็นครัว

ชุมชน จึงไดแ้นวทางในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ดงัภาพที� 1 พบขอ้มูลบริบท

ชุมชนที�ตอ้งการผลลพัธ์คือใหป่้าครัวชุมชนนี� เป็นมรดกของชุมชน และตอ้งการให้แกไ้ขปัญหาจากสิ�งที�

เป็นปัจจยัภายใน ภายนอก รวมถึงตอ้งการให้ดาํเนินการตามความคาดหวงัของชุมชนทั�ง 7 ดา้น เพื�อให้

ชุมชนเกิดความยั�งยนื 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรนาํขอ้มูลไปใชใ้นการศึกษารูปแบบการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ที�

เหมาะสมกบับา้นโนนคอย ตาํบลหนองพลวง อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา ต่อไป 

 2. หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดแผนงานหรือยทุธ์ศาสตร์ เพื�อการ

ส่งเสริมหรือพฒันาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได ้

- ตน้ทุนทาง

สงัคม 

- ผูน้าํเขม้แขง็ 

- จิตสาํนึก 

- คุณค่า 

หลกัปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

แหล่งอาหาร

และสมนุไพร 

 

 

มรดกของ

ชุมชน 
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 3. ควรมีการพฒันาโจทยวิ์จยัที�นาํขอ้มูลความคาดหวงัของการพฒันาแหล่งเรียนรู้ครัวชุมชนแบบมี

ส่วนร่วม ไปศึกษาต่อยอดเพื�อใหชุ้มชนสามารถดาํเนินการจดัการแหล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่งยั�งยนื 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลโนนดนิแดง  

อาํเภอโนนดนิแดง  จงัหวัดบุรีรัมย์ 

Participation of  People  Garbage  Management in Non Din Daeng Sub-District 

Municipality, Non Din Daeng District, Buriram Province 

 

นิภาภรณ์  จันทร์ศิริ1 / สถาพร  วชัิยรัมย์2 / ประชัน  คะเนวัน3 

Nipaporn Chansiri / Sataporn Wichairam / Prachan Khanewan 

1สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสคร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

Department of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University 
2-3สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสคร์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

Department of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University 
 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาครั� งนี�มวีตัถุประสงค ์ �)  เพื�อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ต่อการจดัการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ และ 

2)  เพื�อศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย 

และวางแผนเพื�อปรับปรุงพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนใหดี้ขึ�น  ประกอบดว้ย  �  ดา้น  คือ   

ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา  ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน 

ดาํเนินกิจกรรม  ดา้นการมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบติังาน  และดา้นการมีส่วนร่วม 

ในการติดตามและประเมินผลงาน  กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มจากประชากร  โดยกาํหนด 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของทาโร่  ยามาเน่  ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  ���  คน   

แลว้ทาํการสุ่มใหก้ระจายไปตามหมู่บา้นต่าง ๆ  ตามสัดส่วน  โดยวิธีสุ่มอยา่งง่ายดว้ยการจบัฉลาก  

เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมี  �  ลกัษณะ  คือ  แบบตรวจสอบรายการ  

แบบมาตราส่วนประมาณคา่  �  ระดบั  และแบบปลายเปิด  ไดค่้าความเชื�อมั�นเท่ากบั  �.��11  

สถิติพื�นฐานที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจยัพบว่า  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ดา้นการคน้หา

ปัญหาและสาเหตุของปัญหา  และดา้นการวางแผนดาํเนินกิจกรรม  อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนนอกนั�น 
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อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั  โดยดา้นที�มีคา่เฉลี�ยสูงสุด  ไดแ้ก่   ดา้นการคน้หาปัญหาและสาเหตุ 

ของปัญหา  รองลงมา  คือ  ดา้นการวางแผนดาํเนินกิจกรรม  ส่วนดา้นที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด  คือ   

ดา้นการลงทุนและปฏิบติังาน  ตามลาํดบั  สาํหรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื�น ๆ ที�มีจาํนวน 

มากที�สุด  คือ  ควรนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการวิจยัไปพฒันาระบบการจดัการขยะมูลฝอย  รองลงมา  คือ   

ควรจดัหาถงัขยะเพื�อรองรับขยะเพิ�มเติมและให้มีการจดัเก็บอยา่งสมํ�าเสมอ  อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ  �  

ครั� ง  และเทศบาลควรประชาสัมพนัธ์การดาํเนินการเกี�ยวกบัขยะมูลฝอยให้ประชาชนทราบอยา่ง

สมํ�าเสมอ  ตามลาํดบั 

 

คาํสําคัญ: การมีส่วนร่วม, ประชาชน, การจดัการขยะมูลฝอย, เทศบาลตาํบล 

 

Abstract 

 The objectives of this study are 1) to study the level of public participation  to the 
management of solid waste in the Non Din Daeng Subdistrict Municipality, Non Din Daeng District, 
Buriram Province and 2) to study the opinions and suggestions of people on their participation in 
waste management  and make plans to improve and improve public participation in 4 aspects:  
participation in finding problems and causing problems, participation in planning activities 
participation in investment and operations and participation in the monitoring and evaluation of the 
work. The samples were obtained from randomness from the population. The sample size was 
determined according to Taro Yamane's table. The sample size of 381 people was randomly 
distributed among villages proportionately by simple random drawing. There are 3 types of 
questionnaires used to collect data: checklist form 6-level approximation scale and open-ended 
model. The confidence factor was 0.9711. The basic statistics used for data analysis were percentage, 
mean and standard deviation. The research results were found that The overall picture is at a moderate 
level. When considering each side, it was found that finding the problem and the cause of the problem 
and planning activities very level the outside is also at a moderate level. The side with the highest 
average was problem search and root cause, followed by activity planning. The areas with the lowest 
average were investment and operation, respectively, while the other opinions and recommendations 
with the greatest number was that the data obtained from research should be used to develop a waste 
management system, followed by a second. That is, it should provide a trash can to accommodate 
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additional waste and have regular storage at least twice a week and the municipality should regularly 
publicize the action on solid waste to the public, respectively. 
 
Keywords: participation, people, solid waste management, sub-district municipality 
 

บทนํา 

 จากการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม รวมทั�งการเพิ�มขึ�นของประชากร 

ทาํใหเ้กิดกระแสบริโภคนิยม และในการดาํรงชีวิตประจาํวนั  มนุษยม์ีความตอ้งการอุปโภคบริโภค 

กจ็ะกลายเป็นขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูลต่าง ๆ อนัก่อใหเ้กิดปริมาณขยะและสิ�งเหลือใชใ้นแต่ละวนัเพิ�ม 

มากขึ�น จนกลายเป็นปัญหาสาํคญัที�ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน เนื�องจากการทบัถมของขยะมูล

ฝอยจนเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดปัญหารวมทั�งทางนํ�า และทางอากาศ แลว้ยงัทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นสุขภาพ

ตามมา อีกทั�งยงัมีผลกระทบต่อการท่องเที�ยวอีกดว้ย เทศบาลตาํบลโนนดินแดง ในฐานะที�เป็น

หน่วยงานที�มีความใกลชิ้ดกบัประชาชนและมีภารกิจที�ตอ้งจดัการสิ�งแวดลอ้มในทุก ๆ ดา้น องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นจึงเป็นหน่วยงานที�มีบทบาทสาํคญัในการจดัการปัญหาขยะและสิ�งแวดลอ้มที�

กระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม ทั�งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ 

การจดัการดา้นการบริการของหน่วยงานภาครัฐสมยัใหม่นั�นมีภารกิจกวา้งขวางและ

หลากหลาย ตั�งแต่การรักษาความมั�นคงของรัฐ การอาํนวยความยตุิธรรม การต่างประเทศ การจดัทาํ 

และใหบ้ริการสาธารณูปโภคขั�นพื�นฐาน การใหบ้ริการสาธารณสุขและสวสัดิการสงัคมไปจนถึงการ

พฒันาเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม ฯลฯ ในการนี� รัฐไดจ้ดัโครงสร้าง

ภายในเพื�อรองรับการดาํเนินการตามภารกิจเหล่านี�  โดยจดัตั�งหน่วยงานของรัฐที�รับผดิชอบภารกิจแต่

ละภารกิจขึ�นเป็นการเฉพาะในรูปของ กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ และไดก้ระจายอาํนาจหนา้ที�ในการ

จดัทาํภารกิจบางประเภทไปยงัหน่วยงานที�รัฐจดัตั�งขึ�นในภูมิภาคโดยเฉพาะงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

บริการประชาชน ทั�งนี� เพื�อความสะดวกรวดเร็ว และสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้

ทนักบัสถานการณ์ที�เกิดขึ�น  (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. ���� : ออนไลน์) 
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 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น เป็นส่วนราชการในสงักดักระทรวงมหาดไทย มีภารกิจ 

ในความรับผดิชอบ คือ การส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีความเขม้แขง็  

มีศกัยภาพในการใหบ้ริการสาธารณะ โดยการพฒันาและให้คาํปรึกษาแนะนาํองคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิ�นในดา้นการบริหารงานบุคคล การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น การเงิน การคลงั และการ

บริหารจดัการ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งภารกิจหนา้ที�ดา้นการปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น เดิมอยูใ่นความรับผดิชอบของสาํนกับริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น (สน.บท.) สังกดักรมการ

ปกครองกระทรวงมหาดไทย ต่อมาภารกิจในเรื�องดงักล่าวไดเ้พิ�มพูนมากขึ�นเป็นลาํดบั  สืบเนื�องมาจาก 

การกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นให้ทอ้งถิ�นมีความเป็นอิสระ สอดคลอ้งตาม

เจตนารมณ์และบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540   ดงันั�น  เพื�อให ้

การส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํงานของทอ้งถิ�นเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

จึงจาํเป็นที�จะตอ้งยกฐานะของสาํนกัใหเ้ป็นส่วนราชการระดบักรมซึ�งในปี พ.ศ. 2545  สาํนกับริหาร

ราชการส่วนทอ้งถิ�นจึงไดรั้บการยกฐานะขึ�นเป็นกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�นกระทรวงมหาดไทย 

(กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น.����.ออนไลน์) 

 เทศบาลตาํบลโนนดินแดง  เป็นเทศบาลขนาดกลางตั�งอยูใ่นพื�นที�บางส่วนของตาํบล 

โนนดินแดง และตาํบลส้มป่อย มีประชากรทั�งสิ�น �,��� คน เดิมเป็นสุขาภิบาลโนนดินแดง ไดรั้บ 

การยกฐานะเป็นเทศบาลตาํบลโนนดินแดง เมื�อวนัที� �� พฤษภาคม ���� มีเนื�อที�ทั�งหมด �� ตาราง

กิโลเมตร ซึ�งมีที�ทาํการตั�งอยูเ่ลขที� ��� หมู่ � ตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์  

และเป็นองคก์รที�มีความมุ่งมั�นที�จะพฒันาและนาํพาไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยูโ่ดยไดบ้ริหารจดัการ

แกไ้ขปัญหาชุมชนเพื�อยกระดบัชุมชนทอ้งถิ�นใหมี้ความเขม้แขง็ นาํไปสู่การพฒันาตนเองอยา่งย ั�งยนื 

ทั�งดา้นสังคม การศึกษา วฒันธรรม เศรษฐกิจโดยเฉพาะอยา่งยิ�งดา้นสิ�งแวดลอ้มจากสภาพสงัคม

ปัจจุบนัของโนนดินแดงเริ�มมีการพฒันาไปเป็นชุมชนเมืองมากยิ�งขึ�น ปัญหาดา้นสิ�งแวดลอ้มต่าง ๆ กจ็ะ

มีความรุนแรงมากยิ�งขึ�น การดาํเนินการบริหารจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง 

ไดมี้การนาํแผนปฏิบติัทอ้งถิ�นสาํหรับการพฒันามาปรับใชเ้ป็นแนวนโยบายภายใตว้ิสัยทศัน์ “โนนดิน

แดงเมืองน่าอยู ่คู่สุขภาพดีถว้นหนา้ การศึกษากา้วไกล ใส่ใจสิ�งแวดลอ้ม เพียบพร้อมวฒันธรรม นอ้ม

นาํเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ�งสิ�งที�จะทาํใหชุ้มชนน่าอยูแ่ละพึ�งตนเองได ้ ตอ้งอาศยัความรับผดิชอบ การ

เรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทาํ ของคนในชุมชนตลอดจนอาศยัความร่วมมือและขอ้มูลจากหน่วยงานไม่ว่าจะ

เป็นภาครัฐหรือเอกชน ทั�งภาคเีครือขา่ยโดยการปรับเปลี�ยนวิธีคิด  การยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

รักษาสิ�งแวดลอ้ม เนน้การพึ�งตนเอง (เทศบาลตาํบลโนนดินแดง. 2562 : คาํนาํ) 
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 จากขอ้มูลปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง ระหว่างปี พ.ศ. ���� – ���� 

พบว่า ปี พ.ศ.���� มีขยะอินทรียย์อ่ยสลายง่าย รวบรวมได ้��.� ตนั/ปี ขยะอินทรียย์อ่ยสลายยอ่ยสลาย

ยาก ��.� ตนั/ปี ขยะรีไซเคิล ���.� ตนั/ปี และขยะอนัตราย �.�� ตนั/ปี ในปี พ.ศ.���� มีขยะอินทรีย์

ยอ่ยสลายง่าย รวบรวมได ้�� ตนั/ปี ขยะอินทรียย์อ่ยสลายยอ่ยสลายยาก �� ตนั/ปี ขยะรีไซเคิล �� ตนั/ปี 

และขยะอนัตราย �.�� ตนั/ปี และในปี พ.ศ.���� มีขยะอินทรียย์อ่ยสลายง่าย รวบรวมได ้�� ตนั/ปี ขยะ

อินทรียย์อ่ยสลายยอ่ยสลายยาก �� ตนั/ปี ขยะรีไซเคิล �� ตนั/ปี และขยะอนัตราย �.�� ตนั/ปี ในระยะ

สามปีขยะที�พบมากที�สุดคือ ขยะรีไซเคิล รองลงมาคอืขยะอินทรียย์อ่ยสลายง่าย ขยะอินทรียย์อ่ยสลาย

ยาก และที�พบนอ้ยที�สุดคือขยะอนัตราย  

 ปัจจุบนัสภาพปัญหาเกี�ยวกบัขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูลเป็นปัญหาสาํคญัเร่งด่วนซึ�งส่งผล

กระทบต่อชุมชนในทุกระดบันบัแต่ชุมชนเขตเมือง ไปจนถึงชุมชนในชนบท ปัญหานี� มีแนวโนม้

รุนแรงมากขึ�นเรื�อยๆ เพราะส่วนหนึ�งเกิดจากการอุปโภค บริโภค หรือกิจกรรมทั�งหลายของมนุษย ์ไม่

ว่าจะเป็นบา้นเรือน ชุมชน ตลาด ร้านคา้ และโรงงาน ในประเทศไทยถือเป็นปัญหาสิ�งแวดลอ้มที�สาํคญั

ที�เกิดขึ�นจากนํ�ามือมนุษย ์ซึ�ง มีปัญหาที�เกี�ยวเนื�องกนัในหลายแง่มุม ไม่วา่จะเป็น พฤติกรรมการบริโภค

และการแยกขยะจากตน้ทาง การจดัการขยะที�ไม่ไดม้าตรฐานก่อให้เกิดมลพิษและไม่เกิดการนาํกลบัมา

ใชซ้ํ� า ปัญหามลพิษและสิ�งแวดลอ้ม เช่น ปฏิกิริยาเรือนกระจกที�มีสาเหตุจาก ขยะ เป็นตน้สถานการณ์

ปัจจุบนัประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ�นต่อเนื�องขึ�นทุกปี เนื�องจากมีประชากรเพิ�มขึ�นเป็นจาํนวนมาก

ในแต่ละปี ทาํให้ความตอ้งการในการบริโภคกมี็มากขึ�นตามมาดว้ย  ประกอบกบั การกาํจดัขยะที�ไม่ถูก

วิธี เผาโดยไม่มีการควบคุม ก่อใหเ้กิดสารไดออกซิน สร้างมลพษิในดิน อากาศ ทั�งในรูปแบบฝุ่ นละออง 

ก๊าซพิษ และกลิ�นไม่พึงประสงค ์ทาํใหเ้ป็นอนัตรายต่อผูค้นทั�วไปที�สูดดมหรือสัมผสั การจดัการขยะมูล

ฝอย ถือเป็นการดาํเนินงานที�ครบวงจร ซึ�งเป็นเรื�องที�ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน และการที�

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมการกาํจกัขยะมูลฝอยถือเป็นสิ�งสาํคญัอยา่งยิ�ง เพราะ

ประชาชนยอ่มเป็นผูที้�รู้ตน้เหตุของปัญหา และเป็นผูรั้บผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน  

หากประชาชนมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแกไ้ขปัญหา ร่วมปรึกษาหาวธีิการในการกาํจดัขยะมูลฝอย 

หรือวิธีการอยา่งไรที�จะทาํให้ขยะมูลฝอยเกิดมูลค่า และนาํไปสู่แผนการจดัการขยะมูลฝอยที�เกิดจาก

ความตอ้งการของประชาชน  ซึ�งเป็นวธีิแกปั้ญหาที�ตรงจุดเพราะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจและการมี

ส่วนร่วมของประชาชนทุกคนในชุมชน อนัจะนาํไปสู่ความอยูดี่มีสุขของชุมชนในที�สุด 
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 จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัในฐานะเจา้หนา้ที�เทศบาลตาํบล

โนนดินแดง  อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์จึงมีความสนใจที�จะศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ เพื�อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความตอ้งการ  และการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย อนัจะเป็นขอ้มูลพื�นฐานที�สาํคญัให้กบัเทศบาลฯ     

ไดน้าํไปใชใ้นการกาํหนดนโยบาย การพิจารณาวางแผน ปรับปรุง ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอนัเกิดจาก

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ หรือกิจกรรมโครงการต่าง ๆ  

ใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม มีความต่อเนื�องย ั�งยนื และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพื�นที� 

อีกดว้ย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพื�อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 

ตาํบลโนนดินแดง  อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์

 2.  เพื�อศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการ 

ขยะมูลฝอย  และวางแผนเพื�อปรับปรุงพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนใหดี้ขึ�น 
 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

 1. ประชากร   ไดแ้ก่  ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั�งในเขตเทศบาลตาํบลโนนดินแดง   

อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 7,458 คน  

 �.  กลุ่มตวัอยา่ง  ไดจ้ากการสุ่มจากประชากร  โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  ตามตาราง 

ของทาโร่  ยามาเน่  (Taro  Yamane)  ที�ระดบัความเชื�อมั�น  ��%  และระดบัความคลาดเคลื�อน  ±5%   

(Taro  Yamane ; อา้งถึงใน ประสิทธิ�   สุวรรณรักษ.์  2555 : 146)  ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน   

���  คน  แลว้ทาํการสุ่มใหก้ระจายไปตามหมู่บา้นต่าง ๆ  ตามสดัส่วน  โดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย  (Simple 

Random Sampling)  ดว้ยการจบัสลาก 

 3.  เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม   

ซึ�งผูว้ิจยัไดส้ร้างขึ�นเอง โดยมีอาจารยท์ี�ปรึกษาและผูเ้ชี�ยวชาญให้คาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะในการ

พฒันาเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั   แลว้นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักบัประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั�งใน

เขตเทศบาลตาํบลละหานทราย  อาํเภอละหานทราย  จงัหวดับุรีรัมย ์ จาํนวน  30  คน  ซึ�งมีลกัษณะคลา้ย 
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กลุ่มตวัอยา่ง  เพื�อหาความเชื�อมั�น โดยใชส้ัมประสิทธิ� อลัฟา  ตามวธีิของครอนบาค  ไดค่้าความเชื�อมั�น

เท่ากบั  �.971 

 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัทาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ ส่งถึงนายเทศมนตรีตาํบลโนนดินแดง  อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ 

เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  โดยผูว้ิจยัไดไ้ปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 

ในระยะเวลาที�กาํหนด  ไดแ้บบสอบถามที�สามารถนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลไดท้ั�งหมด  จาํนวน  ���  ฉบบั  

คิดเป็นร้อยละ ���   

 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อการวจิยัในครั� งนี�    ผูวิ้จยัไดท้าํการวิเคราะห์ 

ขอ้มูลประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  ดงันี�  

             5.1  ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถี�  หาค่าร้อยละ   

แลว้นาํเสนอขอ้มูลเป็นตาราง  แสดงจาํนวนและร้อยละ 

         5.�  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบล 

โนนดินแดง  อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ วิเคราะห์ดว้ยการหาค่าเฉลี�ย  และหาค่า 

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  เสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบคาํบรรยาย 

           5.�  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื�น ๆ  ที�เป็นคาํถามปลายเปิด  นาํมาวิเคราะห์ 

เชิงเนื�อหาโดยจดัคาํตอบเขา้ประเด็นเดียวกนัแลว้แจกแจงความถี�  หาค่าร้อยละเสนอขอ้มูล 

เป็นตารางประกอบคาํบรรยาย  
 

ผลการวจิัย 

 การวิจยัครั� งนี� เพื�อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอย  

ในเขตเทศบาลตาํบลโนนดินแดง  อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ ผูว้จิยัสรุปผลการวิจยั  ดงันี�  

 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลโนนดินแดง  

อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์  ผลการศึกษาพบว่า  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   

เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ดา้นการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา  และดา้นการวางแผน

ดาํเนินกิจกรรม  อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นการลงทุนปฏิบตัิงาน  และดา้นติดตามและประเมินผลงาน  

อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด  ไดแ้ก่   ดา้นการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา  

รองลงมา  คือ  ดา้นการวางแผนดาํเนินกิจกรรม  ส่วนดา้นที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด  คือ  ดา้นการลงทุนและ

ปฏิบติังาน  ตามลาํดบั  สาํหรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื�น ๆ ที�มีจาํนวนมากที�สุด  คือ  ควรนาํ
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ขอ้มูลที�ไดจ้ากการวิจยัไปพฒันาระบบการจดัการขยะมูลฝอย  รองลงมา  คือ  ควรจดัหาถงัขยะเพื�อ

รองรับขยะเพิ�มเติมและให้มีการจดัเกบ็อยา่งสมํ�าเสมอ  อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ  �  ครั� ง  และเทศบาล 

ควรประชาสัมพนัธ์การดาํเนินการเกี�ยวกบัขยะมูลฝอยใหป้ระชาชนทราบอยา่งสมํ�าเสมอ  ตามลาํดบั 
 

การอภิปรายผล 

    จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบล 

โนนดินแดง  อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์  ทั�ง  4  ดา้น  คือ  ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หา

ปัญหาและสาเหตุของปัญหา  ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินกิจกรรม  ดา้นการมีส่วนร่วม 

ในการลงทุนและการปฏิบติังาน  และดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน   ทาํให ้

มีขอ้มูลที�จะทาํใหเ้ทศบาลตาํบลโนนดินแดง  อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ สามารถนาํไป 

ปรับปรุงเป็นแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอนัเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการจดัการขยะมูลฝอย  ทั�งในเขตเทศบาลตาํบลโนนดินแดง  และเขตพื�นที�อื�น ๆ   ซึ� งอภิปรายผลได ้

ดงันี�  

 1.  ผลการวิจยัการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบล

โนนดินแดง  อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ ทั�ง  4  ดา้น  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   

ทั�งนี� เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที�ทิ�งขยะไม่เลือกที�  ทาํใหมี้ขยะมูลฝอยเกลื�อนกลาด  

ประชาชนยงัขาดจิตสาํนึกความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม  รวมทั�งยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ 

ในการบริหารจดัการขยะ  จึงทาํใหไ้ม่สนใจในการจดัการกบัขยะมูลฝอย  ประชาชนบางส่วนยงัไม่

ทราบวธีิการกาํจดัหรือลดปริมาณขยะมูลฝอยอยา่งถูกวิธี  ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการดาํเนินการ

กาํจดัขยะมูลฝอย  โดยการลดปริมาณขยะที�เป็นอนัตราย  เช่น  การใชถุ้งผา้หรือตะกร้าแทนถุงพลาสติก   

ลดการใชก้ล่องโฟม  และการไม่มีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัเกณฑป์ระเมินผลการจดัการขยะมูลฝอย

และสิ�งปฏิกูลในชุมชนอยา่งสมํ�าเสมอ  ไม่มีการนาํขอ้บกพร่องการจดัการขยะมูลฝอยที�พบเห็น 

มาดาํเนินการแกไ้ขเพื�อปรับปรุงใหดี้ขึ�น  ซึ�งผลงานวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอคัรณฐั  อุ่นจางวาง  

(2554 : 97-111)  ไดศึ้กษาเรื�องการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบล

สามคัคีพฒันา  อาํเภออากาศอาํนวย  จงัหวดัสกุลนคร  ผลการศึกษาพบว่า  การจดัการขยะมูลฝอย 

ในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลสามคัคีพฒันา  อาํเภออากาศอาํนวย  จงัหวดัสกลนคร 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 



   

 751 

 2.  เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น สามารถอภิปรายผลไดด้งันี�  

      2.1  จากผลการวิจยั   ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา  

พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   ทั�งนี� เป็นเพราะประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลโนนดินแดง 

ใหค้วามสนใจในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและสิ�งแวดลอ้ม  เนื�องจากกระบวนการเสนอปัญหา 

และสาเหตุของปัญหาจะตอ้งกระทาํโดยการรวมกลุ่ม  ในลกัษณะของการประชาคมหมู่บา้น 

มีกระบวนการที�ยุง่ยาก  ทาํให้ประชาชนสนใจที�จะเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัเทศบาล  ในการคน้หา 

และสาเหตุปัญหานั�นเป็นขั�นตอนที�สาํคญัที�สุดส่วนแรก  เพราะจะทาํให้ประชาชนเขา้ใจปัญหา 

ที�เกิดขึ�นในชุมชน  เชื�อมโยงใหเ้ห็นความสาํคญัระหว่างปัญหาที�เกิดขึ�นกบัการสูญเสียที�เกิด 

กบัตนเอง  ซึ�งผลการวิจยัดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมนึก  เฮงวาณิชย ์ (2552 : 72-78)  

ไดศึ้กษาเรื�องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบล 

ละหานทราย  อาํเภอละหานทราย  จงัหวดับุรีรัมย ์ ผลการวิจยัพบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลละหานทราย  อาํเภอละหานทราย จงัหวดับุรีรัมย ์ 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน  

อยูใ่นระดบัปานกลาง  ทั�งนี�อาจเป็นเพราะประชาชนเทศบาลตาํบลโนนดินแดง  โดยผูบ้ริหารหรือ

ผูเ้กี�ยวขอ้งให้ความสาํคญักบัประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมาก  ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นหนา้ที� 

ของตนเองที�จะมีส่วนในการเสนอปัญหาและหาสาเหตุของการเกิดขยะมูลฝอย  การประชาคมของ

หมู่บา้น  กระบวนการต่าง ๆ  ส่วนประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลละหานทรายอาจจะคิดว่า  การคดัแยก

ขยะก่อนที�จะนาํไปทิ�งหรือกาํจดัเป็นการเสียเวลา  เมื�อขยะมีปริมาณมากทาํใหข้าดจิตสาํนึกที�ดีในการ

รับผดิชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม  รวมทั�งยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการขยะ   

จึงทาํใหไ้ม่สนใจในการจดัการกบัขยะมูลฝอย  ประชาชนบางส่วนยงัไม่ทราบวิธีการกาํจดัหรือลด

ปริมาณขยะมูลฝอยอยา่งถูกวิธี  จึงทาํใหผ้ลการวิจยัแตกต่างกนั 

  2.2  จากผลการวิจยั   ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินกิจกรรม   พบว่า  

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   ทั�งนี� เป็นเพราะประชาชนในชุมชนใหค้วามสาํคญัในการวิเคราะห์ 

ขอ้มูลและการวางแผนการจดัการเพื�อนาํไปสู่การจดัการขยะมูลฝอย  ซึ� งขั�นตอนนี�จะขาดการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนไม่ได ้ หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นตอ้งการให้ชุมชนมีความเขม้แขง็ 

ในระยะยาว  และสามารถแกไ้ขปัญหาของชุมชนที�เกิดขึ�นได ้ รวมไปถึงปัญหาที�จะเกิดขึ�น 

ในอนาคต  โดยไม่ตอ้งรอรับความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ที�ของเทศบาลแลว้  เจา้หนา้ที�ตอ้งเปิด 

โอกาสให้ประชาชนไดเ้ป็นผูค้ดิคน้  อภิปราย  และผลกัดนัโครงการหรือแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
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ต่าง ๆ  ที�จะเกิดขึ�นในชุมชน  ซึ� งผลการวิจยัดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศเนติ  พาจรทิศ  

(2547 : 89 - ��) ไดศ้ึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในเขตพื�นที�

เทศบาลตาํบลแม่สาย  อาํเภอแม่สาย  จงัหวดัเชียงราย  ผลการศึกษาพบว่า  การมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาํบลแม่สาย  อาํเภอแม่สาย  จงัหวดัเชียงราย  พบว่า  

มีส่วนร่วมในการการวางแผนและตดัสินใจ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  อาจเป็นเพราะเทศบาลตาํบล 

โนนดินแดง  โดยผูบ้ริหารหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งให้ความสาํคญัในการนาํขอ้มูลที�ไดไ้ปวางแผน 

การจดัการขยะภายในชุมชน  การกาํหนดแผนงาน  การเฝ้าระวงัและป้องกนั  เพื�อใหไ้ดข้อ้มูล 

ที�จาํเป็นในการวางแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  การวางแผนเพื�อปรับเปลี�ยนพฤติกรรม 

ของประชาชนใหเ้กิดความตระหนกัต่อการแกไ้ขปัญหา  การที�ประชาชนช่วยสอดส่องดูแล 

และร่วมกนัในการรักษาความสะอาดของชุมชนเป็นหนา้ที�ของตนเอง  ส่วนเทศบาลตาํบล 

แม่สาย  อาจจะใหค้วามสาํคญักบัการนาํขอ้มูลที�ไดไ้ปวางแผนจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนนอ้ย   

ไม่กาํหนดแผนงานในการเฝ้าระวงัและป้องกนั  เพื�อให้ไดข้อ้มูลที�จาํเป็นในการวางแผนการป้องกนัและ 

แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที�จะเกิดขึ�น การวางแผน  เพื�อปรับเปลี�ยนพฤติกรรมของประชาชนใหเ้กิดความ

ตระหนกัต่อการแกไ้ขปัญหาและการจดัการขยะมูลฝอย  ซึ� งปริมาณขยะมูลฝอยมีเพิ�มมากขึ�นตลอด 

ทุกวนั  อาจมีการให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการวางแผนจดัหาสถานที�และการกาํหนดบริเวณกาํจดั

ขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล  ที�เป็นแหล่งรวมขยะมูลฝอย  การกาํหนดจุดวางถงัขยะในชุมชน  โดยแบ่ง

หนา้ที�กบัหัวหนา้ชุมชน  กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้นอยา่งชดัจน  จึงทาํใหผ้ลการวิจยัแตกต่างกนั 

  2.3  จากผลการวิจยั   ดา้นการมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบติังาน  พบว่า   

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทั�งนี� เป็นเพราะการบริหารจดัการของเจา้หนา้ที�เทศบาลใหค้วาม

สนใจต่อการประชาสัมพนัธ์เชิญชวน  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนจดัการขยะมูลฝอยยงั 

ไม่เพียงพอและทั�วถึง  ไม่ตรงกบัสภาพปัญหาหรือความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง  ประชาชน

อาจยงัสับสนและไม่เขา้ใจถึงวิธีปฏิบติัอยา่งชดัเจน  จึงไม่เขา้ร่วมกิจกรรมของเทศบาลอยา่งเต็มที�  

ประชาชนไม่ไดร่้วมพฒันาในทุก ๆ ขั�นตอน  ในการเสนอแนวคิดเกี�ยวกบัการใชจ่้ายเงินทุน  การลงแรง  

ในการดาํเนินงานกิจกรรมการจดัการขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล   ดงันั�น  ความรู้ความเขา้ใจที�ประชาชน

ส่วนใหญ่  จึงถูกนาํมาจดัการขยะมูลฝอยของตนเองเท่านั�น  ไม่ใช่เพื�อการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน  

ซึ�งผลการวิจยัดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนัตสิ์นี  บุญสม  (���� : 54 - 58)  ไดศึ้กษาการมี

ส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ  จงัหวดั

สระแกว้  พบวา่  ดา้นการดาํเนินงาน  มีระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย  ทั�งนี� อาจเป็นเพราะ



   

 753 

เทศบาลตาํบลโนนดินแดง  โดยผูบ้ริหารผูที้�เกี�ยวขอ้งและผูรั้บผดิชอบ  ให้ความสาํคญัในการเปิด

ช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการใชจ่้ายเงิน  การจดัเวทีประชาคมในเทศบาลเพื�อ

วิเคราะห์ปัญหาและเห็นความสาํคญัของการคดัแยกขยะมูลฝอย  การจดัทาํแผนพฒันาเพื�อขอรับการ

สนบัสุนนงบประมาณจากเทศบาล  มีการแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินการใชจ่้ายเงินทุนในการ

ดาํเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ  ของเทศบาล  เพื�อการจดัการขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล  ส่วนเทศบาลเมือง

อรัญประเทศ  มีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนไม่ตรงกบัสภาพ

ปัญหาหรือความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง  ทาํใหป้ระชาชาสับสนและไม่เขา้ใจถึงวิธีปฏิบติั

อยา่งชดัเจน  และไม่เขา้ร่วมกิจกรรมของเทศบาลอยา่งเตม็ที�  จึงทาํใหผ้ลการวิจยัแตกต่างกนั 

  2.4  จากผลการวิจยั   ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน   พบว่า   

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทั�งนี� เป็นเพราะประชาชนยงัไม่เขา้ใจในกระบวนการการมีส่วนร่วม  

อาจยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในขั�นตอนต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  ซึ� ง

เป็นขั�นตอนสุดทา้ยที�สาํคญัอยา่งยิ�งในการดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ  รวมทั�งโครงการกาํจดัขยะมูลฝอย   

ในการควบคุม  ติดตาม  และประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมของกระบวนการจดัการขยะทั�งหมด   

การตระหนกัถึงบทบาทความสาํคญัในการเขา้ไปมีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาของชุมชน  ซึ� งผลการวิจยั

ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเจิมศกัดิ�   ปิ� นทอง (���� : 273)  ไดเ้สนอแนวคิดการมีส่วนร่วม 

จากประสบการณ์ภาคปฏิบติั  โดยมีขั�นตอนในการมีส่วนร่วม  ในขั�นที�  4  คือ  การมีส่วนร่วม 

ในการติดตามและประเมินผล  เป็นขั�นตอนสุดทา้ยที�สาํคญัยิ�ง  เพราะถา้หากขาดการติดตามและ

ประเมินผลการมีส่วนร่มของชุมชน เพราะชุมชนจะไดรั้บทราบผลการปฏิบติัว่างานที�ทาํไปจะไดรั้บ

ประโยชน์อยา่งไรหรือไม่ 

   3.  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  ที�มีจาํนวนมากที�สุด  คอื  ควรนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการวิจยั 

ไปพฒันาระบบการจดัการขยะมูลฝอย   ทั�งนี� เป็นเพราะเทศบาลตาํบลโนนดินแดงมีการนาํผลการวิจยั 

ไปรณรงคส์ร้างจิตสาํนึกในครอบครัว  และการสร้างจิตสาํนึกในโรงเรียนใหเ้ด็กและเยาวชน  มีการ

อบรมให้ความรู้การคดัแยกขยะโดยยดึหลกัการจดัการขยะฃดว้ยวิธี  �Rs  ไปพร้อมกบัการจดัการขยะ 

มูลฝอย  และการกาํจดัให้ถูกวิธี   มีความเหมาะสม  ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล  ซึ�งงานวจิยัดงักล่าว

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนัตสิ์นี  บุญสม  (���� : 54 - 58)  ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ต่อการจดัการขยะมูลฝอย  กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ  จงัหวดัสระแกว้  ซึ�งมี

ขอ้เสนอแนะขอ้เสนอแนะ  ควรนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการวิจยัไปพฒันาระบบการจดัการขยะมูลฝอย  และ

นาํขอ้มูลโดยเฉพาะขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอยไปพิจารณากาํหนดเป็นแผนพฒันา
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ยทุธศาสตร์ แผนพฒันาอื�น ๆ ผูที้�มีความสนใจอาจเลือกศึกษาในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นอื�น เพื�อ

นาํมาเปรียบเทียบภาพรวมได ้

 

สรุปผล 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลโนนดินแดง  

อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์  ผลการศึกษาพบว่า  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   

เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ดา้นการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา  และดา้นการวางแผน

ดาํเนินกิจกรรม  อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นการลงทุนปฏิบตัิงาน  และดา้นติดตามและประเมิน 

ผลงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยดา้นที�มีคา่เฉลี�ยสูงสุด  ไดแ้ก่   ดา้นการคน้หาปัญหาและสาเหตุของ

ปัญหา  รองลงมา  คือ  ดา้นการวางแผนดาํเนินกิจกรรม  ส่วนดา้นที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด  คอื  ดา้นการลงทุน

และปฏิบติังาน  ตามลาํดบั  สาํหรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื�น ๆ ที�มีจาํนวนมากที�สุด  คือ  ควร

นาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการวิจยัไปพฒันาระบบการจดัการขยะมูลฝอย  รองลงมา  คือ   

ควรจดัหาถงัขยะเพื�อรองรับขยะเพิ�มเติมและให้มีการจดัเก็บอยา่งสมํ�าเสมอ  อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ   

�  ครั� ง  และเทศบาลควรประชาสัมพนัธ์การดาํเนินการเกี�ยวกบัขยะมูลฝอยใหป้ระชาชนทราบ 

อยา่งสมํ�าเสมอ  ตามลาํดบั 

 

ข้อเสนอแนะ 

                1. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลโนนดินแดง  

อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ นั�น  โดยดา้นที�มีคา่เฉลี�ยสูงสุด  คือ  ดา้นการมีส่วนร่วมในการคน้หา

ปัญหาและสาเหตุของปัญหา  ดงันั�น  ผูบ้ริหาร  ผูรั้บผิดชอบหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งใหค้วามสาํคญั 

ในเรื�องนี�ให้มาก  เพราะเนื�องจากกระบวนการเสนอปัญหาและสาเหตุของปัญหาจะตอ้งทาํการประชาคม

หมู่บา้น  มีกระบวนการที�ยุง่ยาก  ทาํใหป้ระชาชนไม่อยากเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัเทศบาล  เทศบาลควร 

จดัการฝึกอบรมให้ประชาชนเกิดความรู้  และความเขา้ใจเกี�ยวกบัปัญหาและสาเหตุที�เกิดขึ�น  การรณรงค ์

และการประชาสัมพนัธเ์กี�ยวกบัความรู้และความเขา้ใจในการจดัการขยะอยา่งถูกตอ้งแก่ประชาชน 

           2. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลโนนดินแดง  

อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ นั�น  โดยดา้นที�มีคา่เฉลี�ยต ํ�าสุด  คือ  ดา้นการมีส่วนร่วมในการลงทุน 

และการปฏิบติังาน  แต่ค่าเฉลี�ยตามเกณฑเ์พียงอยูร่ะดบัปานกลางเท่านั�น  เทศบาลตาํบลโนนดินแดง   

อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ จึงไม่ควรมองขา้มสิ�งเหล่านี�   ดงันั�น  ผูบ้ริหาร  หวัหนา้ส่วนราชการ 
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และผูที้�เกี�ยวขอ้ง  ควรมุ่งเนน้สนบัสนุน  ส่งเสริมนาํร่องโครงการบริหารจดัการขยะของเทศบาล 

ใหข้ยายไปทั�วทุกหมู่บา้น  ไม่ใช่เพียงบางกลุ่มเท่านั�น  รณรงคก์ารจดักิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

และสามารถตรวจสอบในทุกขั�นตอน  อยา่งโปร่งใส 

 3. จากคาํถามปลายเปิด  พบว่า  ที�มีจาํนวนมากที�สุด  คือ  ควรนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการวิจยัไปพฒันา

ระบบการจดัการขยะมูลฝอย  ทั�งนี� เป็นอาจเพราะเทศบาลตาํบลโนนดินแดงขาดการประสานความมือมือกบั

หน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  เช่น  สถาบนัการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐ  ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน  เขา้

มามีบทบาทในการขบัเคลื�อนกระบวนการในการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชนอยา่งจริงจงั  เนื�องจากใน

ชุมชนแต่ละแห่งลว้นแลว้แต่ประสบปัญหาเรื�องการจดัการขยะมูลฝอย  แต่ยงัขาดสิ�งที�จะช่วยให้

กระบวนการในการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ  เช่น  ขาด

ความรู้ความเขา้ใจในเรื�องการนาํขยะที�สามารถใชป้ระโยชน์ได ้เพื�อนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์  และลดปริมาณ

ขยะมูลฝอยภายในชุมชนที�จะส่งไปยงัหลุมฝังกลบ หรือยงัขาดองคค์วามรู้ในเรื�องการวางแผนเส้นทางการ

ขนส่งขยะมูลฝอยที�มีประสิทธิภาพ  และใหค้วามสาํคญัต่อการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนอยา่งจริงจงั  

ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย  ตลอดจนปัญหามลพิษที�เกิดขึ�นจากปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชน  อาจมี

แนวโนม้ที�ลดลงจนเป็นศูนย ์และสามารถพฒันาเป็นชุมชนตน้แบบที�ดีในการจดัการขยะมูลฝอยภายใน

ชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยั�งยนืต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที�มีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สาํนกัทะเบียน

อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ครั� งนี� มีวตัถุประสงค ์ �)  ศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การให้บริการงานทะเบียนราษฎร สาํนกัทะเบียน อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ �)  ศึกษาความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อการใหบ้ริการงานทะเบียนราษฎร และวางแผนเพื�อปรับปรุง

พฒันาการให้บริการประชาชนใหดี้ขึ�น   ประกอบดว้ย  �  ดา้น  คือ  ดา้นเจา้หนา้ที�  ดา้นกระบวนการ   

ดา้นสถานที�  กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการเลือกจากประชากร  โดยกาํหนดเป็นโควตา  (Quota) จาํนวน   

���  คน  แลว้ทาํการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  จนครบจาํนวน  ���  คน  เครื�องมือ 

ที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมี  �  ลกัษณะ  คือ  แบบตรวจสอบรายการ   

แบบมาตราส่วนประมาณคา่   �  ระดบั   และแบบปลายเปิด   ไดค่้าความเชื�อมั�นเท่ากบั  �.����   

สถิติพื�นฐานที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัพบว่า  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ทุกดา้นอยูใ่น 

ระดบัมากเช่นกนั  โดยดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด  คือ  ดา้นเจา้หนา้ที�  รองลงมา  คือ  ดา้นกระบวนการ   

ส่วนดา้นที�มีคา่เฉลี�ยตํ�าสุด  คือ  ดา้นสถานที�  ตามลาํดบั  สาํหรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื�น ๆ  
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ที�มีจาํนวนมากที�สุด  คือ  ควรจดัให้มีบริการนอกเวลาทาํการมากที�สุด  รองลงมา  คือ  อยากให ้

เจา้หนา้ที�คอยดูแลและประชาสัมพนัธ์  และอยากใหมี้คอมพวิเตอร์บริการประชาชนให้เพียงพอ  

ตามลาํดบั 

 

คาํสําคัญ: ความคิดเห็นของประชาชน,  การบริการ, การบริการงานทะเบียนราษฎร,   

                สาํนกัทะเบียนอาํเภอ 

 

Abstract 

 The objectives of this study are 1) to study the public opinion level to provide civil 

registration service at Non Din Daeng District, Registration Office, Buriram Province 2) To study 

opinions and suggestions of people on the civil registration service And plans to improve and 

improve the service of the people, consisting of 3 aspects: the staff side In terms of location 

processes, the samples were selected from the population by setting a quota of 150 people and 

selecting a specific (Purposive Sampling) until the total number of 150 people. The tools used to 

collect data were questionnaires, there were 3 types: checklist 5-level approximation scale and open-

ended model. The confidence level was 0.9657. The basic statistics used for data analysis were 

percentage, mean and standard deviation. The research results were found that the overall picture is at 

a high level when considering on each side, found that all aspects were at a high level as well the side 

with the highest average was the staff side, followed by the process side. The side with the lowest 

average was location, respectively, and the highest number of other opinions and suggestions was that 

the service should be provided outside of business hours, followed by the need for staff to look after 

and publicize. And want to have enough computers to serve people accordingly 

 

Keywords: opinion of  people,  census  registration  service,  registration  office   
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บทนํา 

 ปัญหาของระบบราชการที�สาํคญัประการหนึ�ง คือ ความลา้หลงัของระบบงานราชการ 

ซึ�งขาดการปรับเปลี�ยนตามสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา  และการที�ประชาชนส่วนใหญ่ 

ไม่พอใจในบริการ ที�ไดรั้บจากงานภาครัฐ  การไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

ไดแ้สดงใหเ้ห็นการทาํงานที�ไร้ประสิทธิภาพและไม่สอดคลอ้งกบัการพฒันาขององคก์รในภาคเอกชน

และสงัคมโลกที�มีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ประกอบกบัการตื�นตวั 

ในการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ  ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ทาํให้หน่วยงานภาครัฐจะตอ้งมี

การปรับปรุงและพฒันาตนเองใหท้ดัเทียมกบัองคก์รภาคเอกชน  การใหบ้ริการประชาชนให้ไดรั้บ

ประโยชน์สูงสุดดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต  เสมอภาค  ยติุธรรม  โปร่งใส  ปราศจากการแทรกแซง 

เพื�อสามารถรองรับกระแสความเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม  เป็นการยกระดบัและพฒันา 

มาตรฐานการให้บริการประชาชนใหสู้งยิ�งขึ�น 

 กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เป็นหน่วยงานหลกัของรัฐที�มีหนา้ที�ในการบาํบดั

ทุกข ์บาํรุงสุขให้แก่ราษฎร  มีหน่วยงานอาํเภอเป็นหน่วยปฏิบติังานในส่วนภูมิภาค  มีภารกิจที�ซบัซอ้น 

หลายประการ  เช่น  การอาํนวยการและสนบัสนุนการปฏิบตัิงานตามอาํนาจหนา้ที�และความรับผดิชอบ

ของนายอาํเภอ  การดาํเนินการเกี�ยวกบัการรักษาความมั�นคงภายใน  งานการขา่ว  งานกิจการชายแดน 

งานควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มนอ้ย ผูอ้พยพและผูห้ลบหนีเขา้เมือง  งานสัญชาติ  และงานกิจการ

มวลชน  การดาํเนินการสื�อสารเพื�อการบริหารงาน  การรักษาความสงบเรียบร้อย  และความมั�นคง

ภายในประเทศ  ดาํเนินการเกี�ยวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อย  สืบสวน สอบสวนคดีอาญาในหนา้ที�

พนกังานฝ่ายปกครอง และอาํนวยความเป็นธรรมใหแ้ก่ประชาชน  งานพฒันาระบบงานทะเบียนราษฎร 

งานบตัรประจาํตวัประชาชน  และงานทะเบียนอื�น  รวมทั�งการบริหารจดัการฐานขอ้มูลกลาง  เพื�อการ

ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัทั�งภาครัฐและเอกชน  (กรมการปกครอง. 2562 : ออนไลน)์ 

 งานทะเบียนและบตัรประจาํตวัประชาชน  เป็นภารกิจหลกัในการให้บริการประชาชนที�

สาํคญัของกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เป็นฐานขอ้มูลที�มีความสาํคญัต่อบุคคล  ชุมชนทอ้งที�  

และเกี�ยวขอ้งกบัความมั�นคงของประเทศ  การปฏิบติังานทะเบียนจึงเป็นการปฏิบติังานที�ผูป้ฏิบตัิ  

ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้  และความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเนื�อหาของงานและตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญั 

ของงานทะเบียนที�จะส่งผลกระทบต่อสิทธิหนา้ที�ของประชาชน  ความสงบเรียบร้อยของสงัคม  

ความมั�นคงและความปลอดภยัของประเทศโดยรวม  (สาํนกับริหารการทะเบียน. 2554 : คาํนาํ)   
ทั�งนี� กรมการปกครองไดก้าํหนดแผนพฒันาระบบการบริการไวใ้นประเด็นยทุธศาสตร์ที�  5  
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ของแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง  พ.ศ. 2552 - 2554 โดยกาํหนดตวัชี�วดัความสาํเร็จในการพฒันา 

การบริการไว ้ 3  ดา้น  คือ  ร้อยละ  95  ของประชาชนผูรั้บบริการมีความพงึพอใจต่อกระบวนการ

ใหบ้ริการ  (สะดวด  รวดเร็ว  ทนัสมยั)  และร้อยละ  95  ของประชาชนผูรั้บบริการมีความพงึพอใจ 

ต่อสถานที�ใหบ้ริการ  (กรมการปกครอง. 2552 : 38) 
 สาํนกัทะเบียนอาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ เป็นสาํนกัทะเบียนตามพระราชบญัญติั 

การทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2534  การปฏิบติังานของสาํนกัทะเบียนอาํเภอโนนดินแดงไดใ้หบ้ริการ

ประชาชนดา้นการทะเบียนราษฎร  เจา้หนา้ที�ผูใ้ห้บริการมีจาํนวนนอ้ย เมื�อเทียบกบัจาํนวนผูม้ารับ

บริการ ประกอบกบัสาํนกัทะเบียนอาํเภอโนนดินแดง  เป็นสาํนกัทะเบียนในทอ้งที�ห่างไกลของจงัหวดั

บุรีรัมย ์ระบบสื�อสารบางครั� งบางเวลามีการขดัขอ้งทางดา้นเทคนิค  จึงเกิดความล่าชา้ในการแกไ้ข  

เนื�องจากตอ้งประสานงานกบัช่างประจาํศูนยบ์ริหารทะเบียนภาค  3  สาขาจงัหวดับุรีรัมย ์ การเดินทาง

จากจงัหวดับุรีรัมยม์าสาํนกัทะเบียนอาํเภอโนนดินแดงตอ้งใชเ้วลานาน  อีกทั�งสาํนกัทะเบียนอาํเภอโนนดิน

แดง  มีพื�นที�ติดต่อกบัจงัหวดัสระแกว้  ซึ� งมีพื�นที�ติดประประเทศเพื�อนบา้น  การเดินทางมาติดต่อ 

ของประชาชนยอ่มมีอุปสรรคนาประการ  ดงันั�น  การปฏิบติังานของสาํนกัทะเบียนอาํเภอโนนดินแดง  

อาจไม่สามารถบริการใหก้บัประชาชนไดต้ามความตอ้งการของประชาชนทุกคน  เกี�ยวกบังานดา้น 

การทะเบียนและบตัรประจาํตวัประชาชน  ทั�งนี�   เพราะเจา้หนา้ที�สาํนกัทะเบียนอาํเภอโนนดินแดง 

ตอ้งใชค้วามละเอียดรอบคอบสูงในการปฏิบติังาน  จึงอาจทาํให้เกิดความล่าชา้ในการใหบ้ริการ 

 จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว  ผูว้ิจยัในฐานะเจา้หนา้ที�ของสาํนกัทะเบียน

อาํเภอโนนดินแดง  จึงตอ้งการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที�มาขอรับบริการ  ตลอดจน 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะใน  3  ดา้น  ดงันี�   ดา้นเจา้หนา้ที�  ดา้นกระบวนการ  และดา้นอาคาร

สถานที�  เพื�อนาํองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ที�เกิดจากการวิจยัครั� งนี� ไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสาํนกัทะเบียน

อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ และสาํนกัทะเบียนอื�น ๆ  หรือเพื�อใหผู้ม้ีอาํนาจนาํไปปรับปรุง

แกไ้ข ไม่ว่าจะเป็นดา้นการให้บริการ  การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานให้ดีขึ�น  รวมทั�งจะไดเ้ป็น

สารสนเทศในการกระตุน้เจา้หนา้ที�ผูใ้ห้บริการประชาชนเกิดขวญั  กาํลงัใจในการปฏิบติังานใหมี้

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  สะดวก  รวดเร็ว  เพื�อให้ประชาชนที�มาใชบ้ริการเกิดความพงึพอใจมาก

ที�สุด สืบต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพื�อศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการงานทะเบียนราษฎร  

สาํนกัทะเบียนอาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์

 2.  เพื�อศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียน

ราษฎร  และวางแผนเพื�อปรับปรุงพฒันาการให้บริการประชาชนใหดี้ขึ�น 
 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

 1. ประชากร   ไดแ้ก่  ประชาชนที�มาใชบ้ริการงานทะเบียนราษฎร  สาํนกัทะเบียน 

อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ในช่วงเดือนตุลาคม  พ.ศ. ����  ถึงเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.���� 

 �.  กลุ่มตัวอย่าง  ไดจ้ากการเลือกจากประชากร  โดยกาํหนดเป็นโควตา  (Quota)  จาํนวน  

���  คน  แลว้ทาํการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  จนครบจาํนวน  ���  คน 

 3.  เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม   

ซึ�งผูว้ิจยัไดส้ร้างขึ�นเอง โดยมีอาจารยท์ี�ปรึกษาและผูเ้ชี�ยวชาญให้คาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะ 

ในการพฒันาเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั   แลว้นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัผูม้ารับบริการ 

งานทะเบียนราษฎรของ สาํนกัทะเบียนอาํเภอละหานทราย  จงัหวดับุรีรัมย ์ จาํนวน �� คน  

ซึ�งมีลกัษณะคลา้ยกลุ่มตวัอยา่ง  เพื�อหาความเชื�อมั�น โดยใชส้ัมประสิทธิ� อลัฟา  ตามวิธีของครอนบาค   

ไดค่้าความเชื�อมั�นเท่ากบั  �.967 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัทาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ ส่งถึงนายอาํเภอโนนดินแดง  อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ เพื�อขอ

ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยผูวิ้จยัไดไ้ปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในระยะเวลาที�

กาํหนด  ไดแ้บบสอบถามที�สามารถนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลไดท้ั�งหมด  จาํนวน  ���  ฉบบั   

คิดเป็นร้อยละ ���   

 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อการวิจยัในครั� งนี�    ผูว้จิยัไดท้าํการวิเคราะห์

ขอ้มูลประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  ดงันี�  

            5.1  ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถี�  หาค่าร้อยละ  แลว้

นาํเสนอขอ้มูลเป็นตาราง  แสดงจาํนวนและร้อยละ 
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        5.2  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สาํนกัทะเบียน  

อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ วิเคราะห์ดว้ยการหาค่าเฉลี�ย  และหาคา่ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  

เสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบคาํบรรยาย 

           5.�  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื�น ๆ  ที�เป็นคาํถามปลายเปิด  นาํมาวิเคราะห์ 

เชิงเนื�อหาโดยจดัคาํตอบเขา้ประเด็นเดียวกนัแลว้แจกแจงความถี�  หาค่าร้อยละเสนอขอ้มูล 

เป็นตารางประกอบคาํบรรยาย  
 

ผลการวจิัย 

 การวิจยัครั� งนี� เพื�อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการงานทะเบียนราษฎร  

สาํนกัทะเบียน  อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์  ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยั  ดงันี�  

 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สาํนกัทะเบียน   

อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ ผลการศึกษาพบวา่  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื�อพิจารณา 

เป็นรายดา้น  พบว่า  ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  โดยดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด  คือ  ดา้นเจา้หนา้ที� 

รองลงมา  คือ  ดา้นกระบวนการ  ส่วนดา้นที�มีคา่เฉลี�ยตํ�าสุด  คือ  ดา้นสถานที�  ตามลาํดบั   สาํหรับ 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื�น ๆ ที�มีจาํนวนมากที�สุด  คือ  ควรจดัให้มีบริการนอกเวลาทาํการ 

มากที�สุด  รองลงมา  คอื  อยากใหเ้จา้หนา้ที�คอยดูแลและประชาสัมพนัธ์  และอยากให้มีคอมพิวเตอร์

บริการประชาชนใหเ้พียงพอ  ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผล 

    จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการงานทะเบียนราษฎร  สาํนกัทะเบียน

อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์  ทั�ง  3  ดา้น  คือ  ดา้นเจา้หนา้ที�  ดา้นกระบวนการ และดา้นสถานที�    

ทาํให้มีขอ้มูลที�จะทาํใหง้านทะเบียนราษฎร  สาํนกัทะเบียนอาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ สามารถ

นาํไปปรับปรุงการใหบ้ริการงานทะเบียนราษฎร  และวางแผนเพื�อปรับปรุงพฒันาการให้บริการ 

ประชาชนให้ดีขึ�น  ซึ�งอภิปรายผลไดด้งันี�  

 1.  ผลการวิจยัความคดิเห็นของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร  สาํนกัทะเบียน

อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์  ทั�ง  3  ดา้น  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  แสดงใหเ้ห็นว่า   

สาํนกัทะเบียนอาํเภอโนนดินแดงมีนโยบายในการบริการดา้นนี�   รวมทั�งผูบ้ริหารไดก้าํชบัใหเ้จา้หนา้ที�

ปฏิบติังานให้ดีที�สุด  มีความรับผิดชอบ  ตระหนกัในเรื�องของการบริการงานทะเบียนราษฎร   
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ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัประชาชนตั�งแต่การเกิดจนตาย  โดยการให้บริการประชาชนผูม้าติดต่อราชการ   

ปฏิบติัเท่าเทียมกนัในทุกดา้นของการบริการ  ไม่มีการเลือกปฏิบติั  มีป้ายประกาศกาํหนดขั�นตอน  

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  คา่ธรรมเนียมในการติดต่องานทะเบียนราษฎรอยา่งชดัเจน  มีการอาํนวย 

ความสะดวก  ความรวดเร็วใหไ้ดม้ากที�สุด  การให้บริการตอ้งมีความถูกตอ้ง  มีประสิทธิภาพ  มีป้าย

ประชาสัมพนัธ์จุดให้บริการอยา่งชดัเจน  ที�นั�งพกัรอรับบริการ  มีพดัลม  โทรทศัน์  วารสารใหบ้ริการ

เกี�ยวกบัขอ้มูลข่าวสารระหว่างรอรับบริการ  ซึ� งผลงานวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุปผา  แดงเครือ   

(2554 : 56 - 58)  ไดศึ้กษาความคิดเห็นของประชาชนที�มีต่อการให้บริการดา้นการทะเบียนราษฎร 

ของสาํนกัทะเบียนทอ้งถิ�นเทศบาลตาํบลดอนยายหอม อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  ผลการศึกษาพบว่า  

ความคิดเห็นของประชาชนที�มีต่อการให้บริการดา้นทะเบียนราษฎร  โดยภาพรวมความคิดเห็นอยูใ่น 

ระดบัมาก 

 2.  เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น สามารถอภิปรายผลไดด้งันี�  

      2.1  จากผลการวิจยั   ดา้นเจา้หนา้ที�  พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทั�งนี� เป็นเพราะ

เจา้หนา้ที�ของสาํนกัทะเบียนอาํเภอโนนดินแดงมีความกระตือรือร้นในการทาํงานมีความตั�งใจ   

เอาใจใส่  มีความรู้  ความสามารถในการใหบ้ริการ  และความพยามในการใหบ้ริการแก่ประชาชน   

เพื�อเอื�อประโยชน์ในการมาติดต่อราชการใหเ้กิดความคล่องตวั  ประหยดัค่าใชจ่้ายให้มากที�สุด  

ประชาชนสามารถดาํเนินการเบด็เสร็จภายในวนัเดียวไดไ้ม่เสียเวลารอคอยนาน  เจา้หนา้ที� 

ไม่เรียกรับผลประโยชนจ์ากประชาชนผูม้ารับบริการ  ซึ�งผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยั 

ของวิชญาดา  แกว้สีขาว (���� : ��-77)  ไดศึ้กษาวิจยัเรื�องความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการ

งานทะเบียนราษฎรของสาํนกัทะเบียนอาํเภอนาดูน  จงัหวดัมหาสารคาม  ผลการวิจยัพบว่า  ระดบั 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ของสาํนกัทะเบียนอาํเภอนาดูน  

จงัหวดัมหาสารคาม  ดา้นเจา้หนา้ที�ผูใ้หบ้ริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

  2.2  จากผลการวิจยั   ดา้นกระบวนการ  พบว่า  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   ทั�งนี�  

เป็นเพราะสาํนกัทะเบียนอาํเภอโนนดินแดงมีการใหบ้ริการอยา่งเป็นระบบ  มีมาตรฐานในการบริการ   

มีการกาํหนดขั�นตอนการแลว้เสร็จในแต่ละงานบริการเป็นมาตรฐาน  การปฏิบติังานของเจา้หนา้ที� 

กแ็ลว้เสร็จตามระยะเวลาที�กาํหนดไว ้ การให้บริการเป็นธรรมและเสมอภาค  จดัการบริการตามลาํดบั

ก่อนหลงั  และการใหบ้ริการดว้ยระบบคอมพวิเตอร์  ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และมีความถูกตอ้ง  สร้างความ

ประทบัใจแก่ผูม้ารับบริการ  ซึ�งผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพณิรดา  กลมเกลียว   

(2551 : 58 - 66)  ไดศึ้กษาคุณภาพการใหบ้ริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตาํบลหนองพลบั  
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อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ผลการศึกษาพบว่า  ดา้นกระบวนการบริการ  ในภาพรวม 

มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

  2.3  จากผลการวิจยั   ดา้นสถานที�  พบวา่  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทั�งนี�  

สาํนกัทะเบียนอาํเภอโนนดินแดงตั�งอยูใ่นบริเวณที�วา่การอาํเภอโนนดินแดง  สถานที�ตั�งกวา้งขวาง 

การมาติดต่อขอรับบริการเป็นไปดว้ยความสะดวก  มีการจดัป้ายบอกจุดบริการ  ป้ายกาํหนดอตัรา

ค่าธรรมเนียม  การติดตั�งป้ายบอกทางที�จดัวางเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีชั�นวางตูห้นงัสือ  วารสาร

หนงัสือพิมพค์อยบริการประชาชน  พร้อมจดัทาํทางลาดไวส้าํหรับบริการผูพ้ิการโดยเฉพาะ  มีการบริการ

หอ้งนํ�าสาํหรับประชาชน  ซึ� งผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภกัดิ� ริดา   อ่อนสุระทุม   

(2560 : 108 – ���)  ไดศึ้กษาประสิทธิผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสาํนกัทะเบียนทอ้งถิ�นเทศบาล

ตาํบลคาํตากลา้  อาํเภอคาํตากลา้  จงัหวดัสกลนคร  ผลการศึกษาพบว่า  ประสิทธิผลการใหบ้ริการ 

งานทะเบียนราษฎรของสาํนกัทะเบียนทอ้งถิ�นเทศบาลตาํบลคาํตากลา้  อาํเภอคาํตากลา้  จงัหวดั

สกลนคร  ดา้นอาคารสถานที�และสิ�งอาํนวยความสะดวก  โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมาก   

 3.  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  ที�มีจาํนวนมากที�สุด  คือ  ควรจดัให้มีบริการนอกเวลา 

ทาํการมากที�สุด  ทั�งนี� เป็นเพราะประชาชนที�มารับบริการงานทะเบียนราษฎรของสาํนกัทะเบียน 

อาํเภอโนนดินแดง  ในแต่ละวนัมีผูม้ารับบริการเป็นจาํนวนมาก  จึงทาํใหไ้ม่เสร็จกระบวนการ 

ภายในเวลาราชการ  คือ  เวลา  ��.�� – ��.��  น.  ทาํให้ประชาชนตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทาง   

มาติดต่อราชการในวนัต่อไปอีก  จึงอยากใหส้าํนกัทะเบียนอาํเภอโนนดินแดง  มีบริการนอกเวลา 

ทาํการดว้ย  ซึ�งงานวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาํนวย  ชยันาม  (���� : 64 – ��)  ไดศ้ึกษา 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสาํนกัทะเบียนอาํเภอสตึก   

อาํเภอสตึก  จงัหวดับุรีรัมย ์ มีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื�น ๆ   คือ  ควรจดัให้มีบริการนอกเวลาทาํการ 

มากที�สุด  

 

ข้อเสนอแนะ 

   จากผลการวิจยัความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการงานทะเบียนราษฎร  สาํนกัทะเบียน

อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ นั�น  อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น   เพื�อใหท้ราบถึงความคดิเห็น 

ของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร  สาํนกัทะเบียนอาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์  

ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะจากการวิจยัครั� งนี�   เพื�อนาํขอ้มูลไปปรับปรุงการให้บริการงานทะเบียนราษฎร   
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และวางแผนเพื�อปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการประชาชนให้ดีขึ�น  ดงันี�   

       1.  ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

                     1.1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร  สาํนกัทะเบียน 

อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์  นั�น  โดยดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด  คือ  ดา้นเจา้หนา้ที�  โดยที� 

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�ผูบ้ริการปฏิบตัิงานดว้ยความซื�อสตัย ์ สุจริต  โปร่งใสตามหลกั 

ธรรมาภิบาลไดเ้ป็นอยา่งดี  ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อภารกิจของรัฐ  ที�มุ่งเนน้ 

งานบริการประชาชนใหเ้ขา้ถึงบริการจากภาครัฐ  เพื�อไดรั้บการคุม้ครอง  ดูแลประชาชนให้ไดรั้บ 

บริการที�ดี   และยงัเป็นการสร้างจิตสาํนึกที�ดีของผูป้ฏิบติังาน  ไดต้ระหนกัถึงคุณธรรม  มีความ 

รับผดิชอบต่อหนา้ที�  ปฏิบตัิงานโดยไม่มุ่งหวงัผลประโยชนตอบแทน  ดงันั�น  สาํนกัทะเบียน 

อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ และผูที้�เกี�ยวขอ้ง  ควรรักษาสิ�งดี ๆ  นี� ไว ้ และควรพฒันาบุคลากร 

ทุกคนใหไ้ดรั้บการยอมรับมากยิ�งขึ�น  เพื�อประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป 

            1.2   ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร  สาํนกัทะเบียน 

อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ นั�น  โดยดา้นที�มีคา่เฉลี�ยต ํ�าสุด  คือ  ดา้นกระบวนการ  แต่มีคา่เฉลี�ย 

อยูใ่นระดบัมาก  ทั�งนี� เนื�องมาจากสาํนกัทะเบียนกลางไดมี้การปรับปรุงโปรแกรมการใหบ้ริการ 

ของทะเบียนราษฎร  จึงตอ้งใชร้ะยะเวลาเพิ�มขึ�นจากเดิมในการใหบ้ริการงานดา้นทะเบียนราษฎร  

อีกทั�งขั�นตอนการทาํงานของเจา้หนา้ที�ไดท้าํการฝึกฝนการใชร้ะบบใหม่  เพื�อพฒันาใหเ้หมาะสมกบั

ระยะเวลาการให้บริการ  มีระยะเวลาจาํกดั  กระบวนการบริการประชาชนแบบเบด็เสร็จในแต่ละงาน 

ณ  จุดเดียว  จึงยงัตอ้งใชร้ะยะเวลามาก  ดงันั�น  สาํนกัทะเบียนอาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์  

ไม่ควรมองขา้มสิ�งเหล่านี�    ดงันั�น  ผูบ้ริหารและผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง  ควรจดัให้มีการบริการในเวลาพกักลางวนั   

มีการอบรมการใชโ้ปรแกรมทางดา้นงานทะเบียนราษฎรกบัเจา้หนา้ที�  เพื�อเป็นการเพิ�มพูนความรู้   

ความเขา้ใจในขั�นตอนของการทาํงาน  และควรจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานที�มีขั�นตอนชดัเจน   

และปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัตามพระราชบญัญติัหรือหนงัสือสั�งการ  และเก็บรวมรวมไวที้� 

สาํนกัทะเบียน  เพื�อที�เจา้หนา้ที�จะไดเ้รียนรู้  สามารถทาํงานแทนกนัได ้

  1.3   ขอ้เสนอแนะจากคาํถามปลายเปิด  พบว่า  ที�มีจาํนวนมากที�สุด  คือ  ควรจดัใหมี้ 

บริการนอกเวลาทาํการมากที�สุด    ทั�งนี� เป็นเพราะประชาชนที�มารับบริการงานทะเบียนของ 

สาํนกัทะเบียนอาํเภอโนนดินแดง  ในแต่ละวนัมีผูม้ารับบริการเป็นจาํนวนมาก  จึงทาํให้ไม่เสร็จ

กระบวนการ  ภายในเวลาราชการ  คือ  เวลา  ��.�� – ��.��  น.  ทาํให้ประชาชนตอ้งเสียคา่ใชจ่้าย 

ในการเดินทาง  มาติดต่อราชการในวนัต่อไปอีก  ดงันั�น  สาํนกัทะเบียนอาํเภอโนนดินแดง  ควรจดั 
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เจา้หนา้ที�หมุนเวียนในการบริการหลงัเวลาราชการ  หรือช่วงเวลาพกักลางวนั  หรือควรลดขั�นตอน 

การปฏิบติังานที�ซํ�าซ้อนกนัออกไป  และกาํหนดขั�นตอนใหม่ให้ชดัเจน  ทั�งนี�   ตอ้งเป็นไปตามระเบียบ 

ที�กาํหนดดว้ย 
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การสร้างเครื�องคว้านสนาม 

Building a field boring machine 

 

อภินันท์ ปะนามะเต¹ / เมธาพร ทองคง² 

ชาญชัย เหลาหา / ณภัทร อินทนนท์ 

Apinan Panamatay / Metapon Thongkong 

Chanchai Laohha / Naphat Inthanon 
1,2สาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  

วทิยาเขตขอนแก่น 

Department of Industrial Technology Faculty of Technical Education Rajamangala University of Technology Isan, 

Khon Kaen Campus 

 

บทคดัย่อ 

 ปริญญานิพนธ์นี� มีวัตถุประสงค์เพื�อออกแบบและสร้างเครื� องคว้านสนามและเพื�อวัดหา

ประสิทธิภาพของเครื�องควา้นสนามที�ถูกสร้างขึ�นมา 

 คณ ะผู ้ด ําเนินโครงการได้ดําเนินการสร้างเครื� องคว้านสนาม มีขนาด กว้างxยาวxสูง 

(300x600x300) มิลลิเมตร เครื�องมีนํ� าหนัก �� กิโลกรัม และสามารถควา้นรูไดต้ั�งแต่ ��-�� มิลลิเมตร 

โดยการออกแบบเครื�อง เลือกวสัดุและดาํเนินการสร้าง โดยใชม้อเตอร์ขนาด �/� แรงมา้ �,��� รอบต่อ

นาที ในการทาํงาน ส่งผ่านเกียร์ทดรอบขนาด �:�� ไปยงัเพลาควา้น และมีตวัลูกปืนประคองเพลาควา้น

สองฝั� ง ใช้มีด เม็ดในการคว้านงาน และได้นําไป ทดลองคว้านหูส ลัก ปุ้งกี� รถแบ็คโฮขนาด

เส้นผา่ศูนยก์ลาง �� มิลลิเมตร เพื�อเกบ็ผลทดลองมาวิเคราะห์หาคา่ทางสถิติ 

 ผลการดําเนินโครงการ การทดลองควา้นรูชิ�นงานที�ผ่านการคว้านโดยเครื�องคว้านสนาม

สามารถควา้นรู ไดไ้ม่เท่ากบัขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง �� มิลลิเมตร มีค่าความคลาดเคลื�อนเฉลี�ยอยู่ที� �.�� 

มิลลิเมตร ที�ระดบัค่าความเชื�อมั�นที� �� เปอร์เซ็นต ์สาเหตุเกิดจากการเชื�อมลูกปืนประคองเพลาควา้นไม่

แน่น และจากการทดลองทางสถิติทั�งสองอยา่งพบว่าควา้นสนาม มีค่าความคลาดเคลื�อนในการควา้นรู ± 

0.� มิลลิเมตร ตรงตามสมมุติฐานที�ตั�งไว ้

 

คาํสําคัญ: เครื�องควา้น, การควา้นงาน, เครื�องจกัรกลหนกั, การเคลื�อนยา้ย 
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Abstract 

 The objective of this thesis is to  design and build a field boring machine and to measure the 

performance of a built field boring machine. 

 The organizers can proceed to build a field boring machine. Size Width x Length x Height 

(300X300X600) millimeter. The machine has weight 72 Kilokrạm. And able to bore holes from 40-

80 millimetr. By machine design Select materials and proceed to building. Using motor size 1/4 

horsepower 1,450 Rpm. In the work Transmission size reduction gear 1:20 to the boring shaft. And 

has a bearing to support the boring shaft on both sides. Use the insert for boring. And was led to 

experiment with boring ears, bolting a backhoe bucket of diameter 45 millimetr. To collect the 

experimental results to analyze for statistical values. 

 Project results. Experiment in boring a workpiece that has been bored by a field boring 

machine. Not equal to the diameter 45 millimetr. The mean error is at 0.43 millimetr. At the level of 

confidence that 95 percent. Caused by the connection of the bearing support the boring shaft is not 

tight. And from both statistical experiments, it was found that field boring. There is a tolerance in 

boring holes. 0.5 millimetr. According to the hypothesis. 

 

Keywords: boring machine, boring, heavy equipment, moving 

 

บทนาํ 

 ปัจจุบนัธุรกิจโรงกลึงที�รับงานกลึง กดั ไส เจาะงานทั�วไป รับออกแบบและสร้างเครื�องต่างๆ 

และรับซ่อมเครื�องจกัรกลหนกั จากการศึกษาขอ้มูลรวมถึงการเขา้สังเกตการณ์พบว่า งานที�ทาํบ่อย ที�สุด

คืองานซ่อมเครื�องจกัรกลหนัก เครื�องจกักลหนกัที�ชาํรุดมากที�สุดคือรถแบคโฮ โดยจุดที�พบการ ชาํรุด

บ่อยที�สุดคือบริเวณหูบุ้งกี�ของรถแบคโฮ โดยมีการสึกหรอจากการ ทาํงานที�หลากหลายและหนัก

จนเกินไป เนื�องจากรถแบคโฮเป็นเครื�องจกัรกลหนกัที�มีความสามารถใน การทาํงานสารพดัประโยชน์ 

ส่วนใหญ่รถแบคโฮจะถูกใชเ้ป็นรถขดุดิน แต่ก็สามารถทาํงานอื�นไดด้ว้ย อยา่งตกันํ�า เคลื�อนยา้ยสิ�งของ

จากที�หนึ� งไปอีกที�หนึ� ง ลากของไปจนถึงทาํลายสิ�งของ ซึ� งการชาํรุดของ หูบุง้กี�จะเกิดการชาํรุดเฉลี�ย 

มากกว่า 6 ครั� งต่อปี วิธีซ่อมบาํรุงที�นิยมใชคื้อการเชื�อมพอกและควา้น 
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 เนื�องจากหูบุง้กี�ที�มีขนาดใหญ่และนํ� าหนกัมาก ทาํใหก้ารถอดออกมาซ่อมที�ร้านรับซ่อมมีความ

ยากลาํบาก และในบางครั� งตอ้งออกไปซ่อมที�หนา้งานหรือนอกสถานที� จึงจาํเป็นจะตอ้งมีเครื�องควา้น 

สาํหรับควา้นหูบุง้กี�  ซึ� งเครื�องควา้นหูปุ้งกี�เดิมที�ใช้นั�นมีปัญหาในการติดตั�งและการเคลื�อนยา้ยไปหน้า

งานเนื�องจาก เครื� องควา้นเดิมมีขนาดใหญ่และนํ� าหนักมาก ซึ� งต้องใช้เวลา 4-5 ชั�วโมงในการติดตั� ง 

เนื�องจากตอ้งนาํหูปุ้งกี�ของรถแบค็โฮมาซ่อมที�ร้านทุกครั� ง ทาํใหผู้ป้ระกอบการที�รับซ่อมตอ้งสูญเสียเงิน

และ จากการซ่อมที�ใช้เวลานาเนื�องจากปัญหาการเคลื�อนยา้ย เป็นจาํนวน 10,000 บาทต่อครั� ง รวมถึง 

ผูป้ระกอบการรถแบคโฮสูญที�ตอ้งเสียรายได้จากการรองานซ่อมล่าชา้เนื�องจากไม่สามารถทาํงานได ้

เป็น จาํนวนเงิน 6,000-7,000 บาท  

 จากปัญหาการเคลื�อนยา้ยล่าชา้นี�  ทางผูด้าํเนินโครงการมีแนวคิดในการแกไ้ขปัญหาโดยการ 

ออกแบบเครื� องคว้านหูบุ ้งกี� รถแบคโฮขึ� นใหม่ โดยลดขนาดของเครื� องลงจากเดิมที� มีขนาด 

1,000x5000x1,000 มิลลิเมตร เครื�องที�สร้างขึ�นใหม่นั�นมีขนาด 300x600x300 มิลลิเมตร  เพื�อง่ายต่อการ

ตั�งศูนยแ์ละออกแบบรูปทรงของผลิตภณัฑ์ใหม่ให้มีความ กะทดัรัด นํ� าหนักเบาและถอดประกอบง่าย 

ใหเ้หมาะสมในการทาํงานและ เพื�อใหง่้ายต่อการซ่อม บาํรุงสามารถลดเวลาการทาํงานในการติดตั�งและ

การซ่อมบาํรุงหูบุง้กี�รถแบคโฮ  

 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 

 1. ออกแบบและสร้างเครื�องควา้นสนาม 

 2. หาสมรรถนะของเครื�องควา้นสนามตามขนาดรูควา้นที�กาํหนด 

สมมติฐาน 

 1. ไดส้ร้างเครื�องควา้นสนาม 

 2. สามารถควา้นรูมีความถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพตามขนาดรูของชิ�นงานที�กาํหนดได้ไม่

นอ้ยกว่า 95 เปอร์เซ็นต ์

วธีิการดาํเนินงานวิจัย 

1. ศึกษาขอ้มูลเบื�องตน้ของเครื�อง ศึกษาหลกัการทาํงาน และขอ้มูลเบื�องตน้ของการควา้นและ

การสร้างเครื�อง และขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งจากอินเทอร์เน็ต แหล่งความรู้ เอกสาร ตาํรา รวมถึงผูเ้ชี�ยวชาญ 

และขอแนะนาํจากอาจารยที์�ปรึกษา 
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 2. รวบรวมขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างเครื�องควา้นสนาม โดยศึกษา

จากผูป้ระกอบการโรงกลึง  เสนออาจารยที์�ปรึกษาเพื�อให้อาจารยที์�ปรึกษาพิจารณาและให้ขอ้แนะนาํ

เพิ�มเติม แลว้ทาํการปรับปรุงแกไ้ขเอกสารในส่วนที�อาจารยท์ี�ปรึกษาไดใ้ห้ขอ้แนะนาํเพิ�มเติม 

 3. ออกแบบและเขียนแบบเครื�อง นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื�อใชป้ระกอบการพฒันาชิ�นส่วนและ

ลกัษณะของเครื�องควา้น โดยอาศยัขอ้มูลทางวิชาการจากเอกสาร ตาํรา และไดศึ้กษาขอ้มูลเกี�ยวกบัการ

ออกแบบเพิ�มเติม เพื�อกาํหนดรูปแบบของการสร้างเครื�อง 

 4. จัดซื� อวัสดุอุปกรณ์ กําหนดรายการวัสดุอุปกรณ์ที�จะใช้ในการสร้างเครื� อง สอบถาม

รายละเอียดเกี�ยวกบัราคาวสัดุอุปกรณ์ โดยการสอบถามจากร้านจาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์ คู่มือราคาวสัดุ 

รวมถึงการขอคาํปรึกษาจากอาจารยที์�ปรึกษาและอาจารยที์�มีความรู้ ประสบการณ์ ในเรื�องของวสัดุ

อุปกรณ์นั�น ๆ 

 5. ดําเนินการสร้างเครื� อง ศึกษาแบบตามที�ออกแบบไว ้แล้วดาํเนินการสร้างชิ�นส่วนต่างๆ 

ตามที�ออกแบบไว ้พร้อมทั�งตรวจสอบชิ�นส่วนต่างๆ พร้อมทั�งปรับปรุงแกไ้ข  

 6. ทดลองเพื�อหาจุดบกพร่องของเครื� องเครื� องคว้าน และปรับปรุงแก้ไข หลังจากที�ได้

ดาํเนินการสร้างเครื�องแลว้ ขั�นตอนต่อไปคือการทดลองเพื�อหาจุดบกพร่องของเครื�องควา้นสนาม หาก

เกิดความผิดพลาดหรือขัดข้องในการทดลองใช้งานเครื� อง เตรียมความพร้อมของเครื�อง โดยการ

ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ�นส่วน และอุปกรณ์ต่างๆ เตรียมปุ้งกี�รถแบ็คโฮ แลว้ทาํกรติดตั�งเครื�อง

เขา้กบัหูสลกัปุ้งกี�รถแบ็คโฮ ทดลองการควา้นรู ให้ไดข้นาด 45 มิลลิเมตร รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์

หาจุดบกพร่องของเครื�อง และบันทึกผล ถา้มีชิ�นส่วนใดเกิดขอ้บกพร่องในการใช้งาน คณะผูด้าํเนิน

โครงการกไ็ดป้รึกษากบัอาจารยที์�ปรึกษา เพื�อปรับปรุงแกไ้ขชิ�นส่วนนั�นใหเ้หมาะสม 

 7. ออกแบบการทดลองหาประสิทธิภาพและการเก็บขอ้มูล การออกแบการทดลองเบื�องต้น

คณะผูด้าํเนินโครการไดท้าํการทดลองการควา้นของเครื�อง หูปุ้งกี�รถแบ็คโฮที�ชาํรุดสลกัหลวมจากการ

ใชง้านเส้นผ่าศูนยก์ลาง 45 มิลลิเมตร มา 1 ตวั แลว้ทาํการ แลว้ทาํการติดตั�งเครื�องเขา้กบัปุ้งกี�รถแบค็โฮ 

แลว้ทาํการกลึง แลว้ และวดัขนาดของรูที�ได้ เพื�อนําไปหาค่าสัดส่วนความถูกตอ้งของขอ้มูล ให้ได้

มากกว่า 95 เปอร์เซ็นต ์ตามสมมติฐานของโครงการ และออกแบบตารางผลทดลอง 

 การออกแบบตารางผลการทดลองเบื�องตน้ หาผลทดลองการควา้นหูปุ้งกี� เตรียมปุ้งกี�รถแบ็คโฮ

ทาํความสะอาดหูปุ้งกี�ทาํการวดัขนาดก่อนควา้นทาํการติดตั�งเครื�องเขา้กบัหูปุ้งกี�รถแบ็คโฮ ทาํการควา้น

โดยใหม้ีดกินชิ�นงานครั� งละ 2 mm.เมื�อไดข้นาดที�ตอ้งการแลว้ทาํการบนัทึกผลลงในตาราง เพื�อนาํไปหา

ค่าเฉลี�ย และหาประสิทธิภาพของเครื�อง ความถูกตอ้งของขอ้มูล จึงนาํค่าขอ้มูลที�ไดม้าทาการวิเคราะห์
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ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ เพื�อคาํนวณหาการแจกแจงขอ้มูล (Normality-Test) 

โดยกาํหนดค่าα=0.05 และทาการทดสอบสมมติฐานของโครงการโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

เพื�อวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ one-sample t-test 

 

 
 

ภาพที� � แสดงตาํแหน่งการวดัรูควา้นชิ�นงาน 

 

 8. วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติของผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื�อง หลงัจากที�ไดท้าํการ

ทดลองและบนัทึกขอ้มูลการหาประสิทธิภาพของการสร้างและพฒันาเครื�องควา้นนอกสถานที�จึงนํา

ขอ้มูลที�ไดม้าทาการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ รวบรวมขอ้มูลผลการทดลองหาประสิทธิภาพของการ

สร้างเครื�อง วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื�อคาํนวณหาการแจกแจง

ขอ้มูล Normality Test และทดสอบสมมติฐานของโครงการโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื�อ

วิเคราะห์ขอ้มูลแบบ one-sample t-test แลว้สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
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ผลการดาํเนินโครงการ 

 ในการดาํเนินงานโครงการสร้างเครื�องควา้นนอกสถานที� นี� ทางคณะผูด้าํเนินโครงการได้

ดาํเนินงานเพื�อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการซึ� งผลการดาํเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

คือผลการดาํเนินงานการสร้างเครื�องควา้นนอกสถานที�และผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื�อง

ควา้นนอกสถานที� ที�ถูกสร้างขึ�นมาพร้อมทั�งผลการวิเคราะห์ทางสถิติ  

1. ผลการสร้างควา้นสนาม  

  1.1 เครื�องควา้นนอกสถานที�มีโครงสร้างเป็นเหล็กทั�งหมด โดยมีขนาด300×600x��� 

มิลลิเมตร 

  1.2 สามารถควา้นรูสลกัที�มีความยาวไม่เกิน ��� มิลลิเมตร 

  1.3 ส่งกาํลงัด้วยมอเตอร์ �/� แรง ที� ���� รอบต่อนาที ส่งผ่านเกียร์ทดรอบมอเตอร์

ขนาดอตัราการทดที� �:�� จะไดค้วามเร็วรอบที� �� รอบต่อนาที 

  1.4 มีแท่นสไลด์สาํหรับเลื�อนมีดเขา้ออกชิ�นงาน โดยส่งกาํลงัผ่านพวงมาลยัมือหมุน ที�

เชื�อมต่อกบัเกลียวขนาด M24x1.5 

  1.5 เครื�องควา้นนอกสถานที� มีตวัตั�งศูนยส์ําหรับติดตั�งเพลาควา้นเขา้กบัชิ�นงาน โดยมี

สองตวัเพื�อประกบเขา้กบัรูควา้น 

  1.6 ใชเ้หล็กแผ่นหนา �� มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง ��� มิลลิเมตร โดยยดึเขา้

กบัลูกปืนตุกตาขนาด �� มิลลิเมตรสองตวั เพื�อใชป้ระคองเพลาควา้น 

  1.7 มีเพลาควา้นขนาด Ø�� มิลลิเมตร ยาว ��� มิลลิเมตร โดยเจาะรูใส่มีดควา้น ขนาด 

เส้นผ่านศูนยก์ลาง 16 มิลลิเมตร  และทาํการต๊าปเกลียว M� เพื�อลอ็คมีดควา้น โดยเจาะรูระยะห่างที� �� 

มิลลิเมตร 

  1.8 เครื�องควา้นนอกสถานที� สามรถควา้นรูสลกัเล็กสุดที� ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง �� 

มิลลิเมตร และควา้นรูโตสุดที�ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง �� มิลลิเมตร 
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ภาพที� � แสดงส่วนประกอบหลกัของเครื�องควา้นสนาม 

ส่วนประกอบหลกัของเครื�องควา้นสนาม ประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆดงัต่อไปนี�  

1) พวงมาลยัมือหมุน 

2) คทัเอาทเ์ปิด/ปิดเครื�อง 

3) เกียร์ทดรอบมอเตอร์ �:20 

4) มอเตอร์ 1/4 แรง 

5) เพลาควา้น Ø32 mm. ยาว ��� mm. 

6) ตวัเชื�อมประคองเพลาควา้น 

7) ชุดตั�งศูนยเ์พลาควา้น 

8) คปัปปลิ�ง 

9) ชุดลอ้เลื�อนเกบ็อุปกรณ์ 

  1�) เกลียวสไลดแ์ท่นเลื�อน 

 �. ผลการทดลอง 

  หลังจากคณะผูจ้ัดทาํได้ออกแบบและสร้างเครื� องควา้นสนามแล้ว คณะผูจ้ัดทาํจึง

ออกแบบผลการทดลองและการเก็บขอ้มูล โดยติดตั�งเครื�องควา้นสนามเขา้กบับุง้กี�รถแบ็คโฮ แลว้ทาํ



   

 774 

การควา้นรูบูชหูสลกับุง้กี�รถแบ็คโฮ ให้ได้ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง �� มิลลิเมตร จากนั�นได้ทาํการวดั

ขนาดของชิ�นงาน ซึ� งปรากฏผล การทดลองดงัแสดงในตารางที� � 

 

ตารางที� 1 แสดงการบนัทึกผลการวดัการควา้นรูชิ�นงานขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง �� มิลลิเมตร 

ชิ�นที� 
การวดัตาํแหน่งที� 

ผลเฉลี�ย 
1 2 3 4 

1 43.94 44.30 44.50 44.44 44.29 

2 44.49 44.40 45.10 44.90 44.72 

3 44.52 44.35 44.12 44.95 44.48 

4 45.41 44.32 44.50 45.15 44.84 

5 44.47 44.90 44.45 44.98 44.70 

6 44.48 44.60 44.68 44.30 44.51 

7 45.57 45.10 45.30 45.33 45.32 

8 44.50 44.55 44.69 44.30 44.51 

9 45.30 45.20 45.36 45.50 45.34 

10 44.10 44.37 44.62 44.50 44.39 

 �. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติของผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื�อง เมื�อไดผ้ลการ

ทดลองแลว้จึงนาํค่าขอ้มูลที�ได้มาทาการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

เพื�อคํานวณหาการแจกแจงข้อมูล (Normality-Test) โดยกําหนดค่าα=�.�� และทาการทดสอบ

สมมติฐานของโครงการโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื�อวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ one-sample t-test 

ผลการวเิคราะห์เป็นดงัต่อไปนี�  

 จากตารางที� 1 คาํนวณหาการแจกแจงขอ้มูล (Normality-Test) โดยกาํหนดค่าα=�.��  ผลการ

วิเคราะห์ แสดงไดด้งัภาพที� � 
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ภาพที� � แสดงกราฟการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติของผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื�อง 

 

 จากรูปที� � พบว่าค่าเฉลี�ย (Mean) มีค่าเท่ากบั ��.�� และค่า P-Value มีค่าเท่ากบั 0.094 ซึ� งมี

ค่ามากกว่า 0.05 ดงันั�นผลการควา้นรูขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางขนาด �� มิลิเมตร มีการแจกแจงขอ้มูลเป็น

แบบปกติ 

 1. ทดสอบ สมมติฐานของโครงการโดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ one-sample t-test

กาํหนดให ้ 

    

   0H  : ควา้นรูขนาด �� มิลลิเมตร  

   1H  : ควา้นรูไดไ้ม่เท่ากบั 45 มิลลิเมตร 

   45   :H0 μ  
มิลลิเมตร 

   45   : μ1H
 
มิลลิเมตร 

               ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบ one-sample t-test แสดงดงัตารางที� 2 
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ตารางที� 2 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานของโครงการจากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

การควา้นงาน 10 44.7100 .36481 .11536 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 45 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

การควา้นงาน -2.514 9 .033 -.29000 -.5510 -.0290 

 

 

 จากตารางที� � การวิเคราะห์ค่า One-Sample T-Test ของด้านการหาประสิทธิภาพของเครื�อง

คว้านสนาม พบว่าค่า Sig.(2-tailed) มีค่าเท่ากับ 0.33 ซึ� งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 จึง

ยอมรับ H1 นั�นคือ เครื�องสามารถควา้นรู ไดข้นาดไม่เท่ากบั �� มิลลิเมตร มีระดบัค่าความเชื�อมั�นที� 95 

เปอร์เซ็นต ์ซึ�งเป็นไปตามสมมติฐานของโครงการ 

 

อภปิรายผล 

 เครื�องควา้นสนาม ที�ไดส้ร้างขึ�นมาใหม่นั�นสามารถใช้งานไดจ้ริง ซึ� งสามารถเคลื�อนยา้ยไดง่้าย

และมีนํ� าหนักเบากว่าเครื� องที�ใช้อยู่ปัจจุบันและสามารถนําเครื� องออกไปซ่อมหน้างานได้โดยไม่

เสียเวลาในการเคลื�อนยา้ยจะทาํให้ลดเวลาและต้นทุนที�ใช้ในการซ่อมแต่ละครั� ง โดยเครื�องที�ใช้อยู่

ปัจจุบนันั�นมีนํ� าหนักและขนาดใหญ่จึงไม่สามรถเคลื�อนยา้ยไปซ่อมหูปุ้งกี�รถแบคโฮหน้างานได้ตอ้ง

ถอดปุ้งกี�มาซ่อมที�ร้านเท่านั�น 

 จากวตัถุประสงคก์ารวิจยั จากการประเมินหาค่าประสิทธิภาพของเครื�องโดยพิจารณาจากขนาด

ที�ไดห้ลงัจากการทดลองสรุปไดว้่าการทาํงานของควา้นสนามมีประสิทธิภาพในการควา้นชิ�นงานพบว่า

ค่าเฉลี�ย (Mean) มีค่าเท่ากบั ��.�� และค่า (P-Value) มีค่าเท่ากบั �.��� ซึ� งมีค่ามากกว่า �.�� มีการแจก

แจงขอ้มูลเป็นแบบปกติที�ระดบั ความเชื�อมั�น �� เปอร์เซ็นต ์และสมมุติฐานพบว่าค่า Sig.(2-tailed) มีค่า

เท่ากบั �.��� ซึ� งมีค่าน้อย กว่า �.�� แสดงว่า ปฏิเสธ H� จึงยอมรับ H� นั�นคือเครื�องสามารถควา้น
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ชิ�นงานตามแบบงาน ได้ไม่เท่ากบั Ø�� มิลลิเมตร ที�ระดบัค่าความเชื�อมั�นที� �� เปอร์เซ็นต์ ซึ� งเป็นไป

ตามสมมุติฐานของโครงการ  

 ผลการวิจยัครั� งนี�  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ (วรวุฒิ. ����)  ที�ไดอ้อกแบบแบบเครื�องควา้น

หูบุง้กี�รถแบคโฮ จาํนวน � ชุด คุณภาพดา้นกระบวนการ ออกแบบมีคุณภาพเฉลี�ย ��.��% แบบสั�งงาน

การผลิตเครื� องคว้านหูบุ้งกี�รถแบคโฮ ตามมาตรฐานสากล ISO จํานวน � ชุด และผลการประเมิน

คุณภาพดา้นแบบสั�งงานการผลิตมีคุณภาพเฉลี�ย ��.��% 

  

ข้อเสนอแนะ 

 สําหรับเครื�องควา้นสนามที�ไดมี้การสร้างนั�น ยงัมีขอ้บกพร่องที�เกิดขึ�นและควรมีการพฒันา

ปรับปรุงแกไ้ขให้ดีขึ�นต่อไป 

 �. ควรเพิ�มกาํลงัของมอเตอร์ใหมี้กาํลงัของมอเตอร์ให้มากกวา่นี�  

 �. ควรมีเกียร์ทดรอบเพื�อให้สามรถเปลี�ยนรอบตามลกัษณะของงาน 

 3. ควรออกแบบวิธีการติดตั�งเครื�องแบบใหม่หรือวิธีจบัยดึเครื�องกบัตวัชิ�นงาน 

 4. ควรมีระบบเซฟตี�คตัหากเกิดเหตุฉุกเฉิน  
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