
 
ก ำหนดกำรเผยแพร่ ปีละ ๓ ฉบับ จ ำนวนพิมพ์ : ๑,๐๐๐ เล่ม 

ฉบับที่ ๑ มกรำคม-เมษำยน / ฉบบัที่ ๒ พฤษภำคม-สิงหำคม / ฉบับที ่๓ กันยำยน-ธันวำคม 
วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณำจำรย์ นักวิชำกำร นิสิต นักศึกษำ และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกำสเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
และผลงำนวิจัยทำงสังคมศำสตร์และแขนงวิชำที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศำสนำ รัฐศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ นิติศำสตร์  
กำรจัดกำร สังคมวิทยำ เศรษฐศำสตร์ พัฒนำสังคมและกำรศึกษำ ตลอดจนบทวิเครำะห์ที่เสนอทำงออกของปัญหำให้แก่สังคม 

คณะกรรมกำรทีป่รึกษำวำรสำรบัณฑติศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลยัสงฆ์นครสวรรค์ 
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิกำรบดี 
พระรำชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
พระรำชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 
พระสุวรรณเมธำภรณ์, ผศ. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ 
พระรำชวรมุนี, ดร. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต 
พระเมธีธรรมำจำรย์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยประชำสัมพันธ์และเผยแผ่ 
พระโสภณวชิรำภรณ์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศ 
พระสิทธินิติธำดำ, ดร. คณะสังคมศำสตร์ 
นำยพิทวัฒน์ มโนรัตน์ ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย 

บรรณำธิกำร : รศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้ำง 
กองบรรณำธิกำร : 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลกรณรำชวิทยำลัย 
พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. 
พระรำชวชิรเมธี, ผศ.ดร. 
รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้ำง 
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
ผศ.ดร.ศิริโรจน์  นำมเสนำ 
ผศ.ดร.อัครเดช   พรหมกัลป์ 

หน่วยงำนภำยนอก 
ศ.ดร.กำญจนำ เงำรังษี  มหำวิทยำลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ธำนี เกสทอง มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ 
รศ.ดร.นันทิยำ น้อยจันทร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ 
รศ.ดร.วรำภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ผศ.ดร.ส ำรำญ บุญเจริญ วิทยำลัยนครรำชสีมำ 
ดร.วรำภรณ์ ทรัพย์รวงทอง มหำวิทยำลัยรำชภัฎเทพสตรี ลพบุร ี
ดร.ทนงค์ศักดิ์ เหมือนเตย มหำวิทยำลัยภำคกลำง 

  
เลขำนุกำร :  นำยดิเรก ด้วงลอย 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร :  พระเอกจิตต์ อธิปญฺโญ, , นำยจักรี บัวยำ 
ศิลปะกรรม/เวปไซต์ :  พระมหำไฮ้ ธมฺมเมธี, นำยณฐพัชร์ แนมบัว, นำยชำคริต เถื่อนนก 
ส ำนักงำน :  ส ำนักงำนวำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครสวรรค์ 
999 หมู่ 6 ต ำบลนครสวรรค์ออก อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
โทรศัพท์ 056-219999 โทรสำร 056-219998 

จัดพิมพ์โดย :  โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย แขวงบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200 
โทร. 022 218892, 026 235623 โทรสำร 026 235623 
 
 

ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ พฤษภำคม-สิงหำคม ๒๕๖๑ Vol.6 No.2 May-August 2018 



คณะกรรมกำรกลั่นกรองบทควำม 
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๕. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
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บรรณำธิกำร 
 

ด้วยวำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ฉบับนี้เป็นปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภำคม – สิงหำคม  ๒๕๖๑ มีคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยจำกสถำบันภำยนอกได้น ำเสนอ
ผลงำนทำงวิชำกำรที่หลำกหลำยหัวข้อหลำกหลำยสำขำวิชำ ทั้งนี้กองบรรณำธิกำรได้ส่งผลงำนทำง
วิชำกำรเหล่ำนี้ไปให้กรรมกำรกลั่นกรองบทควำมทำงวิชำกำรของแต่ละสำขำวิชำเป็นผู้อ่ำน และ
มอบให้เจ้ำของบทควำมน ำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนกำรตีพิมพ์แล้ว และด้วยควำมตั้งใจของคณะกอง
บรรณำธิกำรที่มีควำมประสงค์จะท ำวำรสำรเล่มนี้ให้สมบูรณ์ตำมเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิง
วำรสำรไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ฉะนั้น โดยฉบับนี้เน้นกำรน ำเสนอบทควำม
อันประกอบด้วยบทควำมวิจัยและบทควำมวิชำกำร ซึ่งมีเนื้อหำสำระในเล่มประกอบด้วยนักวิชำกำร 
และเรื่องที่ทุกท่ำนจะได้อ่ำนในฉบับดังกล่ำวนี้ 

คณะกองบรรณำธิกำรขอขอบคุณเจ้ำของผลงำนบทควำมทุกท่ำนที่ได้มีส่วนร่วมท ำให้
วำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้เผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรสู่สำธำรณะ
ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  

ขอขอบคุณคณะกรรมกำรกลั่นกรองทุกท่ำนที่ได้ใช้ควำมเพียรพยำยำมชี้แนะ แนะน ำให้
มีกำรปรับปรุงแก้ไขผลงำนของแต่ละท่ำนให้ออกมำได้อย่ำงถูกต้อง น่ำอ่ำนและเป็นประโยชน์ต่อ
แวดวงวิชำกำร และท้ำยที่สุดขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ได้จัดท ำให้มีวำรสำรฉบับนี้
และโปรดติดตำมฉบับต่อไป 

 
 

ด้วยควำมปรำรถนำดียิ่ง 
 
 
 

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรกฤต เถื่อนช้ำง) 
บรรณำธิกำร 

 
 





สารบัญ 

กองบรรณาธกิาร   
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  
บทบรรณาธิการ   
  

บทความวจัิย   
ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีสว่นร่วมพืน้ที่ป่าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ 

๑ 

 : อนงค์นาฏ  แก้วไพฑูรย์, พระครูสิริคีรีรักษ์, อาภรณ์รัตน์  เลิศไผ่รอด,  
  พูลลาภ จันทร์เฉลิม, ปญัญา  พรหมบุตร 

 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสร้างคณุลักษณะความเป็นครู : 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดบัประถมศึกษา) 

๑๙ 

 : ชาตรี  มณีโกศล, ทิพย์เกสร  ก าปนาท, กติตินันท์ หอมฟุ้ง  
สภาพและปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก 

๓๑ 

 : สุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์, ราตรี  เที่ยงจิตต ์  
แรงงานทางอารมณ์ของครพูยาบาลในการจัดการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วย ๔๓ 
 : มธุรดา ม่วงมัน, สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์, ธีริศา สินาคม  
การวิจัยและพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกบั
การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสง่เสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศกึษาพยาบาล 

๕๕ 

 : อัญชลี  เกษสาคร  
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการท้างานของพนักงานส่วนต้าบลองค์การ
บริหารส่วนต้าบล ในจังหวัดก้าแพงเพชร 

๖๙ 

 : นาถสุดา  ผลวิรัตน ์  
การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
ในสงักัดส้านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ 

๗๗ 

 : จิรภัทร  แจ้งชัยภูมิ,  จินต์ วิภาตะกลัศ,  กฤษณะ  ดาราเรือง  
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ  
ในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๙๑ 

 : พชร  จันทร์แสง,   กลุรภัส  เทียมทิพร  
ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อการด้าเนินงานคลังสนิค้าห้องเย็น ๑๐๑ 
 : มานิตย์  สิงหท์องชัย  

 



แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาล 
ต้าบลคลองหาด อ้าเภอคลองหาด จังหวดัสระแก้ว 

๑๑๗ 

 : ประสงค์ เลาหะพงษ ์  
ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

๑๓๑ 

 : คุณาพร   โฉมจิตร  
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ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนท่ีป่าต้นน้้า 
เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 

Participatory Strategy for the Forest Conservation in 
The Joint Area of Mae Wong National Park 

 
อนงค์นาฏ  แก้วไพฑูรย์  

พระครูสิริคีรีรักษ์ 
อาภรณ์รัตน์  เลิศไผ่รอด 

พูลลาภ จันทร์เฉลิม 
ปัญญา  พรหมบุตร 

 
บทคัดย่อ 

             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้น
น้้าของชุมชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์  ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารเชิงพุทธพ้ืนที่ป่าต้นน้้า
กับการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ๓) เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์
การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ป่าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์งานวิจัยนี้เป็น
งานวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research)การวิจัยเชิงปริมาณด้าเนินการตามวิธีวิจัยเชิงส้ารวจ 
(Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส้ารวจ ใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างจ้านวน ๔๐๐ คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส้าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยค่าความถี่  (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage)วิเคราะห์แบบสอบถาม โดยใช้มาตราประมาณค่า ( rating scale) ตามแบบของ 
Likert วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.(Standard Deviation) 
ในเชิงคุณภาพ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  และการเสวนากลุ่ม  ผ่านการบันทึกข้อมูลภาคสนาม  โดยใน
การบันทึกข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้บันทึกข้อมูลย่อยๆ ในแต่ละประเด็นที่ส้าคัญ  และเขียนบันทึกข้อมูลโดย
ละเอียดเม่ือสิ้นสุดการสัมภาษณ์และการเสวนากลุ่มน้าข้ อมูลที่ได้มาเสนอโดยการพรรณนาอย่าง
ละเอียดใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้้าของชุมชน เขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่กรณีศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้้าของชุมชน เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ =๓.๙๘) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้้าเขต
รอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ของชุมชนท้องถิ่นในด้านการการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅=๔.๑๙) รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมการด้าเนินงาน (x̅=๔.๐๗) การมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและประเมินผล (x̅= ๓.๙๑) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการมีส่วนร่วมในการวางแผน
ในการตัดสินใจ (x̅= ๓.๗๘)  

กระบวนการบริหารเชิงพุทธพ้ืนที่ป่าต้นน้้ากับการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการด้าเนินการ มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ และมีส่วนร่วม
ในผลการตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นกระบวนการในการ
แก้ปัญหาป่าต้นน้้าที่ถูกท้าลาย บูรณาการเข้า กับหลักธรรมในการแก้ปัญหาป่าต้นน้้าที่ถูกท้าลายจน
คนในชุมชนเกิดความทุกข์ คนในชุมชน ผู้น้าชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐต้องหันหน้าหาทางแก้ไขที่มูลเหตุ
(สมุทัย)เพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริ งเกิดจากอะไร เพ่ือหาทางออกในการแก้ไขปัญหาและสามารถบริหาร
จัดการพ้ืนที่ป่าต้นน้้าได้ตรงสาเหตุ โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการด้าเนินการปฏิบัติงานร่วมกันในการ
ระดมก้าลังในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้้า เพ่ือการแก้ไขปัญหา(นิโรธ)ป่าต้นน้้าในชุมชนโดยการ
ก้าหนดวิธีการปฎิบัติเพ่ือขจัดปัญหาโดยให้คนในชุมชนเดินทางสายกลาง(มรรค) เพ่ือแก้ปัญหาใน
การดับทุกข์ของคนในชุมชนกับการอยู่ร่วมกับป่าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์เพ่ือหาวิธี
ปฏิบัติโดยทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมการรับประโยชน์จากป่าแต่เม่ือคนทุกคนที่ได้ประโยชน์จากป่า
แล้วก็จะต้องรู้จัก สงวน อนุรักษ์พ้ืนฟู ประโยชน์และพัฒนา  ตามก้าหนดวันเวลาการใช้ประโยชน์
เพ่ือให้ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้  

 ยุ ท ธศ า ส ต ร์ ก า รบ ริ ห า รก า รอ นุ รั ก ษ์ แ บ บ มี ส่ วน ร่ ว ม พ้ื น ที่ ป่ า ต้ น น้้ า เข ต                                 
รอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ค้นพบใหม่จากการวิจัยคือ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าวต้อง 
มุ่งเน้นให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนและเก้ือกูลซ่ึงกันและกันได้อย่างแท้จริง โดยใช้กฎหมายที่บูรณา
การกับหลักธรรมให้มีประสิทธิภาพและใช้การพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนที่เหมาะสม  รวมทั้งกฎกติกาที่
ชุมชนได้มีส่วนร่วมก้าหนดระเบียบ ข้อบังคับหมู่บ้านในชุมชนโดยบูรณาการขีดความสามารถที่
ส้าคัญของยุทธศาสตร์  ๔ ด้าน คือ ๑) การป้องกันและรักษา ๒) ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ๓) พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ ๔) สร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้้าบูรณาการเพ่ือความยั่งยืน ทั้งนี้ ก็ต้องได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการจัดท้ากฎระเบียบให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่
ป่าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ให้เอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันของคนและป่า ตลอดจนการ
อนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมป่าต้นน้้าให้สอดคล้องกับการด้ารงชีพของคนชุมชนในพ้ืนที่ป่า ต้นน้้าเพ่ือ
ความยั่งยืนตลอดไป 
ค้าส้าคัญ : ยุทธศาสตร์,  การอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม, เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1 ) to study the participation in the 
forest conservation of the local community in the joint area of the Mae Wong 
National Park, 2 ) to study the process for the Buddhist management in the forest 
and the participatory conservation of the communityin the joint area of the Mae 
Wong National Park, and 3 ) to study the participatory strategy for the forest 
conservationin the joint area of the Mae Wong National Park.This research applied 
the Mixed Methods Research consisting of the Quantitative Research with   the 
questionnaire and the Qualitative Research with the interview and the group 
discussion. The sample was 4 0 0  people from the Purposive Sampling. The tool of 
the research was the questionnaire. The statistics used   Frequency, Percentage, 
Mean, Standard Deviation, and the Content Analysis. 

 The result of the research was found that the participation in the forest 
conservation of the local communityin the joint area of the Mae Wong National 
Parkwas at the high level(x ̅ =3 .9 8 ) . When considering each aspect, it was found 
thatthe participation in the forest conservation of the local communityin the joint 
area of the Mae Wong National Park for getting the benefit was at the highest level 
(x ̅ = 4.19). Then, the participation in the operation was (x ̅ = 4.07), the participation 
in the audit and evaluation was (x ̅ =3.91). However, the participation in planning for 
the decision was at the lowest level (x ̅ =3.78). 

 The process for the Buddhist management in the forest and the 
participatory conservation of the communityin the joint area of the Mae Wong 
National Parkmust happen from the collaboration of the people in the community 
for the participation in planning for the decision, the operation, getting the benefit 
and the results of the audit and evaluation with the application of the Dhamma 
principles for the process in solving the problem about the deforestation and the 
integration of the Dhammaprinciples for solving the problem about the 
deforestation until the people were unhappy. The people, the leaders and the 
government officers must help to find the cause of the problems (Samudaya) for 
finding the ways for the problem solving by every sector participating in the 
operation for the forest conservation in the joint area of the Mae Wong National 
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Park (Nirodha) with specifying the ways to practice for the people in the community 
(Magga). The people in the community participated in getting the benefit from the 
forest, learned to reserve, conserve and develop the forest. 

 The participatory strategy for the forest conservation in the joint area of the 
Mae Wong National Park was that focusing on the people living in the forest 
sustainably and helpfully together with using the law integrating the Dhamma 
principles efficiently, developing the way of life in the community suitably and the 
regulations of the community with integrating the capability of 4  strategies: 1 ) the 
protection, 2 ) the ecological restoration, 3 )the occupation development and 
promotion, and 4 ) the knowledge formation in the forest conservation with the 
sustainable integration. However, the government sectors must collaborate and 
support to set the regulations for the community located in the western forest to 
facilitating in living together of the people and the forest. Also, the participatory 
forest conservation in the joint area of the Mae Wong National Park must conform 
to the living of the people in the community located in the forest sustainably. 
Keywords : Strategy, Participatory Conservation, Joint Area of Mae Wong National  
                 Park 

๑.บทน้า   
ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ถ้าป่าไม้ถูกท้าลายลงไป

มากๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ เช่น สัตว์ป่า ดิน น้้า อากาศ ฯลฯ เม่ือป่า
ไม้ถูกท้าลาย จะส่งผลไปถึงดินและแหล่งน้้าด้วย เพราะเม่ือเผาหรือถางป่าไปแล้ว พ้ืนดินจะโล่งขาด
พืชปกคลุม เม่ือ   ฝนตกลงมาจะชะล้างหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป นอกจากนั้นเม่ือ
ขาดต้นไม้คอยดูดซับน้้าไว้ น้้าก็จะไหลบ่าท่วมบ้านเรือน และที่ลุ่มในฤดูน้้าหลากพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มี
น้้าซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน้้า   ล้าธารท้าให้แม่น้้ามีน้้าน้อย  เพราะป่าไม้ถูกท้าลายลงอย่างรวดเร็ว
ตามแรงหนุนเนื่องของประชากรที่เพ่ิมขึ้นผนวกกับพลังผลักดันทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีที่มุ่ง
ค้าขาย โดยใช้ป่าเป็นตัวการส้าคัญ     เชิงพาณิชย์ การเช่นนี้ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้ง เนื่องจากต้น
น้้าล้าธารถูกท้าลาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เม่ือยามน้้าหลากได้เกิดน้้าท่วมฉับพลันและมีการ
พังทลายของดินอย่างรุนแรง จนเป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร  

เม่ือกล่าวถึงป่าต้นน้้ามีลักษณะที่ไม่ต่างจากป่าตามที่กล่าวมา เพียงแต่ว่า ป่าต้นน้้าจะมี
ลักษณะที่พิเศษต่างไปจากป่าไม้ธรรมดา ตรงที่ว่า ป่าต้นน้้าจะเกิดบริเวณพ้ืนที่ที่ เป็นต้นก้าเนิดของ
น้้าไม่ว่าจะอยู่บนภูเขา หรือที่ราบลุ่ม ถ้าหากว่า มีพ้ืนที่ป่าไม้ปกคลุม และพ้ืนที่นั้น ได้ท้าหน้าที่
ในทางระบบนิเวศตามธรรมชาติ อาทิเช่น กักเก็บ รักษาการไหล ชะลอการไหล ก็ถือได้ว่า มีสภาพ
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เป็นป่าต้นน้้าเช่นเดียวกัน ฉะนั้นป่าต้นน้้า จึงเป็นป่าธรรมชาติที่ทรงคุณค่าเป็นป่าที่ มีพลังงาน
หมุนเวียนตามระบบนิเวศทางธรรมชาติ อันเป็นประโยชน์มหาศาลของมนุษย์เป็นทั้งแหล่งก้าเนิด
ของปัจจัยสี่ในการด้ารงชีวิตแก่มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม
นอกจากนั้นป่าต้นน้้ายังเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรของคนไทยที่ส้า คัญ กล่าวคือ เป็น
แหล่งก้าเนิดน้้าที่ เป็นปัจจัยหลักในการท้าการเกษตร การท้าอุตสาหกรรมทุกชนิด ตลอดทั้งการ
อุปโภคบริโภคของทุกคนในประเทศไทย 

ป่าต้นน้้าล้าธาร จะประกอบไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ขนาดเล็กใหญ่ปะปนกัน มีทั้งไม้
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ไม้พ้ืนล่างที่อยู่ใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่ หรือไม้ที่ปกคลุมหน้าดิน
หลากหลายชนิด ในป่าแห่งหนึ่งจะมีต้นไม้ขนาดต่าง ๆ สูงบ้างต้่าบ้าง แต่ที่ส้าคัญที่สุดป่าธรรมชาติ
เป็นผู้ให้ก้าเนิดเส้นทางของสายธารน้้าจากล้าห้วยเล็กๆ บนยอดเขาสูง ไหลลงสู่ล้าห้วยขนาดใหญ่ขึ้น
เป็นล้าคลองและแม่น้้า เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่าง
มหาศาลเป็นต้นทุนการผลิตของ ทุกคนทุกอาชีพ ของคนไทยทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร 
อุตสาหกรรมพาณิชย์ การค้าทุกภาคส่วนต้องอาศัยน้้า เป็นปัจจัยส้าคัญในการผลิต ในการท้า
กิจกรรมทุกอย่าง จะเห็นได้ว่าไม่ว่ามนุษย์จะท้าอะไรก็ต้องใช้น้้า จะขาดน้้าไม่ได้ ดังนั้นป่าธรรมชาติ
หรือป่าต้นน้้าล้าธารจึงเป็นหัวใจส้าคัญของประเทศ ล้าธาร ล้าห้วย ล้าคลอง แม่น้้า เปรียบเสมือน
เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประเทศไทย หากป่าธรรมชาติ ป่าต้นน้้าล้าธาร เสื่อมโทรม เสียหาย ไม่
สามารถท้าหน้า ที่ได้ตา มปก ติหรื อตามธรรมชาติแล้ วอะไรจ ะเกิดขึ้น   ส ายธาร  สายน้้ า ที่
เปรียบเสมือนเส้นเลือดจะไม่อาจท้าหน้าที่สูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของประเทศได้
ตามปกติ  
                ช่วงปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องผจญกับภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นน้้าท่วม
ใหญ่ในหลายพ้ืนที่และภัยแล้งอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากป่าต้นน้้าถูกท้าลายไปเป็นจ้านวนมาก 
ขณะที่การบุกรุกท้าลายป่าไม้ซ่ึงเป็นป่าต้นล้าธารก็เกิดขึ้นเกือบทุกวัน โดยมีการบุกรุกตัดไม้ท้าลาย
ป่าเอาไม้ไปขายและปรับพ้ืนที่ท้าการเกษตร อันจะท้าให้จ้านวนป่าลดลง ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่
ลบแก่คนทั้งชาติตามมามากมาย ซ่ึงล้วนแต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ทั้งสิ้น เช่น 
ปัญหาน้้าท่วม ปัญหาดินโคลนถล่ม อากาศเสีย หรือแม้ปัญหาสภาวะโลกร้อนที่นานาประเทศให้
ความส้าคัญก็ล้วนเกิดจากการท้าลายป่าไม้ 

ผืนป่าตะวันตกของประเทศไทยในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นผืนป่าที่ต่อเนื่องจาก
ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้งซ่ึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยองค์การ
ยูเนสโก (UNESCO) เม่ือปี ๒๕๓๔ ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร – ห้วยขาแข้ง มีพ้ืนที่ป่าประมาณ ๑ ล้าน 
๖ แสนไร่ พ้ืนที่ป่าผืนนี้ เป็นป่าต้นน้้าล้าธารที่ส้าคัญและเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่
หายาก เป็นผืนป่าที่ มีแนวยาวต่อเนื่องขึ้นไปทางทิศเหนือซ่ึงเป็นเขตอุทยานป่าอุทยานแห่งชาติใน
กลุ่มผืนป่าตะวันตกที่เป็นผืนป่าที่ติดต่อกับผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรประกอบด้วย ๑๑ อุทยานแห่งชาติ 
๖ ป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ , อุทยานแห่งชาติคลองลาน ,
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ,ซ่ึงอุทยานแห่งชาติทั้ง ๓ แห่งนี้ มีพ้ืนที่ ติดต่อกับป่าทุ่งใหญ่นเรศวรทอด
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ยาวไปทางทิศเหนือต่อเนื่อง ๔ จังหวัด คือ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก้าแพงเพชร
และจังหวัดตาก ส่วนพ้ืนที่ อุทยานอีก ๘ อุทยานประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติพุเตย อุทยานแห่งชาติ
เฉลิมรัตนโกสินทร์ อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค 
อุทยานแห่งชาติล้าคลองงู อุทยานแห่งชาติเขาแหลม และอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เป็นพ้ืนที่
ติดต่อกับป่าทุ่งใหญ่นเรศวรทอดยาวลงไปทางทิศใต้ต่อเนื่อง ๒ จังหวัดคือจังหวัดสุพรรณบุรีและ
จังหวัดกาญจนบุรี แล้วแผ่ขยายไปทางทิศตะวันตกจนติดต่อกับชายแดนประเทศเมียนม่า  พ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติเหล่านี้ยังประกอบด้วยป่าอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในกลุ่มผืนป่าตะวันตกอีก ๖ 
ป่าอนุรักษ์คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนาม
เพรียง จังหวัดก้าแพงเพชร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อุ้มผาง จังหวัดตาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จังหวัดตากและจังหวัด
กาญจนบุรีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี 

พ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นป่าก้ันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกมีส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดูแลรักษาแต่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ดังกล่าวยังมีการใช้ประโยชน์จากประชาชนในเขตพ้ืนที่แนวกันชนหลาย
ท้องถิ่น คือ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พ้ืนที่แนวกันชนบางส่วนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่
เปิน อ้าเภอแม่เปิน องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เลย์ อ้าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อีกส่วนหนึ่ง
อยู่ในอ้าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก้าแพงเพชร ซ่ึงในปัจจุบันปัญหาการบุกรุ กท้าลายป่ามีหลากหลาย
ปัจจัยและสาเหตุ ทั้งเพ่ือขยายพ้ืนที่ท้ากินของประชาชน ทั้งการเข้าไปล่าสัตว์เพ่ือด้ารงชีพหรือการ
ล่าสัตว์ป่าหายากตามใบสั่งอาจท้าให้สัตว์ป่าบางชนิดสูญพันธุ์หรือเกิดปัญหาต่อการด้ารงชีวิตของ
สัตว์ป่าซ่ึงส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีอาจจะ
เกิดปัญหาความขัดแย้งการแย่งชิงทรัพยากรป่าไม้ซ่ึงเป็นป่าต้นน้้าล้าธารจะส่งผลกระทบต่อการ
บริหารการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบ ทั้งนี้หากการใช้ป่าไม้ซ่ึงเป็นป่าต้นน้้า
โดยไม่มีการประเมินความคุ้มค่าอย่างรอบคอบแล้ ว ก็จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บั่นทอนความ
หลากหลายทางชีวภาพ และท้ายที่สุดก็จะกระทบต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   

จากรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้ก้าหนดสิทธิและหน้าที่ของประชาชน
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการป่าไม้ร่วมกับภาครัฐ และยังมีงานวิจัยอีกหลากหลายที่
พบว่าปัจจัยที่ส้าคัญต่อการอยู่รอดของป่าไม้และสัตว์ป่าก็คือความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น และเกือบสองทศวรรษที่กฎหมายรัฐธรรมนูญได้วางหลักการไว้ ก็ดูเหมือนว่า
ภาครัฐก็ยังคงไม่ได้ตอบสนองความต้องการของภาคประชาช นเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ เพราะการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  ฉะนั้นทุกภาค
ส่วนจะต้องร่วมมือกันบูรณาการในการบริหารการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือเป็นหนทางไปสู่วิถีการพ่ึงตนเองและเกิดความยั่งยืน   
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ฉะนั้น ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องสร้างจิตส้านึกให้กับประชาชน หรือ ชุมชนที่อยู่รายรอบ
พ้ืนป่าต้นน้้าป่าแนวเขตก้ันชนรอยต่ออุทยานแห่งชาติเพ่ือให้ตระหนักและเห็นความส้าคัญของการ
อนุรักษ์รักษาผืนป่าต้นน้้าโดยอาศัยการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทุกมิติ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหา
อุทกภัย ณ จุดที่เป็นต้นเหตุ หรือต้นตอของปัญหา คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษายุทธศาสตร์
การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ป่าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

๒.๑ เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้้าของชุมชน เขตรอยต่ออุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์  

๒.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารเชิงพุทธพ้ืนที่ป่าต้นน้้ากับการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์  

๒.๓ เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ป่าต้นน้้าเขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
 
๓.วิธีด้าเนินการวิจัย 
  เครื่องมือในการศึกษาและแนวค้าถามปรับตามสภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีดังนี้ 
             ๑) แบบสอบถาม ได้แก่ แจกแบบส้ารวจความคิดเห็นในชุมชนจ้านวน ๔๐๐ คน โดยแจก
แบบส้ารวจที่ชุมชนประชากรในพ้ืนที่อาศัยอยู่บริเวณป่าแนวกันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่
วงก์ ในท้องที่ ต้าบลแม่เลย์ อ้าเภอแม่วงก์ และต้าบลแม่เปิน ก่ิงอ้าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์             
การสุ่มตัวอย่างที่ใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล  
 ๒) กา รสั มภา ษณ์ เชิ งลึ ก  ( In-depth Interview) จ า กผู้ ให้ ข้ อ มูลส้ าคัญ  ( Key 
Informant) จากนั้นรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ๒๑ รูปคนที่
ได้มาสู่กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดทฤษฎี (QDAT) เพ่ือก้าหนดเป็นแบบจ้าลอง
ทางยุทธศาสตร์ 
 ๓) สนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion)  เพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติ ความคิดเห็น 
และแบบแผนพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม จากการลงพ้ืนที่วิจัย 
ผู้วิจัยได้พบ ทีมงานปฏิบัติการร่วมปกป้องผืนป่าตะวันตกโดยมีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ต้ารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการท้างานเป็นทีมงานเพ่ือปกป้องการบุกรุกและท้าลายป่าใน
ผืนป่าโดยรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างองค์กร  จึงได้เชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนการและยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ป่าต้น
น้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์โดยมีผู้ที่ เก่ียวข้อง จ้านวน  ๑๓ คน จัดท้าการสนทนากลุ่ม
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เฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ทุกท่านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึง
แบบจ้าลองทางยุทธศาสตร์เพ่ือหาข้อสรุปที่จะน้าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา 
 
๔. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาข้อมูลภาคสนามพบว่า 
 ๑. จากการส้ารวจการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้้าของชุมชน เขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่กรณีศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า ต้นน้้าของชุมชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ =๓.๙๘) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้้า
ของชุมชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ในด้านการการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (x̅=๔.๑๙) รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมการด้าเนินงาน (x̅=๔.๐๗) การมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและประเมินผล (x̅= ๓.๙๑) และน้อยผลเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการมีส่วนร่วมในการวางแผน
ในการตัดสินใจ (x̅= ๓.๗๘) 

 ๒ กระบวนการบริหารเชิงพุทธพ้ืนท่ีป่าต้นน้้ากับการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเขต
รอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์  

กระบวนการบริหารเชิงพุทธพ้ืนที่ป่ าต้นน้้ากับการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเขต
รอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนในการตัดสินใจบูรณาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาป่าต้นน้้าที่ถูก
ท้าลายจนคนในชุมชนเกิดความทุกข์ เพราะป่าต้นน้้าจะส่งผลหลายๆอย่างต่อชุมชนที่อาศัยอยู่เม่ือ
เกิดปัญหา คนในชุมชน ผู้น้าชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐต้องหันหน้าหาทางแก้ไขที่มูลเห ตุ(สมุทัย)เพ่ือหา
สาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร เพ่ือหาทางออกในการแก้ไขปัญหาและสามารถบริหารจัดการพ้ืนที่ป่า
ต้นน้้าได้ตรงสาเหตุ โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการด้าเนินการปฏิบัติงานร่วมกันในการระดมก้าลังใน
การอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้้า เพ่ือการแก้ไขปัญหา(นิโรธ)ป่าต้นน้้าในชุมชนนั่นเอง โดยคนในชุมชนส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธและโดยท้าพิธีกรรมการบวชป่า เป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่ชุมชนให้ความเชื่อ
ว่าเป็นการให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ไม่ให้คนไปเบียดเบียนป่ามากขึ้น การท้าแนวกันไฟ 
การป้องกันไฟป่า การท้าฝายชะลอน้้า สิ่งเหล่านี้ เป็นการแก้ไขปัญหาท้าให้เกิดภาวะความเข้มแข้ง
ของชุมชนการบริหารจัดการโดยการอนุรักษ์ป่าต้นน้้าโดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการก้าหนด
ทิศทาง ไม่ว่าจะเป็น กฎ กติการ่วมกันตลอดจน กฎระเบียบในการใช้ประโยชน์จากป่า เพ่ือแก้ไข
ปัญหาป่าต้นน้้าถูกท้าลาย ทั้งนี้การก้าหนดวิธีการปฎิบัติเพ่ือขจัดปัญหาโดยให้คนในชุมชนเดินทาง
สายกลาง(มรรค) เพ่ือแก้ปัญหาในการดับทุกข์ของคนในชุมชนกับการอยู่ร่วมกับป่าต้นน้้าตะวันตก
หาวิธีปฏิบัติโดยทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมการรับประโยชน์จากป่าแต่เม่ือคนทุกคนที่ได้ประโยชน์จาก
ป่าแล้วก็จะต้องรู้จักอนุรักษ์ พ้ืนฟู ตามก้าหนดวันเวลาการใช้ประโยชน์เพ่ือให้ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ 
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ทั้งนี้การบริหารจัดการเชิงพุทธที่บูรณาการกับการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนร่วมกันจะท้า
ให้พ้ืนที่ป่าจะอยู่กับธรรมชาติและชุมชนได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 

๓ ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนท่ีป่าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ 

จากการศึกษาวิเคราะห์บริบทพ้ืนที่จริงมาจากการศึกษาวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่เป็นฐานข้อมูลที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซ่ึงสามารถสรุปวิเคราะห์
ออกมาในรูปของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกรอบความคิดเชิงยุทธศ าสตร์ที่จะน้าไปสู่
ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมป่าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์เพ่ือ
แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ป่าต้นน้้าในพ้ืนที่ป่าแม่วงก์แนวกันชนเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่เป็นรูปธรรมโดย
ประชาชนในชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานภาครัฐต้องสร้างพันธกิจร่วมกัน มีวิสัยทัศน์ร่วมกันโดยมี
วัตถุประสงค์เป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือแนวทางปฏิบัติที่จะสามารถน้าไปบูรณาการกับพ้ืนที่
ป่าต้นน้้าในชุมชนนั้นได้ตระหนักเห็นความส้าคัญของการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม สิ่งที่ผู้วิจัยค้นพบ
คนในชุมชนในพ้ืนป่าแนวกันชนเขตรอยต่ออุทยานแม่วงก์ ในชุมชนทุกคนเป็นกัลยาณมิตรซ่ึงกันและ
กัน เม่ือเกิดปัญหาก็ใช้หลักอริยสัจจสี่ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ดับทุกข์  และพร้อมที่
จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม กระบวนการบริหารจัดการเชิงพุทธพ้ืนที่ป่าต้นน้้า
กับการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนในการตัดสินใจบูรณาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาป่า
ต้นน้้าที่ถูกท้าลายจนคนในชุมชนเกิดความทุกข์ เพราะป่าจะส่งผลหลายๆอย่างต่อชุมชนที่อาศัยอยู่
เม่ือเกิดปัญหา คนในชุมชน ผู้น้าชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐต้องหันหน้าหาทางแก้ไขที่มูลเหตุ(สมุทัย)เพ่ือหา
สาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร เพ่ือหาทางออกในการแก้ไขปัญหาและสามารถบริหารจัดการพ้ืนที่ป่า
ต้นน้้าได้ตรงสาเหตุ โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการด้าเนินการปฏิบัติงานร่วมกันในการระดมก้าลังใน
การอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้้า เพ่ือการแก้ไขปัญหา(นิโรธ)ป่าต้นน้้าในชุมชนนั่นเอง พร้อมกันนั้นยังต้ังอยู่
บนพ้ืนฐานของมรรคมีองค์แปด การก้าหนดวิธีการปฎิบัติเพ่ือขจัดปัญหาได้แก่การเดินทางสายกลาง 
เพ่ือแก้ปัญหาดับทุกข์ป่าต้นน้้าโดยวิธีปฏิบัติอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม ของคนในชุมชน ที่ มีตัวแทน
ชุมชนประธานเครือข่ายการอนุรักษ์ป่า กรรมการ เจ้าหน้าที่รัฐ ร่วมทั้งคนในชุมชนช่วยกันขจัด
ปัญหาเหล่านี้  โดยบูรณาการวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับการด้ารงชีวิตในปัจจุบัน ทั้งนี้ยุทธศาสตร์การ
บริหารการอนุรักษ์ป่าต้นน้้าในพ้ืนที่นี้ ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาแห่งชุมชนในพ้ืนที่ป่า ต้นน้้า เขต
รอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์นั้น คณะผู้วิจัยขอสรุปวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะ
น้าไปสู่การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมเป็นนโยบาย โครงการ กิจกรรม ดังแผนภาพจ้าลองเชิง
ยุทธศาสตร์ 
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การมีส่วนร่วมในการวางแผน
และต ัดสินใจ 

ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนท่ีป่าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์
หวงก์ 

๑. การร่วมวางแผนในกิจการ
โครงการต่างๆ 
๒.การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข่าวสาร 
๓. การมีส่วนร่วมในการก้าหนด
พ้ืนท่ีร่วมตัดสินใจในการด้าเนินงาน 
๔.มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในท่ีประชุม 
๕. ร่วมเสนอกิจกรรมต่างๆในการ
ตัดสินใจในการวางแผน 

การมีส่วนร่วมรับประโยชน ์ การมีส่วนร่วมในการ
ด ้าเน ินการ 

การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ประเมินผล 

๑. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชนด้วยแรงกายและแรงทรัพย์ 
๒. ร่วมประสานงานฝ่ายต่างๆ
เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆของชุมชน
ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
๓. ร่วมออก กฎระเบียบต่างๆเพ่ือ
เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในชุมชน
ป่าต้นน้้า 
๔.ร่วมด้าเนินการกับทุกฝ่ายทุกด้าน 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

๑.  ร่ วม โค ร งก าร เพ่ิม รายได้ ให้กับ
ครอบครัว 
๒.  ร่ วม กิ จก ร รม ด้ า เนิ นก า ร มี
ผลตอบแทนเป็นปัจจัยสี่ 
๓. ร่ วมกิ จก รรมด้ า เนินก า รล ด
รายจ่ายให้กับครอบครัวในชุมชน 
๔. มี ส่วนร่วมด้ าเนินกิ จกรรมท่ีเป็น
โอกาสและส่งผล ดีต่อการด้ารงชีวิ ต
ของคนในชุมชน 
๕. กิ จก รรม ท่ีร่ วมกันด้ าเนินก ารใน
ชุมชนส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณค่า 

๑. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในชุมชน 
 ๒. ส อบถ ามความคิด เห็นร่ วมกันเพ่ือ ล ง
ความเห็นจากกิจกรรม  
๓. ร่วม พิจา รณ าต รวจส อ บแ ล ะจัด ส รร
ประโยชน์ 
๔.ร่วมประเมินผลการด้าเนินง านกับกิจกรรม
ต่างๆ 
๕.มีส่วนร่ วมในกา รลงประชามติใน ท่ีประชุม
เพ่ือ ต รวจส อ บแ ล ะประเมินผ ล ข อ ง ก าร
ด้าเนินงานต่างๆ 

สงวน 
๑.แนวเขตกั้นเป็นการแบ่ง
พ้ืนท่ีสงวนป่าต้นน้้า 
๒.ก้าหนดพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์ ไม่
รบกวนฝืนป่าต้นน้้าในพ้ืนท่ี
สงวน 
๓. มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส้าหรับพ้ืนท่ีป่าต้นน้้า 

อนุรักษ์ 
๑.ใช้ป่าต้นน้้าอย่างรู้คุณค่า
เหมาะสมตามหลักวิชาการ  
๒.ใช้หลักศาสนาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาช่วยในการอนุรักษ์ 
๓. สนับสนุนคนในชุมชนให้รัก
ป่าต้นน้้าโดยร่วมกันอนุรักษ์
เพ่ือให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน 

 การพัฒนา 
๑. ปลูกป่าเพ่ิมและปลูกไม้ใช้เอง 
ขยายพันธุ์ผักป่าเศรษฐกิจ 
๒.ปลูกพืชป่าสมุนไพร เพาะขยายพันธ์ุ
สัตว์ป่าเศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
๓. สร้างเยาวชนโดยมีการจัดฝึกอบรม
โครงการเกี่ยวกับเรารักป่าต้นน้้า  

การใช้ประโยชน์ 

๑. ใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า เพ่ือการด้ารง
ชีวิตประจ้าวัน 
๒.การใช้ประโยชน์ไม่ท้าลายความสมดุลของ
ป่าต้นน้้าเพ่ือให้ขยายเวลาการใช้ประโยชน์ 
จากป่าต้นน้้าให้ยาวนานท่ีสุด 
๓.รู้คุณค่าจากการใช้ประโยชน์จากป่าต้นน้้า 
โดยช่วยกันรักษาป่าต้นน้้าให้อยู่กับชุมชนให้
ย่ังยืนต่อไป 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ .การ
ป้องก ันและรักษา 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการ
คุ้มครองรักษาพื้นที่ป่าต้น
น้้าแบบบูรณาการอย่าง
ต่อเน่ือง 
๒. พัฒนาการมีส่วนร่วม
และจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้้าของ
ชุมชน 
 ๓. จัดรูปแบบการบริหาร
จัดการการป้องกันและ
รักษาป่าต้นน้้าให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นของชุมชน 
๔. จัดเตรียมอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และทรัพยากร
สนับสนุนที่จ้าเป็นในการ
ป้องกันและรักษาป่าต้นน้้า  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ .              
ฟ ื้นฟูระบบนิเวศ  

๑.หยุดยั้งการบุกรุกท้าทาย
ป่าต้นน้้าไม่ให้ 
๒. อนุรักษ์ป่าต้นน้้าป่าชุมชน
แนวกั้นอุทยานแห่งชาติ
ระบบนิเวศ 
๓. ฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าต้น
น้้าเพื่อรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
๔. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากป่าต้นน้้าอย่างสมดุลเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ . พ ัฒนา
และส่งเสริมอาชีพ 

๑. ส่งเสริมทักษะการ
ประกอบอาชีพของประชากร
เพื่อลดการบุกรุกป่า 
๒. ฝึกอบรมในการสร้าง
รายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ ใน
ชุมชน 
๓.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
อาชีพเสริมเพิ่มผลผลิตและ
รายได้ให้กับครอบครัว เพื่อ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่
ป่าต้นน้้า 
๔.น้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่
ในพื้นที่ มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์และได้รับการ
พัฒนาเป็นอาชีพให้กับชุมชน
ให้มากขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ท ี ่ ๔. สร้างองค์ความรู้ในการอนรุักษ์
ป ่าต ้นน ้้าบ ูรณาการเพื่อความยั่งยืน  

 
๑. สร้างองค์ความรู้ให้กับ เยาวชนและคนใน
ชุมชนเพื่อ สร้างจิตส้านึกของชุมชนให้ตระหนักถงึ
คุณค่าของความส้าคัญของปา่ต้นน้้าในพืน้ที่ชุมชน
มีคุณค่าหลากหลายทางชีวภาพ  
๒. ส่ง เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการอยู่
ร่วมกันกับ ป่ า ต้นน้้าสร้างอง ค์ความรู้ให้กับ
เยาวชนและคนในชุมชนเพื่ อ จัดท้าโครงการ
ต่างๆด้านความหลากหลายทางชีวภ าพทั้งการ
ฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์  
๓ .สร้างความตระหนักว่าป่าต้นน้้าเป็นทรัพย์สิน
ร่วมกันของชุมชน ทุกคนในชุมชนมีส่ วนได้รับ
ประโยชน์และมีส่วนในการรับผิดชอบโดยเท่ า
เทียมกัน  การบริห ารจัดการให้เ กิดลักษณะ
ส่ง เส ริมกระบวนการมีส่ วนร่วม  โดย มีอง ค์
ความรู้ การเสริมสร้างจิตส้า นึก เป็นเค ร่ืองมือ
ส้าคัญที่ช่วยในการตัดสินใจ  เพื่ ออนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้ น
กับผลประโยชน์ระยะยาว และระหว่างผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ   
๔. สร้างเครือข่ายทางสั งคมที่เป็นความร่วมมือ
กันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่ น 
และนักวิชาการ เพื่อให้ เกิดพลังขับ เคลื่อนทาง
สังคมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้้าอย่างยังยืน 
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ยุทธศาสตร์ในการบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมป่าต้นน้้า เขตรอยต่ออุทยาน
แห่งชาติเกิดในการป้องกันและรักษานั้น พันธกิจที่ส้าคัญที่ประชาชนในชุมชน ผู้น้าชุมชน ตลอดจน
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้องช่วยกันด้าเนินการดังนี้คือ๑. เพ่ิม
ประสิทธิภาพการคุ้มครองรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้้าแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง๒. พัฒนาการมีส่วนร่วม
และจิตส้านึกในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้้าของชุมชน ๓. จัดรูปแบบการบริหารจัดการการป้องกัน
และรักษาป่าต้นน้้าให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นของชุมชน ๔. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากร
สนับสนุนที่จ้าเป็นในการป้องกันไฟป่าและรักษาป่าต้นน้้า 

   ยุทธศาสตร์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ยุทธศาสตร์ในการบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมป่า
ต้นน้้า เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ เกิดในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศนั้น พันธกิจที่ส้า คัญที่ประชาชนใน
ชุมชน ผู้น้าชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้ าที่หน่วยงานภาครัฐ และส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้อง
ช่วยกันด้าเนินการดังนี้ คือ  ๑.ชุมชนมีส่วนร่วมในการหยุดยั้งการบุกรุกท้าทายป่าต้นน้้าไม่ให้ถูก
ท้าลาย ๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือให้ทราบเก่ียวกับอนุรักษ์ป่าต้นน้้าป่า
ชุมชนแนวก้ันอุทยานแห่งชาติ ๓. ฟ้ืนฟูระบบนิเวศในป่าต้นน้้าเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ ๔.การปลูกป่าฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้้า โดยด้าเนินการปลูกป่าบนพ้ืนที่
ต้นน้้าที่ เสื่อมโทรมเพ่ือ คืนความอุดมสมบูรณ์ เพ่ิมความหลากหลายของระบบนิเวศป่าต้นน้้า ๕. 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากป่าต้นน้้าอย่างสมดุลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ยุทธศาสตร์ในการบริหารการอนุรักษ์แบบมี
ส่วนร่วมป่าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ เกิดการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนั้น พันธกิจที่ส้าคัญที่
ประชาชนในชุมชน ผู้น้าชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง
จะต้องช่วยกันด้าเนินการดังนี้ คือ ๑. ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพของประชากรเพ่ือลดการบุก
รุกป่า๒. ฝึกอบรมในการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ ในชุมชน๓.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพ
เสริมเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้กับครอบครัว เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้้า  ๔.น้าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ มีอยู่ในพ้ืนที่ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และได้รับการพัฒนาเป็นอาชีพให้กับ
ชุมชนให้มากขึ้น 

ยุทธศาสตร์สร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้้ าบูรณาการเพ่ือความยั่งยื น  
ยุทธศาสตร์ในการบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมป่าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ เกิดการ
สร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้้าบูรณาการเพ่ือความยั่งยืนนั้น พันธกิจที่ส้าคัญที่ประชาชนใน
ชุมชน ผู้น้าชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และส่วนงานราชการที่เก่ียวข้องจะต้อง
ช่วยกันด้าเนินการดังนี้คือ ๑. สร้างองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและคนในชุมชนเพ่ือ สร้างจิตส้านึกของ
ชุมชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของความส้าคัญของป่าต้นน้้าในพ้ืนที่ชุมชนมีคุณค่าหลากหลายทางชีวภาพ 
๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการอยู่ร่วมกันกับป่าต้นน้้าสร้างองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและคน
ในชุมชนเพ่ือ จัดท้าโครงการต่างๆด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์ ๓ .สร้างความตระหนักว่าป่าต้นน้้าเป็นทรัพย์สินร่วมกันของชุมชน ทุกคนในชุมชนมีส่วน
ได้รับประโยชน์และมีส่วนในการรับผิดชอบโดยเท่าเทียมกัน  การบริหารจัดการให้เกิดลักษณะ
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ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม  โดยมีองค์ความรู้ การเสริมสร้างจิตส้านึก เป็นเครื่องมือส้าคัญที่ช่วย
ในการตัดสินใจ  เพ่ืออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นกับผลประโยชน์
ระยะยาว และระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  ๔. สร้างเครือข่ายทางสังคมที่เป็นความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น และนักวิชาการ เพ่ือให้เกิดพลังขับเคลื่อนทางสังคมเพ่ือ
เป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้้าอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
และตัดสินใจ 

๑. การร่วมวางแผนในกิจการ
โครงการต่างๆ   

๒.การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข่าวสาร 
๓. การมีส่วนร่วมในการก้าหนดพื้นที่
ร่วมตัดสินใจในการด้าเนินงาน 
๔.มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุม 

๕. ร่วมเสนอกิจกรรมต่างๆในการ
ตัดสินใจในการวางแผน 

 

การมีส่วนร่วมในการ
ด ้าเน ินการ 

๑. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชนด้วยแรงกายและแรงทรัพย์ 
๒. ร่วมประสานงานฝ่ายต่างๆ
เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆของชุมชน
ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
๓. ร่วมออก กฎระเบียบต่างๆเพ่ือ
เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในชุมชน
ป่าต้นน้้า 
๔.ร่วมด้าเนินการกับทุกฝ่ายทุกด้าน 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

 

การมีส่วน รว่มรบัประโยชน  ์

๑. ร่วมโครงการเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัว 
๒.  ร่ วมกิ จก รรมด้ าเนินก า รมี
ผลตอบแทนเป็นปัจจัยสี่ 
๓. ร่วมกิจกร รมด้าเนินกา รล ด
รายจ่ายให้กับครอบครัวในชุมชน 
๔. มี ส่วนร่วมด้ าเนินกิ จกรรม ท่ี
เป็นโอก าสแ ละส่ง ผลดีต่อ กา ร
ด้ารงชีวิตของคนในชุมชน 
๕. กิจก รรมท่ีร่วมกันด้า เนินกา ร
ในชุมช นส่งผ ลให้คนในชุมชนมี
คุณค่า 
 

การมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและประเมินผล 
๑. จัดต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบในชุมชน 

 ๒. สอบถามความคิดเห็นร่วมกัน
เพื่อลงความเห็นจากกิจกรรม  
๓. ร่วมพิจ ารณาตรวจสอบและ
จัดสรรประโยชน์ 
๔.ร่วมป ระ เมินผลการด้าเนินงาน
กับกิจกรรมต่างๆ 
๕.มีส่ วนร่วมในการลงป ระชามติ
ในท่ี ประชุม เพ่ือ ต รวจส อ บแ ล ะ
ประเมนิผลของการด้าเนินงานต่างๆ 
 

 

สงวน อนุรักษ ์ พ ัฒนา การใช้ประโยชน์ 

สงวน 
อนุรักษ ์ 
พ ัฒนา 
การใช้

ประโยชน์ 

สงวน 
อนุรักษ ์ 
พ ัฒนา 
การใช้

ประโยชน์ 

สงวน อนุรักษ์ พัฒนา การใช้ประโยชน์ สงวน อนุรักษ ์ พ ัฒนา การใช้ประโยชน์ 

อริสัจ ๔ 
ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ มรรค 

 

 

ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม
พ้ืนท่ีป่าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 

 

องค์ความรู้ใหม่ 
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ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ป่าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ

แม่วงก์สิ่งที่ค้นพบใหม่จากการวิจัยคือ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าวต้อง มุ่งเน้นให้คนอยู่กับป่า
ได้อย่างยั่งยืนและเก้ือกูลซ่ึ งกันและกัน ได้อย่างแท้จริง โดยใช้กฎหมายที่มีการบูรณาการกับ
หลักธรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ให้มีประสิทธิภาพและใช้การพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนที่เหมาะสม  
รวมทั้งกฎกติกาที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมก้าหนดระเบียบ ข้อบังคับหมู่บ้านในชุมชนโดยบูรณาการขีด
ความสามารถที่ส้า คัญของยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ ๑) การป้องกันและรักษา ๒) ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ๓) 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ๔) สร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้้าบูรณาการเพ่ือความยั่งยืน ทั้งนี้
ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการจัดท้ากฎระเบียบให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่
บริเวณพ้ืนที่ป่าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ให้เอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันของคนและป่า  
ตลอดจนการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมป่าต้นน้้าให้สอดคล้องกับการด้ารงชีพของคนในชุมชนพ้ืนที่ป่า
ต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์เพ่ือความยั่งยืนตลอดไป 
 
๕.อภิปรายผล 

ผลการศึกษาวิจัยยุทธศาสตร์ในการบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมป่าต้นน้้า เขต
รอยต่ออุทยานแห่งชาติโดยภาพรวม กระบวนการบริหารเชิงพุทธอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมป่าต้นน้้า
เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์คนในชุมชนเกิดความทุกข์ ซ่ึงตามหลักพุทธศาสนามีความเชื่อว่า
เม่ือศีลธรรมของมนุษย์ส่งผลกระทบไปถึงสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมไม่แยกขาดจากการกระท้าของ
มนุษย์ มนุษย์และระบบนิเวศเป็นเครือข่ายกัน  การกระท้าของมนุษย์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ด้วยอ้านาจความโลภของมนุษย์ ความวุ่นวายและความ อยุติธรรมก็คืบคลานเข้ามาสู่ชีวิตมนุษย์ รศ.
มานพ  นักการเรียน และสอดคล้องกับความเห็นของท่านพุทธทาสภิกขุต่อธรรมชาติที่ ดร. ทวีวัฒน์  
ปุณฑริกวิวัฒน์  ได้ศึกษาวิจัย พบว่า ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า ธรรมชาติที่บริสุทธ์ิเป็นตัวอย่างของ
สังคมที่บริสุทธิ์ ระบบสุริยะอยู่ร่วมกันโดยไม่รบกวนซ่ึงกันและกัน ทุกชีวิตในจักวาล ไม่มีอะไรแยก
ขาดจากกันได้ ผลผลิตทางธรรมชาติเพียงพอแค่การด้ารงชีวิต ความยุติธรรมในสังคมจะเกิดขึ้นก็
ต่อเม่ือ คนกลับสู่สภาวะสมดุลของธรรมชาติ คนมีสิทธิที่จะใช้ทรัพยากรเฉพาะเท่าที่จ้าเป็น คนต้อง
เรียนรู้การแบ่งปันส่วนเกิน ให้กับคนอ่ืน การรู้จักบริโภคทรัพยากรให้น้อยและควรปลูกฝังให้กับคน

การป้องก ัน
และรักษา 

ฟื้นฟูระบบ
นิเวศ 

 

พัฒนา
และ

ส่งเสริม
อาชีพ 

 

. สร้างองค ์
ความรู้ใน
การอนุรักษ ์
ป่าต ้นน้้า
บูรณาการ
เพื่อความ
ยั่งยืน 

 

 

ห ลักพุท ธ
ธรรม 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารการอนุรักษ ์

แบบมีส่วนร่วม
พื้นที่ป่าต ้นน้้าเขต

รอยต่ออุทยาน
แห่งชาต ิแม่วงก ์ 
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ในสังคมทุกคนควรรู้จักควบคุมความยากและความโลภของตน และสอดคล้องกับการศึกษาการปรับ
ประยุกต์หลักพุทธ 

ธรรมเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบองค์รวม ของ รุ่งทิพย์ กล้าหาญ พบว่า พระสงฆ์
ได้มีความพยายามในการส่งเสริมการผลิตซ้้าพลังนวัตกรรมทางจิตใจ เพ่ือการเยียวยาปัญหาสังคมที่
สลับซับซ้อน และเสริมพลังการจัดระเบียบสังคมโดยการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมของสังคมมารองรับ 
ผสานกับแนวคิดหลักธรรมทางพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาสังคมทั้งนี้การท้างานของพระสงฆ์มี
ลักษณะเป็นอิสระมีความผันแปรตามสภาพการณ์ในพ้ืนที่ ซ่ึงแตกต่างจากการท้างานของรัฐ ความ
พยายามของพระสงฆ์นักพัฒนา  ในการสร้างสภาพที่พึงปรารถนาเพ่ือการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  โดยการส่งเสริมให้ผู้คนในชุมชนรวมตัวกันในชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน  ผ่านการปฏิบัติ  
โดยมีเป้าหมายเพ่ือการท้ามาหากินและการร่วมกันอย่างพอเพียง  มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีลักษณะ
การเรียนรู้ร่วมกัน  เคารพและเอ้ืออาทรต่อกัน  มีการร่วมสร้างความรู้และต่อยอดความรู้เพ่ือเก้ือกูล
กัน   การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบมากกว่าความเกรงใจ  นับเป็นการสร้าง
พลังชุมชน  โดยการน้าแหล่งทุนสังคมที่เข้มแข็ง มีความเป็นพลวัตรสูงและแฝงตัวอยู่ในสังคม มา
ด้าเนินการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ือความอยู่เย็ นเป็นสุร่วมกัน ซ่ึงเป็นการบ่มฟักความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยการ บูรณาการแนวคิดการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ภายใต้บริบทของชุมชน 
ดังนั้นการท่ีจะอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมประชาชนต้องการเห็นกระบวนการบริหารจัดการอย่าง
ยุติธรรมโปร่งใส ดังนั้นจะต้องให้ข้อมูลประชาชนให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นผ่านการประชุม
หารือหรือผ่านประชามติ หรือร่วมออกกฎ ระเบียบ ต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ด้าด  ชาลุเด็น
และคณะ ศึกษาเรื่องพบว่า การมีส่วนร่วมในการคิดและวางแผนการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น มีการแสดงความคิดเห็น ในการประชุมการออกกฎระเบียบการใช้ทรัพยากร การแสดงความ
คิดเห็นในประชามติต่าง ๆ การมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานร่วมออกทรัพย์สิน ช่วยก้าลังกายในการ
จัด กิจ กรรมสาธา รณะต่า ง ๆ มีการ แบ่ งป่ า ชัด เจน  คือป่ า อนุ รัก ษ์  และป่ า ใช้สอย มีคณ ะ
กรรมการบริหารจัดการป่า ออกกฎระเบียบเรื่องการใช้ไม้และข้อตกลงอ่ืน ๆ มีแผนกิจกรรมฟ้ืนฟูป่า 
สางป่า ปลูกป่า ปล่อยสัตว์น้้า ประชุมทีมคณะท้างาน   จัดท้าแผนและโครงการเพ่ือของบประมาณ  
การประสานขอความร่วมมือกลุ่มต่าง ๆ  มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชิน  ศีลธรรม ละคณะศึกษาเรื่องพบว่ า การมีส่วนร่วมในการคิดและ
ตัดสินใจการได้แสดงความคิดเห็นและเสนอความคิดท้าการประชาคมในโอกาสต่าง ๆ สร้างความรู้
และความเข้าใจให้กับชาวบ้าน จากการระดมความคิดของทุกคนในชุมชนศึกษาดูงานจากการชุมชน
อ่ืนเพ่ือน้ามาประยุกต์ใช้กับชุมชนตนเอง จัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ วางแผนอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟู วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือน้ามาประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ใหม่
ส่งเสริมให้คนในสังคม มีความรักความสามัคคี  มีความเคารพย้าเกรง ในบรรพบุรุษ เคารพนับถือผู้ มี
พระคุณ เพ่ือการอยู่และท้างานร่วมกันอย่างมีความสุข  

๖. ข้อเสนอแนะ 
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 จากข้อค้นพบของงานศึกษานี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
            จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ป่าต้นน้้า
เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์” คณะผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
(๑) หน่วยงานภาครัฐพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารการอนุรักษ์

พ้ืนที่ป่าซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญให้ทันสมัยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
 (๒)  ควรมีกฎหมายรองรับสิทธิและหน้าที่ตลอดถึงการให้อ้านาจประชาชนในชุมชนที่

รวมกลุ่มกันเพ่ือการบริหารอนุรักษ์พ้ืนป่าในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ 
(๓) กระบวนการในการบริหารการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าในชุมชนควรกระจายอ้านาจและ

อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนหน่วยงานภาครัฐไม่ควรบริหารการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า ซ่ึงเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติแต่เพียงหน่วยงานเดียว 

 (๔) โครงการของหน่วยงานภาครัฐถ้า มีผลประโยชน์จากการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าในชุมชน
ท้องถิ่นต้องให้ชุมชนในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์ในโครงการนั้นด้วย 

(๕) หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนเป็นการเร่งด่วน 
๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
(๑) ในยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพ้ืนที่ป่าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยาน

แห่งชาติแม่วงก์ควรมุ่งเน้นการป้องกันและรักษา เพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้้า
แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการมีส่วนร่วมและจิตส้านึกในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้้าของ
ชุมชนตลอดจนจัดรูปแบบการบริหารจัดการการป้องกันและรักษาป่าต้นน้้าให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นของ
ชุมชน 

     (๒) ฟ้ืนฟูระบบนิเวศส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้าใจ ของการมีส่วนร่วมในการสงวน 
อนุรักษ์และพัฒนา และใช้ประโยชน์จากป่าต้นน้้าตามหลักวิชาการเพ่ือให้ป่าต้นน้้ารักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 (๓) องค์กรในชุมชนควรท้าหน้าที่ เป็นแกนน้าชุมชนในการสงวน อนุรักษ์และพัฒนา 
และใช้ประโยชน์จากป่าต้นน้้าตามหลักวิชาการ โดย สร้างกลุ่มอนุรักษ์ และองค์กรเครือข่ายทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและบทบาทในการสงวน อนุรักษ์และพัฒนา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับระบบนิเวศในชุมชน 

     (๔) น้าองค์ความรู้ ด้ั งเดิมและภู มิปัญญาท้องถิ่น วิถีการ ด้าเนิ นชีวิ ตของชุมชนมา
ประยุกต์ใช้กับวิชาการสมัยใหม่ในการพัฒนาอาชีพเพ่ือส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพของประชากร
เพ่ือลดการบุกรุกป่า 

(๕) สร้างองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและคนในชุมชนเพ่ือ สร้างจิตส้านึกของชุมชนให้
ตระหนักถึงคุณค่าของความส้าคัญของป่าต้นน้้าในพ้ืนที่ชุมชนมีคุณค่าหลากหลายทางชีวภาพ  
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              (๖) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการอยู่ร่วมกันกับป่าต้นน้้าสร้างองค์ความรู้ให้กับ
เยาวชนและคนในชุมชนเพ่ือ จัดท้าโครงการต่างๆด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งการฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์  
              (๗) สร้างความตระหนักว่าป่าต้นน้้าเป็นทรัพย์สินร่วมกันของชุมชน ทุกคนในชุมชนมี
ส่วนได้รับประโยชน์และมีส่วนในการรับผิดชอบโดยเท่าเทียมกัน  การบริหารจัดการให้เกิดลักษณะ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม  โดยมีองค์ความรู้ การเสริมสร้างจิตส้านึก เป็นเครื่องมือส้าคัญที่ช่วย
ในการตัดสินใจ  เพ่ืออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นกับผลประโยชน์
ระยะยาว และระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ   

(๘) สร้างเครือข่ายทางสังคมที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 
ท้องถิ่น และนักวิชาการ เพ่ือให้เกิดพลังขับเคลื่อนทางสังคมเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้้าอย่างยังยืน  

๓.ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
(๑) ควรวิจัยเรื่องการบริหารการอนุรักษ์พืชป่าใกล้สูญพันธุ์ หรือ พืชเศรษฐกิจ ที่ส่งผล

ต่อการด้ารงชีวิตของคนในชุมชน 
 (๒) ควรวิจัยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐหรือนโยบายภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อ

กระบวนการการบริหารการอนุรักษ์ป่าในชุมชน 
(๓) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องรัฐกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาป่าต้น

น้้าของชุมชน 
(๔) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องเครือข่ายในการบริหารอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชุมชนบนฐานของ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๕) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเยาวชนเพ่ือการแก้ไขปัญหาการ

อนุรักษ์พ้ืนที่ป่าอย่างยั่งยืน  
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู : 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) 

Conceptual Framework for Designing Learning Activity Package to 
Enhance Teacher Characteristics :  Basic Education (Primary school) 

 
ชาตรี  มณีโกศล  

ทิพย์เกสร  ก าปนาท  
กิตตินันท์ หอมฟุ้ง 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม
สาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในด้านมาตรฐานวิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูในศตวรรษที่ ๒๑ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action 
Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๔ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชี ยงใหม่ จ าน วน ๑๒๐ คน เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจั ย 
ประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นครูในระดับการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา)แบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าประสิทธิภาพนวัตกรรม (E1/E2)   

ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา)ซ่ึงประกอบด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ๔ ชุด 
โดยแยกเป็นชั้นปีที่ ๑ - ๔ ในแต่ละชุดจะประกอบด้วย ๔ ชุดย่อย คือ   ชุดที่ ๑ : ผู้น าทางวิชาการชุด
ที่ ๒ : ก้าวทันเทคโนโลยีชุดที่ ๓ : ครูดีมีคุณธรรม จริยธรรม และชุดที่ ๔ : มุ่งม่ันพัฒนา  ทั้งนี้ทุกชุด
กิจกรรมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยชุด
กิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มีค่าเท่ากับ ๘๕.๙๘/๘๒.๕๕  ชุดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 
๒ มีค่าเท่ากับ ๘๒.๗๕/๘๒.๐๐ ชุดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓  มีค่าเท่ากับ ๘๒.๑๘/๘๐.๐๐ 
และชุดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔  มีค่าเท่ากับ ๙๐.๐๐/๘๓.๒๕  เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพ
ของ ชุดย่อยแล้ว พบว่า มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทั้งหมดทุกชุดกิจกรรม 

                                                                 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ค าส าคัญ :  ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้; คุณลักษณะความเป็นครู;  
               ผู้น าทางวิชาการ; ก้าวทันเทคโนโลยี; ครูดีมีคุณธรรม จริยธรรม; 
               มุ่งม่ันพัฒนา 

Abstract 
 The objective of this research was to develop a set of learning activities to 
enhance the character of teachers in the basic education (Primary Level). The 
content scope to cover the knowledge and capacity standards, according to the 
regulation of The Teachers Council of Professional Standards B.E. 2556 in Teacher 
professional practice standard and desirable attributes of 21st century teachers. The 
Sample consisted of 120 1st– 4th year students in the Elementary Program from 
faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University. 

 The research instruments were 1) Learning package hand out 2) Learning 
package to enhance the character of teacher and Teacher in Basic Attributes test 
Education (Primary Level). Data analysis was E1/E2 for learning package efficiency. 

 Research finding shown that, learning package consisted with 4 sets, in each 
package consist of 4 sub packages that are 1st se t  : Academic leadership, 2nd set : 
Breakthrough Technology, 3rd set : Good Teacher with moral and ethic, and 4th set : 
Commitment to Development. 

 The 4 sets of activities were best effective, the set for 1st year student were 
between 85.98/82.55, 2nd year student were 82.75/82.00, 3rd year student were 
82.18/80.00 and 4th year student were 90.00/83.25. This the performance criteria 
was all set. 

Keywords :  Learning Package; Teacher characteristic; Academic Leader;  
Breakthrough Technology; Good Teacher Ethnic; Commitment to 
Develop. 

 
๑.บทน า 

ครูเป็นผู้ที่จะต้องทุ่มเทท้ังแรงกายและแรงใจอย่างมากที่จะอบรม สั่งสอนให้คนคนหนึ่ง 
เติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้และเป็นคนดีของสังคม ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้ได้ทรงกล่าวไว้ว่า “ผู้ที่
เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่จะต้องรู้จัก
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อบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยา และวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความส านึกรับผิดชอบในหน้าที่ และ
ในฐานะที่เป็นผลเมืองที่ดีของชาติต่อไปข้างหน้า การให้ความรู้หรือที่ เรียกว่า การสอน นั้นต่างกับ
การอบรม การสอน คือ การให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรม เป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซับ
จนติดเป็นนิสัย”๑ ผู้ที่ท าหน้าที่อบรมสั่งสอนสั่งสอนบุคคลอ่ืนให้มีความเจริญงอกงามมักได้รับการยก
ย่องว่าเป็นครูและอาจารย์ ปัจจุบันวิชาชีพครูได้รับยกย่องให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง เพราะ เป็นอาชีพที่
ต้องรับภาระงานหนักในการพัฒนาคนในสังคมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ งานอาชีพนี้จึงเป็นสิ่งที่ท้า
ทายความสามารถของผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพนี้ เป็นอย่างยิ่ง เพราะการสอนคนให้เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดีงามและมีพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ที่มีความเจริญงอกงามไม่ใช่เรื่องที่ ง่าย
นัก วิชาชีพครูจึงมีความส าคัญในการพัฒนาคนให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีความส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญม่ันคง  

ด้วย เห ตุนี้ คุณลั กษณะเฉพาะของครู จึงมีความส าคัญ กับวิชา ชีพครู เป็ นอาชีพที่ มี
ความส าคัญและเป็นกลไกหลักในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับผู้เรียน ทั้งนี้ผู้ประกอบอาชีพครู
จะต้องใช้องค์ความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะด้านและวิชาชีพครูร่วมกับคุณลักษณะเฉพาะของครูที่
สะท้อนการเป็นผู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครูในการสั่งสอนอบรมศิษย์ให้เป็นคนดี คนเก่งและใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามความสนใจและ
ศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายและทันสมัย ทั้งนี้กระบวนการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูมีความเข้มข้นมาก
น้อยแตกต่างกันไป เนื่องจากคุรุสภาก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูในหลักสูตร
ผลิตครูทุกสาขาวิชาเอกในลักษณะภาพรวมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพซ่ึงยัง
ไม่มีแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูที่มีลักษณะเฉพาะ ตามบริบทการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ระดับประถมศึกษา) 

ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นครู และความส าคัญของการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้และสมรรถนะตาม
มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กับ
นักศึกษาวิชาชีพครู ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) โดยมี 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑ เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  

                                                                 
๑ พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร วันท่ี ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๐๓ 
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๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูในระดับการศึกษาขั้น พ้ืน ฐาน (ระดับ
ประถมศึกษา) ส าหรับใช้พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูที่อยู่ระหว่างการศึกษาในหลักสูตรที่ คุรุสภา
รับรองปริญญา 

๒.๓ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูให้กับนักศึกษาวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา   
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมสาระความรู้และสมรรถนะ
ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในด้าน
ต่อไปนี้ 

๑) มาตรฐานวิชาชีพ คือ  
 ๑.๑) มาตรฐานที่ ๑ ความเป็นครู   
 ๑.๒) มาตรฐานที่ ๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
 ๑.๓) มาตรฐานที่ ๑๑ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  
๒) มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู  
๓) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูในศตวรรษที่ ๒๑ 

ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสรมิสร้างคุณลักษณะความเป็นครู : การศึกษา      ขั้นพ้ืนฐาน 
(ระดับประถมศึกษา)  พัฒนาขึ้นโดยยึดหลักการบูรณาการแนวคิดของการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบ ๔ 
MAT กับทฤษฎีการเรียนรู้ ตามแนวทางพุทธศาสนา ทฤษฎีการออกแบบเชิงระบบ ของ ADDIES 
Model ทฤษฎีการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย ตามแนวคิดของ   แครทโธว์ล และคณะ รวมทั้งสอดแทรกทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs & 7Cs) ชุดกิจกรรม   การเรียนรู้นี้แยกตามชั้นปี (ชั้นปีที่ ๑ - ๔) ในแต่ละชุด
กิจกรรมประกอบด้วยชุดย่อยจ านวน ๔ ชุด ดังกรอบแนวคิดในภาพที่ ๑ 
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ภาพท่ี ๑  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 

 ๑. การพัฒนากรอบแนวคิดการออกแบบชุดกิจกรรมฯ โดยใช้หลักการหลักสูตร บันไดเวียน 
(Spiral Curriculum) ที่ค่อย ๆ เพ่ิมความเข้มข้นของสาระ และสมรรถนะที่ต้องการ ประกอบกับการ
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ใช้กรณีศึกษาเป็นกิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู  และน าแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ มา
ใช้ ได้แก่ ทฤษฎีการออกแบบเชิงระบบของ ADDIES Model ทฤษฏีการพัฒนาคุณลักษณะของแค
รทโธว์ล และคณะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวทางพุทธศาสนา 
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs & 7Cs) และแนวคิดการบูรณาการทั้งในเรื่องความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
วิธีการเรียนรู้ มาใช้เพ่ือเพ่ิมความเข้มข้นในสาระและพฤติกรรมความเป็นครู 

๒. วิพาก ษ์กรอบแนวคิดการออกแบบชุดกิจกรรมการจั ดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้า ง
คุณลักษณะความเป็นครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) โดยจัดให้มีการประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้อง ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนใน
ระดับอุดมศึกษาผู้ใช้ครูหรือผู้บริหารโรงเรียนครูผู้สอน และผู้แทนจากเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน 
๑๑ ท่าน 

๓. ยก (ร่าง) ต้นแบบชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน สมบูรณ์ตาม
ข้อ ๑  และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๒ ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ จ านวน 
๔ ชุด คือ ชุดที่ ๑ : ผู้น าทางวิชาการชุดที่  ๒ : ก้าวทันเทคโนโลยี  ชุดที่ ๓ : ครูดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม และชุดที่ ๔ : มุ่งม่ันพัฒนา โดยในแต่ละชุดกิจกรรมจะประกอบด้วยชุดย่อยของแต่ละชั้นปี 
(ชั้นปีที่ ๑ – ๔)   

๔. วิพากษ์ (ร่าง) ต้นแบบชุด กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ และ เครื่อ งมือที่ใช้ ในการ
ประเมินผลคุณลักษณะความเป็นครู โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในลักษณะการประชุมสนทนากลุ่ม เพ่ือหา
คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity)  

๕. ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ กับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
– ๔  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม
ของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ กิจกรรม สื่อ ระยะเวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรม ปัญหาข้อค้นพบอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง  
 ๖. ปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ ตามข้อบกพร่องที่พบให้ถูกต้อง เหมาะสม 
และจัดท าชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ เพ่ือน าไปในขั้นตอนต่อไป 

 
๗. ทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ

ความเป็นครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่  ๑ – ๔  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ จ านวน ๑๒๐ คน โดยแบ่งออกเป็นชั้นปีละ ๓๐ คน ภายใต้
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ซ่ึงมีเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองดังนี้ 
 ๑) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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 ๒) ชุดกิจกรรมการจั ดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) แยกตามชั้นปีที่ ๑ - ๔  ดังนี้ 
 ชุดที่ ๑ : ผู้น าทางวิชาการ เรียงตามชั้นปีที่ ๑ – ๔ ได้แก่ การกล้าแสดงออกการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การเป็นผู้น าทางวิชาการ และการมีเหตุผลด้านวิชาการ 
       ชุดที่ ๒ : ก้าวทันเทคโนโลยีเรียงตามชั้นปีที่  ๑ – ๔  ได้แก่ รู้เท่าทันเทคโนโลยี การ
ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
จริยธรรม 
 ชุดที่ ๓ : ครูดีมีคุณธรรม จริยธรรมเรียงตามชั้นปีที่  ๑ – ๔  ได้แก่ ความรักความ
เมตตา ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์อดทน และการเป็นต้นแบบที่ดี 
 ชุดที่ ๔ : มุ่งม่ันพัฒนาเรียงตามชั้นปีที่  ๑ – ๔  ได้แก่ การพัฒนาตนส าคัญอยู่ที่ใจ 
การพัฒนาตนเริ่มต้นที่ตัวเรา มุ่งม่ันพัฒนาตนเองสู่ความส าเร็จ และครูดีที่ฉันจะเป็น  
 ๓) แบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู  จ านวน ๘๐ ข้อ  จ าแนกตามคุณลักษณะ ๔ 
ด้าน ด้านละ ๒๐ ข้อ 

 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ เพ่ือหาประสิทธิภาพมีขั้นตอน  ในการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑) ผู้สอนอธิบายถึงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ และรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู : การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน (ระดับ
ประถมศึกษา)  
 ๒) ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  
 ๓) ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละชุดกิจกรรม 
 ๔) ผู้สอนและผู้เรียน สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ๕) ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  
 จากนั้นน าข้อมูลที่รวบรวมได้ไปวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ฯ โดยวิธีการหาค่า (E1/ E2)  ใช้เกณฑ์ที่ก าหนด คือ (๘๐/ ๘๐)  รวมทั้งน าข้อจ ากัดที่
ได้ใช้ปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) 

 
๔. ผลการวิจัย 

 จากการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) กับกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน   ในการจัดกิจกรรม 
พบว่า ชุดกิจกรรมทั้ง ๔ ชุดมีประสิทธิภาพ (E1/E2)  ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (๘๐/๘๐) โดยชุดกิจกรรม
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มีค่าเท่ากับ ๘๕.๙๘/๘๒.๕ ชุดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  ๒ มีค่า
เท่ากับ ๘๒.๗๕/๘๒.๐๐ ชุดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  ๓ มีค่าเท่ากับ ๘๒.๑๘/๘๐.๐๐ และชุด
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กิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  ๔ มีค่าเท่ากับ ๙๐.๐๐/๘๓.๒๕ เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพของชุด
ย่อยแล้ว พบว่า มีค่าประสิทธิภาพ    ตามเกณฑ์ทุกชุด ส่วนประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) 
รายชั้นปีนั้น พบว่า ทุกชุดมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๑ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นครู : การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา)   

 
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  E1 E2 

ชุดท่ี ๑ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๑   
          ชุดย่อยที่ ๑ : การกล้าแสดงออก ๘๐.๐๐ ๘๓.๗๐ 
          ชุดย่อยที่ ๒ : รู้เท่าทันเทคโนโลยี ๘๑.๑๕ ๘๓.๗๑ 
          ชุดย่อยที่ ๓ : ความรักความเมตตา ๘๔.๗๕ ๘๐.๕๐ 
          ชุดย่อยที่ ๔ : การพัฒนาตนส าคัญอยู่ที่ใจ ๘๘.๒๑ ๘๔.๐๕ 

 
ตารางท่ี ๑ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นครู : การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) (ต่อ) 
 

ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  E1 E2 

ชุดท่ี ๒ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๒   
          ชุดย่อยที่ ๑ : การยอมรับฟังความคิดเห็น 
                          ของผู้อ่ืน 

๘๖.๕๒ ๘๘.๒๖ 

          ชุดย่อยที่ ๒ : การใช้เทคโนโลยี 
                           อย่างมีวิจารณญาณ 

๘๐.๗๖ ๘๑.๕๒ 

          ชุดย่อยที่ ๓ : ความรับผิดชอบ ๘๓.๓๒ ๘๓.๐๐ 
          ชุดย่อยที่ ๔ : การพัฒนาตนเริ่มต้นที่ตัวเรา ๘๖.๖๕ ๘๐.๔๑ 

ชุดท่ี ๓ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๓   
          ชุดย่อยที่ ๑ : การเป็นผู้น าทางวิชาการ ๘๘.๗๐ ๘๐.๒๔ 
          ชุดย่อยที่ ๒ : การใช้เทคโนโลยีอย่าง  ๘๔.๐๕ ๘๒.๒๙ 
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                           สร้างสรรค์ 
          ชุดย่อยที่ ๓ : ความซ่ือสัตย์อดทน ๘๑.๔๒ ๘๐.๘๐ 
          ชุดย่อยที่ ๔ : มุ่งม่ันพัฒนาตนเอง 
                           สู่ความส าเร็จ 

๙๐.๑๕ ๘๕.๓๒ 

ชุดท่ี ๔ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๔   
          ชุดย่อยที่ ๑ : การมีเหตุผลด้านวิชาการ ๘๙.๑๓ ๘๑.๗๔ 
           ชุดย่อยที่ ๒ : การใช้เทคโนโลยีอย่างมี 
                            จริยธรรม  

๘๓.๖๔ ๘๓.๑๒ 

          ชุดย่อยที่ ๓ : การเป็นต้นแบบที่ดี ๘๒.๒๓ ๘๘.๐๐ 
          ชุดย่อยที่ ๔ : ครูดีที่ฉันจะเป็น ๙๔.๒๐ ๘๕.๗๙ 

 
๕. อภิปรายผล 
 ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู : การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ระดับประถมศึกษา)  ทั้ง ๔ ชุดที่สร้างขึ้นได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ซ่ึงได้จัด
กิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการทบทวนประสบการณ์ของตนเอง การสร้างแนวคิด การคิด
วิเคราะห์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การลงมือปฏิบัติจริง การปรับประยุกต์ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ซ่ึงวิธีเหล่านี้ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ และสามารถน าไปใช้อย่าง
ถูกต้อง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ วิชัย  วงษ์ใหญ่๒ ที่ได้กล่าวไว้ว่า ในการเรียนรู้ควรกระตุ้นให้
ผู้เรียนใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุลจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู 
: การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษา) พบว่า  มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพระดับดีมาก ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะว่า การสร้างชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูนี้ มี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมสาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ตามข้อบังคับ
คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในด้าน มาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานที่ ๑ ความเป็น
ครู  มาตรฐานที่ ๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และมาตรฐานที่ ๑๑ 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ) มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูในศตวรรษที่ ๒๑ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ สุพรทิพย์ 
ธนภัทรโชติวัติ๓ ที่ได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะครูในศตวรรษที่ ๒๑ พบว่า การส่งเสริมคุณลักษณะด้านวิชาการ เป็นบทบาทความ
                                                                 
๒ วิชัย  วงษ์ใหญ่, พลังการเรียนรู้ : ในกระบวนทัศน์ใหม่, (นนทบุรี: เอสอาร์ พร้ินต้ิง, ๒๕๔๒),  หน้า ๑๕ 
๓ สุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัติ, “การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะครูใน
ศตวรรษท่ี ๒๑”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีท่ี ๑๗ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๕๘) : ๓๓–๔๘. 
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รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร  ที่นักศึกษาต้อง
บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรภายใต้กรอบมาตรฐานที่ก าหนด ในส่วนที่เป็นการ
ส่งเสริมคุณลักษณะด้านวิชาชีพ การสร้างจิตส านึก และจิตวิญญาณความเป็นครู ส่วนหนึ่งจะปรากฏ
ในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพครู ทั้งที่ เป็นวิชาชีพครูบังคับและวิชาชีพครูเลือก โดยลักษณะ
กิจกรรมจะจัดเป็น งานที่รับผิดชอบมอบหมายให้ปฏิบัติเพ่ิมเติม หรือเป็นส่ วนหนึ่งของการ
ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น ๆ ที่นักศึกษาต้องเรียนตามหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ 
 
๖.ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าชุดกิจกรรมไปใช้ ผู้ที่น าไปใช้และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องควรต้องค านึงถึง
ข้อจ ากัดในการใช้ดังนี้  

๖.๑  ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ และสถานที่ให้มีความพร้อมล่วงหน้า 
๖.๒  การควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนให้เป็นตามที่ก าหนดไว้ ใน 
        แผนการจัดกิจกรรม 
๖.๓ การวัดและประเมินผลต้องให้ตรงกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
๖.๔ ผู้ใช้ชุดกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนสื่อตามความเหมาะสมกับสถานการณ์แต่ ต้อง 
      ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และคุณลักษณะความเป็นครูที่ ต้องการพัฒนา 
๖.๕  ผู้ใช้ชุดกิจกรรมต้องศึกษารายละเอียดในคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมฯ และ  
       แผนการจัดกิจกรรม สื่อ ใบงาน วิธีการวัดผลและประเมินผลในแต่ละชุด 
       กิจกรรมให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และควรมีการทดลองใช้ก่อนใช้จริง 

  ๖.๖  ผู้ใช้ชุดกิจกรรมควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างมี 
                  ความสุข 
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สภาพและปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

Situations and problems of teaching instructor development of 
nursing colleges under praboromarajchanok institutes 

 
สุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธ์ิ 

ราตรี  เที่ยงจิตต์ 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนา
อาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กลุ่มตัวอย่าง คือ
อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน ๓๑๒ คน ซ่ึงได้มาจากการ
สุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเก่ียวกับสภาพและ
ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนส าหรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันเท่ากับ ๐.๘๒  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสภาพและ
ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนทางการพยาบาล โดยสถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสังเคราะห์สาระ 

ผลการศึกษาพบว่า 
๑. สภาพการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรม

ราชชนก พบว่า ทุกวิทยาลัยพยาบาลมีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากรโดยตรง มี
การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรชัดเจน มีแผนการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน โดย
วิธีการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนร้อยละ ๙๕.๓๕ ใช้วิธีการส่งอาจารย์ไปประชุม/อบรมยัง
สถาบันการศึกษาอ่ืน  และร้อยละ ๙๓.๓๖ วิทยาลัยฯจัดประชุม/อบรมเอง 

๒. ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =๓.๓๐ ) เม่ือพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ด้ าน
แผนพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน และด้านกระบวนการพัฒนาอาจารย์ ด้านการสอน มีปัญหาใน
ระดับมาก  ( x =๓.๕๐, x =๓.๕๐) ส่วนด้านนโยบายการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน  ด้านการ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาอาจารย์และด้านตัวอาจารย์ผู้สอนมีปัญหาในระดับปานกลาง ( x = 
๓.๒๑, ๓.๑๔, และ ๓.๑๕ ตามล าดับ) 
ค าส าคัญ: การพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน, วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก, 
สภาพและปัญหา 

                                                                 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  จังหวัดนครสวรรค์ 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  จังหวัดนครสวรรค์ 
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Abstract 
This descriptive research aimed to examine the situations and problems of 

teaching instructor development for nursing colleges under  Praboromarajchanok 
Institues. The cluster random samplings were introduced to select 3 1 2  nursing 
instructors working in nursing colleges under Praboromarajchanok Institues. Data 
were conducted by questionnaire developed by researcher team comprising 3 
parts: introductory data, situations of instructor development and problems of 
instructor development. Cronbach’s alpha was 0.82. Data  
were analyzed by Frequency, percentile, mean, standard deviation, and content 
analysis. 
The Results of the study showed that:  

1.For the situations of teaching instructor development  for nursing colleges  
under  Praboromarajchanok Institues, every college had unit and personnel 
responsibilities, clear objectives of instructor development, and plan of teaching 
instructor development. There were 9 5 .3 5  percent of developing teaching 
instructors sending the instructors to training sessions in other institution, whereas 
93.36 percent training in their own institutions.  

2. Problems of teaching instructor development were at moderate levels ( x
=3.30 ). Plan and the process of teaching instructor development were at high levels 
( x =3 .50, x =3 .50 ).Policy of teaching instructor development, Follow and evaluation 
of teaching instructor development, and instructors were at moderate levels ( x
=3.21, 3.14, and 3.15  respectively).  
Keywords: teaching instructor development; nursing colleges under 
Praboromarajchanok Institues; situations and problem 
 
๑. บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หมวด ๗ มาตรา ๕๒ ระบุให้สถาบันการศึกษาส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการพัฒนาครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง การ
พัฒนาอาจารย์จึงเป็นภาระหน้าที่ส า คัญของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงต้องมีภาวะผู้น าและมี
วิสัยทัศน์ในการวางแผนการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบและด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ประกอบกับปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีข่าวสาร และการสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การเรียนการสอน ให้ทันกับโลกปัจจุบัน
และอนาคต สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ



33วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน1 เป็นความจ าเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาต้องเร่งพัฒนาอาจารย์
ด้านการสอน  โดยผู้สอนต้องท าความเข้าใจเก่ียวกับการสอนของตนเองให้มากขึ้น และปรับปรุง
คุณภาพการสอนของตนเองให้มากยิ่งขึ้น การที่อาจารย์จะปฏิบัติภารกิจด้านการสอนได้ดีมีคุณภาพ 
จ าเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกับเนื้อหาวิชาที่สอน  วิธีการสอนในสาระวิชาเฉพาะ ความรู้ เก่ียวกับวิธี
สอนทั่วไป ความรู้ เก่ียวกับผู้เรียน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 2 ดังนั้นการพัฒนาอาจารย์จะช่วยให้
อาจารย์มีความต่ืนตัวและปรับปรุงการสอนของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 อย่างไรก็ตามการที่จะพัฒนาอาจารย์ได้อย่างดีมีคุณภาพจ าเป็นต้องมีการส ารวจสภาพและ
ปัญหาของการพัฒนาอาจารย์ก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้าง จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง ซ่ึง
จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบสามารถวางแผนการพัฒนาอาจารย์ได้สอดคล้องกับสภาพและปัญหาอย่าง
แท้จริง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง เห็นความจ าเป็นของการ ศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้าน
การสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนก 
 ๒. เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  research) โดยศึกษาสภาพการ

พัฒนาอาจารย์ด้านการสอนในปัจจุบัน และความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการ
สอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ผู้วิจัยก าหนดรายละเอียดของวิธี
การศึกษาไว้ดังนี้ 
 ๑) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ อาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนกทั้ง ๓๐ แห่ง จ านวน ๑,๔๑๘ คน  

กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
จ านวน ๓๑๒ คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) คือแบ่งประชากร
ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขตามเครือข่ายภูมิภาค แล้วท า
การสุ่มจ านวนวิทยาลัยพยาบาลในแต่ละเครือข่ายมาร้อยละ ๕๐ ประกอบด้วย วิทยาลัยเครือข่าย
ภาคกลางจ านวน ๖ แห่ง วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ จ านวน ๓ แห่ง วิทยาลัยพยาบาล

                                                                 
       1 ไพฑูรย์ สินลารัตน์, “การพัฒนาอาจารย์” ใน อาจารย์มืออาชีพ: แนวคิดเคร่ืองมือและการพัฒนา, 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย, ๒๕๕๐), หน้า ๔๒- ๔๗.   
       2 Eggen, P. and Kauchak, E. “Education Psychology: Window on Classrooms” (๕th ed.). 
New Jersey: Prentice-Hall, ๒๐๐๑. 
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เครือข่ายภาคใต้ จ านวน  ๓ แห่ง และวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน  
๓ แห่ง  รวมจ านวนวิทยาลัยพยาบาลที่สุ่มได้จ านวนทั้งสิ้น ๑๕ แห่ง 

๒) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งเป็น ๓ 

ตอนดังนี้  
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ชื่อวิทยาลัยที่สังกัด อายุ เพศ วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งทางการบริหาร ประสบการณ์การสอน  
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการพัฒนาอาจารย์ด้านกา รสอนของ

วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด
แบบให้เลือกตอบมี ไม่มี และบางข้อค าถามให้ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ ประกอบด้วย โครงสร้าง
องค์กรด้านการพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร การด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน วิธีการพัฒนาด้านการสอนทางการพยาบาลที่ได้รับในรอบ ๑ ปีที่
ผ่านมา 

ตอนที่ ๓ ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
ค าถามปลายปิด ข้อความในค าถามมีทั้งบวกและลบ แต่ละข้อมีค าตอบให้เลือกเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า ๕ ระดับ คือ ปัญหาระดับน้อยที่ สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด  เป็นข้อ
ค าถามเก่ียวกับปัญหาด้านนโยบายการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน  ด้านแผนพัฒนาอาจารย์ด้าน
การสอน  ด้านกระบวนการพัฒนาอาจารย์ ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนาอาจารย์ และด้าน
ตัวอาจารย์ผู้สอน และข้อค าถามปลายเปิดเก่ียวกับปัญหาการพัฒนาอาจารย์ทั้ง ๕ ด้าน โดยแปลผล
คะแนนดังนี้ 

๑.๐๐–๑.๔๙ ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ระดับน้อยที่สุด 
๑.๕๐–๒.๔๙ ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ระดับน้อย 
๒.๕๐–๓.๔๙ ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ระดับปานกลาง 
๓.๕๐–๔.๔๙ ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ระดับมาก 
๔.๕๐–๕.๐๐ ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ระดับมากที่สุด 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  การหาความตรงตามเนื้อหา ผู้วิจัยน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีความ
เชี่ยวชาญอาจารย์ จ านวน ๕ ท่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแล้วน ามาหาค่า IOC ถ้าข้อค าถาม
ใดมีค่าดัชนี ≥ ๐.๕ จะใช้เป็นตัวแทนของประเด็นค าถามนั้น แต่ถ้าข้อค าถามใดมีค่าดัชนี < ๐.๕ ข้อ
ค าถามนั้นจะถูกตัดออก 
  การหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยน าไปทดลองใช้    แล้วน ามาทดสอบ
ด้วยแอลฟาครอนบาค ได้ค่าความเชื่อม่ันที่ระดับ .๘๒ 
 ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง โดยชี้แจงกับกลุ่มตัวอย่างว่า ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะเก็บ
เป็นความลับ การน า เสนอข้อมูลจะน าเสนอในรูปแบบผลรวม ผลการศึกษาจะน าเสนอผู้บริหารเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาอาจารย์ด้านสอนของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกต่อไป 
 ๓) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทางจากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่เป็นแหล่งข้อมูลทางไปรษณีย์โดยผ่านหัวหน้างานวิจัยของ
แต่ละวิทยาลัยให้ช่วยแจกและรวบรวมแบบสอบถามส่งคืนผู้วิจัย   
 ๔) การวิเคราะห์ข้อมูล 

๑.ข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติความ ถี่ และค่าร้อยละ 
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 ๒. ข้อมูลสภาพการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติความถี่ และค่าร้อยละ 
 ๓. ข้อมูลปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก วิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสังเคราะห์สาระ 

๔. ผลการวิจัย 
(๑) ข้อมูลทั่วไป พบว่า  กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๙๓.๖๘ มีอายุระหว่าง 

๓๐-๓๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๒ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอน ๑๑-๑๕ ปี คิดเป็นร้อยละ 
๓๐.๒๓ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๒ และส่วนใหญ่ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งหัวหน้างานคิดเป็นร้อยละ  ๒๑.๙๓ (ตารางที่ ๑) 
 
ตารางท่ี ๑ จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (n = ๓๐๑ คน) 

รายการ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
 ๑๙ 
๒๘๒ 

 
 ๖.๓๑ 
๙๓.๖๘ 

อายุ 
        ๒๐-๒๙ ปี 
        ๓๐-๓๙ ปี 
        ๔๐-๔๙ ปี 
        ๕๐-๕๙ ป ี

 
๓๖ 
๑๐๙ 
๑๐๗ 
 ๔๙ 

 
๑๑.๙๖ 
๓๖.๒๒ 
๓๕.๕๕ 
๑๖.๒๘ 

ประสบการณ์ด้านการสอน 
        ๑ - ๕    ปี 
        ๖ - ๑๐  ปี 
        ๑๑- ๑๕ ปี 
        ๑๖- ๒๐ ปี 
        ๒๑- ๒๕ ป ี

 
๓๖ 
๔๖ 
๙๑ 
๘๔ 
๓๗ 

 
๑๑.๙๖ 
๑๕.๒๘ 
๓๐.๒๓ 
๒๗.๙๑ 
๑๒.๒๙ 

ประสบการณ์ด้านการสอน (ต่อ) 
        ๒๖- ๓๐ ปี 
        ๓๐ ปีขึ้นไป 
วุฒิการศึกษา  
          ปริญญาตรี 
          ปริญญาโท 
          ปริญญาเอก 
ต าแหน่งท่ีปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
         ผู้อ านวยการ 
         รองผู้อ านวยการฝ่าย 
         หัวหน้างาน 
         หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา 
         อาจารย์ระดับปฏิบัติ 

 
๕ 
๒ 
 

๔๖ 
๒๒๔ 
๓๑ 
 
๓ 

๒๗ 
๖๖ 
๒๗ 
๑๗๘ 

 
๑.๖๖ 
 ๐.๖๖ 

 
๑๕.๒๘ 
๗๔.๔๒ 
๑๐.๓๒ 

 
๑.๐๐ 
 ๘.๙๗ 
๒๑.๙๓ 
  ๘.๙๗ 
๕๙.๑๔ 



ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑36

 (๒) การศึกษาสภาพการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาล พบว่า ทุก
วิทยาลัยพยาบาลฯ มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากรโดยตรง มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน โดยร้อยละ ๑๐๐  มีแผนการพัฒนาอาจารย์ด้านการ
สอน ร้อยละ ๙๕.๓๕ ใช้วิธี การพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนโดยส่งอาจารย์ไปประชุม/อบรมยัง
สถาบันการศึกษาอ่ืน รองลงมาวิทยาลัยฯจัดประชุม/อบรมเอง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๖ (ตารางที่ ๒) 

ตารางท่ี ๒ สภาพการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก  

รายการ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

หน่วยงานรับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากรโดยตรง 
         มี 
        ไม่มี/ไม่ระบุ 
การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรไว้ชัดเจน 
         มี 
        ไม่มี 

 
๒๙๙ 

 
 

๒๗๕ 
๒๖ 

 
๙๙.๓๔ 

 
 
๙๑.๓๖ 
๘.๖๓ 

มีแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนไว้ชัดเจน 
         มี 
         ไม่มี 
วิธีการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน 
        - ส่งอาจารย์ไปรับการประชุม/อบรมยังสถาบันการศึกษาอ่ืน 
        - จัดการอบรม/ประชุมโดยวิทยาลัยของท่านเอง 
        - สนับสนุนการท าวิจัยด้านการสอน 
        - ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในประเทศ 
        - เรียนรู้ด้วยตนเองแต่วิทยาลัยสนับสนุนอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี 
        - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 
        - ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนต่างประเทศ 
        - นิเทศการสอนเพ่ือให้ข้อชี้แนะโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
๒๓๙ 
๖๒ 
 

๒๘๗ 
๒๘๑ 
๒๕๑ 
๒๐๒ 
๑๘๔ 
๑๖๗ 
๑๓๙ 
๘๔ 

 
๗๙.๔๐ 
๒๐.๖๐ 

 
๙๕.๓๕ 
๙๓.๓๖ 
๘๓.๓๙ 
๖๗.๑๑ 
๖๑.๑๓ 
๕๕.๔๘ 
๔๖.๑๘ 
๒๗.๙๑ 

 
 
ปีงบประมาณที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างได้รับการพัฒนาด้านการสอนด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. การประชุม/สัมมนา คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๗ โดยเป็นการประชุม/สัมมนาเก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอนในคลินิกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๓ รองลงมาคือการวัดและประเมินผล
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๕ 

๒. การอบรมระยะสั้น (๒-๔ เดือน) คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๑ 
           ๓. การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๔ 
 ๔. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง คิดเป็ นร้อยละ ๙๓.๐๒  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้วิธี
การศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๕ ส่วนวิธีการที่กลุ่มตัวอย่างใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองน้อยที่สุดคือ การอ่านผลงานวิจัย และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๒ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างมีภาระงานมาก ต้อง
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ปฏิบัติงานหลายภารกิจ ไม่มีเวลาเพียงพอส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรืออ่านผลงานวิจัย แต่
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตนั้นอาจารย์สามารถศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลาและทุก
สถานที่ (ตารางที่ ๓) 

ตารางท่ี ๓ วิธีการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนในปีงบประมาณที่ผ่านมา(n = ๓๐๑ คน) 
รายการ จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

การประชุม/สัมมนา 
        - การจัดการเรียนการสอนในคลินิก 
        - การวัดและประเมินผลการศึกษา 
        - การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
        - การวิจัยในชั้นเรียน 
        - ผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน 
        - ไม่ระบุ 

๑๗๖ 
๖๐ 
๔๘ 
๔๒ 
๑๐ 
๗ 
๙ 

๕๘.๔๗ 
๑.๙๓๓ 
๑๕.๙๕ 
๑๓.๙๕ 
๓.๓๒ 
๒.๓๓ 
๒.๙๙ 

การอบรมระยะส้ัน (๒-๔ เดือน) 
การศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน 
       - ในประเทศ 
       - ต่างประเทศ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาการสอน 
       - การศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต 
       - การอ่านเอกสาร ต ารา 
       - การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       - การอ่านผลงานวิจัย 
       - การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

๒๒ 
๒๓ 
๘ 

๑๕ 
๒๘๐ 
๑๓๕ 
๑๒๗ 
๑๔ 
๒ 
๒ 

๗.๓๑ 
๗.๖๔ 
๒.๖๖ 
๔.๙๘ 

๙๓.๐๒ 
๔๔.๘๕ 
๔๒.๑๙ 
๔.๖๕ 
๐.๖๖ 
๐.๖๖ 

 ปีงบประมาณที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมประชุม/อบรมเก่ียวกับการสอนทางการ
พยาบาลดังนี้ (ตารางที่ ๔) 

๑. การประชุม/อบรมที่จัดโดยวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๗ ส่วนใหญ่เป็นการจัด
ประชุมเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๗ รองลงมาคือ การจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๖ 

๒. การประชุม/อบรมที่จัดโดยวิทยาลัยเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๒ ส่วนใหญ่เป็นการ
ประชุม/อบรมเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๙  
 ๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๒ ส่วนใหญ่เป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการเรียนการสอนภาคทฤษฎี คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๖ 

๔. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยาลัยมีจ านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๓ ส่วน
ใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในคลินิก คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๕ 

ตารางท่ี ๔ การเข้าร่วมประชุม/อบรมเก่ียวกับการสอนในปีงบประมาณที่ผ่านมา (n = ๓๐๑ คน) 
รายการ จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 
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การประชุม/อบรมท่ีจัดโดยวิทยาลัย 
        - การวัดและประเมินผลการศึกษา 
        - การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
        - การจัดการเรียนการสอนในคลินิก 
        - ผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน 
        - การวิจัยในชั้นเรียน 
        - การประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๕๑ 
๕๘ 
๓๖ 
๒๒ 
๓ 
๑ 

๓๑ 

๕๐.๑๗ 
๑๙.๒๗ 

๑๑ 
๙๖ 

๗.๓๑ 
๐.๓๓ 

๑๐.๓๐ 
การประชุม/อบรมท่ีจัดโดยวิทยาลัยเครือข่าย 
        - การวัดและประเมินผลการศึกษา 
        - การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
        - การจัดการเรียนการสอนในคลินิก 
        - ผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน 
        - การวิจัยในชั้นเรียน 
        - การประกันคุณภาพการศึกษา 
        - ไม่ระบุ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในวิทยาลัย 
        - การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
        - การจัดการเรียนการสอนในคลินิก 
        - การวัดและประเมินผลการศึกษา 
        - ไม่ระบุ 

๔๑ 
๑๒ 
๑๒ 
๗ 
๔ 
๑ 
๓ 
๕ 

๗๒ 
๓๖ 
๑๖ 
๕ 

๑๕ 

๑๓.๖๒ 
๓.๙๙ 
๓.๙๙ 
๒.๓๓ 
๐.๓๓ 
๐.๓๓ 
๐.๙๙ 
๑.๖๖ 

๒๓.๙๒ 
๑๑.๙๖ 
๕.๓๒ 
๑.๖๖ 
๔.๙๘ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างวิทยาลัย 
        - การจัดการเรียนการสอนในคลินิก 
        - การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
        - การวัดและประเมินผลการศึกษา 

๓๒ 
๑๗ 
๑๑ 
๔ 

๑๐.๖๓ 
๕.๖๕ 
๓.๖๕ 
๑.๓๓ 

(๓) การศึกษาปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก พบว่า ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =๓.๓๐ S.D. = .๕๑) เม่ือพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านแผนพัฒนาอาจารย์ และกระบวนการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนมีปัญหาในระดับ
มาก  ( x =๓.๕๐ S.D.=.๘๐, x =๓.๕๐ S.D.=.๖๗ ตามล าดับ) ด้านนโยบายการพัฒนาอาจารย์ด้าน
การสอน ด้านติดตามประเมิน ผลการพัฒนาอาจารย์ และด้านตัวอาจารย์ มีปัญหา ในระดับปาน
กลาง ( x =๓.๒๑ S.D.=.๖๒, x =๓.๑๔ S.D.=.๘๙, x =๓.๑๕ S.D.=.๔๗)  (ตารางที่ ๕) 

 
ตารางท่ี ๕ ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน 
              พระบรมราชชนกรายด้านและโดยรวม 

ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ Mean S.D. ระดับปัญหา 
     ด้านนโยบายการพัฒนาอาจารย์ด้านการ
สอน 
     ด้านแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน 
     ด้านกระบวนการพัฒนาอาจารย์ด้านการ
สอน 
     ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนา

๓.๒๑ 
๓.๕๐ 
๓.๕๐ 
๓.๑๔ 
๓.๑๕ 

.๖๒ 

.๘๐ 

.๖๗ 

.๘๙ 

.๔๗ 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
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อาจารย์ 
     ด้านอาจารย์ผู้สอน 

ปัญหาการพัฒนาอาจารย์โดยรวม ๓.๓๐ .๕๑ ปานกลาง 
 
ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน 
 จากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนพบปัญหา
ดังนี้ 

๑. ด้านแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนมีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =๓.๕๐ 
S.D.=.๘๐) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนที่เป็นปัญหาอยู่ในระดับ
มากคือ มีการประเมินความต้องการของอาจารย์ เก่ียวกับการพัฒนาอาจารย์ ด้านการสอน 
แผนพัฒนาด้านการสอนของอาจารย์มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการสอนแผนพัฒนา
อาจารย์ด้านการสอนครอบคลุมอาจารย์ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติ แผนพัฒนาอาจารย์ด้าน
การสอนเหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัย มีการท าแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนไว้ชัดเจน  

๒. ด้านกระบวนการพัฒนาอาจารย์ ด้านการสอนมีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =
๓.๕๐ S.D.=.๖๗) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า กระบวนการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนที่ยังมี
ปัญหาอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับคือ การพัฒนาอาจารย์เก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน  
กระบวนการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเน้นการให้ความรู้มากกว่าการฝึกทักษะ กิจกรรมการ
พัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเป็นกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงในบางเรื่อง  กระบวนการพัฒนาอาจารย์
ด้านการสอนสอดคล้องกับการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล  และกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ด้านการ
สอนเอ้ืออ านวยให้อาจารย์เกิดการเรียนรู้ 
 ๓. ด้านนโยบายการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนมีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x
=๓.๒๑ S.D.=.๖๒) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า  นโยบายการพัฒนาอาจารย์ที่ มีปัญหาอยู่ใน
ระดับมากเรียงตามล าดับ คือ วิทยาลัยมีอิสระในการก าหนดนโยบายการพัฒนาอาจารย์ด้านการ
สอน การมีนโยบายการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน  นโยบายการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน
ครอบคลุมอาจารย์ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติ  มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการพัฒนาอาจารย์
ด้านการสอนโดยเฉพาะ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเพียงพอ 
และมีแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนชัดเจน 
 ๔. ด้านอาจารย์ผู้สอนพบปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๕ โดย
ปัญหาด้านอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับคือ ภาระงานสอนของอาจารย์มีมากเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาตนเองด้านการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔ ภาระงานด้านอ่ืน ๆ ของอาจารย์
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๙ อาจารย์มีการประเมินการ
สอนของตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๙ 

๕)  ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนาอาจารย์  พบว่า  มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง   ( x =๓.๑๔ S.D.=.๘๙) ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ การติดตามการน าความรู้ที่ได้รับจาก
การพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการสอน  และการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
อาจารย์ด้านการสอนอย่างต่อเนื่อง  

๕. การอภิปรายผล 
๑. สภาพการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระ

บรมราชชนก ผลการศึกษาพบว่า ทุกวิทยาลัยมีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบการพัฒนาอาจารย์
โดยตรง แสดงให้เห็นว่า วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
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อาจารย์ จึงมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ท าให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าแต่ละวิทยาลัยมีการก าหนดวัตถุประสงค์และแผนพัฒนา
อาจารย์ด้านการสอนที่ชัดเจน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหน่วยงานพัฒนาบุคลากรถือเป็นหน่วยงานที่อยู่
ในโครงสร้างของวิทยาลัย จ าเป็นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และจัดท าแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีเป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับปานกลาง
นั้น แสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาอาจารย์ที่วางไว้ไม่น าไปสู่การปฏิบัติ ทั้งหมด หรืออาจเกิดจากการ
ก ากับติดตามประเมินผลการพัฒนาอาจารย์ยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง1  และจากรายงานการ
ติดตามการพัฒนาอาจารย์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติพบว่า การพัฒนาอาจารย์
ของสถาบันการศึกษายังไม่เป็นระบบ ขาดการติดตามและประเมินผล2  ผลการวิจัยยังพบว่า วิธีการ
พัฒนาอาจารย์ด้านการสอน ส่วนใหญ่เป็นการจัดประชุม/อบรมโดยวิทยาลัยด าเนินการเองและส่ง
อาจารย์ไปประชุม/อบรมยังสถาบันการศึกษาอ่ืน ส่วนวิธีการที่อาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านการสอน
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา คือการประชุม/สัมมนา ซ่ึงการพัฒนาอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีทั้งส่วนที่ด าเนินการโดยสถาบันพระบรมราชชนกคือ การให้ทุนไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท  เอก และการศึกษาดูงานต่างประเทศตามมติของคณะรัฐมนตรี  
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอาจารย์ที่ด าเนินการโดยวิทยาลัย ซ่ึงเป็นการจัดประชุมโดยวิทยาลัยและ
ส่งอาจารย์ไปประชุมยังสถาบันการศึกษาอ่ืน ซ่ึงอาจารย์ต้องเดินทางไปประชุม/อบรมด้วยตนเอง 
แต่เนื่องจากอาจารย์มีภาระงานสอนและภาระงานอ่ืน ๆ มากต้องปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาเช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาทั่วไป  โดยปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน 
คือ อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาเตรียมการสอน เนื่องจากมีภาระงานหลายอย่าง จึงท าให้อาจารย์ไม่มี
เวลาส าหรับการอบรม/ประชุมเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการเรียนการสอน3 
 ผลการศึกษายังพบว่า วิธีการที่อาจารย์ใช้ในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอนมาก
ที่สุดคือ การศึกษาค้นคว้าด้วยการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตทั้งนี้อาจเนื่องจาก อินเทอร์เน็ตเป็น
ห้องสมุดขนาดใหญ่ที่สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหา ข้อมูลต่าง ๆ ได้ทั่วโลก สามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ตลอดเวลาที่ ต้องกา รและมีโอกาส และเลือกเนื้อหาได้ตามความต้องการ ดังนั้ น
อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและช่องทางที่สะดวกที่สุดส าหรับอาจารย์  

๒. ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๐โดยปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้าน
กา รสอนที่ สู งมาก เป็น ล าดับ  ๑  คือ  ปัญหา ด้า นแผน พัฒนาอาจ ารย์ด้ า นกา รสอน  และ
กระบวนการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน เนื่องมาจากแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน และ
กระบวนการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาจารย์ทุกคน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอาจารย์ระดับปฏิบัติที่มีประสบการณ์การสอนอยู่ในช่วง ๕-๑๐ ปีจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบ
โดยตรง ดังนั้นอาจารย์ในกลุ่มนี้จึงให้ความส าคัญและมองเห็นได้ชัดเจนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ในขณะที่
ปัญหาด้านนโยบายการพัฒนาอาจารย์ยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวอาจารย์ระดับปฏิบัติแต่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผู้บริหารระดับรองผู้อ านวยการหรือระดับหัวหน้างาน ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้กลุ่ม
ตัวอย่ างระดับหั วหน้ างาน มีน้ อยกว่าอาจารย์ระดับปฏิบั ติ  จึงท าให้ปัญหาด้านแผนและ

                                                                 
    1 จามรกุล  เหล่าเกียรติกุล. การพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  [ออนไลน์].แหล่งท่ีมา: 
http://ora.chandra.ac.th/[ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙]. 
   2 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส านักงาน. “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒”.  
(กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิกจ ากัด), ๒๕๔๒.   
   3 กัญญนันทน์  ยุกต์แผน. “รูปแบบการพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย” วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม), ๒๕๕๓.   
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กระบวนการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนมากกว่าปัญหาด้านนโยบายการพัฒนาอาจารย์ด้านการ
สอน  และเม่ือพิจารณาตามล าดับความส าคัญของแต่ละปัญหา พบว่า 

๒.๑ ปัญหาด้านแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนที่พบมากที่สุดคือ การประเมิน
ความต้องการของอาจารย์เก่ียวกับการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน    และปัญหาแผนพัฒนา
อาจารย์ด้านการสอน ของอาจารย์มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการสอน ซ่ึงการประเมิน
ความต้องการการพัฒนาของอาจารย์จึงมีความส าคัญยิ่ง เพราะท าให้มองเห็นปัญหาและความ
ต้องการของอาจารย์ที่แท้จริง  สามารถน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของอาจารย์1 ส่วนแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนที่ยังเป็นปัญหาในระดับมากอาจเนื่องมาจาก
วิทยาลัยไม่มีการประเมินความต้องการการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน จากการศึกษาศึกษารูปแบบ
การพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย พบว่า การพัฒนาอาจารย์นั้นผู้บริหารต้องให้
ความส าคัญโดยต้องก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จัดรูปแบบการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความสนใจในวิชาชีพของอาจารย์โดยรวม และมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง๕  

๒.๒ ปัญหาด้านกระบวนการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน ปัญหาที่พบในระดับมาก 
คือ กระบวนการพัฒนาอาจารย์เก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ รองลงมาคือ
กระบวนการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเน้นการให้ความรู้มากกว่าการฝึกทักษะแสดงให้เห็นว่า
อาจารย์ของวิทยาลัยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับกระบวนการพัฒนาอาจารย์เก่ียวกับเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเนื่องจากภารกิจด้านการสอนเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญ ซ่ึงตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาระบุให้อาจารย์ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นเพ่ือให้กระบวนการพัฒนาอาจารย์มีประสิทธิภาพ กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ควร
เน้นให้ความรู้เก่ียวกับเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ที่มีการสอดแทรกแนวคิดพ้ืนฐานและปรัชญา
ของเทคนิคการสอนแต่ละแบบ และมีการทดลองฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดเกิดการเรียนรู้  และมีทักษะ
ด้านการสอนได้มากที่สุด  

๒.๓ ปัญหาด้านนโยบายการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนมีปัญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง  อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า นโยบายการพัฒนาอาจ ารย์ด้านการสอน เป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารที่จ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทาง
วิชาการ เพ่ือให้อาจารย์สามารถปฏิบัติภารกิจในด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องเพ่ือ ความก้าวหน้าทั้งต่อตัว
อาจารย์ ต่อสถาบัน ต่อสังคม สามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศได้  

๖. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
๑. จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนที่พบในระดับมากคือ 

๑) ด้านแผนพัฒนาอาจารย์ ที่พบว่าเป็นเป็นปัญหามากที่สุดคือ การประเมินความต้องการการ
พัฒนาอาจารย์ด้านการสอน และปัญหาด้านแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนที่ไม่สัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานด้านการสอน ๒) ด้านกระบวนการพัฒนาอาจารย์ สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ การพัฒนา
อาจ ารย์เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และงานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนา
บุคลากรของวิทยาลัย ควรมีการประเมินความต้องการการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนทุกครั้งเพ่ือ

                                                                 
      1 Stufflebeam, D.L. “The methodology of metaevaluation as reflected in metaevaluation by 
the Western Michigan University Evaluation Center”. Journal  of Personnel Evaluation in 
Education, ๑๔(๑): ๙๕-๑๒๕ 
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น าผลการประเมินความต้องการมาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว ส่วน
กระบวนการพัฒนาอาจารย์ควรเน้นที่ผลลัพธ์การเรียนรู้มากกว่าเน้นที่กิจกรรมการประชุม/อบรม 
 ๒. จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้ที่อาจารย์ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุดคือ ทักษะการ
กระตุ้น ให้ ผู้ เรียนคิดหาวิธีก ารแก้ไขปัญหา ซ่ึงทักษะการคิดแก้ไขปัญหาหรือทักษะการคิด
วิจารณญาณเป็นทักษะที่จ า เป็นส าหรับวิชาชีพพยาบาล ดังนั้นผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรต้อง
ด าเนินการพัฒนาอาจารย์ โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ของวิทยาลัยพยาบาล ให้ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะการคิดวิจารณญาณเพ่ือที่จะน าไปสอนนักศึกษาพยาบาลให้มีกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบต่อไป 
 ๓. จากผลการวิจัยพบว่า อาจารย์พยาบาลมีภาระงานสอนและภาระงานอ่ืน ๆ มากเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาตนเองด้านการสอน ดังนั้นผู้อ านวยการวิทยาลัยควรมีการพิจารณาการ
จัดสรรภาระงานด้านการสอนและภาระงานด้านอ่ืน ๆ ของอาจารย์ให้มีเวลาเพียงพอที่จะเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
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แรงงานทางอารมณ์ของครูพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วย  
Emotional Lab our among Nurse Lecturers in Teaching on Wards 

 
มธุรดา ม่วงมัน 

สุภาเพ็ญ,ปาณะวัฒนพิสุทธ์ิ 
ธีริศา สินาคม 

 
บทคัดย่อ 

 แรงงานทางอารมณ์เป็นหนึ่งในข้อก าหนดของการท างานที่บุคคลจะต้องแสดงอารมณ์ที่
เหมาะสมต่อผู้ อ่ืน ครูพยาบาลต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านความรู้และความช านาญ 
รวมทั้งความแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ เพ่ือให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
บนหอผู้ป่วยได้ทุกเวลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงงานทางอารมณ์ และวิธีการจัดการทางอารมณ์
ของครูพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วย โดยมีวิธีการศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้
ทฤษฎีชาติพันธุ์วิธีวิทยา ซ่ึงเป็นวิธีการท าความเข้าใจกระบวนการให้ความหมายของแต่ละบุคคลใน
ชีวิตประจ าวัน การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นครูพยาบาลจ านวน ๑๒ คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแบบก่ึง
โครงสร้างโดยการวิเคราะห์แก่นสาระ ซ่ึงมีผลการศึกษาพบว่า แรงงานทางอารมณ์ของครูพยาบาล
สามารถจ าแนกออกเป็น ๒ แก่นสาระ คือ แรงงานทางอารมณ์ผสมผสานไปกับการสอนบนหอผู้ป่วย 
และแรงงานทางอารมณ์มีส่วนสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา จึงสรุปว่า แรงงานทางอารมณ์
กลายเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนฐานการเรียนรู้ตามสภาพจริงบนหอผู้ป่วย และเป็นการเรียนรู้ที่กระตุ้น
การสะท้อนคิดในด้านการเผชิญปัญหาทางอารมณ์ การวิจัยนี้เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจด้าน
การจัดการทางอารมณ์ และเป็นมุมมองใหม่ส าหรับครูพยาบาลในอันที่จะเข้าใจแนวคิดแรงงานทาง
อารมณ์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วยส าหรับนักศึกษา
พยาบาล น าไปสู่การเรียนรู้ที่มีความหมายและการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลต่อไป 
ค าส าคัญ: ครูพยาบาล; ทฤษฎีชาติพันธุ์วิธีวิทยา; แรงงานทางอารมณ์; หอผู้ป่วย  
 

Abstract 
 Emotional labor is one of work requirements which a person has to show 

appropriate emotions to others. Nurse Lecturers need to prepare knowledge and 
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expertise including both physical and mental strength in order to face with 
situational difficulties that may occur on the ward at any time. 

Objectives: To explore the nature of emotional labour, emotional 
management methods of nurse lecturers while teaching on wards Methodology: 
The qualitative study used ethnomethodological approach which facilitated the 
understanding of the sense-making processes in everyday routines. Data collection 
was semi-structured interviews gathered from 12 nurse lecturers. Data were 
analysed by a thematic analysis approach. Results: Two themes emerged as 
emotional labour was interwoven while nurse lecturers taught nursing students in 
the wards, and emotional labour enhanced the learning skills of the 
students.Conclusion: Emotional labour becomes one of the bases for authentic 
learning and emerges as reflective learning to deal with emotional problems in a 
given situation. The findings illustrated a deeper understanding of lecturers’ 
perspectives of emotional management and showed a new concept of emotional 
labour in nurse education. This will be beneficial to nurse lecturers to take into 
account when organizing clinical practice in a clinical education ward. In addition, 
understanding emotional labour contributes to meaningful learning and nursing 
professional development. 
Keywords: Nurse Lecturers, Ethnomethodology, Emotional lab our, Clinical  
                Education ward  
 
๑.บทน า 
            ครูพยาบาลนับว่าเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมด้านความรู้ความสามารถ 
รวมทั้งต้องเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งทางด้านความรู้ความสามารถในเชิงวิชาชีพ การปฏิบัติการพยาบาล 
ทัศนคติต่อวิชาชีพ ศาสตร์และศิลปะในการสอน ที่ ต้องหลอมรวมทั้งด้านความรู้ความสามารถ 
ทักษะ วิธีการ และการแสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึกในขณะสอน  (อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, 
๒๕๕๓) ครูพยาบาลนอกจากเป็นผู้ที่นิเทศและฝึกทักษะการพยาบาลให้กับนักศึกษาพยาบาล โดยใช้
แรงงานทางสติปัญญา แรงงานด้านร่างกายในการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วยแล้ว ยังใช้แรงงานทาง
อารมณ์ เพ่ือที่จะท าให้งานส าเร็จตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ( Smith & Gray, ๒๐๐๑) 
แรงงานทางอารมณ์ถือเป็นส่วนหนึ่งในบทบาทส าคัญของบุคลากรทางสาธารณสุข (Mann, ๒๐๐๕: 
๓๐๕) มีรายงานวิจัยมากมายพบว่า การเหนื่อยหน่ายการท างาน ความเครียด ความเหนื่อยล้าทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ  มีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กับการจัดการทางอารมณ์ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
(Chang & Chiu ๒๐๐๙; Rantanen et al. ๒๐๑๑; Sliter et al. ๒๐๑๐) ดังนั้นสามารถกล่าวได้
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ว่า บุ คคลที่ มีการจั ดการทางอารมณ์ที่ ดีจ ะส่งผลท าให้ สามารถการท า งา นต่างๆ ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (Philipp & Schüpbach, ๒๐๑๐)  
 แรงงานทางอารมณ์ (Emotional labour) เป็นวิธีการจัดการทางอารมณ์ประเภทหนึ่งที่
เก่ียวข้องกับปฏิบัติหน้าที่ และถือเป็นข้อก าหนดของการท างานที่บุคคลจะต้องแสดงอารมณ์ที่
เหมาะสมต่อลูกค้าหรือผู้อ่ืน โดยการเกิดกระบวนการภายในจิตใจที่บุคคลพยายามระงับอารมณ์ที่ไม่
พึงปร ะสง ค์ (suppression) และสร้ างจิ นตนาการถึ งความรู้สึ กที่ ต้ องการขึ้น ภาย ในจิ ต ใจ 
(evocation) เพ่ือแสดงอารมณ์ สีหน้าท่าทางที่เหมาะสมออกมาสู่ภายนอก (Hochschild, ๑๙๗๙, 
๒๐๐๓) สามารถกล่าวได้ว่าแนวคิดแรงงานทางอารมณ์ไม่ได้เน้นที่ผลลัพธ์ของการแสดงออกทาง
อารมณ์ แต่เน้นที่กระบวนการที่บุคคลหนึ่งๆ ท างานกับอารมณ์ของตนเองเพ่ือที่จะแสดงออกถึง
อารมณ์ที่เป็นที่ยอมรับของคนอ่ืนๆในสังคม นอกจากนี้ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนมีผลอย่างมาก
ในกระบวนการจัดการทางอารมณ์นี้  
 องค์ประกอบของแนวคิดแรงงานทางอารมณ์ ๒ ประการ คือ ๑) กฎแห่งความรู้สึก 
(Feeling rules) เป็นตัวก าหนดว่าบุคคลหนึ่งๆ ควรจะมีอารมณ์ความอย่างไรต่อสถานการณ์หนึ่งๆ 
ที่เหมาะสมทางคลินิก เหมาะสมทางศีลธรรม และเหมาะสมทางสังคม ๒) กระบวนการจัดการทาง
อารมณ์ (Emotional labour process) แบ่งออกเป็น  ๒ ประเภท  คือ การกร ะท า ภายนอก 
(Surface acting) เป็น กา รจัดการกับการแสดงความรู้สึ กภายนอกเพ่ือให้ภ าพที่ป รากฏต่อ
สาธารณชนเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความรู้สึกที่สังคมคาดหวัง แต่การแสดงออกลักษณะนี้เป็นการเส
แสร้งเพ่ือปกปิดอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงไวภ้ายใน โดยอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงนั้นอาจจะขัดแย้ง
หรือไม่สอดคล้องกับทีท่าหรือการแสดงออกทางสีหน้า และการกระท าภายใน (Deep acting) เป็น
การจัดการกับการแสดงความรู้สึกโดยพยายามที่ระงับความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนาภายในของตนและ
เปลี่ยนให้ความรู้สึกนั้นเป็นไปอย่างที่ตนต้องการจากภายในโดยสอดคล้องกับสถานการณ์ นับได้ว่า
เป็นการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกจากภายในออกมาสู่ภายนอก  

 แนวคิดแรงงานทางอารมณ์ได้ถูกสอนและสอดแทรกเข้าไปในงานพยาบาล เพ่ือที่จะให้
พยาบาลสามารถให้การพยาบาลแบบองค์รวม มากกว่าเพียงการให้บริการทางการพยาบาล แรงงาน
ทางอารมณ์ส าหรับพยาบาลนั้นถูกผนวกรวมอยู่ในการปฏิบัติงานประจ า รวมถึงการพัฒนาทั้งส่วน
บุคคลและความเป็นพยาบาลมืออาชีพ เพ่ือให้สามารถพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้ ก้าวหน้าต่อไป 
พยาบาลควรได้รับการส่งเสริมความเข้าใจ ให้เกิดการเรียนรู้ในการจัดการทางอารมณ์ที่ ซ่ึงเชื่อมโยง
ระหว่างตัวบุคคลและสังคมของพวกเขา  (Hochschild, ๑๙๙๘; Smith & Gray ๒๐๐๑) ผู้วิจัยจึง
สนใจแนวคิดแรงงานทางอารมณ์ที่สามารถน ามาปรับใช้กับการศึกษาพยาบาล เพ่ือเกิดความรู้ความ
เข้าใจในประสบการณ์แรงงานทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในครูพยาบาล และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะการจัดการทางอารมณ์อย่างมีประสิทิภาพ 
น าไปสู่การเกิดสุขภาวะทางอารมณ์ และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
            ๑. เพ่ือศึกษาแรงงานทางอารมณ์ของครูพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วย   
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            ๒. เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการทางอารมณ์ของครูพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนบนหอ
ผู้ป่วย  
วิธีการศึกษา 

 เป็ นการวิจั ยเชิ งคุณภาพ โดยใช้ทฤษฎี ชาติพันธุ์วิธีวิทยา  (ethnomethodological 
approach) เพ่ือช่วยให้สามารถเข้าใจถึงการสร้างและหล่อหลอมแนวความคิดของครูพยาบาล ผ่าน
ทางการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมนั้นๆ ด้วยความเชื่อที่ว่าบุคคลจะให้ความหมายของแต่ละสถานการณ์
ใดๆที่เกิดขึ้นกับตนเอง ขึ้นอยู่ กับบริบทและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลนั้ นๆ เคยได้รับ และ
ความสามารถตีความเรื่องนั้นๆให้สอดคล้องกับความหมายที่ตนเองมีอยู่ (Garfinkel, ๑๙๖๗)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรเป้าหมายคือ ครูพยาบาลที่มีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  

 กลุ่มตัวอย่างคือ ครูพยาบาลที่มีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
(ระยะเวลาต้ังแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) เกณฑ์การเลือกเข้าร่วมการวิจัย  คือ 
เข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจ อายุมากกว่า ๑๘ ปี มีประสบการณ์สอนบนหอผู้ป่วยอย่างน้อย 
๑ สัปดาห์ สื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ และสามารถเซ็นต์ยินยอมการเข้าร่วมงานวิจัยได้ด้วยตนเอง 
เกณฑ์การไม่เลือกเข้าร่วมการวิจัย ปฏิบัติงานในวิทยาลัยแห่งนี้น้อยกว่า ๑ ปี 
 เครื่องมือการวิจัย  

 ๑. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด 
รายได้ ประสบการณ์สอน   

 ๒. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง ในประเด็นเก่ียวกับประสบการณ์การเกิด
แรงงานทางอารมณ์ และการจัดการทางอารมณ์ในการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วย   
 ความเชื่อถือของงานวิจัย 

 ๑. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data source triangulation) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบ
ข้อมูลจากหลายแหล่งโดยใช้ค าถามแบบเดียวกัน    

 ๒. วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยสมาชิก (Member check) โดยการสรุปใจความส าคัญจาก
การถอดถ้อยค ามาให้กลุ่มตัวอย่างตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ถ้ามีข้อความใดแก้ไขหรือคลุมเครือ
จะมีการทวนสอบความเข้าใจร่วมกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างและผู้วิจัยทั นที (Lincoln & Guba, 
๑๙๘๕; Polit & Beck, ๒๐๑๐) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ๑.  ด าเนินการขอจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์เลขที่ นว ๐๐๓๒/๒๕๗ 

 ๒.  ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์และอธิบายรายละเอียดการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทราบ กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยได้ตลอดเวลาและจะไม่มีผลใดๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูล
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ที่ได้จากการศึกษาจะเก็บเป็นความลับ จะน าเสนอในภาพรวมและน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
เท่านั้น ให้กลุ่มตัวอย่างลงลายมือชื่อยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะถูกสัมภาษณ์
คนละ ๑ ครั้ง โดยสัมภาษณ์ระหว่างสัปดาห์สุดท้ายของการสอนบนหอผู้ป่วย  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๑.  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยร้อยละ จ านวน และค่าเฉลี่ย   
 ๒.  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์แก่นสาระ  (Thematic 

Analysis) โดยการถอดถ้อยค าออกมาเป็นข้อความ อ่านเพ่ือท าความเข้าใจแต่ละข้อความอย่างน้อย 
๒ ครั้งโดยมีการอ่านบันทึกภาคสนาม (field notes) ร่วมด้วยและมีการบันทึกโทนเสียง ความหนัก
เบาและจังหวะของการพูดเพ่ือประโยชน์ในการตีความหมายของข้อความนั้นๆ จากนั้นจับประเด็น
ส าคัญต้ังเป็นดัชนี จัดระบบให้รหัสของแต่ละประเด็นจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่ ตีความและให้
ความหมายของแต่ละหมวดหมู่ สร้างข้อสรุปจากดัชนี หมวดหมู่และความหมายทั้งหมดออกมาเป็น
แก่นสาระ (Braun & Clarke, ๒๐๐๖) 
ผลการศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๒ คน ทุกคนเป็นเพศหญิง ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพ
โสด อายุของกลุ่มตัวอย่างอยู่ระหว่าง ๓๘-๕๓ ปี อายุเฉลี่ย ๔๔.๕๘ ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ส่วนใหญ่รายได้อยู่ระหว่าง ๔๐,๐๐๑-๕๐,๐๐๐ บาท
ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาการท างานอยู่ระหว่าง ๕-๓๐ ปี กลุ่มตัวอย่างครึ่งหนึ่งท างานเป็น
ครูพยาบาลมามากกว่า ๒๐ ปี  
  ๑. ในการจัดการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วยครูพยาบาลได้เผชิญหน้ากับประสบการณ์เกิด
แรงงานทางอารมณ์และความยากล าบากทางอารมณ์ความรู้สึกในรูปแบบต่างๆ ได้แก่  ได้แก่ เครียด 
โกรธ เสียใจ ผิดหวังคับข้องใจ ไม่เข้าใจ เป็นต้น ซ่ึงอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเหล่านี้นับว่าเป็นส่วน
หนึ่งในประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับประสบการณ์ในการสอนนักศึกษาฝึกทักษะทางการ
พยาบาลบนหอผู้ป่วย 
 ๒. ครูพยาบาลมีวิธีการจัดการทางอารมณ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วยที่
แตก ต่างกันทั้ งนี้ขึ้น อยู่ กับสถา นกา รณ์ที่ก าลังเผชิญอยู่  สภาพแวดล้ อมบนหอผู้ ป่ว ย และ
ประสบการณ์ของตนเองที่สั่งสมมา ในการวิเคราะห์แก่นสาระ พบว่า  แรงงานทางอารมณ์ของครู
พยาบาลสามารถจ าแนกออกเป็น ๒ แก่นสาระ คือ ๑) แรงงานทางอารมณ์ผสมผสานไปกับการสอน
บนหอผู้ป่วย ๒) แรงงานทางอารมณ์มีส่วนสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิจารณ์ 
 ๑. แรงงานทางอารมณ์ผสมผสานไปกับการสอนบนหอผู้ป่วย 
             กลุ่มตัวอย่างให้ข้อคิดเห็นว่าการสอนนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ครูพยาบาล
จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านความรู้และความช านาญ ความแข็งแรงทั้งด้าน
ร่างกายและด้านจิตใจ เพ่ือให้สามารถเผชิญกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบนหอผู้ป่วยได้ทุกเวลา 
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(บุญเรือน ปานจันทร์, ๒๕๕๖) กลุ่มตัวอย่างหลายคนกล่าวเก่ียวกับการเตรียมพร้อมด้านจิตใจ 
ยกตัวอย่างดังนี้ 

เวลานิเทศต้องท าให้มีบรรยากาศของความเป็นวิชาการ จิตใจและอารมณ์ที่ ม่ันคง 
แต่ที่ ด้วยเนื้อหาวิชามันจึงต้องมีการดุเด็กบ้างขู่เด็กบ้าง อย่างห้องคลอดคือมันต้อง
รวดเร็วและแม่นย า หากเด็กท าพลาดนั่นอาจหมายถึงอันตรายทั้งแม่และลูก เราเอง
อาจจะเผลอแสดงอารมณ์โกรธออกมา (ครูพยาบาล ๓) 
ไม่โกรธไม่ดุใครทั้งนั้นท าใจเย็นๆเวลาขึ้นวอร์ด และต้ังใจเสมอว่าจะไม่แสดงความ
เกรี้ยวกราด เพราะเรารู้ว่าเราเองเป็นที่พ่ึงของเด็กเวลาอยู่บนนั้น (ครูพยาบาล ๑๐) 
มีการท าสมาธิสวดมนต์ทุกวันเพ่ือท าให้ใจเราเย็นลง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน 
เข้า ใจ ว่าเด็กแต่ละคน มีความแตก ต่างกัน  การท างา นบนวอร์ด  พ่ีบนวอร์ด ก็
เหมือนกัน เหล่านี้ เป็นแรงกดดันในการท างานทั้งสิ้น การเตรียมความพร้อมเรื่อง
อารมณ์ย่อมส าคัญมาก (ครูพยาบาล ๑๑) 

  
            จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจก่อนการสอนนักศึกษาบนหอ
ผู้ป่วย ในการเตรียมนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ตนเองมี แต่ละครั้งที่ครูพยาบาลได้ท าการสอน ทุก
คนจะได้เรียนรู้ว่าถึ งการดูแลจิต ใจ ตนเองและนั กศึกษาที่ อยู่ในความดูแลอย่ างไรบ้ าง ทั้ งนี้
ประสบการณ์และลักษณะความเป็นปัจเจกมีของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันจึงท าให้มีการ
แสดงออกที่แตกต่างกัน แต่มีความเหมือนกันในบางประการ ได้แก่ การตระหนักถึงจุดมุ่งหมายของ
การจัดการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วย ลักษณะวิชาที่มีความซับซ้อนแตกต่างกัน สภาพแวดล้อมบน
หอผู้ป่วย ทั้งในด้านสถานที่ บุคลากร ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย 
            กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีประสบการณ์ในการจัดการทางอารมณ์ในขณะสอนนักศึกษาบนหอ
ผู้ป่วย ทั้งกับนักศึกษา บุคลากรบนหอผู้ป่วย รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ โดยมีสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
ดังนี้ 

ใช้ค าพูดที่ให้นักศึกษาเกิดการสะท้อนคิด โดยไม่มีการดุด่าว่ากล่าวแต่อย่างใด ท าวิธี
นี้แล้วนักศึกษามีความสุขในการฝึกปฏิบัติงานกับเรา มักจะบอกกับเขาว่าครูศรัทธา
ในตัวหนู และหนูต้องศรัทธาตัวเองด้วย (ครูพยาบาล ๑) 
เม่ือมีอารมณ์โกรธหรือนักศึกษาท าสิ่งใดไม่ได้ดังใจ หรือบางทีนักศึกษาก็ไม่พูดความ
จริง ไม่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ในสถานการณ์นั้นจะเดินออกไปจาก
เหตุการณ์ก่อนเพ่ือไปสงบสติอารมณ์ (ครูพยาบาล ๒) 
บางทีต้องใช้การดุให้จ าว่าสิ่งที่นักศึกษาท านั้นผิด และอาจจะส่งผลเสียต่อคนไข้ได้ 
การท าอย่างนี้บางทีเราก็เหนื่อยใจ และไม่ได้อยากจะดุนักศึกษาเลย อาจารย์เองก็
เครียด (ครูพยาบาล ๕) 
สั่งตนเองให้แสดงอารมณ์ สีหน้าท่าทางออกมาให้ดีต่อหน้านักศึกษา การหายใจเข้า
ออกลึกๆ ก็สามารถช่วยได้ให้ใจเราเย็นลง (ครูพยาบาล ๗) 
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เม่ือเกิดอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์จะมีการส ารวจจิตใจตนเองว่าเป็นอย่างนั้นเพราะ
อะไร (ครูพยาบาล ๙) 
ใช้ความเงียบ เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้ว่าอาจารย์รู้สึกไม่พอใจ และนักศึกษาต้องทบทวน
ตัวเองว่าท าอะไรผิดไป การท าอย่างนี้เป็นการกดดันทั้งนักศึกษาและตัวอาจารย์เอง 
(ครูพยาบาล ๑๐) 

  
            จากค าพูดของกลุ่มตัวอย่างข้างต้นพบว่า การจัดการทางอารมณ์เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับครู
พยาบาลในการสอนนักศึกษาพยาบาลบนหอผู้ป่วย โดยวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
แตกต่างกันไป สามารถกล่าวได้ว่าครูพยาบาลมีการใช้แรงงานทางอารมณ์ โดยใช้วิธีการสร้างการ
กระท าภายนอก (Surface acting) เช่น การสร้างใบหน้าท่าทางให้เป็นปกติ การใช้ความเงียบ การ
หลีกหนี เป็นการจัดการทางอารมณ์ที่สามารถท าให้ทั้งครูและนักศึกษาผ่านสถานการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ทางอารมรณ์ได้ อย่างไรก็ตามพบว่าครูพยาบาลเองก็ได้รับผลกระทบจากการใช้เทคนิคนี้ 
เช่น เกิดความเครียด ความคับข้องใจ ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดความเหนื่อยหน่ายกับการท างาน มี
ความเครียดมากขึ้น ความพึงพอใจในงานลดลง จากการศึกษาผู้ปฏิบัติงานเม่ือมีการแสดงการ
กระท าภายนอก (Surface acting) ขณะปฏิบัติงานจะท าให้บุคคลเหล่านั้นอยู่ในภาวะความอดกลั้น
ทางอารมณ์ และส่งผลต่อความไม่พึงพอใจในงาน  (Pisaniello et al. ๒๐๑๒)  สอดคล้องกับผล
การศึกษาของชางกับชุย (Chang & Chiu ๒๐๐๙) ท่ีพบว่าแรงงานทางอารมณ์โดยเฉพาะการ
กระท าภายนอกมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการเหนื่อยหน่ายในงานของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทางอารมณ์และความพึงพอใจในงานของ
บุคคลในหลายอาชีพ พบว่าบุคคลที่มีความสามารถในการจัดการทางอ ารมณ์น้อยจะส่งผลให้เกิด
ความพึงพอใจในงานน้อยลงไปด้วย  (Rantanen et al. ๒๐๑๑)  สามารถกล่าวได้ว่าเม่ือบุคคล
ตัดสินใจในการจัดการทางอารมณ์โดยใช้การกระท าภายนอกอาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ด้านลบต่อ
บุคคลนั้นๆ เช่น ความเครียด ความเหนื่อยหน่ายในงาน เป็นต้น   
            จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าครูพยาบาลมีการใช้การกระท าภายใน (Deep acting) 
เพ่ือจัดการทางอารมณ์ด้วยเช่นกัน กลุ่มตัวอย่างที่ มีการใช้เทคนิคการกระท าภายในมีแนวโน้มที่จะ
เข้าใจการกระท าของตนเองและนักศึกษามากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้การกระท าภายนอก (Surface 
acting) นอกจากนี้ยังพบว่าประสบการณ์มีส่วนอย่างมากในการหล่อหลอมและสร้างให้เกิดแนวทาง
ของกระบวนการการจัดการทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากภายใน และมีการใช้วิธีการทางศาสนาเข้ามา
ช่วยอย่างมาก เช่น การฝึกสติ การก าหนดลมหายใจ การสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นทั้งกับตนเองและกับ
นักศึกษารวมถึงการแสดงออกถึงความมีเมตตาจิตต่อนักศึกษา การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าบุคคลที่
จัดการทางอารมณ์โดยแสดงการกระท าภายนอกจะท าให้เกิดผลลบมากกว่าบุคคลที่จัดการทาง
อารมณ์ที่แสดงกระท าภายใน และแรงงานทางอารมณ์เป็นส่วนส าคัญในการแสดงความผาสุก
ทางด้านจิตใจอีกด้วย นอกจากนี้พบว่าบุคคลผู้ ที่ มีการจัดการทางอารมณ์ที่ ดีส่งเสริมให้เกิ ด
สัมพันธภาพที่ดีในผู้ร่วมงาน (Pisaniello et al. ๒๐๑๒) 
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 ๒. แรงงานทางอารมณ์มีส่วนสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
            กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดการทางอารมณ์ของตนเองส่งผลท าให้บทบาทความ
เป็นครูเด่นชัดขึ้น และมีความส าคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลเม่ือฝึกปฏิบัติงาน
บนหอผู้ป่วย  

นักศึกษาหลายคนบอกว่าเวลามีอาจารย์อยู่ ด้วยจะรู้สึกดี เขาม่ันใจว่าอาจารย์จะไม่
ท าร้ายเขา อาจารย์จะอยู่เคียงข้าง บอกนักศึกษาเสมอว่ามีอะไรเก่ียวกับการ ฝึกงาน
บนวอร์ดไม่ว่าเรื่องอะไร อย่าปกปิดและเก็บเรื่องที่คับข้องใจไว้ล าพัง อาจารย์พร้อม
และยินดีช่วย นักศึกษาเขาไว้ใจเรา (ครูพยาบาล ๓) 
เรามีหน้าที่สนับสนุนให้เขาสามารถปฏิบัติการพยาบาลนั้นๆ อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และม่ันใจในการท างาน ซ่ึงครูต้องพร้อมทั้งร่า งกายและจิตใจในการดูแล
นักศึกษา ๖-๘ คนในแต่ละกลุ่ม (ครูพยาบาล ๔) 
คาดหวังในตัวนักศึกษาให้น้อยลง จะท าให้ตัวเราสบายใจและสามารถสอนเขาให้
ท างานเป็น เราอยากให้นักศึกษาเป็นอย่างไร เราต้องท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ ดีให้
เขา (ครูพยาบาล ๘) 
นักศึกษาจะฝึกงานได้อย่างสบายใจ ไม่ระแวงอาจารย์ โดยเฉพาะการฝึกงานครั้งแรก 
ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้น ไม่คิดจะโกรธนักศึกษาเลย เพราะเราวางใจไว้ได้ 
ไม่ให้คิดโกรธเพราะนักศึกษาคงไม่ชอบและเขาเองก็คงไม่อยากที่จะท าไม่ดี เราเชื่อ
ว่าเขาท าเต็มที่แล้ว ถ้ามันจะผิดพลาดไปบ้างเราก็แค่สอนเขาให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
เหมาะสม (ครูพยาบาล ๑๐) 
ฝึกที่ใจเราให้สงบ พร้อมที่จะสอนนักศึกษาเราอยู่เสมอ มองพวกเขาอย่างเมตตา เชื่อ
ว่าจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่ ดี สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครู
ก็มีความสุขในการสอน นักศึกษาก็มีความสุขในการฝึกงาน (ครูพยาบาล ๑๒) 

  
            จากข้อมูลข้างต้นพบว่าครูพยาบาลเห็นว่าการสอนนักศึกษาพยาบาลบนหอผู้ป่วยมีการใช้
แรงงานทางอารมณ์อารมณ์อย่างมาก ซ่ึงท าให้ ครูพยาบาลเกิดการเรียนรู้ที่จะจัดการทางอารมณ์ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ และครูพยาบาลก็มีการวิธีการจัดการทางอารมณ์ที่หลากหลาย มี
ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่มีและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญอยู่ในขณะนั้น เหล่านี้ ล้วนมีผล
อย่างมากต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา จากค ากล่าวที่ว่าครูผู้สอน และสภาพแวดล้อมในการเรียนการ
สอนถือเป็นปัจจัยส าคัญ  รวมไปถึงกระบวนการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 
สามารถที่จะส่งเสริมให้เกิดผลผลิตที่ดี ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ มีทักษะ และมีความสุข 
(ส านักทดสอบทางการศึกษา ๒๕๕๔) การที่ครูพยาบาลสามารถจัดการเรียนการสอน โดยสามารถ
การถ่ายทอดความรู้ได้อย่างดี สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน นับว่าเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษา
ได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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            สามารถกล่าวได้ว่าครูพยาบาลทราบเป็นอย่างดีว่า เม่ือนักศึกษาพยาบาลขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
บนหอผู้ป่วยย่อมมีความกดดันทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในการเตรียมความพร้อม ในการฝึก
ปฏิบัติงานนั้น บทบาทที่ครูพยาบาลได้แสดงออกถึงการเป็นผู้สร้าง ผู้สนับสนุน และเป็นที่ พ่ึงพิง
ทางด้านจิตใจ และร่างกายที่ ดีของนักศึกษาพยาบาล วิจารณ์ พานิช (๒๕๕๖) กล่าวว่าในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครูควรที่จะเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน
เป็นครูผู้ฝึก (Coach or Learning facilitator) นอกจากนี้ยังท าหน้าที่อ านวยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูควรต้องเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเองอีกด้วย  
ข้อเสนอแนะ  
            การวิจัยนี้เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการทางอารมณ์และเป็นมุมมอง
ใหม่ส าหรับการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาพยาบาล ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
พยาบาล พ่ีเลี้ยง และครูพยาบาลในอันที่จะเข้าใจแนวคิดแรงงานทางอารมณ์  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในคลินิกส าหรับนักศึกษาพยาบาล ซ่ึงการท าความเข้าใจ
อารมณ์แรงงานของนักศึกษาพยาบาลสามารถน าไปสู่การเรียนรู้ที่ มีความหมายและการพัฒนา
วิชาชีพพยาบาล รวมทั้งเอ้ือต่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์  
กิตติกรรมประกาศ 
            ผู้วิจัยขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในการตอบค าถามและ
เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอขอบคุณผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ และคณะกรรมการทุกท่าน ที่พิจารณาให้ทุนสนับสนุนในการท าวิจัย
ครั้งนี้ 
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การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ
การสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือส่งเสริมความสามารถ 

ในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
The Development of Instruction Model based on Flipped Classroom 

and Task-Based Learning to Enhance Learning Abilities of Nursing 
Students 

อัญชลี  เกษสาคร๑ 

บทคัดย่อ 

   บทความวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ การสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาพยาบาลมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา
พยาบาล  และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ด าเนินการวิจัยโดยการวิจัยและ
พัฒนา ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนหลัก คือ ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  ๒) การออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ๓) การทดลองใช้ และ๔) การประเมินผล โดยน ารูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  ๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์
ประชารักษ์ จ านวน ๑๙๒ คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงาน และคู่มือผู้ เรียน เครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย แบบประเมินโดยผู้สอน ได้แก่ แบบประเมินการน าเสนอ  แบบประเมินการมีส่วนร่วม 
แบบทดสอบวัดความรู้  และแบบประเมินโดยผู้ เรียน ได้แก่ แบบส ารวจความคิ ดเห็น และความพึง
พอใจของผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าทีแบบไม่อิสระ  

   ผลการศึกษารูปแบบการ เรี ยนการสอนที่ พัฒนาขึ้ น คือรูปแบบ  PLCDEQ Model 
ประกอบด้วย  ๖ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparation: P) ขั้นเรียนรู้ ( 
Learning: L) ขั้นสร้างสรรค์ผลงาน (Student create  content: C) ขั้นอภิปรายผล (Student 
discussion class : D) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration :E) และขั้นทดสอบผล (Quiz :Q)ผลการ
                                                                 

๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 
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ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ ๘๒.๗๘/
๘๐.๐๗  ส าหรับผลการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่องการพยาบาลเพ่ือป้องกันและควบคุมการการติดเชื้อหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยสรุปรูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน าไปใช้พัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู้ได้ 

ค าส าคัญ:การเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน การสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงาน 
             ความสามารถในการเรียนรู้ 
 

Abstract 

 In this research, the researcher has been studied, “The Development of 
Instruction Model based on Flipped Classroom and Task-Based Learning to Enhance 
Learning Abilities of Nursing Students”. The objectiveto develop and to evaluate 
the efficiency of Teaching by using the Flipped Classroom and Task-Based Learning 
to Enhance Learning Abilities of Nursing Students.This research conducted by 
Research and Development the process of developing the teaching style consists of 
four main stages. Study and Analysis of Primary Data: 1 ) Study of basic information; 
2 ) Design and development of Instruction Models; 3 ) Applying of Teaching and 
Learning Model; 4 ) Evaluation of Teaching and Learning Model. The Instruction 
Model developed for 19 2  Nursing Students of 2nd year at  Boromarajonani College 
of Nursing SawanpracharakNakornsawan. The research tools used in this study were 
the Flipped classroom and Task-Based Learning model, and student manual. The 
data collection research tools consisted of the teacher assessment form, the 
presentation evaluation form, Group participation assessment form and Knowledge 
assessment form. All questions assessed by Students to assess the satisfaction of 
the students, data were analyzed in percentage, mean, standard deviation and the 
t- test independent. 
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 The results of the study revealed that the model of Flipped classroom and 
Task-Based  Learning to Enhance Learning Ability of Nursing Students which 
development in PLCDEQ Model; Preparation: P, Learning: L, Student create content: 
S, student Discussion class: D, Elaboration; E, Quiz: Q. The result of the 
effectiveness measurement of the instructional model found that the effectiveness 
of the procedure (E1 ) of the model is 82 .78 % and the effectiveness of the product 
(E2 ) is 8 0 .0 7  %. The result of the experimental implementation found that the 
students mean score of the post –test was higher than the pre-test mean score at 
the significant level of .01 

Keyword:  Instruction Model based on Flipped Classroom, Task-Based  
               Learning, Learning Ability 

๑. บทน า 
 ปัจจุบันคุณภาพการศึกษาของไทยเม่ือเทียบกับนานาประเทศทั่วโลกหรือในหมู่ประเทศ
อาเซียนด้วยกันอยู่ในระดับต่ า ผู้เรียนขาดทักษะในการเรียนรู้และการใฝ่หาความรู้ขาดความสามารถ
ในการจัดการและการสังเคราะห์ข้อมูล๒นับเป็นปัญหาส าคัญเพราะไร้ขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับประเทศอ่ืนๆ ทั้งด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจ  อีกทั้ง ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ ๒๑” ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (๒๑st Century Skills) เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญ
มากในยุคนี้   ประกอบด้วย ๑) ทักษะในการคิดขั้นสูง การเรียนรู้และนวัตกรรม   ๒) ทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี   ๓) ทักษะชีวิตและอาชีพการงาน        ซ่ึงเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาให้
เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน  
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom instruction) 
เป็นรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ๒ เพราะผูเ้รียนได้พัฒนาทักษะและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติให้เกิดทักษะและสมรรถนะ เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต
ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง   ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้บรรยาย อธิบายเนื้อหา มาเป็นผู้ออกแบบ
การเรียนการสอน และผู้ชี้แนะ (Coach) ให้รู้จักประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้แบบรู้จริงที่ เรียกว่า  Mastery learning๓ สร้างความรับผิดชอบและนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนให้
เกิดในตัวของผู้เรียน ๔ 

                                                                 
๒ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2579. Retrieved 2017 Sep 20 

from http://www.onec.go.th/index.php/page/view/Outstand/2532 



ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑58

 ส าหรับการสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงาน (Task- Based Learning) คือการสอนผ่าน
กิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดแนวคิด ทักษะ ความเข้าใจ และสามารถสื่อสิ่งที่ คิดออกมาเป็น
ภาษาของผู้เรียนการสอนวิธีนี้มาจากแนวคิดว่า ปัจจุบันสังคมโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนครูไม่
สามารถสอนได้ทันกับความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  รูปแบบการสอนจึงต้องเปลี่ยนให้ผู้ เรียนได้
ฝึกฝนการเรียนรู้ ด้วยตนเอง จนพัฒนาสู่การเป็นบุคคลเรียนรู้  รายวิชาหลักการและเทคนิคการ
พยาบาล เป็นรายวิชาส าหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  ๒ ของวิทยาลัยบรมราชชนนีสวรรค์ประชา
รักษ์ การสอนประกอบด้วยภาคบรรยาย เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ  สามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้เม่ือขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย แต่ข้อมูลจากการสังเกตของผู้วิจัย ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ
บทท่ี ๒  เรื่องหลักการและเทคนิคปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ   พบว่า นักศึกษา
ยังน าความรู้ที่ได้จากห้องเรียนเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติได้ไม่ดี  และข้อมูลจากการสอบถามผู้ เรียน
บางส่วน พบว่าการฟังบรรยายในห้องเรียน บางครั้งยังไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาหรือตามไม่ทัน เพราะมี
รายละเอียดมากแต่ต้องเรียนภายในเวลาอันจ ากัด เม่ือขึ้นฝึกงานบนหอผู้ป่วยจึงไม่สามารถน าสิ่งที่
ฟังมาประยุกต์ใช้ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดน ารูปแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ร่วมกับ
การสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงาน (Task –Based teaching) โดยเป็นการวิจัยและพัฒนา 
(research & development) ให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
เรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล 
 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการ
สร้างสรรค์ผลงานโดยเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนการทดลองและหลัง
การทดลอง 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้ เป็นการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research  and 
Development: ER&D) ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  ๑ การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ สภาวะแวดล้อม สถานการณ์นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนไม่ผ่านเกณฑ์  ปัญหาการเชื่อมโยงความรู้ตามทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เม่ือฝึกปฏิบัติ  
ก าหนดประเด็นส าคัญในการพัฒนา ก าหนดวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด  
 ขั้นตอนที่ ๒ สังเคราะห์องค์ความรู้ โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวิจัย
และพัฒนาทางการศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ น ามาออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน
เบื้องต้น (D๑) น าไปทดลองใช้ แล้วประเมินผลเบื้องต้น (R๑)  
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 ขั้นตอนที่ ๓ น าข้อมูลประเมินผลเบื้องต้นมาบูรณาการความรู้แล้วปรับปรุงการออกแบบ 
(D๒)  น าไปใช้ในสถานการณ์จริง  
 ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินผล (R๒)  สรุปผลการทดลองและรายงานผล วิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนวัตกรรมตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์  แล้วสรุปผลจัดท ารายงาน
การวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน 
 ตัวแปรในงานวิจัยและพัฒนา 
 ตัวแปรต้น ได้แ ก่ รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้ องเรียนกลับด้าน ร่วมกับกา ร
สร้างสรรค์ผลงาน 
 ตัวแปรตามได้แกj 
 ๑. ประสิทธิภาพของนวัตกรรม ได้แก่ เกณฑ์ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ์ 
(E๑/ E๒) = ๘๐ / ๘๐ 
 ๒. ประสิทธิผลของนวัตกรรม ได้แก่  การท าให้ผู้เรียนมีความรู้ เพ่ิมขึ้น  ผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่  ๒ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา หลักการและเทคนิคการพยาบาล 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จ านวน ๑๙๒ คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 
 ๑. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ได้แก่  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับ
ด้านร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงาน  และเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ 
คู่มือผู้เรียน 
 ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การประเมินโดยผู้สอน ประกอบด้วย 
แบบประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการมีส่วนร่วมของกลุ่ม การประเมินความสามารถใน
การเรียนรู้  ประกอบด้วย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก การ
ประเมินการเรียนรู้ ด้วยตนเอง คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เรียน หลังการน าเสนอผลงาน
กลุ่ม และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ๑. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงาน   
 ๑.๑สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสร้า งสรรค์
ผลงาน โดยใช้หลักการของกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน ๓ ได้แก่ ๑) ต้ังค าถาม ๒) สืบค้นความรู้  
                                                                 

๓ พิมพันธ์  เดชะคุปต์.   กระบวนจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน. (ออนไลน์)  Retrieved 2017 Sep 15 From 
http://research.kpru.ac.th/old/images/pdf/5%20step.pdf    
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๓) การสรุปและสร้างองค์ ความรู้ ๔) สื่อสารและน าเสนอ และ ๕) บริการสังคมและจิตสาธารณะ  
ร่วมกับหลักการเรียนรู้แบบ LDEQ๔   ได้แก่ L (Learning) คือ การเรียนรู้ของผู้เรียนนอกห้องเรียน
โดยผู้สอนแนะน าเอกสารการสอน  วิดิทัศน์  สื่อออนไลน์ และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับบทเรียน 
ให้ผู้เรียนเลือกศึกษาได้อย่างอิสระ D (Discussion)  คือ การน าความรู้ที่ได้เรียนนอกห้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการอภิ ปราย ในชั้นเรียน  แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท ได้แก่  ๒.๑ Student  create  
content  คือ ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มย่อยออกแบบเลือกวิธีการน าเสนอกิจกรรมตามที่กลุ่มสนใจ
โดยเป็นหัวข้อในใบงานที่ผู้สอนก าหนด   ๒.๒  Student  discussion  class ให้ผู้ เรียนร่วมกัน
อภิปรายหลังจาก Owner น าเสนอกิจกรรมกลุ่มที่ออกแบบมา  E(Elaboration) คือ การที่ผู้สอน
ชี้แนะเพ่ิมเติมให้ผู้ เรียนได้เข้าใจความคิดรวบยอดในเรื่องที่ เรียน รวมทั้งการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  และ Q (Quiz) คือ การทดสอบ หลังจากการเรียนรู้และอภิปรายเสร็จสิ้น  
 ๑.๒  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้คณาจารย์ที่ เ ก่ียวข้องกับวิชาวิจัยตรวจ
แก้ไขความถูกต้อง  ความครอบคลุม  ความเหมาะสมของการจัดการเรียน การสอน   เม่ือได้
ข้อคิดเห็น น ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าไปใช้จริง 
 ๒. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 ๒.๑  สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (test  blue 
print)หลังจากนั้นน าไปให้อาจารย์ที่ เก่ียวข้องกับรายวิชาพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของข้อ
ค าถาม ตัวเลือก ตัวลวง ภาษาที่ใช้ จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไข  แล้วน าไปทดลองใช้กับนักศึกษา
พยาบาลปีที่ ๓ ที่เคยผ่านการเรียนวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล เรื่องหลักการและเทคนิค
ปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อน าคะแนนจากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความ
ยากง่าย (p) และค่าอ านาจการจ าแนก (r) คัดเลือกข้อที่ค่าความยากง่ายระหว่าง ๐.๒ – ๐.๘  และ
ค่าอ านาจจ าแนก ต้ังแต่ ๐.๒๐ ขึ้นไปมาใช้ 
 ๒.๒  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลปีที่ ๓ 
ที่เคยผ่านการเรียนวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลอีกครั้ง แต่ไม่ใช่กลุ่มเดิมแล้วน าผลการ
ตรวจให้คะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (reliability) จากนั้นจึงน ามาใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 ๓. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนหลังการน าเสนอผลงานกลุ่มและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ เรียน ต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับ ด้าน ร่วมกับการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
 ๓.๑  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เรียนหลังการน าเสนอผลงานกลุ่มและ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียน ต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น  เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ๕ ระดับจากนั้นน าไปให้อาจารย์ที่เก่ียวข้องกับวิชาวิจัย

                                                                 
๔  ณัซรีน่า  อุเส็น.    ผลการจัดกิจกรรมการเรียน รู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางที่ มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การ

เรียนรู้ด้วยตนเอง และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5. (วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี.  2560 ปีที่ 28  ฉบับที่ 1).   
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ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา  ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ แล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน า
และข้อเสนอแนะ  แล้วจึงน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๓ ที่เคยผ่านการเรียนวิชา
หลักการและเทคนิคการพยาบาล 
 ๓.๒ น าผลที่ ได้จากการทดลองใช้ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน โดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิอัลฟา (alpha  coefficient) จากนั้นน าแบบสอบถามไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น ไปใช้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  ๒ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์  จังหวัดนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนในรายวิชา
หลักการและเทคนิคการพยาบาล  ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  จ านวน ๑๙๒ คน  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 ๑. ด าเนินการขออนุมัติการท าวิจัยในคน 
 ๒. ขอหนังสือจากผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ เพ่ือขอ
อนุเคราะห์หัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ที่สร้างขึ้น 
 ๓. เตรียมความพร้อมของผู้ เรียน โดยผู้วิจัยปฐมนิ เทศผู้ เรียนนอกเวลา เพ่ือชี้แจ ง
วัตถุประสงค์ให้นักศึกษาพยาบาลเข้าใจเหตุผลและประโยชน์ของการวิจัย พร้อมมอบคู่มือผู้เรียนให้
เข้าใจวิธีการเรียน และเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
 ๔. ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น โดยทดสอบความรู้ ก่อนการ
จัดการเรียนการสอน (pre -test) ให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบจ านวน ๑๕ ข้อ หลังจากนั้นให้น าเสนอ
ผลงานกลุ่มด้วยวี ดีทัศน์ ตามที่ แต่ละกลุ่มได้ออกแบบไว้  ใช้เวลาไม่เกิน ๕ น าทีต่อกลุ่มและ
ประเมินผลขณะด าเนินกิจกรรมกลุ่ม รวมเวลาสอนในห้องเรียน ๒ ชั่วโมง 
 ๕.  หลังด าเนินการทดลอง  ผู้วิจัยทดสอบความรู้หลังการจัดการเรียนการสอน (post –
test) ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบเดิมที่เคยท าไว้ 
 ๖. ผู้วิจัยประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เรียนหลังการน าเสนอผลงานกลุ่มและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อรูปแบบการ
เรียนการสอนที่สร้างขึ้น 
 ๗. น าข้อมูลที่ได้ทั้ งหมดมาวิเคราะห์ เพ่ือหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น   
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน ามาเปรียบเทียบเป็นค่า
ร้อยละ 
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 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลก่อนและ
หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงาน  โดยใช้ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ  (t –test  dependent) 
 วิเคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองในบทบาทของการเป็นผู้สอนและผู้ เรียน 
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสร้างสรรค์
ผลงาน  โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ   
 
๔. ผลการวิจัย 
 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือ
ส่งเสริ มความสา มา รถในการเรียน รู้ของนั กศึกษาพยาบาล เรีย กว่ า “PLCDEQ  Model”
ประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparation:P) ขั้นเรียนรู้ 
(Learning: L) ขั้นสร้างสรรค์ผลงาน (Student create  content: C) ขั้นอภิปรายผล(Student 
discussion class : D) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration :E) ขั้นทดสอบผล (Quiz : Q)มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 ๑.๑  ขั้ น เตรี ยมพร้ อมส าหรั บกา รเรี ยน รู้  (Preparation: P)เป็ น ขั้นที่ ผู้ สอนแจ้ ง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในเนื้อหาที่จะเรียน ของบทท่ี ๒ เรื่องหลักการและเทคนิคปฏิบัติเก่ียวกับการ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ  พร้อมแจกคู่มือผู้ เรียน ให้ผู้เรียนศึกษาล่วงหน้าเพ่ือเข้าใจวิธีการเรียน  
การท าแบบทดสอบก่อนเรียนในระบบออนไลน์ รูปแบบ E –Learning  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
ผู้สอน ได้แก่ เอกสารการสอน  วีดิทัศน์ และสื่อออนไลน์ที่ เก่ียวข้องกับ เนื้ อหาที่เรียน เช่ น  
YouTube ,Websiteช่องทางที่จะติดต่อกับผู้สอนผ่านทางสื่อ เช่น โทรศัพท์  แอปพลิเคชั่นไลน์และ
สร้างไฟล์ FLIP ที่ผูส้อนสร้างขึ้นไว้ท่ี Google Drive 
 ๑.๒ ขั้นเรียนรู้ (Learning: L) เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนของผู้เรียน เม่ือได้ศึกษา
ข้อมูลจากคู่มือผู้ เรียนแล้ว  ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มย่อยที่ได้จัดแบ่ง ไว้กลุ่มละ  ๑๒ -๑๓ คน ตามที่ตกลง
กันในห้องเรียนใหญ่ ท าการสืบค้นหาความรู้ ด้วยตนเองรวมทั้งกลุ่มย่อยของตน โดยเลือกจาก
แหล่งข้อมูลที่ผู้สอนแนะน าหรือศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเองแล้วสรุปเนื้อหาเป็นความรู้ที่ได้ของตนเอง
และของกลุ่ม 
 ๑.๓ ขั้นสร้างสรรค์ผลงาน (Student create  content: C) เป็นบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
กลุ่มย่อย เรียกว่าเจ้าของหัวเรื่อง หรือ owner ท าการสรุปผลงานกลุ่มของตนเองตามใบงานที่ผู้สอน
แจ้งไว้ในคู่มือผู้เรียนแล้วออกแบบจัดท าเป็นสื่อวีดีทัศน์ ๕ นาที เพ่ือเตรียมมาน าเสนอและอภิปราย
หน้าชั้นเรียน 
 ๑.๔  ขั้น อภิ ปรา ยผล ( Student discussion class : D) เป็น ขั้น ตอนการอภิ ปรา ย
เก่ียวกับหัวข้อของกลุ่มย่อยที่ได้รับมอบหมายตามใบงาน หน้าชั้นเรียนowner แต่ละกลุ่มต้อง
ออกแบบการเรียนรู้และจัดสรรบทบาทของสมาชิกในกลุ่มให้เหมาะสม เพ่ือท าหน้าที่ผู้น าเสนอ
ผลงาน  ผู้น าการอภิปราย ผู้จดบันทึกข้อเสนอแนะที่ได้รับ 
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 ๑.๕ ขั้นขยายความรู้ (Elaboration :E) เป็นขั้นที่อาจารย์ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ยืนยัน 
และขยาย หรือเพ่ิมเติมความรู้ ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอดของสิ่งที่น าเสนอ รวมทั้งให้ค าแนะน า
เพ่ิมเติมการน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย 
 ๑.๖  ขั้นทดสอบผล (Quiz : Q) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนวัดและประเมินผลความสามารถใน
การเรียนรู้ โดยสุ่มถามผู้เรียนในห้องเรียนเก่ียวกับหลักการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ  ผู้สอนให้
ผู้เรียนร่วมกันประเมินการท างานเป็นทีมในแต่ละกลุ่มย่อย  ความคิดเห็นของผู้เรียนหลังการ
น าเสนอผลงานกลุ่มในภาพรวม และสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงาน และให้ท าแบบทดสอบหลังเรียนใน
ระบบ Online รูปแบบ  E- Learning(ข้อสอบเดิมที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน) 
 ๒.  ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน 
 การหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการ
สร้างสรรค์ผลงาน พบว่า ประสิทธิภาพกระบวนการ (E๑) ซ่ึงหาได้จากการน าคะแนนงานน าเสนอ
หน้าห้องเรียนของนักเรียนในแต่ละกลุ่มย่อยมารวมกันแล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย และเทียบสัดส่วนเป็น
ค่าร้อยละ ได้เท่ากับ ๘๒.๗๘  ส าหรับค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์(E๒)กระท าโดยการเอาคะแนนการ
สอบหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมดมารวมกันหาค่าเฉลี่ยแล้วเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ ได้เท่ากับ 
๘๐.๐๗  เม่ือแปลความหมายผลการค านวณค่า E๑/E๒สรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ตามที่ก าหนดไว้ 
 ๓.  ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอน                                                                                    
 ๓.๑  ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลหลังการเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงานสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑  ดังแสดงใน ตารางที่ ๑ 
 ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงาน    
การทดสอบ  n คะแนนเต็ม x S.D.  t –test  p 
–value 

      ก่อนเรียน           ๑๙๒          ๑๕           ๘.๐๔       ๒.๘๑ 

             -๑๘.๑๖๔ .
๐๐๑ ** 

     หลังเรียน           ๑๙๒          ๑๕           ๑๐.๙๓      ๑.๗๘ 

** p <.๐ ๕
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๓.๒  ความคิดเห็นของผู้ เรียนต่อการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสร้างสรรค์
ผลงานพบว่า เม่ือท าหน้าที่ เป็นผู้สอน นักศึกษามีความเห็นว่าสามารถสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดท าวีดิทัศน์เพ่ือสื่อสารให้ความรู้กับเพ่ือนกลุ่มอ่ืนในระดับมากที่สุด  
รองลงมาคือมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง มีระเบียบวินัยในการท างานเพ่ิมขึ้น ยอมรับ
ข้อเสนอแนะของผู้ อ่ืน มีการวางแผนในการท างานและเข้าใจการท างานเป็นทีม นอกจากนี้รู้สึกว่า
การจัดท า วีดิทัศน์ไม่ใช่เรื่องยากและไม่เป็นภาระ (ตารางที่ ๒) 

ตารางที่ ๒   ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้เรียนในการเรียนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงานในการท าหน้าที่เป็นผู้สอน 

ความคิดเห็นในการท าหน้าที่เป็นผู้สอน X SD. ระดับ ร้อยละ 
การสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตช่วยให้ท าวีดิทัศน์
ได้ง่ายขึ้น 

๔.๕๔ .๕๕๐ มากที่สุด ๙๐.๘ 

ท่านได้ใช้เทคโน โลยี สารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลในการจัดท าวีดิทัศน์ 

๔.๕๓ .๕๕๑ มากที่สุด ๙๐.๖ 

ท่านมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง 
และมีระเบียบวินัยในการท างานเพ่ิมขึ้น 

๔.๔๙ .๕๕๒ มาก ๘๙.๘ 

ท่านยอมรับในข้อเสนอแนะของผู้วิพากษ์ ๔.๔๘ .๕๖๑ มาก ๘๙.๖ 
ท่านมีการวางแผนงานในกลุ่มของท่านก่อนการ
จัดท าวีดิทัศน์ 

๔.๔๐ .๕๒๓ มาก ๘๘.๐ 

ท่านรู้สึกเป็นเรื่องยากในการจัดท าวีดิทัศน์ ๒.๓๙ ๑.๐๖๗ น้อย ๔๗.๘ 
ท่านรู้สึกมีภาระจากงานที่ได้รับมอบหมาย ๒.๒๙ ๑.๐๘๓ น้อย ๔๕.๘ 
 

เม่ือท าหน้าที่เป็นผู้ เรียน นักศึกษามีความเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับมากทั้งหมดโดย
ข้อที่ มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ เนื้ อหาในวีดิทัศน์ตรงกับบทเรียน รองลงมาคือ  เพ่ือนที่ท า                                                              
หน้าที่ผู้สอนมีการใช้วีดิทัศน์ในการน าเสนอเนื้อหาได้ตามล าดับขั้นตอน มีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ได้ตรงกับเนื้อหาที่ได้รับในการจัดท าวีดิทัศน์เป็นสื่อการสอน (ตารางที่ ๓) 
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ตารางที่ ๓  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ เรียนในการเรียน
แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงานในการท าหน้าที่เป็นผู้เรียน 

ความคิดเห็นในการท าหน้าที่เป็นผู้เรียน X SD. ระดับ ร้อยละ 
เนื้อหาในวีดิทัศน์ ตรงกับบทเรียน ๔.๓๔ .๕๑๗ มาก ๘๖.๘ 
ผู้สอนมีการใช้วีดิทัศน์ในการน าเสนอเนื้อหาได้
ตามล าดับขั้นตอน 

๔.๓๑ .๕๓๙ มาก ๘๖.๒ 

 

๓.๓ ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการ
สร้างสรรค์ผลงานพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยด้านที่มี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน รองลงมาคือด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน และด้านวิธีการสอน (ตารางที่ ๔) 

ตารางที่ ๔  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงาน 

หัวข้อการประเมิน X SD. ระดับ ร้อยละ 
ด้านวิธีการสอน ๔.๓๒ .๖๓๒ มาก ๘๖.๔๐ 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ๔.๓๓ .๖๔๕ มาก ๘๖.๖๐ 
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ๔.๓๕ .๕๘๘ มาก ๘๗ 
ความพึงพอใจโดยรวม ๔.๒๙ .๕๘๘ มาก ๘๕.๘ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ๑. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้านร่วมกับการ
สร้างสรรค์ผลงาน จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของณัซรีน่า อุเส็น๘ ๕   ที่ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   การเรียนรู้ ด้วยตนเอง และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีวิวิทยาสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๑  และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวันเฉลิม อุดมเทวี ๖   ที่
พัฒนาความสามารถการคิดเชิงบูรณาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับ ด้าน พบว่า 
นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  
 ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ซ่ึงเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ เรียน เรียนรู้ ด้วยตนเองร่วมกันในกลุ่มย่อยนอกห้องเรียน  ซ่ึงผู้ เรียน
สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านเครื่องมือดิจิทัลที่หลากหลายให้เลือกใช้  
เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบก้าว
กระโดด  จนเรียกกันว่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้ยุคดิจิทัล (Digital Age) จากนั้นจึงน าความรู้
ที่สืบค้นได้มาสรุปเนื้อหาและออกแบบผลิตสื่อ วีดิทัศน์เพ่ือน าเสนอผลงานกลุ่ม และอภิปรายร่วมกับ
เพ่ือนๆในห้องเรียนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน (Task- based learning) ขั้นตอนนี้นับเป็น
ความก้าวหน้าอย่างหนึ่งของการกลับทางห้องเรียน คือให้นักเรียนนั่นเอง เป็นผู้สร้างเนื้อหาส าหรับ
ท าสื่อวีดีทัศน์  ซ่ึงกระบวนการนี้ เรียกว่า Student-Created Content เท่ากับเป็น  ช่องทางให้
นักเรียนสอนผู้อ่ืน  ซ่ึงถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดตามที่ระบุใน Learning Pyramid ๗ นอกจากนี้การ
น าข้อมูลที่ ศึกษามาจากนอกห้องเรียนมาอภิปรายในชั้นเรียน  ผู้ เรียนจะรู้ คุณค่าของความรู้  
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความรู้  มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นในการ
ร่วมมือกันประมวลความรู้  ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นให้ผู้เรียนมีการท า
กิจกรรมต่างๆเป็นกลุ่ม ฝึกการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณและส่งเสริมบรรยากาศแห่งการ

                                                                 
๕ เร่ืองเดียวกัน 
๖ วัน เฉลิม อุดมเทวี . การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงบูรณาการและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นักเรียน ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่  3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 และ 2 ภู มิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือและใต้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem- Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง (Flipped  classroom).  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ,  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. 
 

๗ เร่ืองเดียวกัน 
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เรียนรู้ จนผู้เรียนมีวิสัยทัศน์เรื่องมุมมองที่กว้างขึ้น ท าให้มีการปรับตัวในสังคมดีขึ้นและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ตามความสามารถ ๘ 
 ๒.  เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของผู้เรียนในการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการ
สร้างสรรค์ผลงานทั้งในบทบาทของการเป็นผู้สอนหน้าชั้นเรียนและเม่ือเป็นผู้เรียนในกลุ่มใหญ่พบว่า
เม่ืออยู่ในบทบาทผู้สอน นักเรียนจะมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ของตนอย่างมาก ทั้งการสืบค้น
ข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยจัดท าวีดิทัศน์ เพ่ือน าเสนอผลงานให้ตรงกับเนื้อหาใน
บทเรียนและใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงที่เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติได้ มีความรับผิดชอบต่อการ
กระท าของตนเองมีระเบียบวินัยในการท างาน สามารถใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจท าให้รู้สึกภูมิใจ
ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืน  อีกทั้งช่วยในเรื่องการเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนผลท่ีเกิดขึ้นนี้  
เนื่องจากการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติ และได้
ประสบการณ์ในการใช้ความรู้ที่ได้มาผ่านกระบวนการต่างๆ ด้วยตนเอง ผู้เรียนต้องช่วยเหลือตนเอง
มากขึ้นมีความเพียรพยายาม มีเหตุผลและมีความใจกว้าง มีการท างานเป็นทีม  ดังทีว่ันเฉลิม  อุดม
ทวี ๑๒ กล่าวว่า การเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ ด้านท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น มีการ
น าเสนอผลงานของตนเอง และมีการพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้น การเรียนรู้แบบนี้จะช่วยพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงบูรณาการและความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการ
สร้างสรรค์ผลงานสูงกว่าก่อนเรียน  รวมทั้งผู้เรียนมีความเห็นชอบและพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน
ด้วยวิธีการนี้ในระดับมาก  แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรู้ของผู้ เรียน รวมทั้งสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้น ผู้สอนที่จะ
น ารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้ควรวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา มีการ
ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการเรียนให้ชัดเจน รวมทั้ง จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และช่องทางการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ เพ่ือติดต่อกับผู้สอนให้พร้อมใช้งาน 
ก่อนจัดการเรียนรู้ 
 ๑.๒  ผู้สอนควรท าความเข้าใจพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียนทั้งในกลุ่มใหญ่ และเม่ือแบ่งกลุ่ม
ย่อย เนื่องจากผู้ เรียนแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน  ประสิทธิภาพในการสรุปเนื้อหาจาก
นอกห้องเรียนและการอภิปรายในชั้นเรียนจึงแตกต่างกัน  ผู้สอนจะต้องพยายามสนับสนุน ให้ผู้เรียน
สามารถน าเสนอ และร่วมอภิปรายในชั้นเรียนได้อย่างมีความม่ันใจ  
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
                                                                 

๘ เร่ืองเดียวกัน 
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๒.๑  ควรน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ หรือ
ร่วมกับแนวคิดอ่ืนๆ เช่น การสะท้อนคิด (reflective thinking  skills) การจัดการเรียนการสอน
ตามสภาพจริง (authentic learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative and collaborative 
learning) การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem- Based Learning) เพ่ือให้ได้แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 

๒.๒ ควรมีการศึกษาวิจัยนิเทศ ติดตาม / ประเมินความสามารถในการเรียนรู้ที่ได้จากการ
เรียนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงานทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติจริงบนหอผู้ป่วย  เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการท างาน 
ของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล  ในจังหวัดก าแพงเพชร 
Factors Related to Performance of Employers  of  Subdistrict  

Administrative Orgnizations.  in Kamphaeng Phet Province 
 

นาถสุดา  ผลวิรัตน์ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการท างาน ของพนักงานส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร   มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะการ
ท างาน ปัจจัยการท างาน และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการท างานกับสมรรถนะการท างาน
ของพนักงานส่วนต าบล  ในจังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ พนักงานส่วน
ต าบลต าแหน่งวิชาการระดับปฏิบัติการ  จ านวน ๑๙๑ คน กับ พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ จ านวน ๑๓๑ คน รวมจ านวนประชากร ๓๒๒ คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับค่าความเชื่อม่ัน ๙๕ % ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๑๘๐ คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ , ค่าเฉลี่ย , 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานกับสมรรถนะการ
ท างาน ที่ระดับ .๐๕                    

ผลการศึกษา พบว่า  สมรรถนะการท างาน ของพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งวิชาการ                
ในจังหวัดก าแพงเพชรในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X ̅=๔.๑๑) โดยมีสมรรถนะการท างานด้านการ
ยึดม่ันในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม มากที่สุด (X ̅=๔.๕๔) รองลงมา คือ ด้านการท างาน
เป็นทีม  (X ̅=๔.๔๑) และ ด้านการบริการที่ ดี (X ̅=๔.๑๐) ตามล าดับ ปัจจัยการท างานของพนักงาน
ส่วนต าบล ต าแหน่งทั่วไป ในจังหวัดก าแพงเพชรในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก (X ̅=๓.๗๓) โดยมี
ปัจจัยด้านสร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ดี มากที่สุด  (X ̅=๓.๘๓)  รองลงมา คือ ปัจจัยด้านความก้าวหน้า
ในการท างาน (X ̅=๓.๗๕)  และปัจจัยด้านความพึงพอใจในการท างาน  (X ̅=๓.๖๘) ตามล าดับ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ปัจจัยการท างาน ด้านความพึงพอใจในการท างานด้าน
สร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ดี   ด้านความก้าวหน้าในการท างาน และด้านส่งเสริมความรู้ในการท างาน 
มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการท างาน ของพนักงานส่วนต าบลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ และมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อยู่ระหว่าง .๒๔๐ 
- .๒๙๖ จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์,  สมรรถนะในการท างาน 
 

 
Abstract 

Research on factors related to work performance of the district employees  
in Kamphaeng Phet province aimed to study the level of performance. work factors 
and the relationship between work factors and performance of district employees  
in Kamphaeng Phet The sample consisted of 1 9 1  academic subordinates, 1 9 1 
subordinates and 1 3 1  general subordinate employees. The total number of the 
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sample was 3 2 2 . The sample size was based on Taroyamane's formula. 9 5 % 
confidence was obtained from the sample size of 1 8 0  subjects. The instrument 
used for data collection was analytical questionnaire. Pearson Correlation 
Coefficient was used to determine the correlation between work environment 
factors and performance at the .05 level 

The results showed that overall the performance of the sub district 
academic employees in Kamphaeng Phet  was at a high level (X ̅ = 4.11 ), ranking by 
correctness, justice (X ̅= 4 .5 4 ) ,teamwork (X ̅ = 4 .4 1 ), and good service (X ̅ = 4 .1 0 ), 
respectively. Overall, the performance of the subdistrict general employers in 
Kamphaeng Phet was at a  high level (X ̅ = 3 .7 3 ), ranking by  motivation / attitude 
was highest (X ̅ = 3.83), followed by progressive work (X ̅ = 3.75), work satisfaction , (X ̅ 
= 3 .6 8 ), respectively. The hypothesis test found that the factors of satisfaction to 
work,  motivation / good attitude, progress in work and the promotion of work 
knowledge had relationship with performance of the district employees at the 0 .0 5 
level; the relationship was statistically significant. In the same direction the 
correlation coefficient (r) ranged from .2 4 0  to .2 9 6 , which is in line with the 
hypothesis. 
 
Keyword : factors related ,  work performance 

 
 

๑.บทน า 
 การปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นมีความพยายามในการสร้างเอกภาพของ
ระบบและการลดบทบาทของข้าราชการส่วนกลางซ่ึงสรุปข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ทบทวนแก้ไขมาตรฐานกลางและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
ในปัจจุบันให้กระบวนการบริหารงานบุคคลมีความสอดคล้องกับหลักการระบบคุณธรรม และ
แนวคิดด้านสมรรถนะทางการบริหาร จึงก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและเก้ือหนุนต่อการเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ระยะปานกลาง (ด าเนินการ
ภายใน ๔ - ๖ ปี) โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล โดยใช้
สมรรถนะเป็นฐานในการด าเนินการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๒๕๕๔, น. ๒๒, ๒๔-๒๕, 
๒๗) ซ่ึง“สมรรถนะ” เป็นแนวคิดหรือหลักการ ซ่ึงเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่มาจากความรู้ 
ควา มสา มา รถ ทั กษะ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ ท าให้ข้ ารา ชการส่ วนท้องถิ่น สร้างผลงา น                               
ได้ โดดเด่นที่จ ะก่อ ให้เกิดข้ อดีหลา ยประการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ จะน ามา ใช้                                          
ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , ๒๕๕๗, 
น. ๕๕)   เนื่องจาก สมรรถนะ คือ บุคลิกที่ ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลักดันให้                 
ปัจเจกบุคคล สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีตามเกณฑ์ ที่ก าหนดในงาน ที่รับผิดชอบ โดยผลการศึกษา
ของแม็คเซลแลนด์ (McClelland. ๑๙๗๓, p. ๘๗ อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร, ๒๕๕๐,  น. ๒๙)                     
พบว่า สมรรถนะการท างานนั้นมีความสัมพันธ์กับปัจจัยในการท างาน ได้ แก่ ๑) ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ๒) ด้านการบริการที่ดี ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  ๔) การยึดม่ันในความ
ถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม ๕) ด้านการท างานเป็นทีม ซ่ึงความสัมพันธ์ของปัจจัย ดังกล่าว
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สามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคล สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่รับผิดชอบได้
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร                                        
 ซ่ึงตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดก าแพงเพชร (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ที่  ๗ 
ก าหนด  ให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และธรรม
มาภิบาล โดยมีแนวทางพัฒนา คือ ให้มีการส่งเสริม และสนับสนุนสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบล
ระดับปฏิบั ติงาน   ตามประเภทต าแหน่ง ๑) ต าแหน่ งวิชาการ และต าแหน่งทั่วไป เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน  ๖๖  แห่ ง ครอบคลุม พ้ืนที่ ๑๑ อ าเภอ และจากผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า บุคลากรของพนักงานส่วนต าบล ระดับปฏิบัติงาน ในจังหวัดก าแพงเพชร
ได้ปฏิบัติหน้าที่                  มานั้นประสบปัญหาหลายประการทั้งในแง่ของโครงสร้าง ระบบ
บริหารและในด้านของ                          กระบวนการปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สุนทร  
รัตนากร, ๒๕๕๙, น. ๑, ๓)     จาก เห ตุผลดังกล่า ว ผู้วิจั ยมีควา ม
สนใจที่จะท าการศึกษาเก่ียวกับ เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการท างาน  ของพนักงาน
ส่วนต าบล  ในจังหวัดก าแพงเพชร                             เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะการท างาน 
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการท างาน ของพนักงานส่วนต าบลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดก าแพงเพชร รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ มีความสัมพัน ธ์กับ
สมรรถนะการท างานของพนักงานส่วนต าบล                                         ในจังหวัด
ก าแพงเพชร กับ สมรรถนะการท างานพนักงานส่วนต าบล  ในจังหวัดก าแพงเพชร เนื่องจากจะได้น า
ผลศึกษาที่ได้ไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าหลักสูตรการอบรมพนักงาน                       ส่วน
ต า บล เพ่ือ เพ่ือส่ งเสริ มสมร รถน ะกา รท างาน  ตา มประเภทต า แหน่ ง ได้อย่ า งเหมา ะสม                       
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิท ธิภาพ บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไปในอนาคต 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะการท างาน ของพนักงานส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 
2. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการท างาน ของพนักงานส่วนต าบล

ในจังหวัดก าแพงเพชร 
3. เพ่ือศึกษาความสั มพัน ธ์ระหว่างปั จจัย ด้านการท างาน กับสมรรถนะการท างา น                  

ของพนักงานส่วนต าบล  ในจังหวัดก าแพงเพชร  
 

๓.วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาครั้งนี้ใช้ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ พนักงานส่วนต าบลระดับปฏิบัติการ

จ านวน  ๓๒๒  คน (กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด
ก าแพงเพชร , ๒๕๕๙)ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  โดยแบ่งชั้นของกลุ่มตัวอย่างตาม
องค์การบริหารส่วนต าบลที่สังกัด  กลุ่มในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ พนักงานส่วนต าบลระดับปฏิบัติการ 
โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างค านวณได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  ๑๘๐  คนขององค์การบริหาร
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ส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร  ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๑๘๐ คน 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามมีจ านวน 
๑๘๐ ฉบับ ซ่ึงประกอบด้วย  ๔ ตอนดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ลักษณะของพนักงานส่วนต าบลเป็นแบบตรวจรายการให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถเลือกตอบได้ตามรายการ (Check-list) ได้แก่ เพศ อายุ (ปี) การศึกษาสูงสุดรายได้ต่อเดือน
ประเภทต าแหน่ง และประสบการณ์ท างานต าแหน่งที่รับผิดชอบ 

ตอนที่ ๒ ระดับสมรรถนะการท างานของพนักงานส่วนต าบล ในจังหวัดก าแพงเพชร                 
ได้แก่ ๑) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒) ด้านการบริการที่ดี ๓) ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ/ฝึกอบรม                 
๔) ด้านการยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม  และจริยธรรม และ ๕) ด้านการท างานเป็นทีม มีระดับ
สมรรถนะการท างานของพนักงานส่วนต าบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตอนที่ ๓ ปัจจัยด้านการท างาน ของพนักงานส่วนต าบล ในจังหวัดก าแพงเพชรได้แก่  ๑) 
ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการท างาน  ๒) ปั จจัยด้านสร้างแ รงจู งใจ/เจตคติที่ ดี  ๓) ปัจจั ย
ความก้าวหน้าในการท างาน ๔) ปัจจัยด้านส่งเสริมความรู้ในการ 

ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับสมรรถนะการท างาน ของพนักงานส่วนต าบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชรมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด 

๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยแจกแบบสอบถาม  จ านวน ๑๘๐ ฉบับ 
๓.๔ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๔.๑ สถิติเชิงพรรณนา 

๑. ลักษณะของพนักงานส่วนต าบลวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยใช้การแจกแจงความถี่ 
(Frequencies)   และการหาค่าร้อยละ (Percentage) 

๒.  ระดับสมรรถนะการท างาน ของพนักงานส่วนต าบลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชรวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) ก าหนดเกณฑ์แบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ย 

๓.  ปัจจัยด้านการท างาน ของพนักงานส่วนต าบล ในจังหวัดก าแพงเพชรวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  

๓.๔.๒  ค่าสถิติติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เพ่ือการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย                  
ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการท างานด้านสร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ ดี ด้านความก้าวหน้าในการ
ท างาน ด้านส่งเสริมความรู้ในการท างาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการท างานของพนักงานส่วน
ต าบล  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชรเม่ือจ าแนกเป็นด้านการมุ่งผลสัมฤท ธิ์ 
ด้านการบริการที่ดีด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านการยึดม่ันในความถูกต้องชอบ
ธรรม และจริยธรรมด้านการท างานเป็นทีม  โดยการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ท างานกับสมรรถนะการท างาน 
 ส าหรับค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ก าหนดไว้ท่ีระดับ ๐.๐๕  
 
๔. สรุปผลการวิจัย 
            ๔.๑ระดับสมรรถนะการท างาน ของพนักงานส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าสมรรถนะการท างานของพนักงานส่วน
ต าบล  ในจังหวัดก าแพงเพชร  อยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก คือด้านการยึดม่ันในความถูกต้อง
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ชอบธรรมและจริยธรรม รองลงมา  ได้แก่  ด้านการท างานเป็นทีม  ด้านการบริการที่ดี  ด้านการ
บริการที่ดี  ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  ตามล าดับ   
         ๔.๑.๑ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีสมรรถนะระดับมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ   
ข้อ ๑ สมรรถนะตัดสินใจในการด าเนินการเพ่ือให้ภาครัฐ/ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด มีสมรรถนะ
ระดับมากที่สุด  และข้อ  ๒  บริหารจัดการเวลา ทรัพยากรเพ่ือประโยชน์ต่อภารกิจตามกรอบที่
ก าหนดไว้  มีระดับสมรรถนะรองลงมา ส่วนข้อ ๓  มีความอุตสาหะ รอบคอบ และปรับปรุงวิธีการ
ท างานให้มีคุณภาพดีขึ้น มีระดับสมรรถนะต่ าที่สุด 

3.2.1 ด้านการบริการที่ ดี  มีสมรรถนะระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อ  
๔ เต็มใจให้บริการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ให้กับผู้บริการ มีสมรรถนะระดับมากที่สุด  และข้อ  ๗ 
ให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงของผู้รับบริการได้ มีระดับสมรรถนะรองลงมา  ส่วนข้อ ๕ 
ให้บริการตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ที่รับบริการได้ มีระดับสมรรถนะต่ าที่สุด 

3.2.2 ด้านการยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม มีสมรรถนะระดับ
มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อ ๑๑ การปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล  มีระดับสมรรถนะมากที่สุด  และข้อ ๑๒ มีความยึดม่ันในหลัก
คุณธรรมยุติธรรม และปฏิบัติตนกับผู้อ่ืน อย่างเท่าเทียมกัน มีสมรรถนะระดับรองลงมา ส่วนข้อ ๑๓  
พิทักษ์ผลประโยชน์ชื่อเสียงขององค์กรแม้เสี่ยงต่อความม่ันคงในหน้าที่การงานหรือชีวิต  มีระดับ
สมรรถนะที่ต่ าสุด 

3.2.3 ด้านการท างานเป็นทีม  มีสมรรถนะระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อ ๑๖  ช่วยเหลือ และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะเพ่ือให้ภารกิจประสบความส าเร็จ  มีระดับ
สมรรถนะมากที่สุด ข้อ ๑๔ บทบาทหน้าที่ของตน และท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ กับ ข้อ ๑๕  
มีทัศนคติที่ดี ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน  มีระดับสมรรถยะรองลงมา  

3.3 ระดับปัจจัยการท างาน ของพนักงานส่วนต าบล ในจังหวัดก าแพงเพชร อยู่ใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าระดับปัจจัยการท างาน ของพนักงานส่วนต าบล  ใน
จังหวัดก าแพงเพชร อยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก  คือ ปัจจัยด้านสร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ ดี    
รองลงมา  ได้แก่  ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน   และปัจจัยด้านความพึงพอใจในการ
ท างาน ตามล าดับ   

3.3.1 ปัจจัยด้านความพึงพอใจ  ในการท างาน อยู่ในระดับมาก  และเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีเงินเดือน และสวัสดิการที่เหมาะสม  มากที่สุด รองลงมา คือ มีความพอใจใน
ต าแหน่งงานที่ปฏิบัติอยู่   และ มีความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานที่ดี   ตามล าดับ ซ่ึงอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน                

3.3.2 ปัจจัยด้านสร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ดี อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การได้รับการยอมรับจากพนักงาน ในองค์การ มากที่สุด รองลงมา คือ มีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติตรงความสามารถ  และเพ่ือนร่วมงานเป็นมิตร ปรารถนาดีต่อกัน  และ มีการช่วยเหลือกัน 
เม่ือเกิดปัญหาในการท างาน  ตามล าดับ  ซ่ึงอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน                

3.3.3 ปัจจัยด้านความก้าวหน้า ในการท างาน อยู่ ในระดับมาก  และเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีการให้โอกาสเลื่อนต าแหน่งงานที่สูงขึ้น  มากที่สุด  รองลงมา คือ มีโอกาส
พิจารณาความดีความชอบ ในการท างานอย่างยุติธรรม และ มีโอกาสฝึกอบรม หรือศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น ตามล าดับ  ซ่ึงอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน                

3.3.4 ปัจจัยด้านส่งเสริมความรู้ ในการท างาน อยู่ในระดับมาก  และเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า หน่วยงานจัดการเรียนรู้  โดยอบรมเพ่ิมความรู้  ทักษะ/เจตคติ พนักงานให้
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มากที่สุด  รองลงมา คือ มีการสั่งสม พัฒนาความรู้ ความสามารถ
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ในการปฏิบัติงานไปใช้  และเผยแพร่ในหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์แก่องค์กรโดยรวม และ การ
ถ่ายทอดค่านิยมองค์กรเน้นการท างานเป็นทีม  ตามล าดับ ซ่ึงอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน   

๔.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการท างาน กับสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบล องค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 

๔.๓.๑  ปัจจัยการท างาน  ได้แก่ ๑) ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการท างาน ๒) 
ปัจจัยด้านสร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ ดี ๓) ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน  ๔) ปัจจัยด้าน
ส่งเสริมความรู้ใน การท างาน  มีค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕ หมายความว่า ปัจจัยการท างาน มี
ความสัมพันธ์กับสมรรถนะการท างานของพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน  โดยเม่ือพิจารณา
ความสัมพันธ์ พบว่า  ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างานมีความสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมา คือ  
ปัจจัยด้านสร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ ดี กับ ปัจจัยด้านส่งเสริมความรู้ในการท างาน และปัจจัยด้าน
ความพึงพอใจในการท างาน ตามล าดับ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการท างาน ของพนักงาน
ส่วนต าบลในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีความสัมพันธ์ต่ า  (r = .๒๔๐ -.
๒๙๖)                          

โดยวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามสมติฐาน ดังนี้ 
สมมติฐานที่ ๑ ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการท างานน่าจะมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะ

การท างานของพนักงานส่วนต าบล ในจังหวัดก าแพงเพชร 
โดยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจในการท างานน่าจะมีความสัมพันธ์กับ

สมรรถนะการท างานของพนักงานส่วนต าบล ในจังหวัดก าแพงเพชรพบว่า มีค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕ 
หมายความว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการท างาน              
ของพนักงานส่วนต าบล ในจังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐาน 

ซ่ึงเม่ือ พิจารณาระดับความสัมพันธ์ พบว่า ปั จจัยด้านความพึงพอใจในการท างา น                           
มีควา มสั มพัน ธ์ กับสมร รถนะการท า งา นของพนั กงาน ส่ วน ต าบ ล  ในทิ ศท าง เดีย ว กัน                                
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีความสัมพันธ์ต่ า  (r = .๒๔๐)  

สมมติฐานที่ ๒ ปัจจัยด้านสร้างแรงจูงใจ/เจตคติท่ีดีน่าจะมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะ                   
การท างานของพนักงานส่วนต าบล ในจังหวัดก าแพงเพชร 

โดยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ ดีน่าจะมีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะการท างานของพนักงานส่วนต าบล ในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า มีค่า Sig. น้อยกว่า 
๐.๐๕ หมายความว่า ๒ ปัจจัยด้านสร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ ดีมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการท างาน                  
ของพนั กงาน ส่ วนต าบล ในจังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัย ส า คัญทางสถิ ติที่ ระดับ ๐ .๐๕                              
จึงยอมรับสมมติฐาน 

ซ่ึงเม่ือ พิจารณาระดับความสั มพัน ธ์ พบว่ า ปั จจั ยด้ านสร้ างแร งจูง ใจ /เจตคติที่ ดี                           
มีควา มสั มพัน ธ์ กับสมร รถนะการท า งา นของพนั กงาน ส่ วน ต า บ ล  ในทิ ศท าง เดีย ว กัน                                
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีความสัมพันธ์ต่ า  (r = .๒๔๓)  

สมมติฐานที่ ๓ ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างานน่าจะมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะ
การท างานของพนักงานส่วนต าบล ในจังหวัดก าแพงเพชร 

โดยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างานน่าจะมีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะการท างานของพนักงานส่วนต าบล ในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า มีค่า Sig. น้อยกว่า 
๐.๐๕ หมายความว่า ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างานมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการท างาน               
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ของพนั กงานส่ วนต าบล ในจังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัย ส า คัญทางสถิ ติที่ ระดับ ๐ .๐๕                                 
จึงยอมรับสมมติฐาน 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจั ยด้านความก้าวหน้าในการท างา น                        
มีควา มสั มพัน ธ์ กับสมร รถนะการท า งา นของพนั กง าน ส่ วน ต าบ ล  ในทิ ศท าง เดีย ว กัน                                
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีความสัมพันธ์ต่ า  (r = .๒๙๖)  

สมมติฐานที่ ๔ ปัจจัยด้านส่งเสริมความรู้ในการท างานน่าจะมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะ
การท างานของพนักงานส่วนต าบล ในจังหวัดก าแพงเพชร 

โดยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่งเสริมความรู้ในการท างานน่าจะมีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะการท างานของพนักงานส่วนต าบล ในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า มีค่า Sig. น้อยกว่า 
๐.๐๕ หมายความว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมความรู้ในการท างานมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการท างาน                 
ของพนักงานส่วนต าบล ในจังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐาน 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาระดับความสัมพัน ธ์ พบว่า ปั จจัยด้านส่ งเสริมความรู้ใ นการท างาน                           
มีควา มสั มพัน ธ์ กับสมร รถนะการท า งา นของพนั กงาน ส่ วน ต าบ ล  ในทิ ศท าง เดีย ว กัน                                
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีความสัมพันธ์ต่ า  (r = .๒๔๓)  
 
๕.อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษา พบว่า  สมรรถนะการท างาน ของพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งวิชาการ                
ในจังหวัดก าแพงเพชรในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X ̅=๔.๑๑) โดยมีสมรรถนะการท างานด้านการ
ยึดม่ันในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม มากที่สุด (X ̅=๔.๕๔) รองลงมา คือ ด้านการท างาน
เป็นทีม  (X ̅=๔.๔๑) และ ด้านการบริการที่ ดี (X ̅=๔.๑๐) ตามล าดับ ปัจจัยการท างานของพนักงาน
ส่วนต าบล ต าแหน่งทั่วไป ในจังหวัดก าแพงเพชรในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  (X ̅=๓.๗๓) โดยมี
ปัจจัยด้านสร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ดี มากที่สุด  (X ̅=๓.๘๓)  รองลงมา คือ ปัจจัยด้านความก้าวหน้า
ในการท างาน (X ̅=๓.๗๕)  และปัจจัยด้านความพึงพอใจในการท างาน  (X ̅=๓.๖๘) ตามล าดับ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ปัจจัยการท างาน ด้านความพึงพอใจในการท างานด้าน
สร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ดี   ด้านความก้าวหน้าในการท างาน และด้านส่งเสริมความรู้ในการท างาน 
มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการท างาน ของพนักงานส่วนต าบลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ และมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อยู่ระหว่าง .๒๔๐ 
- .๒๙๖ จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 
๖.ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. จา กผลการศึกษาสมรรถนะของพนักงานองค์การบริห ารส่วนต าบล ในจังหวั ด
ก าแพงเพชร พบว่า สมรรถนะของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์                    
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดก าแพงเพชร ควรก าหนดนโยบาย
ส่งเสริมสมรรถนะของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยการก าหนด
นโยบายเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจกระตุ้นให้พนักงานมีความอุตสาหะรอบคอบ  และปรับปรุงวิธีการท างานให้
มีคุณภาพดีขึ้น 
 ๒. จากผลการศึกษาปัจจัยการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมความรู้ในการท างานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  ดังนั้นองค์การ
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บริ ห า รส่ วนต า บล  จังหวัดก าแพงเพชรควรก า หนดน โยบา ยส่ งเสริมปั จ จัย กา รท า งา น                    
โดยควรมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบข้อมูลที่เก่ียวกับการเพ่ิมสมรรถนะในการท างานให้
สูงขึ้น และในหน่วยงานควรมีระบบการประเมินผลงานที่ชัดเจน 
 ๓. จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการท างานกับสมรรถนะการท างาน                  
ของพนักงา นส่วนต า บล  องค์การบริหา รส่วนต าบลในจั งหวัดก าแพงเพชร พบว่า  ปั จจั ย                         
ด้านความก้าวหน้าในการท างาน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการท างานของพนักงานส่วนต าบล
มากที่สุด  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ควรก าหนดนโยบายส่งเสริมปัจจัย
การท างาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน โดยการให้โอกาสในการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะการท างานของพนักงานส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดก าแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสมรรถนะผู้บริหาร การบริหาร

จัดการ และประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๘  ๒) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านสมรรถนะผู้บริหาร การบริหารจัดการ และประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘  ๓) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘  ๔) เพ่ือพัฒนาและ
น าเสนอแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
ภาค ๑๘  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน ๖๗๒ คน จากจ านวนทั้งหมด ๑๒,๗๗๒ คน ใน ๑,๔๔๘ โรงเรียน โดยการเลือกสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การ
ทดสอบค่าทีแบบ One - sample t-test การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ
การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวซ์ 

ผลการวิจัยพบว่า ๑. ระดับสมรรถนะผู้บริหาร การบริหารจัดการ และประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๘ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับสูง   ๒. 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสมรรถนะผู้บริหาร การบริหารจัดการ และประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีค่าระหว่าง ๐.๖๕๒ – ๐.๗๕๓ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกตัวแปร   ๓. มีตัวแปรส าคัญ 
๑๗ ตัวแปร จากทั้งหมด ๖๔ ตัวแปร โดยทั้ง ๑๗ ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือ
ท านายตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ 
ได้ ร้อยละ ๗๖.๕๐ อย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .๐๕  และ ๔. แนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ  ภาค ๑๘ ประกอบไปด้วย ๑) 
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ๒) พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา   ๓) พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๔) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ๕) พัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
และ ๖) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, การบริหารจัดการ, ประสิทธิผล 
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Abstract 

The purpose of research which was fourfold: Firstly, to study 
adm in i s t r a tor s ’ s  competencies,management and effectiveness of primary - 
schools attached to region education office No. 1 8 . Secondly, to study the 
relationship between administrators’s competencies, management and 
effectiveness of primary - schools attached to region education office No.1 8 . 
Thirdly, to study the factors affecting the effectiveness of the primary - Schools 
attached to Region Education Office No.1 8 . Fourthly, to develop and present 
appropriately effectiveness of the primary - schools attached to region education 
office No.1 8 . The samples used in the research consisted of administrators, 
teachers, and educational personnel of 672  out of 12,772 persons in 1,448  schools. 
Selected with multistage random sampling technique. Data were then analyzed by 
computing mean, standard deviation,  One - sample t-test, Pearson’s Product 
Moment Correlation, and Stepwise Multiple- Regression Analysis. 
   It was found from the study that :1 . Administrators’s competencies level, 
management and effectiveness of primary – schools attached to region education 
office No.18  was high  2 . Factors of administrator  ‘competencies, management 
factors the effectiveness of primary – schools attached to region education office No.๑ ๘ 
was significantly correlated at the .0 5 level   3 . There were 1 7  out of 6 4  variables, of 
which 1 7  variables could explain the variance or the predicted variables. The 
effectiveness of the primary - schools attached to region education office No.1 8 
were 76.50  % at .05 level.  4. There are six approaches toward the development of 
effectiveness, as follows:   1 ) To development teachers and education personnel; 2 ) 
To develop administrator ‘competencies; 3 ) To develop quality of education; 4 ) To 
develop management system;  5 ) To develop school strategies and 6 ) To develop 
information for educational management. 
Keyword: Development, Management, Effectiveness 
 
๑.บทน า 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ได้กล่าวถึงความจ าเป็นที่ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลัก  ของการขับ เคลื่อนประเทศ ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) เพ่ือให้สามารถน าพาประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า   

การจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลนั้นจึงต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านที่ผสมผสานกันอย่างลง
ตัว ทั้งด้านสภาพทางสังคม บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมรอบรอบตัวผู้เรียนที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมมีความพร้อมในด้านทรัพยากรต่างๆ เอกสาร สื่อวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมีงบประมาณเพียงพอและมีทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้กระบวนการจัด
การศึกษาสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีคุณภาพ อันจะส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนา  เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ที่ มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้นเห็นคุณค่าของการด ารงไว้ ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขก็ให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติได้
อย่างม่ันคงและยั่งยืน๑ 

ผู้บริหารถือเป็นหัวใจหลักขององค์การที่จะน าพาทีมงานสร้างและพัฒนาให้เกิดประสิทธิผล
ในการจัดการศึกษาของหน่วยงานนั้นๆได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน จะต้องมีสมมรรถ
นะที่โดดเด่น มีทักษะการบริหารจัดการที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งผลให้เกิด
ประสิทธิผลให้เป็ นที่น่าพอใจแก่  ผู้ปกครอง และชุมชน  และการที่ผู้บ ริหารสถานศึกษาจะ
บริห ารงาน ได้อย่ างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพนั้ น ผู้บริห ารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้
ความสามารถอย่างกว้างขวาง เก่ียวกับหลักการบริหารทั่วไป การบริหารโรงเรียน ระเบียบ กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องนโยบายของทางราชการ รวมทั้งจะต้องเรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การค้นคว้าหาความรู้และจัดการข้อมูล จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาผู้บริหารอย่าง
หลากหลายและต่อเนื่อง เพราะสาระความรู้ทางการบริหารนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของ
สังคม๒ 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยส าคัญ ได้แก่ ปัจจัยสมรรถนะผู้บริหาร ปัจจัยด้าน
การบริหารจัดการ และปัจจัยประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ ที่ท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล เป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษา สืบต่อไป  

 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพ่ือ ศึกษาสมรรถนะผู้บ ริหาร การบริ หารจัดการ และประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘  

๒. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านสมรรถนะผู้บริหาร การบริหารจัดการ แ ละ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ 

๓. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค ๑๘ 

๔. เพ่ือพัฒนาและน าเสนอแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ใน
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ 

 
 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา

จากจ านวน ทั้งหมด ๑๒,๗๗๒ คน ใน ๑,๔๔๘ โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๖๗๒ คน การ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางส าเร็จรูปของเคร็จซ่ี  และมอร์แกน  ที่ระดับความเชื่อม่ัน 
๙๕% ได้มาโดยการสุ่มแบบการสุ่มหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)๓ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยผ่านการทดสอบความตรง (Validity) ของ
เครื่องมือ (Item Objective Congruence: IOC) ผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหากับสิ่งที่ต้องการศึกษา โดยการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๕ คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์
ความสอดคล้องระหว่าง ๐.๘๐-๑.๐๐ และทดสอบความเที่ยง (Reliability) โดย (Try out) กับกลุ่ม
                                                                 
     ๑  พิมพ รรณ สุ ริโย.  (๒๕๕๒). ปั จจัย ด้าน ผู้บริ หารสถาน ศึกษ าที่ ส่ งผล ต่อป ระสิ ทธิผลของ โร งเรีย นเท ศบา ลกลุ่ ม
การศึกษาท้อง ถ่ินที่ ๙. กรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถ่ิน วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
     ๒  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (๒๕๔๙). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพ : สหมิตรออฟเซท. 
     ๓ สุทธนู ศรีไสย์. (๒๕๕๑). สถิติประยุกต์ส าหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ. จิราภาการพิมพ์. 
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ตัวอย่างที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน ๔๐ คนได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่า 
(Alpha-reliability Coefficient) ๐.๙๗๑ 

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
๖๗๒  คน โดยไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ระยะเวลาที่ด าเนินการต้ังแต่ เดือน กรกฎาคมถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับข้อมูลกลับคืนจ านวน ๖๗๒ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของการ
เลือกสุ่ม 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค่าสถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product-Moment Correlation) และวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ
แบบสเต็ปไวซ์ (Stepwise- Multiple Regression Correlation Coeffcient) 

 
๔. ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๑ “ศึกษาระดับสมรรถนะผู้บริหาร การบริหาร
จัดการ  และประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๘ ใน
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณาในรายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า ระดับสมรรถนะ
ผู้บริหาร การบริหารจัดการ  และประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านั กงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๘”อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๒, ๔.๔๙, ๔.๔๗ ตามล าดับ  เม่ือเทียบกับเกณฑ์
ที่ต้ังไว้ (ร้อยละ ๘๐) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕   

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๒  ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านสมรรถนะ
ผู้บริหาร การบริหารจัดการ และประสิ ทธิผลของโรงเรียน ประถมศึกษาในสังกัดส านั กงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๘ พบว่า ปัจจัยสมรรถนะผู้บริหารรายด้านและปัจจัยด้านการบริหารจัดการราย
ด้านกับปัจจัยประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.๐๕ ทุกตัวแปร 

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๓  “วิเคราะห์ตัวแปรส าคัญของปัจจัยด้านสมรรถนะ
ผู้บริหาร ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ พบว่า  มีตัวแปรส าคัญ ๑๗ ตัวแปร จากทั้งหมด ๖๔ ตัวแปรที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ โดยทั้ง ๑๗ ตัวแปร 
สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือท านายตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ ได้ร้อยละ  ๗๖.๕๐  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  
ในขณะเดียวกันสามารถจัดเรียงล าดับค่าอ านาจการท านายจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ คือ 
๑) มีการติดตาม ควบคุมและประเมินผลบุคลากรในสายงานและสายชั้นอย่างสม่ าเสมอ  ๒) มี
ความรู้สึกที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานและท างานเป็นทีม  ๓) จัดให้มีระบบการประสานงานในโรงเรียนและ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  ๔) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดย
มุ่งเน้นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา ๕) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ใน แต่ละต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ๖) มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่ สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน  ๗) ผู้บริหารมีการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๘) มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่รับเข้า
มาใหม่ ๙) ผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ ๑๐) ผู้บริหารเป็นผู้ มีอุดมการณ์ในการพัฒนาโรงเรียน ๑๑) 
ผู้บริหารมีความสามารถในการศึกษาหาความรู้เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการ ๑๒) โรงเรียนมีการ
ก าหนดปรัชญา หรือค่านิยมของโรงเรียน เพ่ือให้บุคลากรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน  ๑๓) 
บุคลากรของโรงเรียน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงเรียน ๑๔) สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ ๑๕) โรงเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียน  ๑๖) ผู้บริหารปฏิบัติ
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ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหาร  ๑๗) ผู้บริหารยึดหลักการท างานตามหลักธรรมาภิบาล 
รายละเอียด          ดังตารางที่ ๑ 
 
ตารางท่ี ๑ : สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบ  
                สเต็ปไวซ์ ระหว่างปัจจัยด้านสมรรถนะผู้บริหาร และปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่

ส่งผลต่อประสิทธิผล   ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 
๑๘  

 

Mod
el ปัจจัย 

Reg.Coefficie
nts t-Value Sig 

B Beta 
๑ มีการติดตาม ควบคุมและ

ประเมินผลบุคลากรในสายงาน
และสายชั้นอย่างสม่ าเสมอ 
(pen๔) 

.๐๘๑ .๑๐๓ ๓.๒๙๙** .๐๐๑ 

๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน
และท างานเป็นทีม (jov๓) .๑๐๙ .๑๔๘ ๕.๒๘๑** .๐๐๐ 

๓ จัดให้มีระบบการประสานงานใน
โรงเรียนและหน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
(sys๑) 

.๐๘๗ .๑๑๑ ๔.๒๐๖** .๐๐๐ 

๔ ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา   
(sca๒) 

.๐๖๓ .๐๗๙ ๓.๐๐๕** .๐๐๓ 

๕ บุคลากรมีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานใน แต่ละต าแหน่ง
หน้าที่ท่ีรับผิดชอบ (ski๒) 

.๐๘๓ .๑๑๕ ๔.๔๒๔** .๐๐๐ 

๖  มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโรงเรียน(stg๓) 

.๐๕๔ .๐๖๖ ๒.๕๘๘* .๐๑๐ 

๗ ผู้ บ ริ ห า ร มีก า รประเ มิน  แล ะ
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ (cue๓) 

.๐๔๕ .๐๖๐ ๒.๒๖๙* .๐๒๔ 

๘  มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรที่รับเข้ามาใหม่
(sys๔) 

.๐๔๒ .๐๕๖ ๒.๐๙๖* .๐๓๖ 

๙ ผู้ บ ริ ห า ร เ ป็ น ผู้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการ และการเรียนรู้ 

.๐๕๓ .๐๗๐ ๒.๗๘๙** .๐๐๕ 
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(sca๔) 
๑๐  ผู้บริหารเป็นผู้มีอุดมการณ์ในการ

พัฒนาโรงเรียน(prd๑) .๐๕๕ .๐๗๕ ๒.๙๔๓** .๐๐๓ 
๑๑ ผู้บริหารมีความสามารถใน

การศึกษาหาความรู้เพ่ือน ามาใช้ใน
การบริหารจัดการ(prd๓) 

.๐๕๓ .๐๖๖ ๒.๔๙๘* .๐๑๓ 

*P < .๐๕, **P < .๐๑ 
 
 
ตารางท่ี ๑ : สรุปผลกา รวิเครา ะห์ข ้อมูลสัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ์ถดถอยพหุคูณแบบ  สเต็ป

ไวซ์ ร ะหว่างปัจจัยด้านสมรรถนะผู้บริหาร และปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ (ต่อ) 

Mod
el ปัจจัย 

Reg.Coefficie
nts 

t-Value Sig B Beta 

๑๒ โรงเรียนมีการก าหนดปรัชญา หรือ
ค่า นิ ยม ของโ ร ง เรี ยน  เพ่ื อ ให้
บุคลากรยึดถือ เป็ นหลั กในกา ร
ปฏิบัติงาน (jov๔) 

.๐๗๑ .๐๙๐ ๓.๒๑๕*
* .๐๐๑ 

๑๓ บุคลากรของโรงเรียน และผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผ น ยุ ท ธศ า ส ต ร์ กา ร พั ฒ น า
โรงเรียน(stg๑) 

.๐๔๓ .๐๕๔ ๒.๑๔๙* .๐๓๒ 

๑๔ สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้
นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ 
(pen๓) 

.๐๕๘ .๐๗๖ ๒.๓๗๕* .๐๑๘ 

๑๕ โรงเรียน มีวัส ดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานในโรงเรียน (ski๓ )
  

.๐๒๗ .๐๔๕ ๒.๐๗๐* .๐๓๙ 

๑๖ ผู้ บ ริ ห า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
จรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหาร 
(mee๕) 

.๐๘๗ .๑๐๔ ๒.๙๕๒*
* .๐๐๓ 

๑๗ ผู้บริหารยึดหลักการท างานตาม
หลักธรรมาภิบาล (mee๔) -.๐๖๒ -.๐๗๕ 

-
๒.๒๑๒*

* 
.๐๒๗ 

Constant = ๐.๒๐๑, R=.๘๗๔,  R๒ = ๐.๗๖๕, R๒adj = ๐.๗๕๘, S.E.est = .๒๒๒, 
F = ๑๒๔.๘๙๗*  

*P < .๐๕, **P < .๐๑ 
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ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี  ๔  การวิเคราะห์ตัวแปรส าคัญของปัจจัยด้าน
สมรรถนะผู้บริหาร การบริหารจัดการ และประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๘  ได้ทั้งหมด ๑๗ ประเด็นส าคัญดังกล่าว ถูกน ามาแยกแยะเพ่ือจัดกลุ่มส าหรับ
แก้ปัญหาหรือน าเสนอแนวทางที่เหมาะสมฯ  ตามแนวคิด Balanced Scorecard ใน ๔ มุมมอง ซ่ึง
ประกอบด้วย ๑) มิติด้านประสิทธิผล (Effectiveness Perspective  ๒) มิติด้านคุณภาพ (Quality 
Perspective) ๓) มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)  และ๔) มิติด้าน
การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)  แล้วจัดท าแนวทางในการ
พัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘  ประกอบไป
ด้วย ๑) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา(Teachers and Education Personnel) ๒) พัฒนา
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา (Competency Of Educational Manager)            ๓) พัฒนา
คุณภาพการศึกษา(Quality of education) ๔) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ(Management 
System) ๕) พัฒ นาการ จั ดท า แผนยุ ทธศา สตร์ ของสถา น ศึกษา  (School Development 
Strategies) และ    ๖)ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา(Information Management 
for Educational Administration)     
 ทั้งนี้  ภายหลังการพัฒนาแนวทางเป็นที่เรียบร้อยผู้วิจัยได้น าแนวทางดังกล่าวน าเสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๑ ท่าน โดยการจัดสนทนากลุ่มเพ่ือให้ข้อเสนอแนะและวิพากษ์แต่ละประเด็น
ซ่ึงสรุปได้ ดังนี้  

แนวทางพัฒนาท่ี๑. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  (Teachers and Education 
Personnel)  การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะการท างานเป็นทีมการสร้าง
บรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์การ ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่ง
หน้าที่ท่ีรับผิดชอบได้อย่างเต็มศักยภาพและปฏิบัติงานทดแทนกันได้นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ 
 แนวทาง พัฒ นา ท่ี ๒ . พัฒนา สมรรถนะผู้บริ หา รสถาน ศึกษา  (Competency  Of  
Educational Manager) การพัฒนาทักษะการคิด การพูด การฟัง เจตคติมีอุดมการณ์และ ค่านิยม
ที่ ดี การมีความมุ่งม่ันและเกิดแรงบันดาลใจในการบริหารจัดการศึกษา การมีวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมยึดหลักการท างานตามหลัก       ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 แนวทางพัฒนาท่ี ๓ . พัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality of education) พัฒนาการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นระบบกลไก และกระบวนการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือ
ผลลัพธ์ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษา ต้ังแต่การก าหนดปรัชญา หรือ
ค่านิยมของโรงเรียนการประเมิน  และปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง  การติดตาม ควบคุมและประเมินผลบุคลากรในสายงานและสายชั้นอย่างสม่ าเสมอ 
  แนวทางพัฒนาท่ี ๔.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ(Management System) พัฒนา
ระบบ        การบริหารจัดการข้อมูล การก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน การประสานงานในโรงเรียนและ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนระบบการสื่อสารภายในโรงเรียน โดยมีความ
พร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียน  

แนวทางพัฒนาท่ี   ๕ . พัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา (School 
Development Strategies) ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนจัดท า
แผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่า
ด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

แนวทางพัฒนาท่ี ๖ . พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ( Information 
Management for Educational Administration)พัฒ นา ร ะบบ สารสน เทศเพ่ือกา รบริ ห า ร
การศึกษา โดยส่งเสริมให้ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ จะต้องเข้าใจ เรียนรู้ ฝึกอบรมตนเองให้สามารถใช้
ระบบสารสนเทศ ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ รวมทั้งสามารถใช้เครือข่ายภายในองค์การหรือโรงเรียนเอง 
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้พอสมควร หรืออย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเรียกใช้ เพ่ือ การ
วางแผน ติดตามงาน พัฒนาผู้เรียนและท างานด้านการศึกษาหรือด้านต่างๆที่เก่ียวข้อง ให้ได้สม
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คุณค่า เกิดประโยชน์ และช่วยท าให้การศึกษาในภาพรวม สร้างโอกาส สร้างคุณภาพ และความ
เสมอภาค 

ภายหลังจากการสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘  ซ่ึง
สามารถน าเสนอเป็นรูปแบบของ แนวทางพัฒนา ๖ แนวทาง โดยใช้ชื่อย่อว่า “EESOER  model - 
Effectiveness of Primary - Schools Attached to Region Education Office No.๑ ๘ .” 
ประกอบไป ด้วย  ๑ ) พัฒ นา ครู และบุ คลา กรทางกา รศึกษา (Teachers and Education 
Personnel)  ๒) พั ฒน าสมร รถนะผู้บ ริห าร สถา น ศึกษา  (Competency Of Educational 
Manager) ๓) พัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality of education) ๔) พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ (Management System) ๕) พัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา (School 
Development Strategies) และ ๖) พัฒนาระบบสารสน เทศเพ่ือกา รบริห าร สถาน ศึกษา
(Information Management for Educational Administration)   ดังภาพที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ ๑ : “EESOER  model - Effectiveness of Primary - Schools Attached to  
   Region Education  Office No.18.” 
 
 
 
๕. อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยพบว่า ระดับสมรรถนะผู้บริหาร การบริหารจัดการ  และประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๘ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับสูง ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เต็มศิริ บุญชูช่วย (๒๕๕๒)๔ ได้ศึกษาเรื่อง ศึกษาสมรรถนะการบริหาร
                                                                 
         ๔เต็มศิริ บุญชูช่วย . (๒๕๕๒). สมรรถนะการบริหารของ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ มีต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
สถาน ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สัง กัดส านั กงาน เขตพ้ืน ที่การศึกษ าประจวบ คีรีขันธ์เขต ๑. วิท ยานิ พนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ผลการวิจัยพบว่า ๑) สมรรถนะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก        ๒) ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากและ ๓) สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาในระดับปานกลางค่อนข้างสูง    (r = .๖๗๗)อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  บรรลุ ชินน้ าพอง และคณะ 
(๒๕๕๖)๕ ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า ๑) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีสมรรถนะโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ๓ อันดับแรกเรียงตามล าดับ คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ และด้านการมีวิสัยทัศน์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ า ที่สุด ได้แก่ ด้านการสื่อสารและการจูง
ใจ  ๒) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีประสิทธิผล โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก  

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านสมรรถนะผู้บริหาร การบริหารจัดการ และ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๕ พบว่า ปัจจัยสมรรถนะผู้บริหารรายด้านและปัจจัยด้านการบริหารจัดการรายด้าน
กับปัจจัยประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
ภาค ๑๘ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยรวมอยู่ในระดับสูง สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ  ยุกตนันท์ หวานฉ่ า (๒๕๕๕)๖ ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในอ าเภอคลองหลวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ พบว่า ๑) การบริหารสถานศึกษา และ ๒) ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับ
มาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน ๓) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียน ในอ าเภอคลองหลวง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พบว่า 
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .๐๑ 

จากผลการศึกษา มีตัวแปรส าคัญ  ๑๗ ตัวแปร จากทั้ งหมด ๖๔  ตั วแปรที่ ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ โดยทั้ง ๑๗ ประเด็น 
และได้พัฒนาแนวทางมาจนถึงขั้นสุดท้าย ประกอบด้วย ๖ แนวทางที่ส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการ
น าไปประยุกต์และไปสู่ภาคการปฏิบัติ จ าแนกตามตามแนวคิด Balanced Scorecard ใน ๔ 
มุมมอง และเรีย กแนวทางที่เหมาะสมนี้ว่า “EESOER  model - Effectiveness of Primary - 
Schools Attached to Region Education Office No. ๑๘ model” ประกอบไปด้วย ๑) พัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา  (Teachers and Education Personnel) ๒) พัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษา (Competency Of Educational Manager)     ๓) พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Quality of education)  ๔) พัฒ นาร ะบบการบริห า รจั ดการ (Management System) ๕) 
พัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา (School Development Strategies) และ   ๖)
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริห ารสถานศึกษา ( Information Management for Educational 
Administration) สอดคล้ อง กับแนวคิดของ  ซ่ึ งมีความสอดคล้ องกับปั จจุ บั น ส านั ก งา น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีแนวนโยบายในการพัฒนาข้าราชการครูในสังกัดโดยจัดสรร
งบประมาณให้กับข้าราชการครูคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ
ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเข้ารับการ อบรม สัมมนา ตามความต้องการ
และความสนใจของครู เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้ มาพัฒนางานในหน้าที่ พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และสุดท้ายย่อมส่งผลโดยตรงต่อนักเรียน และในความสอดคล้องก็พบความแตกต่าง
คือ พบว่า ในการด าเนินกิจกรรมนักเรียน ครูควรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
                                                                 
       ๕ บรรลุ ชินน้ าพอง และคณ ะ.  (๒๕๕๖ ). “สมรรถน ะของ ผู้บริห ารสถานศึกษาที่ ส่งผล ต่อประสิท ธิผลของโรงเรีย น  
สัง กัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.”  วารสารศึกษาศาสตร์  ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา  มหาวิท ยาลัยขอนแก่น  ๗ (๑). 
๙๒-๙๓ . 
       ๖ ยุกตนัน ท์  หวานฉ่ า . (๒๕๕๕). การบริหารสถานศึกษากับประสิท ธิผลข องโรงเรียนในอ าเภอคลองหลวง สังกั ด
ส านัก งานเขตพ้ื นที่ การศึกษาป ระถมศึกษาป ทุมธานี เข ต ๑. หลัก สูตรป ริญญาศึกษาศา สตร์มห าบัณ ฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี. 
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ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ศึกษาวิจัยถึง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พบว่า รูปแบบ
การบริหารจัดการแบบผสมผสานที่ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเป็นฐานในการบริหารจัดการ
ในทุกรูปแบบ ซ่ึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่ สุดในการน าไปใช้กับ สถานศึกษาทุกขนาด ตามความ
พร้อม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๖)๗ และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมหมาย เทียนสมใจ (๒๕๕๖)๘      ได้ศึกษารูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า องค์ประกอบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย     การวางแผนกยุทธ์  องค์การแห่งการเรียนรู้ 
วัฒนธรรมองค์การ สนับสนุนการมีส่วนร่วม และงานวิจัยของ กมลพัชร หินแก้ว (๒๕๕๕)๙ ได้ศึกษา
สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๒ พบว่า สมรรถนะหลักของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในด้านการบริการที่ดี ด้านการท างานเป็นทีม และด้านการ
พัฒนาตนเอง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นนทศักด์ิ เอกสันต์ (๒๕๕๕)๑๐ ได้วิจัยสถานภาพ
การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบัว อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามกรอบ
แนวคิด McKinsey ๗-S พบว่าด้านโครงสร้าง ด้านกลยุทธ์  ด้านทักษะ ด้านรูปแบบการบริหาร 
และด้านค่านิยมร่วม   มีผลการวิจัยอยู่ในระดับสูง และมีความสอดคล้อง สอดคล้องกับปัจจุบัน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานก็มีการจัดท าข้อมูลเหล่านี้อยู่  เช่น การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ Data 
Management Center : DMC  ข้อมูลผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ School MIS 
(ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพป.) และ ระบบ Secondary Grading System : SGS (ส าหรับโรงเรียน
สังกัด สพม.) ข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างสถานศึกษา ผ่านระบบ B-OBEC  ข้อมูลครุภัณฑ์
สถานศึกษา ผ่านระบบ M-OBEC  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ EMIS และ
ข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน ผ่านระบบ (CCT) เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน, ๒๕๖๐)๑๑ และสอดคล้องกับงานวิจัย           ในต่างประเทศของ Carver (๒๐๑๒)๑๒ 
ได้ศึกษาอิทธิพลของวิสัยทัศน์องค์การที่มีต่อคณะสิทธิผลขององค์การ  ผลการศึกษาพบว่า องค์การมี
วิสัยทัศน์จะมีคุณภาพสูงกว่าองค์การที่ขาดวิสัยทัศน์ และองค์การที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์จะมีประสิทธิผลดีกว่าองค์การที่ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การโดยผู้บริหารเพียงคน
เดียวหรือเฉพาะฝ่ายบริหารเท่านั้น  
 
 
๖.ข้อเสนอแนะ 

๑.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
                                                                 
         ๗ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๖). รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.ค้นเมื่อ 
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙, จาก http://www.onec.go.th/ 
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    ๑.๑ ด้านสมรรถนะผู้บริหาร จากงานวิจัย พบว่า ด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการ มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้นหน่ วยงานระดับนโยบาย  เช่น กระทรวงศึกษาธิการ และ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงควรมีนโยบายพัฒนาผู้บริหารให้สามารถพัฒนาโรงเรียนสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพราะว่า “ผู้บริหารสถานศึกษา” เป็นหัวหน้าสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถือ
ว่าเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จ เพราะนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสถานศึกษาแล้ ว 
ผู้บริหารสถานศึกษายังเป็นจุดเชื่อมของนโยบายกับการปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด โดยให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซ่ึงนับเป็นหน่วยงานบังคับบัญชา ก ากับดูแลผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วประเทศ ควรก าหนดแนวทางในการคัดเลือกและพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
สถาน ศึกษา เพ่ือ เป็นกล ไกขั บ เคลื่ อนการปฏิ รู ปกา รศึกษา ตา มน โยบายและทิ ศทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีกระบวนการดังนี้ คือ ๑) การคัดเลือกผู้ที่ มีสมรรถนะ กระบวนการ
คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา นับเป็นเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะท าให้ได้มาซ่ึงผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาและมี
ภาวะผู้น าสูงหรือโดยรวมว่า   “มีสมรรถนะ”โดยกระบวนการคัดเลือกรูปแบบใหม่ เน้นคัดเลือกจาก
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาโดยพิจารณาตัดสินจากผลการ
สอบข้อเขียน ผลการประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงานควบคู่กันไป ๒) การพัฒนาสมรรถนะก่อน
แต่งต้ัง เม่ือผ่านการคัดเลือกแล้วแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งต้ังจ านวน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง และต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยในการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง 

ก าหนดเนื้อหาพัฒนาเพ่ือให้เกิด “สมรรถนะ” ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสาย
งานก่อนไปปฏิบัติงาน คือ มีคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ซ่ึงประกอบด้วย รัก 
ศรัทธา ภาคภูมิใจในศักด์ิศรีและเกียรติภู มิของความเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา มุ่งม่ันในการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วม มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นผู้อานวยการสถานศึกษา 
  ๑.๒ ด้านการบริหารจัดการ จากงานวิจัยพบว่า ด้านทักษะ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าทุกด้าน 
ดังนั้น   หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา ควรมีนโยบายที่จะพัฒนาผู้บริหาร ให้มีความรู้
ความสามารถในการบริหารและการจัดการในสถานศึกษา  ประกอบด้วย ความสามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สามารถวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถตัดสินใจบน
พ้ืนฐานของข้อมูลและหลักการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้ หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดความคุ้มค่า 
สามารถบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความสามารถในทางวิชาการ สามารถบริหารจัดการ
ระบบภาคีเครือข่ายการพัฒนาสถานศึกษา สามารถนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 
สามารถวิเคราะห์กฎหมาย กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้อา
นวยการสถานศึกษา 
  ๑.๓ ด้านประสิทธิผล จากงานวิจัยพบว่า ด้านระบบประกันคุณภาพภายที่มีประสิทธิผล 
มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าทุกด้าน ดังนั้น หน่วยงานระดับนโยบายควรเร่งพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา จากระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าทางวิชาการและสามารถส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาการศึกษาของชาติและหลักการ
จัดการเรียนรู้ สามารถบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ให้ความส าคัญและส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถจูงใจให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๒.ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
       ๒.๑ ด้านสมรรถนะผู้บริหาร  จากงานวิจัย พบว่า ด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการ มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ได้แก่ ๑) ความมีอุดมการณ์ อุดมการณ์อยากเป็นผู้บริหารที่ ดี  ใช้โอกาสบทบาทหน้าที่สร้าง
คุณประโยชน์ต่อการศึกษาพัฒนาชาติ  มุ่ งม่ันพัฒนา งานที่ส่งผล ต่อผู้ เรียน ต่อ โรงเรียน  ต่อ
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สังคม ความมีอุดมการณ์ จะเป็นแรงจู งใจ ๒) ความมุ่งม่ัน เอาใจ ใส่ คุณภาพ   มีควา มต้ัง ใจ 
จริงใจ เสียสละ มุ่งจัดการให้งานด าเนินการอย่างเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว เป็นระบบ มี
แบบแผน มีความรับผิดชอบ มุ่งม่ันไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวัง ๓) รักความก้าวหน้าใฝ่ใจเรียนรู้  และให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนาไปใช้
และปฏิบัติได้จริง รวมถึงการรอบรู้ในหลักการบริหาร ระเบียบแบบแผนปฏิบัติ รู้ที่ถูกต้องชัดเจน 
และ          ๔) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผู้น า
ทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาการศึกษาของชาติและหลักการจัดการเ รียนรู้ 
บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จูงใจ
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  
     ๒.๒  ด้านการบริหารจัดการ  จากงานวิจัยพบว่า ด้านทักษะ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าทุกด้าน 
ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรพัฒนาตนเองให้มีทักษะและกระบวนการบริหาร  ได้แก่ ๑) การบริหาร
เชิงกลยุทธ์  มีความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวการณ์จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การวางแผนแบบมีส่วนร่วมใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยตอบสนองนโยบายและทิศทางการศึกษา  บริหาร
แผนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล ๒) การจัดการความเสี่ยง วิเคราะห์ปัญหา 
ทางแก้ไข และด าเนินการแก้ไขสู่การพัฒนาทางการศึกษา ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ๓) การ
ตัดสินใจ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานและความรู้ในการเลือกตัดสินใจตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่างมี
สติและมีเหตุผลชี้แจงได้ ไม่ยึดเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ ฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
และมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ ๔) การเป็นผู้น าเชิงวิชาการ มีความรู้เข้าใจด้านวิชาการ การ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ ชี้แนะ การติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงาน  การวิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม รวมถึงการมีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และทักษะทางเทคโนโลยี ๕) การคิดริเริ่มสิ่งใหม่อย่างสร้างสรรค์  ริเริ่ม สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
และพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่น ามาแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและตอบสนองนโยบาย ความคิดสร้างสรรค์จะสะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร   ซ่ึงต้อง
แสวงหา เรียนรู้จากประสบการณ์ผู้ส าเร็จและลงมือท า ๖) การบริหารคน ความใส่ใจต่อบุคคลและ
สมาชิก ใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิคในการบริหาร จิตวิทยา แรงจูงใจ เน้นความส าคัญบุคลากร ให้
เกียรติ เชื่อถือ ไว้วางใจกัน   ส่งเสริม พัฒนา จัดครูให้ท างานตรงกับความรู้ความถนัด บริหารงาน
บุคคลด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างความรู้สึกที่ ดีต่อกัน แก้ไขความขัดแย้งระหว่างบุคคล และ
ประสานให้ร่วมมือกันท างานเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานได้  ทั้งนี้เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ๗) การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว  เพ่ือก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัฒน์ หรือยุคการสื่อสารที่ไร้พรหมแดน ทั้งการพัฒนางาน การพัฒนาตนเอง การพัฒนา
ผู้เรียน และสถานศึกษา และ ๘) การสร้างเครือข่าย   สร้างและประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   ๒.๓ ด้านประสิทธิผล จากงานวิจัยพบว่า ด้านระบบประกันคุณภาพภายที่มีประสิทธิผล 
มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าทุกด้าน ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ๑) ด้าน
กายภาพ ควรพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ ได้แก่ พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
สถานศึกษาให้น่าอยู่                  สร้างบรรยากาศที่เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา พัฒนา
สถานที่พักผ่อนให้ผู้ เรียนและครูได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมเติมจากใน
ห้องเรียน จัดมุมความรู้ทุกที่ในโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จัดให้มีสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ส าหรับการเรียนรู้โลกไร้พรมแดนที่มีประสิทธิภาพส าหรับผู้ เรียน ครู และผู้มาใช้บริการอย่าง
เพียงพอ ๒) ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ ควรส่งเสริมให้ครูได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ความสามารถของ
ตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนผู้ เรียนให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะทาง
วิชาการ กีฬา ดนตรี หรือความสามารถพิเศษอ่ืนใดในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ พร้อมทั้งมีเวทีส าหรับการยกย่องชมเชยความดีงาม
ของครูและผู้ เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ส่งเสริมให้ครูได้มีและเลื่อนวิทย
ฐานะที่สูงขึ้น พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษให้ส าหรับครูผู้มีผลงานที่สร้างเกียรติชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียนและครูผู้ เสียสละทุ่มเทประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับเพ่ือนครูและผู้ เรียน  
ส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจและความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
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พัฒนาครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเต็มที่ด้วยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขั้นหรือการ
ฝึกอบรมความรู้และทักษะที่สามารถเพ่ิมพูนศักยภาพของครูให้สูงขึ้น ให้ครูสามารถพัฒนาตนเอง
เพ่ือเปลี่ยนต าแหน่งงานของตน และให้ครูได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพ่ื อพัฒนาผู้ เรียน
ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น 
 ๓.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 ๓.๑ ควรมีการน าผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อยอด
ในเชิงพัฒนาโรงเรียนทั้งของรัฐบาลและเอกชน และท าการทดสอบในเชิงประสิทธิผลต่อไป  

 ๓.๒ ควรมีการศึกษาวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของไทยใน
สถานศึกษาต่างๆ ที่มีประสิทธิผล ต่อการจัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรม จริยธรรมให้มีส่วนเป็นหลัก
ส าคัญในการจัดการศึกษา   

 ๓.๓ ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละ
ประเภท เพ่ือให้ ได้ข้อมูลในเพ่ือน ามาบูรณาการการจัดการศึกษาของไทยให้มีความเป็นเลิศใน
ทิศทางเดียวกัน  

 ๓.๔ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาเฉพาะการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอ่ืน เช่น 
ในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน หรือในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงอาจท าการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนรัฐ กับโรงเรียนเอกชน  

 ๓.๕ ควรมีการศึกษาและวิจัย และพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา และการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดร่วมกัน เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่ามาก
ที่สุด  
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การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจต
คติในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑* 
The Learning Method of Teaching Cooperative Technique Jigsaw on 
the Achievement and Attitude in Information and Communication 

Technology of Mathayomsuksa ๑ Students 
 

                                                        พชร  จันทร์แสง* 
กุลรภัส  เทียมทิพร** 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ  ๑)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของผู้ เรียนที่ได้จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่  ๑  ๒)ศึกษาเจตคติของนั กเรียนในการเรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ๑)แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจ านวน ๓๐ ข้อ มีความยากต้ังแต่ ๐.๓๔ – ๐.๖๑ ค่าอ านาจ
จ าแนกต้ังแต่  ๐.๐๐-๐.๘๕ ค่าความเที่ยงเท่ากับ ๐.๘๕ ๓)แบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีค่าความเที่ยง ๐.๘๕ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่าง ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent 
samples) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑ ห้องเรียน ๔๐ คนได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 ผลการวิจัยพบว่า ๑) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕   ๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ มีเจตคติที่ ดีต่อการ
เรียนรายวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์/วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
              การสื่อสาร 

Abstract 
 The Purposes of this Study were 1 ) to Compare the Effects of  Learning Method of 
Teaching Cooperative Technique Jigsaw on the Achievement in Information and Communication 
Technology of Mathayomsuksa 1 Students  between Pretest and Posttest, 2 )to study attitude of 
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Mathayomsuksa 1  students towards Learning Method of Teaching Cooperative Technique Jigsaw 
on the Achievement in Information and Communication Technology. 
 The research tool comprised 1 ) the Lesson Plan on Learning Method of Teaching 
Cooperative Technique Jigsaw on the Achievement in Information and Communication 
Technology of Mathayomsuksa 1 . 2 ) the Learning Achievement Test for 3 0  Item with Content 
Validity and Difficulty between 0.34– 0 .61 , Degree of Discrimination between 0.00–0 .85  and the 
Coefficient of reliability at 0 .8 5  and 3 )The Questionare Attitude Test for Information and 
Communication Technology Subject and the Coefficient of Reliability at 0 .8 5  The Statistics used 
to Analyze the Data were on Average ( X) Standard Deviation (S.D.) and T-Test for Dependent 
Samples.  
 The Sample of Research were 4 0  Mathayomsuksa 1  Students of Nawaminthrachutit 
Matchim School, Nakhon Sawan Province. They were all Chosen by the Cluster Random 
Sampling Method. The finding were as follows: 1 ) The Effects of Learning Acchievement by 
using Learning Method of Teaching Cooperative Technique Jigsaw on the Achievement in 
Information and Communication Technology of Mathayomsuksa 1  Students were Average Score 
in the Learning Achievement Posttest was Higher than Pretest Significantly at the .0 5  Level 
Different. 2) The Student Attitude Towards Information and Communication Technology of 
Mathayomsuksa 1 subject was Good Level. 
 
Keywords: Method of Teaching Cooperative Technique Jigsaw / Information  
                And Communication Technology   
 
๑.บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองพ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๖๑ ปัจจุบันนี้การศึกษากับการพัฒนาสังคมเป็นกระแสหลักส าคัญที่สังคมโดยรวม
ต่างเฝ้าจับตามองในกระบวนทัศน์ของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาจาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรที่ มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี 
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพจึงก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
เกิดกับนักเรียน คือ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะ
ชีวิตมีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์ของการปฏิ รูป
การศึกษาทศวรรษที่สองในปัจจุบันได้มุ่งเน้นในมิติของ           การพัฒนา ๔ มิติส าคัญได้แก่ การปฏิรูป
นักเรียนยุคใหม่ การปฏิรูปครูยุคใหม่ การปฏิรูปโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่และการปฏิรูประบบ
บริหารจัดการยุคใหม่ (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา , ๒๕๕๐) ซ่ึงในทุกมิตินั้นจะมีความสอดรับสัมพันธ์กัน
อย่างเป็ นระบบเพ่ือให้ บรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง พ.ศ.๒๕๕๒–๒๕๖๑ โดย
ศตวรรษที่ ๒๑ ถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าท้ายเพราะเป็นยุคที่โลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและข้อมูลข่าวสารทุกอย่างก็ไม่ได้จ ากัดอยู่ เพียงรอบตัวเราอีกต่อไป คอมพิวเตอร์และสื่ อต่าง  ๆเริ่ม
เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากกับการด าเนินชีวิตประจ าวันแค่เพียงคลิกที่ปลายนิ้ ว เราก็สามารถก้าวข้าม
พรมแดนไปได้ทุกซอกทุกมุมโลก ซ่ึงแวดวงทางการศึกษาทั่วโลกต่างก้าวพ้นรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้
ครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นการเรียนรู้ในแบบกระบวนทัศน์ใหม่ เรียกได้ว่าเป็นการจัดการศึกษายุคฐานแห่ง
เทคโนโลยี (Technology Based Paradigm)ในขณะที่ ประเทศไทยได้เล็งเห็ นความส าคัญและมุมมองของ
การเตรียมเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ เช่นกัน (วิจารณ์ พานิช, ๒๕๕๑)  
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 ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็ นยุคของข้อมูลข่ าวสารและการเปลี่ ยนแปลง ด้วยความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี สารสนเทศท าให้การสื่อสารไร้พรมแดน การเข้ าถึ งแหล่ งข้ อมูลสามารถท าได้ทุ กที่ ทุกเวลา 
ผลกระทบจากยุคโลกาภิวัตน์นี้ส่งผลให้นักเรียนจ าเป็นจะต้องมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ประกอบกับปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายทุก
วินาทีท าให้เนื้อหาวิชามีมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมดซ่ึงการสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด 
บอก เล่า” ไม่สามารถจะพัฒนานักเรียนให้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้ดี ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยีจากผู้สอนที่
มีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดปรับเปลี่ยนบทบาทเป็น   ผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้
สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ทักษะต่าง  ๆสร้าง   ความเข้าใจด้วยตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย 
 การเรียนรู้ที่ เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของนักเรียน “เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการรว่มมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน ในการนี้ ครูต้องลดบทบาท
ในการสอนและการให้ข้อความรู้แก่นักเรียนโดยตรงแต่เพ่ิมกระบวนการและกิจกรรมที่จะท าให้นักเรยีน
เกิดความกระตือรือร้นในการจะท ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้ นและอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพ่ือนๆ” นอกจากนี้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหง่ชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑เพ่ือเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซ่ึงมุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนและ
เป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม    มีจิตส านึกในความ
เป็ นพล เมืองไทยและเป็นพลโลกและยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ(กรมวิชาการ,๒๕๕๑,น.๓) แบ่งออกเป็น ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุข
ศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรของทุกช่วงชั้นแต่พบว่าการจัด       การเรียนการสอนวิชาดังกล่าวใน
โรงเรียนยังไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้เท่าที่ควรซ่ึงเห็นได้จากข้อมูลการประเมินการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อยู่ในระดับ ๓.๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ อยู่ที่ ระดับ ๓.๓๙ (งานทะเบียนวัดผลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม, ๒๕๕๙) ถึงแม้ว่าเกรด
เฉลี่ยของนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ จะอยู่ในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไปแต่รายวิชาของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานและอาชีพซ่ึงส่วนใหญ่มีการเป็นวิชาปฏิบัติได้มีการต้ังเป้าหมายของแต่ละรายวิชาไว้
ในระดับสูง ต้ังแต่ ๓.๕๐ เป็นต้นไป 
  ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
แนวทางเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดท ากิจกรรมร่วมกันดังที่ สิริพร ทิพย์คง (๒๕๔๕, น. ๑๕๑) ได้ให้ความเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเป็นแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ส่งเสริมให้
นักเรียนท างานร่วมกันโดยในกลุ่มประกอบด้วย สมาชิกที่ มีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพ่ึงพากัน มีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพ่ือให้ตนเอง
และสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ซ่ึงตรงข้ามกับการเรียนที่เน้นการ
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แข่งขันและการเรียนตามล าพัง การที่สมาชิกในกลุ่มท างานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน มีการท างานร่วมกัน 
โดยที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนมีบทบาท หน้าที่และประสบความส าเร็จร่วมกันครูผู้สอนสามารถจัด
กิจกรรมให้นักเรียนมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ซ่ึงเป็นเทคนิคหนึ่งของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีส่วนช่วยให้นักเรียนมีการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ดี มีหลักการจัดกิจกรรมคือการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ ๓-๖ คนโดยนักเรียน
มีความสามารถคละกันให้ได้เรียนรู้ร่วมกันผู้สอนก าหนดให้แต่ละคนได้ศึกษาเนื้อหาหัวข้อย่อย  ๆที่แตกต่าง
กัน โดยไปศึกษาร่วมกับสมาชิกกลุ่มหลักอ่ืนๆ ที่ ได้ รับผิดชอบในหัวข้อย่อยเดียวกันซ่ึ งเรียกว่ากลุ่ ม
เชี่ยวชาญ แล้ วน าผลการศึกษามาอธิบายให้เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มหลักของตนฟัง นักเรียนทุกคนต้อง
รับผิดชอบต่อกลุ่มของตนเองร่วมกันใน ๒ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) โดยมีวัตถปุระสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้  คือ นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ด้วย
ตนเอง/สามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ถ่ ายทอดความรู้ให้แก่กันและมีความรับผิดชอบในการท างาน
ร่วมกัน  
 จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าการวิจัย “การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์เพ่ือส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑” โดยเน้นให้มีทักษะการท างานร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
กัน มีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกันและส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทางที่ดีขึ้น 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
 ๑. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้จากการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิ คจิ๊ กซอว์ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑   
  ๒. ศึกษาเจตคติของนักเรียนในการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย เชิงทดลองเบื้ องต้น (Pre-experimental research) โดย
ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One 
group pretest-posttest design) ซ่ึงมีรายละเอียดของการวิจัยดังนี้ 
 ๓.๑ ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑๒ ห้องเรียน ๔๘๐ คน 
 ๓.๒ กลุ่มตัวอย่าง    
 กลุ่ มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑โรงเรียนนวมินทราชูทิ ศ 
มัชฌิ ม  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑ ห้องเรียน ๔๐ คนได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 
 ๓.๓ ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
 -ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) 
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 -ตัวแปรตาม ได้แก่ ๑) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ๒) เจตคติในการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   
 
 ๓.๔ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์
ทาง         การเรียนและเจตคติในการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประกอบด้วยเครื่องมือ ๓ ฉบับ ดังนี้ 
 ๑.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๒.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 ๓. แบบสอบถามวัดเจตคติในการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  
 ๓.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน ๔๐ คน รูปแบบที่ใช้ในการทดลองแผนการจัดการเรียนรู้เป็นลักษณะกลุ่มเดียววัดผลก่อน
และหลังการทดลอง (One–Group Pretest–Posttests) ด าเนินการดังนี้ 
 ๑. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโน โลยี
สารสนเทศ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสารสนเทศ เรื่อง จ านวน ๓๐ ข้อ เวลา ๑ 
ชั่วโมง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน 
 ๒.  ด าเนินการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ใช้เวลาในการทดลองจ านวน ๑๘ สัปดาห์ๆ ละ ๑ คาบๆ ละ ๑ ชั่วโมง รวม ๑๘ ชั่วโมง 
 ๓.  เม่ือสิ้นสุดการทดลองทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจ านวน ๓๐ ข้อ เวลา ๑ ชั่วโมง โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนหลัง
เรียน  
 ๔.  น าคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียน มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบตาม
สมมติฐาน  
 ๕.  เก็บข้อมูลเพ่ือวัดเจตคติจากแบบสอบถามและวิเคราะห์ผล 
 
 ๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลและค่าสถิติท่ีใช้ 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  ดังนี้ 
 ๑.   วิเคราะห์เพ่ือศึกษาและเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  
ด าเนินการดังนี้  
  ๑.๑  น ากระดาษค าตอบของนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทั้งก่อนและหลังเรียนตรวจให้
คะแนนบันทึกผลการสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  ๑.๒  น าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  ๑.๓  ทดสอบการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
สถิติทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน  ( t-test for dependent Samples) ก าหนด
เกณฑ์การมีนัยส าคัญทางสถิติเท่า .๐๕ ขึ้นไป 
  ๑.๔  แปลความหมายของผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนข้อ ๑.๓   
 ๒.   น าแบบสอบถามวัดเจตคติมาท าการลงคะแนนเพ่ือน าไปวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าเสนอโดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย แปลผล 
 ๔.๕๑-๕.๐๐ อยู่ในระดับ   พึงพอใจมากที่สุด 
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 ๓.๕๑-๔.๕๐ อยู่ในระดับ   พึงพอใจมาก 
 ๒.๕๑-๓.๕๐ อยู่ในระดับ   พึงพอใจปานกลาง 
  ๑.๕๑-๒.๕๐ อยู่ในระดับ   พึงพอใจน้อย  

   ๑.๐๐-๑.๕๐ อยู่ในระดับ   พึงพอใจน้อยที่สุด 
 
 ๓.๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๑. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วย เทคนิคจิ๊ กซอว์ วิชาเทคโน โลยี สารสน เทศและการสื่ อสารของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

กลุ่มตัวอย่าง N  X  S.D.  D   2D  t  
ก่อนเรียน ๔๐ ๑๑.๙๐ ๓.๙๓  

๔๗๕ 
 

 
๖๔๓๙ 

 
๑๖.๕๙* 

หลังเรียน ๔๐ ๒๓.๗๘ ๒.๘๘ 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  (t(.๐๕,๓๙) = ๑.๖๘๔)   
 
 จากตาราง พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง (X =๒๓.๗๘) สูงกว่า
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ( X =๑๑.๙๐) และเม่ือน าคะแนนเฉลี่ยมาทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ
ทดสอบแบบที ค่า t ที่ได้จากการค านวณมีค่ามากกว่าค่า t ที่ได้จากการเปิดค่าในตาราง แสดงว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้รับ
การสอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๕ เป็นไปตามสมมติฐาน  
 ๒. เจตคติในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ การศึกษาเจตคติของนักเรียนจากการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หลังการทดลองสอน  
 
ข้อ รายการประเมิน X  S.D.  ระดับความ

พอใจ 
๑ ข้าพเจ้าคิดว่าเรียนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

๔.๘๓ 
 

๐.๔๕ 
 

มากที่สุด 

๒ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป็นวิชาที่พัฒนาไปสู่สังคม
โลกได้ 

๔.๕๕ 
 

๐.๕๕ 
 

มากที่สุด 

๓ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท าให้ข้าพเจ้ามีความคิด
สร้างสรรค์ 

๔.๔๕ 
 

๐.๕๕ 
 

มาก 

๔ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท าให้ข้าพเจ้าท างานอย่าง
เป็นระบบและมีการวางแผนในการ
ท างาน 

๔.๓๘ 
 

๐.๕๔ 
 

มาก 

๕ เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นวิชา
ที่ท าให้เกิดความสนุกสนาน 

๔.๔๘ 
 

๐.๕๑ 
 

มาก 
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จ า ก
ต า ร า ง 
พ บ ว่ า 
เจตคติใน
การเรียน
วิ ช า
เทคโน โล
ยี
สารสนเท
ศและการ
สื่ อ ส า ร
ข อ ง
นั ก เรี ย น
ชั้ น
มัธยมศึก
ษา ปี ที่  ๑ 
อ ยู่ ใ น
ร ะ ดั บ ที่
นั ก เรี ย น
พึงพ อใจ
มา กที่ สุ ด 
ค่ า เฉ ลี่ ย 
(X =
๔ .๕ ๔ )  
เ ม่ื อ
พิจา รณา

แต่ละรายการ พบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจ 
เป็นล าดับที่ ๑ คือ ข้าพเจ้าคิดว่าเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน าไปใชในชีวิตประจ าวันได้ 
( X =๔.๘๓) และรองลงมา คือ ข้าพเจ้ามีความสุขเม่ือได้ปฏิบัติกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ( X =๔.๗๓) อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ส าหรับรายการที่นักเรียนเห็นด้วยต่ าสุด 
คือ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท าให้          ข้าพเจ้าท างานอย่างเป็นระบบและมีการ
วางแผนในการท างาน ( X =๔.๓๗) อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 
๔.สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ๑.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้รับการสอนจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊ก
ซอว์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ ๑ 
 ๒.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ ๒ 
 
๕.อภิปรายผล 

๖ ข้าพเจ้ารู้สึกสดชื่นเม่ือท างานวิชา
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

๔.๔๕ 
 

๐.๕๐ 
 

มาก 

๗ ข้าพเจ้ามีความสุขเม่ือได้ปฏิบัติ
กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๔.๗๓ 
 

๐.๔๕ 
 

มากที่สุด 

๘ ข้าพเจ้ารู้สึกกระตือรือร้นเม่ือได้
เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๔.๕๐ 
 

๐.๕๑ 
 

มากที่สุด 

๙ ข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพราะ
ได้ลงมือปฏิบัติจริง 

๔.๓๘ 
 

๐.๕๔ 
 

มาก 

๑๐ เม่ือถึงชั่วโมงเรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้าพเจ้า
จะรีบเข้าห้องเรียนให้ทันเวลา 

๔.๕๕ 
 

๐.๕๕ 
 

มากที่สุด 

๑๑ เม่ือมีแบบฝึกหัดวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้าพเจ้า
จะต้ังใจท าจนส าเร็จ 

๔.๖๓ 
 

๐.๕๔ 
 

มากที่สุด 

๑๒ เม่ือมีรายการโทรทัศน์เก่ียวกับวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ข้าพเจ้าจะดูอย่างต้ังใจ  

๔.๕๐ 
 

๐.๖๐ 
 

มากที่สุด 

๑๓ ชั่วโมงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นชั่วโมงที่
ข้าพเจ้ารอคอย 

๔.๕๘ 
 

๐.๕๙ 
 

มากที่สุด 

๑๔ ข้าพเจ้าเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง
ทันทีเม่ือถึงชั่วโมงเรียนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๔.๖๐ 
 

๐.๕๕ 
 

มากที่สุด 

 รวม ๔.๕๔ ๐.๒๕ มากที่สุด 
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 ผลการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติในการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ๑.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารหลังเรียนสูงกว่ าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .๐๕ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์นั้นเป็นการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยสมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มจะมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนแต่ละคน
ต้องออกไปศึกษาหัวข้อเรื่องที่ ตนเองได้รับการมอบหมายแล้วกลับมาสอนเพ่ือนๆ ภายในกลุ่มเพ่ือท า
คะแนนกลุ่มให้สูงที่สุดและจะมีรางวัลจากครูเป็นจุดเสริมแรง ทุกคนจึงมีเป้าหมายเดียวกันในกลุ่ม  การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์จึงมีความจ าเป็นอย่างมากในการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม
และจะต้องพ่ึงพาอาศัยกัน  ทุกคนจึงมีความส าคัญกับกลุ่มอย่างขาดไม่ได้เหมือนเป็นการต่อภาพจิ๊กซอว์  
ซ่ึงสอดคล้องกับ สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า (๒๕๔๗, น.๑๗๗) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบจิก
ซอว์เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิดการต่อภาพโดยแบ่งผู้ เรียนเป็นกลุ่มทุกกลุ่มจะได้รับการ
มอบหมายให้ท ากิจกรรมเดียวกันผู้สอนจะแบ่งเนื้อหาของเรื่องที่จะให้เรียนรู้ออกเป็นหัวข้อย่อยเท่ากับ
จ านวนสมาชิกแต่ละกลุ่มและมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษา ค้นคว้าคนละหัวข้อซ่ึงผู้ เรียนแต่ละคนจะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ตนได้รับมอบหมายให้ศึกษาจากกลุ่มสมาชิกต่างกลุ่มที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อ
เดียวกัน ก็จะท าการศึกษาค้นคว้าร่วมกันจากนั้นผู้ เรียนแต่ละคนจะกลับกลุ่มเดิมของตนเพ่ือท าหน้าที่ เป็น
ผู้ เชี่ยวชาญอธิบายความรู้ เนื้อหาสาระที่ ตนศึกษาให้ เพ่ือนร่วมกลุ่มฟังเพ่ือให้เพ่ือนสมาชิกทั้งกลุ่มได้ รู้
เนื้อหาสาระครบทุกหัวข้อย่อยและเกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระทั้งเรื่อง และจากการที่ นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนที่มีระบบมีระเบียบแบบแผนที่แน่นอนและขั้นตอนในการท ากิจกรรมได้จัดท าแบบ
เป็นขั้นเป็นตอนท าให้นักเรียนเกิดความใส่ใจและรับผิดชอบต่อการเรียนเพราะนักเรียนได้กระท า กิจกรรม
อย่างต่อเนื่องดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจึงมีแนวโน้มสูงขึ้นตามล าดับ ซ่ึงท าผลการวิจัย
ครั้งนี้  สอดคล้องกับอัญญปารย์   ศิลปนิลมาลย์ (๒๕๕๗) ท าการวิจัยการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
จิ๊กซอว์ในรายวิ ชาหลั กการพ้ืนฐาน ส าหรั บการพัฒนาซอฟต์แวร์  สาขาวิ ชาคอมพิวเตอร์ ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาหลักการพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักศึกษาและ ๒) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใช้เทคนิคจิ๊กซอว์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษา รหัส ๕๕ ชั้นปีที่ ๒ หมู่ที่ ๑ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภั ฏกาฬสิ นธุ์  ที่ ลงทะเบี ยนเรียนวิชาหลั กการพ้ืนฐานส าหรั บ            
การพัฒนาซอฟต์แวร์ในภาคเรียนที่๑/๒๕๕๗จ านวน ๒๘ คน คัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายมีหน่วยสุ่ม
เป็นห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดผลก่อนและหลังเรียนวิชาหลักการพ้ืนฐานส าหรับ
การพัฒนาซอฟต์แวร์และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือ
ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบค่า
ที (T-Test Dependent Samples) ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กศึกษาแบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ในรายวิชาหลักการพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ก่อนเรียนกับหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  และ
ผลการวิจัยของวีระพน  ภานุรักษ์และจรัญ  เจิมแหล่ (๒๕๕๗) ได้ท าการวิจัยศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบจิ๊กซอว์ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๒ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ๑)ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
แบบจิ๊กซอว์ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๒  และ ๒)ศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนที่เรียนด้วย
วิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบจิ๊กซอว์ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๒ กลุ่ ม
ตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๑ หมู่เรียน จ านวน ๓๒ คน ด้วยวิธีการจับฉลาก โดย
เป็นนักศึกษาที่ผู้ วิจั ยท าการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๒ ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๗  
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เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจั ยครั้ งนี้  ได้แก่  กิ จกรรมการเรี ยนแบบร่ วมมือโดยใช้ เทคนิคแบบจิ๊ กซอ ว์ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง     การเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติการทดสอบที  (t-test Dependent Sample) ผลการวิจัย พบว่า ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบจิ๊กซอว์ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ๒ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕    
 ๒.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีและการ
สื่อสารหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนได้ลงมือท ากิจกรรมและปฏิบัติตามขั้นตอนของการจัดการตามแผนการจัดการเรียนรู้อย่าง
จริงจังจึงท าให้นักเรียนมีความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติที่ดีต่ อการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีและการ
สื่อสารผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ ธีรวัฒน์  ผิวขม (๒๕๕๔) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ส่วนใหญ่ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้นผู้เรียนเกิดความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียน      การสอนอยู่ในระดับ
มากและสอดคล้องกับเกธ (Ghaith, Ghaz M, ๒๐๐๔, p. ๒๑) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจต
คติต่อการอ่านและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ของ
นักเรียนชาวเลบานอน เกรด ๘ รายวิชาภาษาอังกฤษ ปรากฏว่า ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างคะแนนกลุ่มสูงและกลุ่มต่ าและระหว่างเพศชายและเพศหญิง  การ
เรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) สามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติ
ต่อการอ่านของนักเรียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์  (๒๕๕๗) 
ท าการวิจัย การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ในรายวิชาหลักการพ้ืนฐาน ส า หรับการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ การวิจัยครั้งนี้  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ๑)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักการพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาและ ๒) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา รหัส ๕๕ ชั้นปีที่ ๒ หมู่ที ่๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุ์ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในภาคเรียนที่
๑/๒๕๕๗จ าน วน  ๒๘ คน คัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายมีหน่วยสุ่มเป็นห้อง เครื่องมือที่ใช้ใน 
การวิจัย คือ แบบทดสอบวัดผลก่อนและหลังเรียนวิชาหลักการพ้ืนฐานส า หรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์  
สถิติที่ ใช้ในการวิ เคร าะห์ข้อ มูล  คือ  ค่ าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบค่า ที 
(Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ในรายวิชาหลักการพ้ืนฐาน ส าหรับการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
๖.ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 ๑. ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ไปใช้ ควรมีการอธิบายรูปแบบ
วิธีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองก่อนเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้
ด าเนินไปตามแผนที่วางไว้ 
 ๒.  ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ครูต้องแนะน าและเอาใจใส่
นักเรียนอย่างใกล้ชิด มีการเสริมแรงทั้งกล่าวชมเชยให้รางวัลเพ่ือให้นักเรียนมีก าลังใจ 
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 ๓.   การท ากิจกรรมในใบงานไม่ควรจะเป็นโจทย์ที่ยากมากเกินไปนักเรียนอาจท้อแท้
เพราะนักเรียนต้องกลับไปอธิบายให้เพ่ือนเข้าใจ 
 ๔.  เนื่องจากนักเรียนต้องมีการค้นคว้าความรู้และท าใบงานในคอมพิวเตอร์ ฉะนั้นเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เนตควรมีความพร้อมตลอดเวลา 
 ๖.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑.  ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ในเนื้อหา
อ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้มีจ านวนมากขึ้น 
 ๒.  ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ในตัวแปรอ่ืน  ๆ
เช่น        ความคงทน เป็นต้น 
 ๓.  ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนโดยใช้จัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบปกติหรือวิธีการเรียนการสอน
แบบอ่ืน  ๆ  
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ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานคลังสินค้าห้องเย็น 
Economics Causal Factors Affecting Cold Storage Overall Operations  

 
มานิตย์ สิงห์ทองชัย 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงานคลังสินค้าห้องเย็น ๒) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อผล
การด าเนินงานคลังสินค้าห้องเย็น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ ผู้ประกอบการ บุคลากรที่
เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์และคลังสินค้าห้องเย็น จ านวน ๔๐๐ คน เลือกสุ่มจาก ๙๙ บริษัท เครื่องมือ
ที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณา วิเคราะห์ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิการกระจาย ค่าความเบ้ ค่าความโด้ง กับตัวแปรเมตริก 
และสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อระบบการจัดการคลังสินค้า และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการควบ คุม
คุณภาพ/สถานะสินค้า โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ ๐.๘๙ และ ๐.๖๘ ตามล า ดับ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  ๒) ระบบการจัดการและการควบคุมคุณภาพ/สถานะสินค้ามี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการสร้างคลังสินค้าห้องเย็น  โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ ๐.๒๓ 
และ  ๐.๗๔ ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และ ๓) การพัฒนาคลังสินค้าห้อง
เย็นมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ ๐.๙๕ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
ค าส าคัญ: ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์, คลังสินค้าห้องเย็น, ระบบการจัดการ,  
             การควบคุมคุณภาพ/สถานะ, ผลการด าเนินงาน 
 

ABSTRACT 
 This research aims to 1) study the causal factors affecting economic 
performance refrigerated warehousing and 2) Influence of Economic Factors 
Affecting Operating Results refrigerated warehousing. Samples used in the research 
were 400 logistics operators and 400 cold storage warehouses selected from 99 
companies. Statistics used in data analysis are descriptive statistics. Analysis of 
percentage, mean, standard deviation Distribution coefficient of the metric value 

                                                                 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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with the metric variable. And modeling the structural equation. The research found 
that, 1) the causal factors in economics have a direct positive influence on the 
warehouse management system. And have a positive direct influence on quality 
control / product status. The direct effect sizes were 0.89 and 0.68, respectively, at 
the 0.01 level of significance. 2) Management and quality control / product status 
have a positive direct influence on cold storage. The direct effect sizes were 0.23 
and 0.74, respectively, at the 0.01 level of significance, and 3) Cold storage 
development has a direct positive influence on operating performance. The direct 
effect size was 0.95, statistically significant at the 0.01 level. 
 
Keyword: Economics Causal Factors, Cold Storage, Management System,  
                Quality Control / Status, Overall Operations  
 
๑.บทน า 
 คลังสินค้าห้องเย็นเป็นธุรกิจที่ มีความส าคัญต่อสินค้าอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย
ที่มีการเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และธุรกิจร้านอาหารอย่างรวดเร็ว ซ่ึงอุษณี วงศ์ศักด์ิ 
(๒๕๕๙) ได้อธิบายไว้ว่าธุรกิจร้านอาหารมีการเติบโตอย่างรวดเร็วตามโครงสร้างทางสังคม และ
เศรษฐกิจ ซ่ึงน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคให้มีความทันสมัย เร่งรีบ และ
เกิดการขยายกระจายตัวของธุรกิจค้าปลีกส่งอาหารโดยเฉพาะไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และ
ร้านสะดวกซ้ือ ตามสาขาของห้างสรรพสินค้าและพ้ืนที่ค้าปลีกรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงการรักษาความ
คงทน และคุณภาพสินค้า จึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับธุรกิจร้านอาหาร สอดคล้องกับศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
(๒๕๖๐) ที่กล่าวถึงความส าคัญของการท าธุรกิจอาหาร คือการบริหารสินค้าคงคลัง และการขนส่ง
สินค้าควบคุมอุณหภูมิโดยใช้เทคโนโลยีสมัยให ม่  กล่าวได้ว่าการควบคุมอุณหภูมิสิน ค้ าด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่จะท าให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ มีความสด สะอาดและปลอดภัย ดังนั้นธุรกิจ
คลังสินค้าห้องเย็นจึงมีคู่แข่ง และการตัดสินใจการลงทุนสูง  
   ธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็น เป็นธุรกิจประเภทให้บริการรับฝากสินค้าแช่แข็งที่ มีการควบคุม
อุณหภูมิความเย็นในระดับที่เหมาะกับสินค้าแต่ละประเภท โดยทั่วไปจะใช้อุณหภูมิ -๑๘ องศาเซล
เซียล เริ่มต้ังแต่ลูกค้าน าสินค้ามาฝากที่ห้องเย็น จากนั้นพนักงานน าสินค้าผ่านเครื่องชั้งบันทึก
น้ าหนัก และน าไปจัดเก็บในห้องเย็น หลังจากนั้นลูกค้ากลับมาท าการเบิกรับสินค้าจากห้องเย็นตาม
วันเวลาที่ลูกค้าต้องการเพ่ือน าสินค้าไปด าเนินการตามจุดประสงค์ที่ ต้องการ  นับได้ว่าธุรกิจ
คลังสินค้าห้องเย็นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท เช่น การเกษตร 
และอาหารแปรรูปประเภทต่าง ๆ  (อนุสรา อติโรจนสกุล, ๒๕๕๓ : ๔-๗), (กิติยา เจริญ, ๒๕๕๘) 
การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด าเนินการควบคุมอุณหภูมิจะมีกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างจ าเพาะแต่
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ด้วยทิศทางของธุรกิจอาหาร การควบคุมอุณหภูมิสินค้ากลับมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น โดยอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๙.๗ ต่อไปต้ังแต่ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, ๒๕๖๐) อย่างไรก็ตาม
การด าเนินงานของธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นจะประสบความส าเร็จได้ก็ขึ้นอยู่ กับปัจจัยที่หลากหลาย
โดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่ออุปสงค์รวม (Prakit Boonparnprasert, ๒๐๐๖) 
  ปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษย์อัน
เก่ียวพันกับการเลือกใช้ทรัพยากรการผลิตที่ มีอยู่อย่างจ ากัด เพ่ือน ามาผลิตสินค้าและบริการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด (มานิตย์ สิงห์ทองชัย, ๒๕๕๗) ซ่ึงการ
ปรับตัวของธุรกิจต่าง ๆ ต้องเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในทุก ๆ ด้าน (สุวรรณา พลอยศรี 
และ ชาตรี ปรีดาอนันทสุข, ๒๕๕๗ : ๑๓๐-๑๓๓) เช่น (๑) ด้านการเงิน ได้แก่การเพ่ิมขึ้นของรายได้ 
การลดต้นทุน การเพ่ิมผลิต (Kaplan and Norton, ๑๙๙๖), (Doherty,๒๐๐๗) (๒) ด้านลูกค้า ซ่ึง
ถือว่าเป็นปัจจัยที่ มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ าย 
สะด วกส บา ย  ตลอด จน มีควา มภั ก ดี ต่ อองค์ก าร  (Sadeghi and Hanzaee, ๒ ๐๑๐ ) (๓ ) 
กระบวนการภายในองค์การ ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการด าเนินงาน โดยเฉพาะ
การน านวัตกรรมด้านการผลิตสินค้าหรือบริการสามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบริการจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ลดต้นทุน ส่งผลให้ผลการด าเนินงานธุรกิจประสบ
ผลส าเร็จ (Kaplan and Norton, ๑๙๙๖), (Laforet, ๒๐๑๑) กล่าวคือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะปัจจัยที่เก่ียวข้องระบบการ
จัดการคลังสินค้า การควบคุมคุณภาพ/สถานะสินค้า การบริห ารจัดการเทคโนโลยีสมัยให ม่ 
ตลอดจนการบริการหลังการขายที่สามารถตอบสนองตรงกับความต้องการของลูกค้าได้  
 ปัญญาการด าเนินธุรกิจห้องเย็นในปัจจุบันมีหลากหลายประเด็น เช่น การบริหารงานใน
องค์การ ความรู้ความสามารถของบุคลากร  ตลอดจนกระบวนการจัดเก็บสินค้าให้เก็บรักษาได้เป็น
เวลานานเพ่ือรอการผลิตหรือกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค และกระบวนการปรับปรุงการท างานทั้งใน
ส่วนของเครื่องมือ เทคโนโลยี บุคลากร และระบบการท างานต่าง  ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็น
มาตรฐานสากล (กิติยา เจริญ , ๒๕๕๘), (อนุสรา อติโรจนสกุล , ๒๕๕๓) จากข้อมูลปัญหาต่าง ๆ 
ข้างต้นด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็ นอย่างยิ่งที่ ต้องเร่งหาแนวทางในการศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุทาง
เศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อการด าเนินงานคลังสินค้าห้องเย็น ซ่ึงผลจากการศึกษานี้จะเป็นฟันเฟืองหนึ่ง
ที่ส า คัญต่อการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ โดยเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารสามารถน าข้อมูล และ
สารสนเทศที่ได้เป็นแนวทางส าหรับการตัดสินใจใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมหรือสนับสนุน
การลงทุนของธุรกิจห้องเย็นและธุรกิจที่เก่ียวข้องเพ่ือกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ รวมถึง
ภาคเอกชนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจคลังห้องเย็นที่เก็บสินค้า
ภายในอุณหภูมิและอาหารแช่แข็งที่ มีความเหมาะสมในการน าสินค้าเข้าและออก โดยจัดสรร
ทรัพยากรการผลิตให้น ามาตอบสนองความต้องการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานคลังสินค้าห้อง
เย็น 
 ๒.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน
คลังสินค้าห้องเย็น 
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยมีขอบเขตการวิจัย 
๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านเนื้อหา ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน
คลังสินค้าห้องเย็น ๒) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ประกอบการ บุคลากร
ในสถานประกอบการโลจิสติกส์และคลังสินค้าห้องเย็น จ านวน ๔๐๐ คน เลือกสุ่มตัวอย่างมาจาก 
๙๙ บริษัท ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีเครื่องมือวิจัย คือ ๑) แบบสอบถามส าหรับผู้ประกอบการโล
จิสติกส์และคลังสินค้าห้องเย็น แบ่งเป็น ๔ ตอน คือ (๑) ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับองค์กรของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (๒) ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ (๓) ปัจจัยด้านระบบการจัดการ และการ
ควบ คุมคุณภาพ/สถานะ และ (๔) การพัฒนาคลังสินค้าห้องเย็น  และผลการด าเนินงาน ซ่ึ ง
แบบสอบถามได้ ค่าความเที่ ยงตรงเชิงเนื้ อหา ๐.๙๐ และได้ ค่าความเชื่ อม่ัน เท่ากับ ๐ .๙๘ 
(Reliability) ตามแนวทางของคอนบาร์ค (Cronbach Alpha)  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณา วิเคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) สัมประสิทธิ์การกระจาย 
(Coefficient of Variation: C.V.) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด้ง (Kurtosis) ค่าต่ าสุด (Min) 
ค่าสูงสุด (Max) กับตัวแปรเมตริก (Metric Variables) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: SEM) 

 
๔.ผลการวิจัย 
 ๑.ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานคลังสินค้าห้องเย็น ได้แก่ 
ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยด้านระบบการจัดการ  ปัจจัยด้านการควบคุมคุณภาพ/
สถานะ  ปัจจัยการพัฒนาคลังสินค้าห้องเย็น  และปัจจัยผลการด าเนินงาน โดยรวมมีความส าคัญอยู่
ในระดับมาก ( X = ๓.๗๙, ..DS = ๐.๖๐), ( X = ๓.๗๙, ..DS = ๐.๖๔), ( X = ๓.๖๒, ..DS = ๐.๖๐), 
X = ๓.๖๐, ..DS = ๐.๖๔) และ ( X = ๓.๖๕, ..DS = ๐.๖๙) ตามล าดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
แต่ละปัจจัยพบว่า  

๑.๑ ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ เม่ือพิจารณารายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย 
คือ ทรัพยากรมีจ ากัด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = ๓.๘๗, ..DS = ๐.๖๗) รองลงมาคือ สิทธิของ
ผู้บริโภค ( X = ๓.๘๑, ..DS = ๐.๗๗) ความขาดแคลน ( X = ๓.๘๐, ..DS = ๐.๗๐) ค่าเสียโอกาส (
X = ๓.๘๐, ..DS = ๐.๖๘)  กฎหมายของการคุ้มครอบผู้บริโภค ( X = ๓.๗๙, ..DS = ๐.๗๖) ความ
ต้องการ มีไม่จ า กัด ( X = ๓ .๗๒ , ..DS = ๐ .๗๑) และทาง เลื อก ( X = ๓ .๗๑ , ..DS = ๐ .๖๘ )  
ตามล าดับ  
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๑.๒ ปัจจัยด้านระบบการจัดการ เม่ือพิจารณารายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย คือ การ
ส่งมอบและการยอมรับการจัดการคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  ( X = ๓.๘๒, ..DS = ๐.๗๑ ) 
รองลงมาคือ การจัดการตรวจตราการขนส่ง ( X = ๓.๘๑, ..DS = ๐.๗๖) มาตรฐาน/รายละเอียด (
X = ๓.๗๙, ..DS = ๐.๗๓) โครงสร้างโซ่อุปทาน ( X = ๓.๗๘, ..DS = ๐.๗๔) การจัดการอุณหภูมิใน
คลังสินค้า ( X = ๓.๗๗, ..DS = ๐.๗๗) ตามล าดับ  

๑.๓ ปัจจัยด้านการควบคุมคุณภาพ/สถานะ เม่ือพิจารณารายด้านเรียงจากมากไปหา
น้อย คือ อุณหภูมิตู้สินค้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = ๓.๖๕, ..DS = ๐.๖๗) รองลงมาคือ ระดับ
คุณภาพสินค้า ( X = ๓.๖๓, ..DS = ๐.๖๖) อุณหภูมิคลังสินค้า ( X = ๓.๖๓, ..DS = ๐.๖๙) และ
ขนาดบรรจุและวิธีการบรรจุ ( X = ๓.๕๘, ..DS = ๐.๗๓) ตามล าดับ 

๑.๔ ปัจจัยการพัฒนาคลังสินค้าห้องเย็น เม่ือพิจารณารายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย 
คือ อุปกรณ์วางเรียงสินค้า ภาพรวมความส าคัญอยู่ในระดับมาก  ( X = ๓.๖๖, ..DS = ๐.๗๑)  
รองลงมาคือ การออกแบบแผนผัง ภาพรวมความส าคัญอยู่ในระดับมาก  ( X = ๓.๖๕, ..DS = 
๐.๗๙)  มาตรการและความปลอดภัย ภาพรวมความส าคัญอยู่ในระดับมาก  ( X = ๓.๖๒, ..DS = 
๐.๗๑) เครื่องมือขนถ่ายวัสดุ ภาพรวมความส าคัญอยู่ในระดับมาก  ( X = ๓.๖๑, ..DS = ๐.๗๓) 
ขั้นตอนและการบริการ ภาพรวมความส าคัญอยู่ในระดับมาก  ( X = ๓.๖๐, ..DS = ๐.๗๒) และ
สถานที่ก่อสร้าง ภาพรวมความส าคัญอยู่ในระดับมาก  ( X = ๓.๔๗, ..DS = ๐.๘๕) 

๑.๕ ปัจจัยผลการด าเนินงาน เม่ือพิจ ารณารายด้านเรียงจากมากไปหาน้ อย คือ 
ผลตอบแทนด้านลงทุน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = ๓.๖๘, ..DS = ๐.๗๖) รองลงมาคือ การรักษา
ลูกค้า ( X = ๓.๖๑, ..DS = ๐.๗๒)   
 

๒. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน
คลังสินค้าห้องเย็น 

๒.๑ ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
๒.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได้ ดังตารางที่ ๑ 
 

ตารางท่ี ๑ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได้ (n = ๔๐๐) 
ตัวแปร  S.D. MIN MAX แ ป ล

ผล 
Skewne
ss   

Kurtosi
s 

CV 

ECM         
RL ๓.๘๗ ๐.๖๗ ๑.๓๓ ๕.๐๐ มาก -๐.๓๙ ๐.๒๖ ๑ ๗ .๓

๑ 
DU ๓.๗๒ ๐.๗๑ ๑.๐๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๓๗ ๐.๐๖ ๑ ๙ .๑

๕ 
ST ๓.๘๐ ๐.๗๐ ๑.๖๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๓๗ -๐.๑๘ ๑ ๘ .๕

๖ 
OC ๓.๘๐ ๐.๖๘ ๑.๗๕ ๕.๐๐ มาก -๐.๓๒ -๐.๐๙ ๑ ๗ .๙

๗ 
CH ๓.๗๑ ๐.๖๘ ๑.๘๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๐๗ -๐.๒๖ ๑ ๘ .๒

๔ 
LC ๓.๗๙ ๐.๗๖ ๑.๐๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๓๔ -๐.๑๓ ๑ ๙ .๙

๔ 



ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑106

 

ตัวแปร  S.D. MIN MAX แ ป ล
ผล 

Skewne
ss   

Kurtosi
s 

CV 

CR ๓.๘๑ ๐.๗๗ ๑.๖๗ ๕.๐๐ มาก -๐.๓๖ -๐.๒๗ ๒ ๐ .๒
๐ 

MST         
SC ๓.๗๘ ๐.๗๔ ๒.๐๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๒๔ -๐.๕๖ ๑ ๙ .๔

๔ 
SD ๓.๗๙ ๐.๗๓ ๑.๒๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๓๓ -๐.๑๙ ๑ ๙ .๓

๔ 
TM ๓.๗๗ ๐.๗๑ ๑.๕๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๒๑ -๐.๓๕ ๑ ๘ .๘

๑ 
TP ๓.๘๑ ๐.๗๖ ๑.๕๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๓๓ -๐.๒๐ ๑ ๙ .๘

๔ 
DA ๓.๘๒ ๐.๗๑ ๑.๕๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๒๘ -๐.๒๔ ๑ ๘ .๗

๔ 
QCS         
PQ ๓.๖๓ ๐.๖๖ ๑.๐๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๒๑ ๐.๒๗ ๑ ๘ .๓

๒ 
PS ๓.๕๘ ๐.๗๓ ๑.๒๕ ๕.๐๐ มาก -๐.๒๘ -๐.๐๒ ๒ ๐ .๒

๘ 
WT ๓.๖๓ ๐.๖๙ ๑.๕๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๑๕ -๐.๐๕ ๑ ๙ .๑

๐ 
CT ๓.๖๕ ๐.๖๗ ๑.๐๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๑๑ -๐.๐๑ ๑ ๘ .๔

๔ 
SWD         
CS ๓.๔๗ ๐.๘๕ ๑.๐๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๑๙ -๐.๒๕ ๒ ๔ .๓

๗ 
SE ๓.๖๖ ๐.๗๑ ๑.๒๕ ๕.๐๐ มาก -๐.๑๕ -๐.๑๔ ๑ ๙ .๔

๙ 
MH ๓.๖๑ ๐.๗๓ ๑.๐๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๑๗ -๐.๑๙ ๒ ๐ .๑

๐ 
PV ๓.๖๐ ๐.๗๒ ๑.๐๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๐๖ -๐.๒๖ ๑ ๙ .๙

๗ 
LD ๓.๖๕ ๐.๗๙ ๑.๐๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๒๕ -๐.๑๔ ๒ ๑ .๖

๓ 
MS ๓.๖๒ ๐.๗๑ ๑.๐๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๐๘ -๐.๐๒ ๑ ๙ .๕

๕ 
PFM         
RI ๓.๖๘ ๐.๗๖ ๑.๐๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๓๑ ๐.๑๓ ๒ ๐ .๖

๖ 
CE ๓.๖๑ ๐.๗๒ ๑.๐๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๐๖ -๐.๑๘ ๑ ๙ .๙
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๑ 
 
 จากตารางที่ ๑ การวิเคราะห์ค่าสถิติพรรณนาลักษณะของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัว
แปรสังเกตได้ทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๔๗ – ๓.๘๗, ..DS = ๐.๖๖ - ๐.๘๕) แสดง
ให้เห็นว่าข้อมูลมีการกระจายอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ย เนื่องจาก ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังกล่าวมีค่าไม่
เกิน ๑ ซ่ึงทั้งหมด ๒๔ องค์ประกอบ มีค่าความเบ้ (Skewness) มีค่าอยู่ระหว่าง -๐.๐๖  ถึง -๐.๓๙ 
และมีค่าความโด่ง (Kurtosis) มีค่าอยู่ระหว่าง ๐.๐๖  ถึง ๐.๒๗ ซ่ึงมีค่าเป็นบวก  ๔ องค์ประกอบ  
แสดงถึงการกระจายค่อนข้างน้อย การแจกแจงของข้อมูลอยู่ในลักษณะสูงกว่าโค้งปกติ และมีค่าเป็น
ลบ ๒๐ องค์ประกอบ มีค่าเท่ากับ -๐.๐๑  ถึง -๐.๕๖ เม่ือพิจารณาค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า 
ค่าความเบ้และความความโด่งมีความแตกต่างจากศูนย์เพียงเล็กน้อย แต่จัดว่าใกล้ศูนย์ จึงถือว่าตัว
แปรสังเกตได้มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์โมเดลสมการเชิง
โครงสร้าง 

๒.๒ ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 

จ านวน ๒๔ ตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด ๒๗๖ คู่ ซ่ึงเป็นตัวแปรสังเกตได้
ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันและความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกคู่มีทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวก มีขนาดของความสัมพันธ์หรือค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง ๐.๓๕๕ - ๐.๘๑๖ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  

แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุก
คู่ ในภาพรวม พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่ส่วนใหญ่มี ค่าไม่เกิน 
๐.๘๕  ไคลน์ (Kline, ๒๐๑๑) ควา มสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงให้ เห็ นว่าตั วแปรสังเกตได้มีระดับ
ความสัมพันธ์ไม่สูงมากนักไม่เกิดปัญหา Multicollinearity และตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดอยู่บน
องค์ประกอบร่วมกัน ดังนั้น มีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง 

๒.๓ ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ดังตารางที่ ๒ 
 
 
 
ตารางท่ี ๒ การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวม 
ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ ค่าดัชนี ท่ีวั ด

ได้ 
ผลการพิจารณา 

2 /df  (๑ ๔ ๐ .๙ ๕ /
๑๓๑) 

< ๒.๐๐ ๑.๐๗๖ ผ่านเกณฑ์ 

CFI  ๐.๙๕ ๑.๐๐ ผ่านเกณฑ์ 
GFI  ๐.๙๕ ๐.๙๗ ผ่านเกณฑ์ 
AGFI  ๐.๙๐ ๐.๙๓ ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA  < ๐.๐๕ ๐.๐๑๔ ผ่านเกณฑ์ 
RMR < ๐.๐๕ ๐.๐๑๔ ผ่านเกณฑ์ 
 จากตารางที่ ๒ เม่ือพิจารณาค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดล พบว่า โมเดลสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง ๖ ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์ การยอมรับ คือ
ค่าดัชนี = ๑๔๐.๙๕, df = ๑๓๑, p-value = ๐.๒๖๐๘๒, /df = ๑.๐๗๖,  
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CFI = ๑.๐๐, GFI = ๐.๙๗, AGFI = ๐.๙๓, RMSEA = ๐.๐๑๔ และ RMR = ๐.๐๑๔ ดังนั้นจึงสรุป
ได้ว่า โมเดลแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
ภาพท่ี ๑  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลการ 
            ด าเนินงานคลังสินค้าห้องเย็น 

ตารางท่ี ๓ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้  

อง ค์ประกอบ /
ตัวแปร 

น  าหนักองค์ประกอบ สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องค์ประกอ
บ 

b B SE t R๒ 

ECM       
RL ๐.๕๐ ๐.๗๕ ๐.๐๓ ๑๗ .๕๔

** 
๐ .๕
๗ 

๐.๑๔ 

DU ๐.๕๐ ๐.๗๑ ๐.๐๓ ๑๖ .๑๑
** 

๐ .๕
๑ 

๐.๐๔ 

ST ๐.๕๘ ๐.๘๓ ๐.๐๓ ๑๙ .๖๖
** 

๐ .๖
๙ 

๐.๑๙ 

OC ๐.๖๐ ๐.๘๗ ๐.๐๓ ๒๑ .๗๘
** 

๐ .๗
๗ 

๐.๒๐ 

CH ๐.๕๙ ๐.๘๘ ๐.๐๓ ๒๒ .๐๘
** 

๐ .๗
๗ 

๐.๓๕ 

LC ๐.๖๒ ๐.๘๑ ๐.๐๓ ๑๙ .๓๕
** 

๐ .๖
๖ 

๐.๒๕ 

CR ๐.๖๔ ๐.๘๑ ๐.๐๓ ๑๘ .๗๕
** 

๐ .๖
๖ 

๐.๓๐ 

MST       
SC ๐.๖๕ ๐.๘๘ - - ๐ .๗

๗ 
๐.๕๒ 

SD ๐.๖๓ ๐.๘๗ ๐.๐๓ ๒๒ .๓๘
** 

๐ .๗
๕ 

๐.๒๙ 

TM ๐.๖๐ ๐.๘๖ ๐.๐๓ ๑๙ .๒๖
** 

๐ .๗
๔ 

๐.๓๓ 
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TP ๐.๖๒ ๐.๘๒ ๐.๐๔ ๑๗ .๖๓
** 

๐ .๖
๘ 

๐.๒๑ 

DA ๐.๖๓ ๐.๘๘ ๐.๐๓ ๑๘ .๗๕
** 

๐ .๗
๗ 

๐.๕๕ 

QCS       
PQ ๐.๕๑ ๐.๗๘ - - ๐ .๖

๐ 
๐.๒๓ 

PS ๐.๖๐ ๐.๘๓ ๐.๐๔ ๑๖ .๔๘
** 

๐ .๗
๐ 

๐.๔๙ 

WT ๐.๖๐ ๐.๘๗ ๐.๐๓ ๑๗ .๗๖
** 

๐ .๗
๕ 

๐.๒๘ 

CT ๐.๖๔ ๐.๙๕ ๐.๐๔ ๑๗ .๖๐
** 

๐ .๙
๑ 

๑.๐๕ 

SWD       
CS ๐.๖๑ ๐.๗๓ - - ๐ .๕

๓ 
๐.๐๘ 

SE ๐.๖๒ ๐.๘๖ ๐.๐๓ ๑๘ .๐๔
** 

๐ .๗
๔ 

๐.๓๒ 

MH ๐.๖๓ ๐.๘๕ ๐.๐๔ ๑๗ .๑๑
** 

๐ .๗
๒ 

๐.๒๔ 

PV ๐.๖๒ ๐.๘๖ ๐.๐๓ ๑๗ .๗๑
** 

๐ .๗
๔ 

๐.๑๓ 

LD ๐.๖๐ ๐.๗๖ ๐.๐๔ ๑๕ .๓๕
** 

๐ .๕
๗ 

๐.๐๙ 

MS ๐.๕๙ ๐.๘๖ ๐.๐๓ ๑๗ .๕๔
** 

๐ .๗
๓ 

๐.๒๗ 

PFM       
RI ๐.๖๓ ๐.๘๔ - - ๐ .๗

๐ 
๐.๕๐ 

CE ๐.๖๐ ๐.๘๕ ๐.๐๓ ๒๐ .๕๑
** 

๐ .๗
๒ 

๐.๔๓ 

หมายเหตุ   ** p < ๐.๐๑ 
จากตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ค่า

น้ าหนักองค์ประกอบ (b) ของตัวแปรสังเกตได้ มีค่าเป็นบวกทั้งหมดมีขนาดต้ังแต่ ๐.๕๑ ถึง ๐.๖๕ 
และแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ทุกตัว โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ องค์ประกอบ ปัจจัยด้านระบบการจัดการ (MST)  ได้แก่ 
โครงสร้างโซ่อุปทาน (SC) น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ ๐.๖๕ ส่วนตัวแปรสังเกตได้ที่ มีน้ าหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุด องค์ประกอบปัจจัยด้านการควบคุมคุณภาพ /สถานะ (QCS) คือ ระดับ
คุณภาพสินค้า (PQ) น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ ๐.๕๑ เท่ากัน ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัว
แปรสังเกตได้ทุกค่า (R๒) ซ่ึงบอกค่าความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้ มีค่า ต้ังแต่ ๐.๕๑ - 
๐.๙๑ เม่ือพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (B) เป็นรายองค์ประกอบ พบว่า 

๑) องค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ (ECM) ตัวแปรที่มีน้ าหนักส าคัญ



ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑110

 

มากที่สุด คือ ทางเลือก (CH) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๘ มีความแปรผันร่วมกัน
กับองค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ ๗๗ รองลงมาคือ ค่าเสียโอกาส (OC) มี
น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๗ มีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบปัจจัยเชิง
สาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ ๗๗ ความขาดแคลน (ST) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 
๐.๘๓ มีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบปัจจั ยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ ๖๙ 
กฎหมายของการคุ้มครอบผู้บริโภค (LC) และสิทธิของผู้บริโภค (CR) มีน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๑ มีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ 
ร้อยละ ๖๖ เท่ากัน ทรัพยากรมีจ ากัด (RL)  มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๕ มีความ
แปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ ๕๗ และความต้องการมี
ไม่จ า กัด  (DU) มีน้ า หนั กองค์ประกอบมาตร ฐาน เท่า กับ  ๐.๗๑  มีความแปรผัน ร่วมกัน กับ
องค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ ๕๑ 

๒) องค์ประกอบปัจจัยด้านระบบการจัดการ (MST) ตัวแปรที่มีน้ าหนักส าคัญมากที่สุด 
คือ โครงสร้างโซ่อุปทาน (SC) และการส่งมอบและการยอมรับการจัดการคุณภาพ (DA) มีน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๘ มีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบปัจจัยด้านระบบการ
จัดการ ร้อยละ ๗๗ เท่ากัน รองลงมาคือ มาตรฐาน /รายละเอียด (SD) มีน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๗ มีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบปัจจัยด้านระบบการจัดการ ร้อยละ 
๗๕  การจัดการอุณหภูมิในคลังสินค้า (TM) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๖ มีความ
แปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบปัจจัยด้านระบบการจัดการ ร้อยละ ๗๔ และการจัดการตรวจตรา
การขนส่ง (TP) มีน้ าหนั กองค์ประกอบมาตรฐานเท่ ากับ  ๐ .๘๒  มีควา มแปรผัน ร่วมกันกับ
องค์ประกอบปัจจัยด้านระบบการจัดการ ร้อยละ ๖๘  

๓) องค์ประกอบปัจจัยด้านการควบคุมคุณภาพ/สถานะ (QCS) ตัวแปรที่มีน้ าหนัก
ส าคัญมากที่สุด คือ อุณหภูมิตู้สินค้า (CT) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ ๐.๙๕ มีความ
แปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบปัจจัยด้านการควบคุมคุณภาพ /สถานะ ร้อยละ ๙๑ รองลงมาคือ 
อุณหภูมิคลังสินค้า (WT) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๗ มีความแปรผันร่วมกันกับ
องค์ประกอบปัจจัยด้านการควบคุมคุณภาพ/สถานะ ร้อยละ ๗๕ ขนาดบรรจุและวิธีการบรรจุ (PS) 
มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๓ มีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบปัจจัยด้านการ
ควบ คุมคุณภาพ/สถานะ ร้อยละ ๗๐ และระดับคุณภาพสินค้า (PQ) มีน้ าหนั กองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๘ มีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบปัจจัยด้านการควบคุมคุณภาพ/
สถานะ ร้อยละ ๖๐ 

๔)  องค์ประกอบการพัฒนาคลังสินค้าห้องเย็น (SWD) ตัวแปรที่มีน้ าหนักส าคัญมาก
ที่สุด คือ อุปกรณ์วางเรียงสินค้า (SE) และขั้นตอนและการบริการ (PV) มีน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๖ มีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบการพัฒนาคลังสินค้าห้องเย็น ร้อยละ 
๗๔ เท่ากัน รองลงมาคือ มาตรการและความปลอดภัย (MS) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ากับ ๐.๘๖ มีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบการพัฒนาคลังสินค้าห้องเย็น ร้อยละ ๗๓ 
เครื่องมือขนถ่ายวัสดุ (MH) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๕ มีความแปรผันร่วมกัน
กับองค์ประกอบการพัฒนาคลังสินค้าห้องเย็น ร้อยละ ๗๒ การออกแบบแผนผัง (LD)  มีน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๖ มีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบการพัฒนาคลังสินค้า
ห้องเย็น ร้อยละ ๕๗ และสถานที่ก่อสร้าง (CS) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๓ มี
ความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบการพัฒนาคลังสินค้าห้องเย็น ร้อยละ ๕๓ 

๕)  องค์ประกอบผลการด าเนินงาน (PFM) ตัวแปรที่มีน้ าหนักส าคัญมากที่สุด คือ การ
รักษาลูกค้า (CE) มีน้ าหนั กองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๕ มีความแปรผันร่วมกันกับ
องค์ประกอบผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๗๒ รองลงมาคือ ผลตอบแทนด้านลงทุน (RI) มีน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๔ มีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบผลการด าเนินงาน ร้อย
ละ ๗๐ 
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๒.๔ ผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ ๑ ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อระบบ

การจัดการคลังสินค้า พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อระบบ
การจัดการคลังสินค้า โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ ๐.๘๙ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๑    

สมมติฐานที่ ๒ ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการ
ควบคุมคุณภาพ/สถานะสินค้า พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อการควบคุมคุณภาพ/สถานะสินค้า โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ ๐.๖๘ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑     

สมมติฐานที่ ๓ ระบบการจัดการและการควบคุมคุณภาพ/สถานะสินค้ามีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อการสร้างคลังสินค้าห้องเย็น  พบว่า ระบบการจัดการและการควบคุมคุณภาพ /
สถานะสินค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการสร้างคลังสินค้าห้องเย็น  โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง
เท่ากับ ๐.๒๓ และ  ๐.๗๔ ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑   

สมมติฐานที่ ๔ การพัฒนาคลังสินค้าห้องเย็นมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการ
ด าเนินงาน พบว่า การพัฒนาคลังสินค้าห้องเย็นมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน โดย
มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ ๐.๙๕ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑     

 
๕.อภิปรายผล 
 ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ปัจจัยด้านระบบการจัดการปัจจัยด้านการควบคุม
คุณภาพ/สถานะ  ปัจจัยการพัฒนาคลังสินค้าห้องเย็น  และปัจจัยผลการด าเนินงาน มีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็น ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจห้องเย็นต้องมองหา
แนวทางและศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของการด าเนินธุรกิจ เพ่ือน ามาผลิตสินค้า
และบริการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมก้าวเข้าสู่การแข่งขัน
ทุก ๆ ด้าน การแข่งขันในทุก ๆ ด้าน (สุวรรณา พลอยศรี และ ชาตรี ปรีดาอนันทสุข, ๒๕๕๗ : 
๑๓๐-๑๓๓) เช่น (๑) ด้านการเงิน ได้แก่การเพ่ิมขึ้นของรายได้ การลดต้นทุน การเพ่ิมผลิต (Kaplan 
and Norton, ๑๙๙๖), (Doherty,๒๐๐๗) (๒) ด้านลูกค้า ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยที่ มีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกสบาย ตลอดจนมีความภักดีต่อ
องค์การ (Sadeghi and Hanzaee, ๒๐๑๐) (๓) กระบวนการภายในองค์การ ถือว่าเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสามารถในการด าเนินงาน โดยเฉพาะการน านวัตกรรมด้านการผลิตสินค้าหรือบริการ
สามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบริการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ลด
ต้นทุน  ส่งผลให้ ผลการด าเนิ นงานธุ รกิจประสบผลส าเร็จ (Kaplan and Norton, ๑๙๙๖ ), 
(Laforet, ๒๐๑๑) 

ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อระบบการจัดการคลังสินค้า 
กล่าวคือ การที่ผู้ประกอบการคลังสินค้าห้องเย็นได้ท าศึกษาถึงทรัพยากรมีจ ากัด ความต้องการมีไม่
จ ากัด ความขาดแคลน ค่าเสียโอกาส ทางเลือก กฎหมายของการคุ้มครอบผู้บริโภค และ สิทธิของ
ผู้บริโภค  มีผลโดยตรงต่อระบบการจัดการคลังสินค้าที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างโซ่อุปทาน มาตรฐาน/
รายละเอียด  การจัดการอุณหภูมิในคลังสินค้า การจัดการตรวจตราการขนส่ง การส่งมอบและการ
ยอมรับการจัดการคุณภาพ  สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราพร เจตนาภิวัฒน์ (๒๕๕๑) ศึกษาการ
ปรับปรุงระบบบริหารสินค้าคงคลังส าหรับสินค้าส าเร็จรูปสีเคลือบไม้ หรือ ดวงพร เมธาอาภรณ์นนท์ 
(๒๕๕๑) ศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมและเครื่องปรุงรส แล้วพบว่า
นโยบายการบริหารหรือควบคุมสินค้าคงคลัง จะแตกต่างกันไปตามกลุ่มสินค้า  

ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการควบคุมคุณภาพ/สถานะ
สินค้า และระบบการจัดการและการควบคุมคุณภาพ/สถานะสินค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการ
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พัฒนาคลังสินค้าห้องเย็น กล่าวคือผู้ประกอบการต้องค านึงถึงการควบคุมคุณภาพ /สถานะ ของ
ระดับคุณภาพสินค้า ขนาดบรรจุและวิธีการบรรจุ อุณหภูมิคลังสินค้า ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อการ
พัฒนาคลังสินค้าห้องเย็น นั่นหมายถึง สถานที่ก่อสร้าง อุปกรณ์วางเรียงสินค้า เครื่องมือขนถ่ายวัสดุ 
ขั้นตอนและการบริการ การออกแบบแผนผัง มาตรการและความปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ So, B.S., and Shin, D.W. (๑๙๙๙) ที่ศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังประเภทน ้ายาตรวจ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และบริหารจัดการส าหรับธุรกิจสุขภาพและโรงพยาบาล 
หรือ Thurman, D. (๒๐๐๖) ที่ได้ศึกษาการจัดการโซ่อุปทานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์คลินิค 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารสินค้าคงคลังประเภทน ้ายาตรวจวิเคราะห์
และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยที่น้ ายาจะต้องมีการควบคุมคุณภาพและสถานะ 

การพัฒนาคลังสินค้าห้องเย็นมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน กล่าวคือ การ
พัฒนาคลังสินค้าห้องเย็นมีผลโดยตรงกับผลการด าเนินงานที่มีความเก่ียวข้องกับผลตอบแทนด้าน
ลงทุน และ การรักษาลูกค้าโดยสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้า การดึงดูดให้ลูกค้าใหม่ ๆ เข้า
มาใช้บริการและการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ให้ยืนยาว สอดคล้องกับ Kotler(๒๐๐๓) ที่
กล่าวว่า ลูกค้าที่จงรักภักดีจะท าให้องค์การเกิดความม่ันคงมีการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด 
นอกจากนี้ยังพบว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) อย่าง
สม่ าเสมอก็จะส่งผลต่อความพอใจของลูกค้า (สุวรรณา พลอยศรี และ ชาตรี ปรีดาอนันทสุข , 
๒๕๕๗) สอดคล้องกับการวิจัยของ ทิพย์วัลย์ เอ่ียมปิยะกุล (๒๕๕๑) ที่ได้ศึกษาการด าเนินงานของ
ธุรกิจให้บริการซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยีหลังการขาย และพบปัญหาการด าเนินงาน และมีการจัดท า
คู่มือขั้นตอนงานผลการปรับปรุงท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการคลังอะไหล่ หรือจิราพร เจต
นาภิวัฒน์ (๒๕๕๑) ได้เปรียบเทียบผลที่ได้จากดัชนีวัดประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง ใน
แง่มุมต้นทุนรวม ระดับการให้บริหาร และ อัตราการหมุนเวียน ควบคู่กับลักษณะสินค้าและการ 
ด าเนินงานของบริษัท 
 
 
 
๖.ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็น 
ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์   ปัจจัยด้านระบบการจัดการ  ปัจจัยด้าน
การควบคุมคุณภาพ/สถานะ  ปัจจัยการพัฒนาคลังสินค้าห้องเย็น  และปัจจัยผลการด าเนินงาน ที่มี
ผลต่อการด าเนินงานคลังสินค้าห้องเย็นโดยตรง ดังนั้นควรมีแนวทางการประยุกต์ใช้สามารถน าไป 
๑) ก าหนดเป็นเชิงนโยบายประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น ๒) การน าไปใช้ประโยชน์เชิง
สาธารณะแก่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ให้ทราบปัจจัยเชิงสาเหตุทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานคลังสินค้าห้องเย็นคุณภาพชีวิต ซ่ึงพิจารณาต้ังแต่
ทรัพยากรมีจ ากัด สิทธิของผู้บริโภค ความขาดแคลน ค่าเสียโอกาส กฎหมายของการคุ้มครอบ
ผู้บริโภค ความต้องการมีไม่จ ากัด จะมีผลต่อการส่งมอบและการยอมรับการจัดการคุณภาพ การ
จัดการตรวจตราการขนส่ง มาตรฐาน/รายละเอียด โครงสร้างโซ่อุปทาน และการจัดการอุณหภูมิใน
คลังสินค้า นอกจากนี้ยังมีผลโดยตรงกับควบคุมคุณภาพ/สถานะ เช่นอุณหภูมิตู้สินค้า ระดับคุณภาพ
สินค้า ขนาดบรรจุและวิธีการบรรจุ เป็นต้น 

 
  ๖.๒ ข้อเสนอแนะในศึกษาครั งต่อไป 
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การศึกษาวิจัยในอนาคตควรศึกษาถึง ๑) ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อผล
การด าเนินงานคลังสินค้าห้องเย็น โดยศึกษาจ าแนกประเภทคลังสินค้าอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การน าปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ๒) ควรศึกษา
ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานคลังสินค้าห้องเย็นโดยน าตัวแปรและ
ทฤษฎีตัวแปรอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบจ าลองงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ ๓) 
ควรพัฒนาแบบจ าลองทางเศรษฐมิติในการพยากรณ์ต้นทุนของคลังสินค้าห้องเย็น โดยน าตัวแปร
และทฤษฎีตัวแปรอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบจ าลองงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
เทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

Work Performance Motivation and Organizational Commitment of 
Employees Klonghad Sub-district Municipality, Amphoe Klonghad, 

Sakaeo Province 
 

        ประสงค์ เลาหะพงษ์ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาลต าบลคลองหาด (๒) เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด 
(๓) เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลจ าแนกตาม อายุ ระดับ
การศึกษา และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (๔) เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานเทศบาลจ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ (๕) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
เทศบาลต าบลคลองหาด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากพนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด
ทั้งหมด ๗๐ คน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One Way ANOVA) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ 
Pearson ผลการศึกษาพบว่า๑)แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความสัมฤทธ์ิผลการปฏิบัติงาน เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การ
งาน และ ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามล าดับ ๒)ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความผูกพันตามบรรทัดฐานที่ควรเป็น 
เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ ด้านความผูกพันเชิงความรู้สึกและด้านความผูกพันที่ต้องการอยู่กับ
หน่วยงาน ตามล าดับ ๓) พนักงานเทศบาลท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .๐๕ ๔)
พนักงานเทศบาลที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .๐๕  ๕)แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ อยู่ในระดับสูง (r= .๘๗๓)  
ค าส าคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน / ความผูกพันต่อองค์กร 
 

ABSTRACT 
 The purposes of research were (1 ) to study work performance motivation 
of employees Klonghad Sub-district Municipality (2 ) to study organizational 

                                                                 
 อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตสระแก้ว   
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commitment of employees Klonghad Sub-district Municipality (3 ) to compare work 
performance motivation of employees classified by age, educational level and 
duration of work performance (4 ) to compare organizational commitment of 
employees classified by age, educational level and duration of work performance 
and (5 ) to study the relationship between work performance motivation with 
organizational commitment of employees Klonghad Sub-district Municipality. Data 
collected by questionnaires from 7 0  employees Klonghad Sub-district Municipality. 
Statistics used in data analyze were frequency, percentage, means, standard 
deviation, One-Way ANOVA and Pearson’s Correlation Coefficient. 
 The results were as follows:1 ) The work performance motivation of 
employees in overall was at high level, when considering each aspect found that 
the Achievement was ranked first, followed by the Recognition, the Work Itself, the 
Responsibility and the Advancement. 2 ) The organizational commitment of 
employees in overall was at high level, when considering each aspect found that 
the Normative Commitment was ranked first, followed by the Affective 
Commitment and the Continuance Commitment.  3 )The municipal employees of 
different ages, educational level and duration of work performance, there was no 
statistically significant difference at the .0 5  level of work performance motivation.  
4 ) The municipal employees of different ages, educational level and duration of 
work performance, there was no statistically significant difference at the .05  level of 
organizational commitment. 5 ) The work performance motivation was positively 
correlated with the organizational commitment at the .0 1  level of significant (r = 
.873). 
Keywords: Work performance motivation / Organizational commitment 
 
๑.บทน า 
 องค์การเป็นระบบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวของมนุษย์ที่ มีการร่วมตัวกันเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ องค์การประกอบด้วย เป้าหมาย  โครงสร้าง การบริหารจัดการ
สารสนเทศและบุคคล โดยในทรัพยากรเหล่านี้บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ากว่าทรัพยากรอ่ืนใด 
เนื่องจากบุคคลเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืนมาก่อให้เกิดผลผลิตที่ต้องการได้ เพราะมีสติปัญญาที่จะริเริ่ม 
สร้างสรรค์ ซ่ึงการด าเนินงานขององค์การนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ 
เข้ามาช่วยกันปฏิบั ติงาน  (ธงชัย สันติวงษ์ , ๒๕๓๗,หน้า ๙) ทรัพยากรมนุษย์จึงถือได้ว่าเป็ น
ทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์การ และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะบ่งชี้ถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลว
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ขององค์การ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้ (พิชิต 
เทพวรรณ์, ๒๕๕๔, หน้า ๑๖) ดังนั้นองค์การทุกรูปแบบต้องให้ความส าคัญกับการดูแล รักษา และ
พัฒนาทรัพยากรของมนุษย์ในองค์การ การสร้างแรงจูงใจในการปฎิบัติงานและความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งของบุคลากรในองค์การ 
 “เทศบาลต าบลคลองหาด” เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ อ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว มีบทบาทหน้าที่หน้าที่หลัก คือ การแก้ปัญหา และสนองตอบความต้องการของ
ท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า มีเศรษฐกิจดี มีความเป็นอยู่ที่ ดีและสะดวกสบาย 
ฉะนั้นหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องก าหนดนโยบายให้ตรงกับปัญหา และความต้องการที่แท้จริง
ของท้องถิ่น และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายที่ก าหนดเพ่ือให้ผลการ
ด าเนินงานเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง ดังนั้นการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องมีความพร้อมในด้านทรัพยากรการบริหาร ทั้งในด้านของ
บุคลากร ในด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ชนัญธิดา ประโยชริด , ๒๕๔๗) ส าหรับ
เทศบาลต าบลคลองหาด มีพ้ืนที่ในการดูแลประมาณ ๗๐,๘๑๒ ไร่ หรือ ๑๑๓ ตารางกิโลเมตร แบ่ง
ออกเป็น ๑๓ หมู่บ้าน มีประชากร ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๒๐ คน มี
ภารกิจโครงการภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) โดยในปี ๒๕๕๙ มีโครงการมาก
ถึง ๑๐๒ โครงการแต่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ ๖๓ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๖๓ ของโครงการ
ทั้งหมดในปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้ เนื่องจากภารกิจที่มีเป็นจ านวนมากไม่สอดคล้องกับจ านวนบุคลากรที่มี
เพียง ๗๐ คน (เทศบาลต าบลคลองหาด , ๒๕๖๐) และที่ผ่านมาพบว่ามีบุคลากรขององค์กรขอ
โอนย้ายไปปฎิบัติงานที่หน่วยงานอ่ืนอย่างต่อเนื่องซ่ึงอาจเกิดจากภาระงานที่มากเกินในองค์กร 
ดังนั้น เทศบาลต าบลคลองหาด ควรต้องมีการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของ
บุคลากรและการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรทั้งหมดได้คงอยู่ กับองค์กร
และปฎิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและที่ส าคัญบุคลากร
ต้องมีความสุขและพึงพอใจในการปฎิบัติงานในเทศบาลต าบลคลองหาด 

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด 
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว และปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ
ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันหรือไม่ รวมถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ต าบลคลองหาด มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด
หรือไม่ เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลในการดูแล รักษา และพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพ่ือให้บุคลากร เกิดความรักภักดีต่อ
องค์กรในระยะยาว เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 

๒.๑ เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด 
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  

๒.๒ เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

๒.๓ เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานจ าแนกตาม อายุ ระดับ
การศึกษา และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

๒.๔ เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานจ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา 
และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

๒.๕ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 
๓. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้น าแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยพิจารณาผลการศึกษาของ Ghiselli and Brown (๑๙๕๕. อ้างถึง
ใน สิริรักษ์ วรรธนะพินทุ , ๒๕๔๘, หน้า ๑๓) วัลลภ บุญริ้ว (๒๕๔๖) กาญจนา ตรีรัตน์ (๒๕๔๙) 
และสุรัตน์จี  คูตระกูล (๒๕๕๐) และแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
(ปรียาพร        วงศ์อนุตรโรจน์ , ๒๕๕๓) ด้านปัจจัยส่วนบุคคล มาก าหนดเป็นตัวแปรอิสระในการ
วิจัย ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   
  และผู้วิจัยน าทฤษฏีสองปัจจัย (Two Factors Theory) ของ Herzberg (๑๙๕๙. อ้างถึง
ใน วิเชียร วิทยอุดม, ๒๕๕๑ หน้า ๑๖๖-๑๗๖) ในด้านความสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และด้าน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  และแนวคิดความผูกพันของ Steers (๑๙๗๗. อ้างถึงใน สุพานี 
สฤษฏ์วานิช , ๒๕๔๙, หน้า ๗๙) ประกอบด้วย ความผูกพันในเชิงความรู้สึก ความผูกพันที่ ต้องการ
อยู่กับหน่วยงานและความผูกพันตามบรรทัดฐานที่ควรเป็นมาก าหนดตัวแปรตาม แสดงตามภาพ  
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   ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
   

             
 
 
        
 
 
 
        
       
 
 
 

 
ภาพ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
๔.วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการเชิงวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยมีวิธีก าร
ด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมดดังนี้ 

 ๔.๑ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลอง
หาด จังหวัดสระแก้ว จ านวน ๗๐ คน 

 ๔.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม  (Questionnaire) จากการที่ได้
ศึกษาข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง โดยน าแนวคิดของ Herzberg, ed. 
(๑๙๕๙. อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม , ๒๕๕๑) ในปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ Steers 
(๑๙๗๗. อ้างถึงใน สุพานี สฤษฏ์วานิช , ๒๕๔๙) ในปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร มาสร้างเป็น
แบบสอบถาม แบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ เป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check list) ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  จ านวน     
๖ ข้อ 
  ตอนที่ ๒ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอ  
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว  ประกอบด้วย (๑) ความสัมฤทธ์ิผลการปฏิบัติงาน  (๒) การได้รับความ

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
-อายุ   
-ระดับการศึกษา  
-ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ความผูกพันต่อองค์กร   

- ความผูกพันในเชิงความรู้สึก   
- ความผูกพันท่ีต้องการอยู่กับหน่วยงาน 
- ความผูกพันตามบรรทัดฐานท่ีควรเป็น 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
- ความสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน   
- การได้รับความยอมรับนับถือ     
- ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ          
- ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน   
- ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
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ยอมรับนั บถื อ (๓) ลักษณะของงานที่ ปฏิ บั ติ (๔) ความรับผิดชอบในหน้ าที่ การ งาน  (๕ ) 
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน จ านวน ๑๕ ข้อ 

  ตอนที่ ๓ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลอง
หาด จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย (๑) ความผูกพันในเชิงความรู้สึก (๒) ความผูกพันที่ต้องการอยู่
กับหน่วยงาน (๓) ความผูกพันตามบรรทัดฐานที่ควรเป็น จ านวน ๙ ข้อ 
 ๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ได้แก่ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ 
Pearson Product Moment Correlation  
 
๕. ผลการวิจัย   
 ๕.๑ ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด 
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการปฎิบัติงานด้านความสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน 
เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้าน
ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามล าดับ ดังตารางที่ ๑ 
 
ตารางท่ี ๑ ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด  
             อ าเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว  โดยภาพรวม 
 

แรงจูงใจในการปฎิบัติงาน µ  
ระดับ

แรงจูงใจ 
อันดับ 

1. ความสัมฤทธิ์ผลการ
ปฏิบัติงาน 

2. การได้รับการยอบรับนับ
ถือ 

3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
4. ความรับผิดชอบในหน้าที่

การงาน 
5. ความก้าวหน้าในการ

ปฏิบัติงาน 

๔.๒๐ 
๔.๑๑ 
๔.๑๕ 
๔.๐๗ 
๔.๐๐ 

.๖๓ 

.๕๙ 

.๖๑ 

.๖๓ 

.๖๙ 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

๑ 
๓ 
๒ 
๔ 
๕ 

รวม ๔.๑๑ .๕๗ มาก  
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 ๕.๒ ผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอ 
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว พบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความผูกพันตามบรรทัดฐานที่ควรเป็น เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ 
ด้านความผูกพันเชิงความรู้สึกและด้านความผูกพันที่ ต้องการอยู่กับหน่วยงานตามล าดับ ดังตารางที่ 
๒ 
 
ตารางที่ ๒ ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลอง 
             หาด จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวม 
 

ความผูกพันต่อองค์กร µ  
ระดับ
ความ
ผูกพัน 

อันดับ 

๑. ด้านความผูกพันเชิงความรู้สึก ๔.๐๕ .๖๒ มาก ๒ 
๒. ด้านความผูกพันที่ต้องการอยู่กับ
หน่วยงาน 

๓.๘๖ .๗๕ มาก ๓ 

๓. ด้านความผูกพันตามบรรทัดฐานที่
ควรเป็น 

๔.๑๓ .๖๔ มาก ๑ 

รวม ๔.๐๑ .๖๑ มาก  
 
 ๕.๓ ผลการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานจ าแนกตาม อายุ 
ระดับการศึกษา และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่นัยส าคัญทางสถิติ .๐๕ 
 ๕.๔ ผลการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจ าแนกตาม อายุ 
ระดับการศึกษา และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานพบว่า พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ที่นัยส าคัญทางสถิติ .๐๕ 
 ๕.๕ ผลการศึกษาค่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฎิบัติงานกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พบว่า แรงจูงใจใน
การท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
อยู่ในระดับสูง (r= .๘๗๓) ดังตารางที่ ๓  
 
ตารางท่ี ๓ สรุปความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฎิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กร - 
             ของพนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  
 

แรงจูงใจ ค่า Sig แปลผล 
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สหสัมพันธ์ 
ด้านความสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ 
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การ
งาน 
ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

.๗๔๗** 

.๗๕๕** 

.๗๑๕** 

.๘๐๐** 

.๘๙๙** 
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๖. อภิปรายผล 
 จากผลของการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีประเด็นที่น่าสนใจ
น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 ๖.๑ ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฎิบัติงานพนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอ 
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว พบว่า แรงจูงใจในการปฎิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรัญญา เติมกิจธนสาร (๒๕๕๔) ท าการวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี” พบว่า พนักงาน
เทศบาลเมือง   ท่าช้างมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ รัตนาภรณ์ สิงห์จันทร์ (๒๕๕๕) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการท างาน
ของพนักงานเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด” พบว่า ปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค้ าจุนของแรงจูงใจในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ อดุลย์ ทองจ ารูญ (๒๕๕๖)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในเทศบาล เขตพ้ืนที่อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ” พบว่า บุคลากรของเทศบาล มีระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง แต่ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ จ่าเอกอธิวัฒน์ ปาคาถา 
(๒๕๕๕) ท าการวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานเทศบาลเมือง
มหาสารคาม” พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานเทศบาลเมือง
มหาสารคามโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และยังขัดแย้งกับผลการศึกษาของ นันทวรรณ ประ
เที่ยง (๒๕๕๔) ท าการวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในอ าเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในอ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ในระดับ       ปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงานของเทศบาล
ต าบลคลองหาดโดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่อายุการท างานอยู่ไม่เกิน ๕ ปี (ร้อยละ ๖๘.๕๗) ซ่ึงเป็น
กลุ่มที่ พ่ึงเริ่มต้น ในการท างานและมีความกระต้ือ  รือร้นเพ่ือสร้างผลในการปฎิ บัติงาน ซ่ึงจ ะ
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สอดคล้องกับผลการศึกษารายด้านที่พบว่า  ด้านความสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน เป็นอันดับที่หนึ่ง ซ่ึง
พนักงานเห็นว่าเป็นแรงกระตุ้นในการปฏิบัติงาน อีกทั้งลักษณะขององค์กรที่เป็นองค์กรรัฐจึงอาจท า
ให้พนักงานเห็นว่าการปฎิบิตงานในองค์กรรัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่
ได้รับการยอมรับในสังคมซ่ึงจะเห็นได้จากแรงจูงใจในการปฎิบัติงานรายด้านในด้าน ลักษณะของ
งานที่ปฎิบัติ และการได้รับการยอมรับนับถือ อยู่ในอันดับที่ ๒ และ ๓ ตามล าดับ 

๖.๒ ผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอ 
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว พบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นัทธมน จันมณี (๒๕๕๕) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง” พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ ภา
วิณี แก้วเมือง (๒๕๕๒) ศึกษาเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับค่อนข้างสูงและยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิรประภา 
เนตรวีระ (๒๕๕๒) ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์กรอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงานส่วนใหญามีความเชื่อม่ันต่อองค์กรซ่ึงเป็นองค์กร
ของรัฐ ซ่ึงการปฎิบัติงานในองค์กรของรัฐในพ้ืนที่ชนบทหรือพ้ืนที่ตามแนวชายแดนได้รับการยอมรับ
และนับถือจากสังคมในพ้ืนที่เป็นอย่างมากจึงอาจส่งผลให้พนักงานรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมากด้วย
เช่นกัน อีกทั้งจากการที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฎิบัติงานและรับฟังความ
คิดเห็นของพนักงานในการปฎิบัติงานซ่ึงสะท้อนให้เห็นจากผลการศึกษาด้านความผูกพันต่อองค์กร
ที่ ด้านความผูกพันตามบรรทัดฐานที่ควรเป็น เป็นอันดับหนึ่งที่พนักงานรู้สึก ซ่ึงท าให้พนักงานมี
ความผูกพันต่อองค์กรในระดับมากด้วยเช่นกัน 

 ๖.๓ ผลการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานจ าแนกตาม อายุ 
ระดับการศึกษา และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่นัยส าคัญทางสถิติ .๐๕ ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นันทวรรณ ประเที่ยง (๒๕๕๔) ท าการวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า พนักงานเทศบาลใน
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ มีเพศ ระดับการศึกษา ประเภทพนักงานที่แตกต่างกันมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ รัตนาภรณ์ สิงห์จันทร์ (๒๕๕๕) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
เทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด” พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน มีระดับ
แรงจูงใจในการท างานไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ท าการศึกษามีอายุ
ใกล้เคียงกันคือระหว่าง ๒๕  -๓๐     (ร้อยละ ๗๕.๗๐) และมีการศึกษาในระดับใกล้กันคือ 
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อนุปริญญา -ปริญญาตรี รวมทั้งระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในระหว่าง ๑-๑๐ ปี (ร้อยละ 
๙๗.๑๔) ดังนั้นจึงอาจส่งผลให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มที่ ศึกษา 
 ๖.๔ ผลการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานจ าแนกตาม อายุ 
ระดับการศึกษา และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานพบว่า พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ที่นัยส าคัญทางสถิติ .๐๕ ซ่ึง
สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ นัทธมน จันมณี (๒๕๕๕) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง” พบว่า ผู้ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมี
ระดับความผูกพันไม่แตกต่างกัน  ยกเว้นบุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ แต่ขัดแย้งกับแนวคิด ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (๒๕๕๓) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านงาน และปัจจัยด้านการจัดการ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ท าการศึกษามีอายุใกล้เคียงกันคือระหว่าง ๒๕ -๓๐ (ร้อยละ ๗๕.๗๐) 
และมีการศึกษาในระดับใกล้กันคือ อนุปริญญา-ปริญญาตรี รวมทั้งระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยู่
ในระหว่าง ๑-๑๐ ปี (ร้อยละ ๙๗.๑๔) ดังนั้นจึงอาจส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานไม่
แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มที่ศึกษา 
 ๖.๕ ผลการศึกษาค่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฎิบัติงานกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พบว่า แรงจูงใจใน
การท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
อยู่ในระดับสูง (r= .๘๗๓) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ( ๒๕๕๓) ได้
อธิบายว่าปัจจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจอันก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรความพึงพอใจในการ
ท างานประกอบด้วยปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านงาน และปัจจัยด้านการจัดการ โดยเฉพาะปัจจัย
ด้านการจัดการนั้น ได้กล่าวถึงความ่ันคงในการปฏิบัติงาน โอกาสและความก้าวหน้า สภาพการ
ท างาน ความรับผิดชอบ และเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวท่ีก่อให้เกิดความผูกผันต่อองค์กรนั้น
ล้วนมาจาก   แรงจูงใจในการปฎิบัติงานของบุคลากร และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ก้องนภา 
ถิ่นวัฒนากูล (๒๕๕๖) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว” พบว่า แรงจูงใจในปฏิบัติงาน ด้าน
ความส าเร็จในการท างาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านเงินเดือน และด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ และยังสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ดวงพร โพธิ์สร และ เทียนแก้ว เลี่ ยมสุวรรณ (๒๕๕๘) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา” พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และความผูกพันต่อองค์กร ของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๑ (r = 
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.๕๗๖) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะจากผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลอยู่ใน
ระดับมากและความผูกพันของพนั กงานอยู่ในระดับมากด้วย เช่ นกัน  ซ่ึงทั้งสองตัวแปรนี้ มี
ความสัมพันธ์กันตามแนวคิดของของ   ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (๒๕๕๓) ที่ได้อธิบายถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อความผูกพันธ์ต่อองค์กรซ่ึงปัจจัยด้านการจัดการนั้น ได้กล่าวถึงความ่ันคงในการปฏิบัติงาน 
โอกาสและความก้าวหน้า สภาพการท างาน  ความรับผิดชอบ และเพ่ือนร่วมงาน  ซ่ึงปัจจัยดังกล่าว
ที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรซ่ึงส่งผลให้ทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงด้วยเช่นกัน 
 
๗.ข้อเสนอแนะ 
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    ๗.๑.๑ จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฎิบัติงานโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยในด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นอันดับสุดท้าย และเม่ือพิจารณาในราย
ข้อพบว่า  เรื่องระบบการปรับขึ้นเงินเดือนหรือค่าจ้างของหน่วยงานมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรม      
เป็นข้อสุดท้าย ดังนั้นเทศบาลต าบลคลองหาดควรมีนโยบายการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฎิบั ติงานอย่างเป็น ระบบเพ่ือให้ พนักงาน ม่ันใจและเชื่อม่ันมากขึ้ นต่อกา ร
ประเมินผลเพ่ือขึ้นเงินเดือนประจ าปีของพนักงาน 
    ๗.๑.๒ จากผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฎิบัติ งานกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
พบว่า แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับสูง โดย
ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านความสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน และด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบัติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร ตามล าดับ ดังนั้นเทศบาลต าบลคลองหาด
ควรมี   นโยบายส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจในการปฎิบัติงานอย่างเป็นระบบตาม ๕ ด้านที่มี
ความสัมพันธ์ อาทิเช่น (๑) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินผลการปฎิบัติงาน  (๒) 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงาน (๓) โครงการพัฒนาศักยภาพทีมงาน
เพ่ือความเป็นเลิศ       (๔) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามต าแหน่งงานและ  (๕) โครงการ
ส่งเสริมความผูกพันที่ดีต่อองค์กร 
 ๗.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๗.๒.๑ การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงผลการศึกษาที่ได้เป็นภาพรวมของ
องค์กร ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการน าวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในการศึกษาเพ่ือ
อธิบายถึงเพราะเหตุใดแรงจูงใจในการปฎิบัติงานจึงมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 
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  ๗.๒.๒ การศึกษาครั้งนี้ พิจารณาเลือกตัวแปร ๕ ตัวตามปัจจัยกระตุ้นตามทฤษฏีสอง
ปัจจัย (Two Factors Theory) ของ Herzberg เป็นหลักในการศึกษาครั้งต่อไปควรน าปัจจัยค้ าจุ้น 
มาศึกษาเพ่ิมให้ครบทั้งทษฎีของ Herzberg 
  ๗.๒.๓ การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะในพ้ืนที่เทศบาลต าบลคลองหาด ในการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรเพ่ิมพ้ืนที่ในการศึกษาทั้งจังหวัดสระแก้ว หรือท าการศึกษาเปรียบระหว่างขนาดของ
เทศบาล หรือเปรียบระหว่างเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่
หลากหลายและน าไปใช้ในการศึกษารอบด้านต่อไป 
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ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

the relationship of knowledge management, technology competency 
and effectiveness performance results of personnel in private higer 

education institution 
 

คุณาพร   โฉมจิตร* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ได้ต้ังวัตถุประสงค์ไว้เพ่ือศึกษา ๑) ลักษณะการจัดการความรู้ของบุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ๒) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน และ ๓) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จ านวน ๓๘๗ คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ทดสอบ
สมมติฐานการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย และแบบพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า  
๑) บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีลักษณะการจัดการความรู้ทั้ง ๕ ด้าน เรียงล าดับ

จากมากไปหาน้อยได้คือ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการ
ความรู้ ด้านภาวะผู้น าและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการวัดผล  

๒) บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง ๓ ด้าน 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้คือ สรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะด้าน
เจตคติ และ  

๓) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นไปในทิศทางบวก กล่าวคือ 
องค์ประกอบการจัดการความรู้  ด้านวัฒนธรรมองค์กร  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการ
จัดการความรู้ และด้านภาวะผู้น าและกลยุทธ์ และสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
ความรู้โปรแกรมมัลติมีเดีย และด้านทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และแก้ปัญหามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้; สมรรถนะ; ประสิทธิผลการปฎิบัติงาน 
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ABSTRACT 

This purpose were to 1) the nature of knowledge management of personnel 
in private higher education institution 2 )  Technology competency of personnel in 
private higher education institution and 3 )  the relationship between knowledge 
management, technology competency and the effectiveness performance results of 
personnel in private higher education institution. The sample was consisted of 3 8 7 
people. The instrument of this research was the questionnaire and the statistic 
devices used for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, 
One Way ANOVA and correlation coefficient and tested the hypothesis by 
regression analysis and multiple regression analysis. The result of the research 
found that 1 )  the element of knowledge management of personnel in private 
higher education institution has 5  aspects that a person with culture, technology, 
leadership and strategy, infrastructure and measurement 2) technology competency 
of personnel in private higher education institution has 3  aspects included 
knowledge competency, skill competency  and attitude competency  and 3 ) the 
relationship between the relationship of knowledge management, competency and 
the effectiveness performance results of personnel in private higher education 
institution were the positive direction that the knowledge management element on 
a person with the knowledge in the culture, technology and leadership and 
technology competency on the knowledge of multimedia program aspect and skill 
implementation of multimedia technology aspect  for support the analytical 
thinking , synthetic thinking and problem solving and had the relationship with the 
effectiveness performance results of personnel in private higher education 
institution.  
Keywords: Knowledge Management; Competency; Effectiveness  

     Performance  
 
๑. บทน า 

องค์กรที่มีบุคลากรที่ ดีมีคุณภาพสามารถสร้างความได้เปรียบให้แก่องค์กรก่อให้เกิ ด
ความก้าวหน้าในการด าเนินกิจการไปสู่เป้าหมายองค์กร ซ่ึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์กรนั้น  
ขึ้นอยู่ กับความสามารถของบุคลากรในองค์กร ในการเรียนรู้ถึงสถานการณ์ แนวคิด เทคนิคการ
ด าเนินงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ในองค์กร แต่ต้อง
เชื่อมโยงบุคลากรเข้ากับองค์กรด้วยค่านิยมองค์กร (corporate values) โดยค่านิยมนี้จะแสดง
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ออกมาในรูปของวัฒนธรรมองค์กร (organizational culture) ซ่ึงเป็นความเชื่อ ค่านิยมและแบบ
แผนของพฤติกรรมที่พนักงานปฏิบัติร่วมกัน ในรูปค าพูด ความคิด การเรียนรู้  การกระท าหรือ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้ นในองค์กร  ซ่ึ งสามารถท าให้องค์กรประสบควา มส าเร็จหรือล้ มเหลวได้ 
(Somjintana Koompai, ๒๐๑๐) ซ่ึงสังคมปัจจุบันก าลังต่ืนตัวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
และข้อมูลข่าวสาร เพราะเชื่อว่ากา รที่คนในสังคม องค์กร หรือชุมชนมีความรู้ และสามารถใช้
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม จะก่อให้เกิดผลงาน สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่หน่วยงานและสังคม 
นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไข ปัญหา อุปสรรค และเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแ ข่งขัน 
(Praphon Sukyut, ๒๐๐๔) 

ในด้านการศึกษาประเทศไทยได้เริ่มเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้  หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ได้ด าเนินการจัดการความรู้  โดยในส่วนของหน่วยราชการ
นั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เห็นว่าความรู้เป็นเรื่องที่ มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาระบบราชการ (Vicharn Panich, ๒๐๑๗) โดยมีหลายหน่วยงานที่ก าลังด าเนินการจัดการ 
เช่น สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม (สคส.) เป็นสถานที่ส่งเสริมให้เกิดกระแสการ
จัดการความรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และช่วยสร้างขีดความสามารถในการด าเนินการจัดการความรู้
โดยใช้กิจกรรม มหกรรมความรู้  หรือตลาดนั ดความรู้ในการสร้างกระแส (The Knowledge 
Management Institute Foundation, ๒๐๑๗) อย่างไรก็ดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นองค์กร
ทางการศึกษาที่ได้น าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT-Information Technology) 
มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือท าให้ระบบการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ   
มีความรู้ความสามารถที่จะเสาะแสวงหา วิเคราะห์และจัดสรรให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
สามารถปรับตัวได้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง และการปรับประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารส าหรับ
แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่  นอกจากนั้นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คือคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ต้องให้
ความส าคัญและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถใช้งาน
ร่วมกันได้ทุกระดับ ดังนั้นจากภารกิจดังที่กล่าวสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนิน งาน นั่นคือระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (Office for Educational 
Reform, ๒๐๑๓) ซ่ึงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้บรรลุผล  ประสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพนั้น มีความจ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบของระบบสารสนเทศด้านต่างๆ มาใช้ในการ
ก าหนดนโยบาย การวางแผน แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็น
เครื่องชี้แนะทิศทางให้ผู้บริหารเลือกด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
(Abu, S., ๒๐๑๑) 

ทั้งนี้ คุณภาพของการศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของอาจารย์น ามาสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงขึ้นของผู้เรียน การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในด้าน
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันในการผลิตบัณฑิตที่จะบรรลุเป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการจัดการศึกษา (Maskey, 
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๒๐๐๙) แต่จากผลการวิจัยของ Pimpum Techacupt and Prontip Kaengkun (๒๐๐๘) ที่ได้
ศึกษาสมรรถนะของครูและแนวทางการพัฒนาครูในสังคมที่เปลี่ยนแปล งนั้นพบว่า การพัฒนา
อาจารย์ที่หน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินการนั้น ส่วนใหญ่ใช้วิธีการประชุมอบรมที่ใช้การบรรยาย 
การประชุมย่อย แล้วสรุปความเห็นต่อที่ประชุมใหญ่ โดยมีผู้เข้าอบรมค่อนข้างมาก ท าให้ไม่สามารถ
สื่อสารเป็นรายบุคคลได้อย่างใกล้ชิดทั่วถึง ทั้งยังเกิดปัญหาว่าอาจารย์ต้องละทิ้งงานสอนเพ่ือเข้ารับ
การอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง หลังสิ้นสุดการอบรมไม่สามารถติดตามผลการพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถน าความรู้ที่ได้จากการประชุมอบรมมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าลักษณะการจัดการความรู้รูปแบบใดที่จะส่งผลสูงสุดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน สมรรถนะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มี
ความส าคัญต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรหรือไม่ และความสัมพันธ์นั้นมีส่วนเสริมสร้างให้เกิด
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้อย่างไร เพราะการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านทั้งในด้านกระบวนการ
ท างานและวิธีปฏิบัติภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหา ร
องค์กรที่ ต้องการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในระดับสูง ภายใต้สภาวะ
แวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และนอกจากนี้ยังสามารถเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของ
องค์กรต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 ลักษณะการจัดการความรู้ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
2.2 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

๓. สมมติฐาน 
3.1 บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีลักษณะการจัดการความรู้ต่างกันมี 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่างกัน 
3.2 บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่างกัน 
3.3 อิทธิพลของการจัดการความรู้และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี 

ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอน
ของการวิจัยและจ าแนกตามขอบเขตการวิจัยได้ดังนี้ 
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 ขั้นตอนการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ ๑ จัดเตรียมโครงการวิจัย โดยการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากเอกสาร ต ารา 
ข้อมูล รวมถึงสถิติการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ และวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ 
สมรรถนะบุคลากร ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดท าโครงการวิจัย โดยขอค าแนะน าจากผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละ
ด้าน จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือก าหนดหัวข้อวิจัย 
 ขั้นตอนที่ ๒ ด าเนินการวิจัย เป็นการวิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิด เพ่ือสร้างและพัฒนา
เครื่องมือ น าไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพ น าเครื่องมือที่สร้างและพัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ ๓ รายงานผลการวิจัย โดยการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปยังผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบแก้ไขตามหลักวิชาการ ปรับปรุงแก้ไข และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์  
 ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเก่ียวกับการจัดการความรู้และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  โดยมีรายละเอียด
เก่ียวกับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 
 ๑. ขอบเขตด้านตัวแปร 
    กลุ่มที่ ๑ ศึกษาลักษณะการจัดการความรู้ต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่างกัน 
  ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการความรู้  ป ระกอบ ด้วย ภาวะผู้ น าและกลยุทธ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้ วัฒนธรรมองค์กร การวัดผล และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

   กลุ่มที่ ๒ ศึกษาลักษณะสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างกันมีประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานต่างกัน 
  ตัวแปรอิสระ คือ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย สมรรถนะ
ด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะด้านเจตคติ 
  ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

   กลุ่มที่ ๓ ศึกษาลักษณะอิทธิพลของการจัดการความรู้และสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความสัมพันธ์กับประสิทธิลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการความรู้ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
๒. ขอบเขตด้านประชากร  
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ มีประสบการณ์บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ต าแหน่งคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ผู้สอน ในมหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน ๗๓ แห่ง 
จากนั้นใช้วิธีค านวณกลุ่มตัวอย่างที่ มีความเชื่อม่ันร้อยละ ๙๕ ตามตารางเครซซ่ีและมอร์แกน 
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(Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน ๓๓ สถาบั น 
หลังจากนั้นท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของสถาบัน (stratified random sampling) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๓๘๗ คน   

๕. ผลการวิจัย 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอผลการวิจัยตามล าดับดังนี้ 
๑. ระดับการจัดการความรู้ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีระดับการจัดการความรู้  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X  = ๓.๖๑) เม่ือน ามาจ าแนกรายด้านพบว่า บุคลากรมีลักษณะการจัดการความรู้สูงที่สุดใน
ด้านวัฒนธรรมองค์กร ซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = ๔.๒๔) รองลงมาคือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านการจัดการความรู้ อยู่ในระดับมาก ( X  = ๓.๘๗) ด้านภาวะผู้น าและกลยุทธ์ อยู่ในระดับ
มาก ( X  = ๓.๖๙) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = ๓.๒๑) และด้านการวัดผล 
อยู่ในระดับปานกลาง (X  = ๓.๐๔) ตามล าดับ 

๒. สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ( X  = ๓.๒๓) เม่ือน ามาจ าแนกรายด้านพบว่า บุคลากรมีสมรรถนะสูงที่สุดในด้าน
ความรู้ ซ่ึงอยู่ในระดับมาก ( X  = ๓.๗๕) รองลงมาคือ สมรรถนะด้านทักษะ อยู่ในระดับปานกลาง  (
X  = ๓.๐๒) และสมรรถนะด้านเจตคติ อยู่ในระดับปานกลาง (X  = ๒.๙๓) ตามล าดับ 

๓. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ ๑ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีลักษณะการจัดการความรู้

ต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่างกัน 
สมมติฐานที่ ๑.๑ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีลักษณะการจัดการความรู้

ด้านผู้น าและกลยุทธ์ต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรที่มีลักษณะการจัดการความรู้ ด้านผู้น า

และกลยุทธ์ต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน  ที ่๑.๑ 
สมมติฐานที่ ๑.๒ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีลักษณะการจัดการความรู้

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรที่มีลักษณะการจัดการความรู้  ด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน   ที่ ๑.๒ 
สมมติฐานที่ ๑.๓ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีลักษณะการจัดการความรู้

ด้านวัฒนธรรมองค์กรต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่างกัน  
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรที่มีลักษณะการจัดการความรู้  ด้าน

วัฒนธรรมองค์กรต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ ๑.๓ 
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สมมติฐานที่ ๑.๔ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีลักษณะการจัดการความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้ต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบั ติงาน  

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรที่มีลักษณะการจัดการความรู้  ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้ต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ ๑.๔ 

สมมติฐานที่ ๑.๕ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีลักษณะการจัดการความรู้
การวัดผลต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรที่มีลักษณะการจัดการความรู้  ด้านการ
วัดผลต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ ๑.๕ 

สมมติฐานที่ ๒ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๒.๑ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านความรู้ต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่างกัน  

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านความรู้ต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ ๒.๑ 

สมมติฐานที่ ๒.๒ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านทักษะต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่างกัน  

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านทักษะต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ ๒.๒ 

สมมติฐานที่ ๒.๓ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านเจตคติต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่างกัน  

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านเจตคติต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน      ที่ ๒.๓ 

สมมติฐานที่ ๓ อิทธิพลของการจัดการความรู้และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบผลการวิจัย
ดังนี้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เป็นไปในทิศทางบวก โดย
จ าแนกรายด้านได้ดังนี้  

๑. ตัวแปรการจัดการความรู้  ด้านวัฒนธรรมองค์กร มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านทรัพยากรที่ใช้  ในการปฏิบัติงาน (B= 
๐.๑๙๐, p < ๐.๐๑) โดยมีค่าการพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖  จึงยอมรับสมมติฐานนี้  

๒. ตัวแปรการจัดการความรู้  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้ มี
อิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้าน
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คุณภาพงาน (B= ๐.๑๘๒, p < ๐.๐๑) โดยมีค่าการพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖ จึงยอมรับ
สมมติฐานนี้  

๓. ตัวแปรการจัดการควา มรู้  ด้านภาวะผู้น าและกลยุท ธ์ มี อิทธิพลทา งบวกต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านเทคนิคในการปฏิบัติงาน 
(B= ๐.๑๗๖, p < ๐.๐๑) โดยมีค่าการพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖ จึงยอมรับสมมติฐานนี้  

๔. ตัวแปรสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความรู้ ประเด็นโปรแกรมมัลติมีเดีย 
มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ด้าน
คุณภาพงาน (B= ๐.๑๘๐, p < ๐.๐๑) โดยมีค่าการพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖ จึงยอมรับ
สมมติฐานนี้  

๕. ตัวแปรสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะ ประเด็นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และแก้ปัญหา  มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านเทคนิคในการปฏิบัติงาน 
(B= ๐.๑๗๖, p < ๐.๐๑) โดยมีค่าการพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖ จึงยอมรับสมมติฐานนี้  
 
๖. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยดังนี้ 
๑. จากผลการวิจัยที่พบว่า บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีระดับการจัดการความรู้

สูงที่สุดในด้าน วัฒนธรรมองค์กรนั้ น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pornnapa Sangdee, et al. 
(๒๐๐๙) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาวัฒนธรรมสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา และพบว่า
กลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่มีวัฒนธรรมสารสนเทศสูงกว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยเก่าแก่ และมหาวิทยาลัยกลุ่ม
กลางมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณนั้น อาจเป็นเพราะ
บุคลากรในสถาบันการศึกษาคือ กลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงเป็นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะกลุ่ม
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน   ซ่ึงเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงวัยท างาน ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
บุคลากรเป็นผู้มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพ้ืนฐาน จะสามารถสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอเสนอให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผ่านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 

๒. จากผลการวิจัยที่พบว่า บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสูงที่สุ ดใน ด้านความรู้นั้ น สอดคล้ องกับงานวิจัยของ  Kamon Sutprasert, et al. 
(๒๐๐๐) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา และพบว่า ความต้องการ
เพ่ิมเติมในเนื้อหาสาระวิชาที่สอนอยู่ในระดับสูงมาก รองลงมาคือ ความต้องเพ่ิมเติมในวิธีการ
ปฏิบัติการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยีเก่ียวกับสาขาวิชาที่เรียนมา โดยกระบวนการที่ ต้องการ
พัฒนาเรียงล าดับได้คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การมีพ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ และ
การช่วยเหลือติดตามแบบตัวต่อตัว และ งานวิจัยของ Chanapa Siriratanasutee and Pusit 



139วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

Wonglek (๒๐๑๖) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานการจัดการความรู้ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่
ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรในปัจจุบัน รวมถึงการด าเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ ทั้งใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงการเก็บรักษาความรู้ ก็จะท าให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จได้ เนื่องจากงานสถาบันการศึกษาเป็นงานที่ต้องใช้พ้ืนฐานความรู้หรือองค์ความรู้เป็น
ส าคัญ ดังนั้นสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในด้านความรู้จึงเป็นประเด็นที่ทุกภาค
ส่วนในสถาบันอุดมศึกษาให้ความส าคัญ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการปฏิบัติงานจึงเป็นเรื่อง
ที่สนใจอย่างมาก เช่น  การพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาและบุคลากร โปรแกรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น ทั้งนี้หากพบปัญหาในการใช้
โปรแกรม บุคลากรประจ าหน่วยงานจะแก้ไขได้ทันท่วงที เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อเนื่องและไม่เกิด
ความเสียหาย นอกจากนี้เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมักเป็นผู้มีพ้ืน
ฐานความรู้ทางเทคโนโลยีที่ดี จึงเป็นความยากของผู้บริหารเช่นกัน ที่จะสามารถจัดแบ่งบทบาทหรือ
ภารกิจในหน่วยงาน ได้ตรงกับความรู้ความสามารถ หรือความถนัดของบุคลากรแต่ละคน เพ่ือให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับบทบาทที่ควรปฏิบัติอันน าไปสู่ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่
สูงขึ้นต่อไป 

๓. จากผลการวิจัยที่พบว่า ตัวแปรสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความรู้ 
ประเด็นโปรแกรมมัลติมีเดีย และด้านทักษะ ประเด็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และแก้ปัญหา มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hick (๑๙๙๓) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารหน่วยงานสาธารณะ และพบว่า ระบบสารสนเทศเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญขององค์กรสาธารณะที่จะค้นคว้าและสนับสนุนงานของผู้บริหาร เพราะระบบสารสนเทศใช้ใน
การติดตามและควบคุมระบบสนับสนุน  สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับ
สาธารณะในส่วนของปัจจัยน าเข้า กระบวนการประเมินผลผลิตและผลกระทบ และที่ส าคัญยิ่ง
ระบบสารสนเทศใช้ในการติดต่อเป็นการภายในกับหน่วยงานบริหารอ่ืน ทั้งนี้เป็นเพราะสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุนการคิดวิเคราะห์ คิ ดสังเคราะห์และแก้ปัญหานั้น 
จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลหรือองค์กรหลายฝ่าย ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรมี
การประชาสัมพันธ์และจัดฝึกอบรมให้บุคลากรได้ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของระบบสารสนเทศ 
โดยการวางแผนและจัดระบบที่ถูกต้อง รัดกุม ทั้งในด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติ อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบ 
รวมถึงงบประมาณ เพ่ือให้สามารถดึงสมรรถนะของบุคลากรออกมาใช้ได้อย่างสัมพันธ์กับองค์
ความรู้ที่มีหรือควรมี อันน าไปสู่ประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวมขององค์กร 
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การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องปฐมสมโพธิกถา
ต่อวัฒนธรรมในลุ่มแม่น ้าโขง ๒ ชาติไทย-ลาว 

An  Analytical  Study  of  Pathamasambothigatha  Buddhist  Literally  
Work; Its  Influence to  The  Culture  of Two Nations  at  Mekong  River  

Nearby,  Thailand  and  Laos  PDR. 
 

อุดร  จันทวัน 
สุวิบูลย์  จ ำรูญศิริ 

บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยเรื่อง “กำรศึกษำวิเครำะห์อิทธิพลของวรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำเรื่องปฐม
สมโพธิกถำต่อวัฒนธรรมในลุ่มแม่น  ำโขง ๒ ชำติไทย-ลำว มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำประวัติและและ
พัฒนำกำรของวรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิกถำ ฉบับรัตนโกสินทร์ของไทยและฉบับล้ำนช้ำงของลำว
,เพ่ือศึกษำเปรียบเทียบเนื อหำของวรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิกถำ ฉบับรัตนโกสินทร์และฉบับล้ำน
ช้ำง และเพ่ือศึกษำอิทธิพลของวรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิกถำต่อวัฒนธรรมลุ่มแม่น  ำโขงใน
รำชอำณำจักรไทยและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ  ก ำหนด
พื นที่ศึกษำอิทธิพลในอำณำเขต ๖ แขวงของ สปป.ลำว และ ๑๒ จังหวัดของรำชอำณำจักรไทย โดย
ก ำหนดศึกษำในแขวงและจังหวัดตัวอย่ำงใน ๓ แขวงคือไชยบุรี หลวงพระบำง และเวียงจันทน์ ของ 
สปป.ลำว และจังหวัดเลย  หนองคำย และอุบลรำชธำนีของไทย ด้วยกำรก ำหนดแบบเจำะจง  
ส ำหรับแหล่งสืบ ค้นเพ่ิมเติมได้ก ำหนดศึกษำที่หอสมุดแห่งชำติ เวียงจันทน์   หอพุทธศิลป์
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น และหอพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภำคอีสำน 
วัดมหำชัยพระอำรำมหลวง  จังหวัดมหำสำรคำมส ำหรับเอกสำรกำรสืบค้น ได้ใช้วรรณกรรมเรื่อง 
ปฐมสมโพธิกถำ ฉบับรัตนโกสินทร์  พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพร ะปรมำนุชิต
ชิโนรส  และ ปถมสมโพด ฉบับลำวล้ำนช้ำงหลวงพระบำงเป็นเอกสำรหลัก  เครื่องมือที่ใช้ในกำร
วิจัยนี  ใช้แบบสัมภำษณ์บุคคลเป้ำหมำย ที่ก ำหนดไว้  และกำรเสวนำกลุ่ม 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ วรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำชื่อปฐมสมโพธิ มีหลำยฉบับ หลำย
ส ำนวน เช่นฉบับภำษำบำลี อักษรขอม,ฉบับภำษำบำลี อักษรธรรมล้ำนนำ ,ฉบับภำษำบำลี  อักษร
ไทย,ฉบับภำษำไทย  สมัยรัตนโกสินทร์,ฉบับภำษำลำว อักษรลำว สมัยล้ำนช้ำงมีพัฒนำกำรมำ
ตำมล ำดับ ๆ  และนิยมใช้ทั งเป็นหลักสูตรเรียนนักธรรมและใช้เป็นพระคัมภีร์แม่บทในกำรเทศนำ
เผยแผ่ประวัติพระพุทธองค์และเรื่องรำวเก่ียวกับพระพุทธศำสนำ 

                                                                 
 วิทยำลัยสงฆ์เลย  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 วิทยำลัยสงฆ์เลย  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
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      โดยเหตุที่วรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิของไทย หรือ ปถมสมโพด ของลำว เป็นวรรณกรรม
ระดับคัมภีร์เก่ำแก่เผยแพร่ในเขตอู่อำรยธรรมลุ่มน  ำโขงมำนำน จึงส่งผลมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม  
จำรีต  ประเพณีและวิถีประชำของชุมชนในหลำย ๆด้ำน  ที่ปรำกฏเด่นชัดเชิงประจักษ์ จำกกำรวิจัย
ครั งนี  สำมำรถจัดหมวดหมู่อิทธิพลทำงวัฒนธรรมของวรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำ เรื่องปฐม
สมโพธิ หรือ ปถมสมโพด นี ได้เป็น ๔ ประเด็น คือ อิทธิพลต่อวัฒนธรรมทำงภำษำ  อิทธิพลต่อ
วัฒนธรรมควำมเชื่อและศรัทธำที่มีต่อศำสนำ อิทธิพลต่อวัฒนธรรมควำมเป็นอยู่และวิถี ประชำ   
และอิทธิพลต่อวัฒนธรรมกำรครองเรือน/ครองรัก 
   ในกำร วิจั ยนี  มีข้อ เสนอแนะเพ่ือกำ รวิจั ยครั ง ต่อ ไปสรุ ปได้ เป็ น ๒  ประเด็น  คือ  
ปรำกฏกำร ณ์ที่ มีกำ รแต่งหอพระอุปคุตต์ไว้ คุ้ มครองป้องกันภัย และเห ตุร้ำยใน งำนพิธีทำ ง
พระพุทธศำสนำส ำคัญ ๆ และกำรออกมหำภิเนกษกรมของสิทธัตถะโพธิสัตว์ เป็นกำรละทิ ง
ครอบครัวอย่ำงไม่รับผิดชอบหรือไม่. เป็ นจุดโจมตีศำสดำของชำวพุทธหรือไม่ อย่ำงไร ฝ่ำย
พระพุทธศำสนำมีค ำตอบต่อกรณีนี อย่ำงไร  
ค้าส้าคัญ: อิทธิพลของวรรณกรรม, พุทธศำสนำ, ปฐมสมโพธิกถำ 

ABSTRACT 

 The  research of  An  Analytical  Study  of  Pathamasambothigatha  
Buddhist  Literaly  Work; Its  Influence  to  The  Culture  of  Two  Nations  at  
Mekong  River  Nearby,  Thailand  and  Laos  PDR.  Were  of  three  objectives   to  
study  of  background  and  developments  of  Pathamasambothigatha  both  
copies   of  Thailand   Rattanakosin  and  Laos’s  Lanchang, compare  the  two  
copies   aspect  texts  and  study  of  the  influences  of   The  Two   Buddhist  
Literary   Works  on  the  culture  of  Mekong  River  Nearby  Nations - Thailand  
and  Laos  PDR.    
 This   research  is  the  qualitative  research  what   assigned  to  study in  
the  area  of  3  sampling  regions  -Xaiburi,  LuangPra  Bang  and  Vientiane  and  3  
provinces  of Thailand –Loei, NongKhai  and  UbonRatchathani  which  selected  
from  6   regions  of  Laos  and  1 2   provinces  of Thailand  purposively. The  
additional  academic  center  to  study  more  for  this  research  are  National  
Library , Vientiane,  Buddhist  Art  and  Museum  ,MCU  KhonKaen  and  Local  
Museum  of  WatMahachaiMahasarakam. The main  documents  to  study  for  this  
research  are  Pathamasambothigatha which  written  by  Prince  Patriarch  
KromPhraParamaNujitJinoros  and  Pathomsompod  of  LanchangLuangPrabang. The 
samplings  used  for  this  research  were  of   interviewers  and  focus groups. 
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 Accordance  with  the  critical  study  and  according  to  the  two  version  
texts,  it  is  found  that  there  are  several  copies  of  Pathamasambothigatha  in  
Pali, Khmer,  Lanna,  Laos  and  Thai  language.  The  texts  are  developed  and  
applied  to  study  in  both  official  academic  and  propagation  purposes. As  the  
classic  texts  of  Buddhism  in  the  area, both  literary  works  are  influenced  in  
the  community  of  Mekong  River  Nearby  as  the  followings;- Influence  to  the  
language, faith  to  the  religion , folkway  of  lives  and  family  norms.    
 The  suggestions   for  research  for  the  next  chance  are;- The  
Uppaguttathero  Invitation  to  protect  the  Vital  Buddhist  Ceremony  and  The  
Retire  of  Sithattha  to  be  the monk.  
Keyword : Influence  to The Culture  Buddhis , Pathamasambodhigatha 
  
๑.บทน้า 
 พระพุทธศำสนำ เป็นศำสนำประจ ำชำติ ประจ ำชุมชน ประจ ำใจ ประจ ำครอบครัว 
ประจ ำชีวิต ของผู้คนในเขตอู่อำรยธรรมลุ่มน  ำโขงมำแต่โบรำณกำลกว่ำ ๒,๐๐๐ ปีแล้ว โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งพระพุทธศำสนำนิกำยเถรวำท กำลเวลำต่อมำพุทธประวัติจึงเป็นประวัติที่พุทธศำสนิกชน
ส่วนใหญ่สนใจศึกษำ  เพ่ือจะได้ทรำบควำมเป็นมำของพระพุทธเจ้ำผู้ทรงประกำศค ำสอนในพุทธ
ศำสนำ  เป็นสิ่งที่ เก่ียวพันถึงศรัทธำที่มีต่อพุทธศำสนำและกำรปฏิบัติตำมหลักค ำสอน  เม่ือมีผู้สนใจ
เรื่องรำวเก่ียวกับพุทธประวัติ จึงเกิดกำรแต่งประวัติพระพุทธเจ้ำ  อำศัยหลักฐำนจำกพระไตรปิฎก
และอรรถกถำเป็นหลัก  มีบำงส่วนที่เพ่ิมเติมเข้ำมำตำมควำมคิดและควำมเชื่อของผู้แต่ง  โดยมี
จุดมุ่งหมำยที่แตกต่ำงกัน  บำงส่วนต้องกำรเน้นเรื่องของอิทธิปำฏิหำริย์ บำงส่วนต้องกำรเน้นเฉพำะ
เนื อหำที่เป็นประวัติควำมเป็นมำของพระพุทธเจ้ำ  มีทั งที่ เป็นบุคลำธิษฐำนและธรรมำธิษฐำนใน
ขณะเดียวกันก็มีต ำนำนที่เล่ำสืบกันมำเก่ียวกับเหตุกำรณ์ในพุทธประวัติที่ เก่ียวเนื่องกับลุ่มแม่น  ำโขง  
ซ่ึงบริเวณลุ่มแม่น  ำโขงเป็นลุ่มน  ำระหว่ำงประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวกับประเทศ
ไทยในส่วนที่เป็นของไทยได้แก่พื นที่ที่ครอบคลุม ๑๒ จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรำย พะเยำ เลย 
หนองบัวล ำภู อุดรธำนี สกลนครหนองคำย  บึงกำฬ นครพนม มุก ดำหำร อ ำนำจเจริญ และ
อุบลรำชธำนี ซ่ึงมีต ำนำนกล่ำวว่ำ ในดินแดนดังกล่ำว พระพุทธศำสนำได้เข้ำมำประดิษฐำนตั งแต่
สมัยพุทธกำล โดยที่พระพุทธเจ้ำได้เสด็จมำประทับรอยพระบำทไว้ ณ ภูน  ำรอดเชิงชุม (พระธำตุเชิง
ชุม จังหวัดสกลนคร) รวมทั งที่ประทับไว้ในที่ต่ำงๆ ของแขวงและจังหวัดแถบลุ่มแม่น  ำโขง ตลอดทั ง
ในกำลสมัยที่พระมหำกัสสปเถระเจ้ำ พร้อมด้วยพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ อัญเชิญพระอุรังคธำตุมำ
ประดิษฐำนไว้ ณ บริเวณภูก ำพร้ำ (พระธำตุพนม อ ำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม) และอัญเชิญ
พระอังคำรมำบรรจุไว้ที่พระธำตุนำรำยณ์เจงเวงและพระธำตุภูเพ็ก อ ำเภอพรรณนำนิคม จังหวัด
สกลนคร ด้วย    
 ปฐมสมโพธิกถำ แปลตำมศัพท์จ ะได้ควำมว่ ำ “เรื่ องรำ วตรั สรู้พร้อมก่อน” คือ 
พระพุทธเจ้ำตรัสรู้เป็นบุคคลแรกก่อน จำกนั นจึงมีพระสำวกตรัสรู้ตำมมำทีหลัง โดยมำกเม่ือกล่ำวถึง 
“ปฐมสมโพธิกถำ” มักจะไม่แปลตำมศัพท์ แต่จะถือเอำควำมหมำยว่ำ หมำยถึง “ชื่อคัมภีร์แสดง
เรื่องรำวของพระพุทธเจ้ำ” เป็นเรื่องเก่ียวกับพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทั งหมด มิได้หมำยเฉพำะกำรตรัส
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รู้เท่ำนั น หำกแต่กำรตรัสรู้ของพระองค์นั น เป็นเหตุให้มีเรื่องรำวของพระองค์จ ำนวนมำก ทั งที่ตรัส
เล่ำเองบ้ำง ผู้ อ่ืนเล่ำหรือเขียนถึงบ้ำง เรื่องเกิดขึ นในระหว่ำงด ำรงพระชนม์อยู่บ้ำง เรื่องที่ เกิดเม่ือ
ไกลโพ้นบ้ำง และเรื่องที่ เกิดหลังพุทธปรินิพพำนบ้ำง เรื่องทั งหลำยทั งปวงเหล่ำนั น มีเพรำะมี
พระพุทธเจ้ำ ถ้ำไม่มีพระพุทธเจ้ำ เรื่องเหล่ำนั นก็ไม่มี เรื่องรำวท่ีปรำกฏในคัมภีร์เล่มนี  มีเนื อหำ
กว้ำงขวำงมำก เป็นเนื อหำผสมผสำนกันไปมำระหว่ำงเนื อหำในคัมภีร์พระพุทธศำสนำเถรวำท 
พระพุทธศำสนำมหำยำน และจำกมติของผู้แต่งเอง 
 ปฐมสมโพธิกถำ หรือ ปฐมสมโพธิ เป็นวรรณกรรมพุทธประวัติของกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ
ในเขตอู่อำรยธรรมลุ่มน  ำโขงหลำยชำติ เช่น ชำวไทย กัมพูชำ ลำว พม่ำ และจีน เฉพำะปฐมสมโพธิ
นั น  เดิมแพร่หลำยในหมู่ชำวไทยยวน ไทยอีสำน ลำว ไทลื อและไทเขินซ่ึงมีวัฒนธรรมร่วมกัน 
ภำยหลังปฐมสมโพธิได้รับควำมนิยมในหมู่ชำวไทยภำคกลำงและชนชำติเพ่ือนบ้ำนของไทยบำงชำติ
ได้แก่ชำวมอญและชำวเขมร ด้วยปฐมสมโพธิเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติที่บันทึกเป็นลำยลักษ ณ์
อักษรไว้ด้วยภำษำต่ำงๆ มำกถึง ๙ ภำษำ ทั งภำษำบำลี ภำษำมอญ ภำษำเขมร และภำษำตระกูลไท
อีก ๖ ภำษำ บันทึกไว้ด้วยตัวอักษรที่แตกต่ำงกัน ๓ กลุ่ม  
 ปฐมสมโพธิฉบับที่เก่ำแก่ที่สุดคือปฐมสมโพธิภำษำบำลีอักษรธรรมล้ำนนำ แต่งขึ นที่
เมืองท่ำส้อย แห่งอำณำจักรล้ำนนำ ปฐมสมโพธิส ำนวนนี นอกจำกเป็นที่มำของปฐมสมโพธิภำษำไทย
หลำยส ำนวนแล้วยังวิวัฒนำกำรเรื่อยมำจนเป็นปฐมสมโพธิกถำพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหำสมณ
เจ้ำ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส ซ่ึงกองธรรมสนำมหลวงแห่งรำชอำณำจักรไทยได้ประกำศก ำหนดให้
ใช้เป็นแบบเรียนในหลักสูตรนักธรรมชั นเอกมำตั งแต่ปีพุทธศักรำช ๒๕๐๖ จนถึงปัจจุบัน 
 เนื อเรื่องดั งเดิมของปฐมสมโพธิเป็นประวัติของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ เนื อเรื่องเดิมมีทั งที่
สอดคล้องกับเนื อเรื่องในวรรณกรรมพุทธประวัติสำยบำลีและนอกสำยบำลี ภำยหลังเนื อเรื่องของ
ปฐมสมโพธิได้วิวัฒนำกำรจนกลำยมำเป็นวรรณกรรมที่มีเนื อเรื่องเก่ียวแก่พุทธชีวประวัติและพุทธ
ศำสนประวัติ แม้ว่ำเนื อเรื่องของปฐมสมโพธิจะวิวัฒนำกำรไปจนยำวกว่ำเดิมถึง ๑ เท่ำ แต่เนื อเรื่อง
ของปฐมสมโพธิภำษำบำลีส ำนวนล้ำนนำ ซ่ึงเป็นฉบับที่เก่ำแก่ ที่สุด ยังคงเป็นแกนหลักของปฐม
สมโพธิทุกฉบับ และชื่อเรื่องเดิมยังคงใช้ต่อกันเรื่อยมำ เนื อเรื่องส่วนใหญ่ของปฐมสมโพธิภำษำบำลี
และปฐมสมโพธิกถำภำษำไทยพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 
สอดคล้องกับปฐมสมโพธิฉบับอ่ืนๆ เฉพำะรำยละเอียดของเรื่องและล ำ ดับเรื่องในตอนพระพุทธเจ้ำ
ผจญธิดำพญำมำรในปริจเฉทมำรวิชัยเท่ำนั น ที่แตกต่ำงกับปฐมสมโพธิฉบับอ่ืนๆอย่ำงเห็นได้ชัด 
เพรำะทรงช ำระให้ต้องตำมเนื อเรื่องที่มีมำในพระบำลีและอรรถกถำภำษำบำลี ล ำดับเรื่องตอน
พระพุทธเจ้ำผจญธิดำพญำมำรที่ทรงแก้ไขแล้วนี  ไม่ปรำกฏในปฐมสมโพธิส ำนวนอ่ืนๆทั งหมด 
ยกเว้นปฐมสมโพธิกถำภำษำเขมรซ่ึงแปลไปจำกปฐมสมโพธิกถำภำษำไทย ปฐมสมโพธิภำษำบำลี
และปฐมสมโพธิกถำ  พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส มีเนื อเรื่อง
สอดคล้องกับวรรณกรรมพุทธประวัติสำยบำลีที่มีอยู่ก่อนหน้ำ เป็นปฐมสมโพธิท่ีมีเนื อเรื่องละเอียด
สมบูรณ์ที่สุดในบรรดำคัมภีร์ชื่อปฐมสมโพธิทั งหมดที่พบ 
 สำระส ำคัญในวรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำเรื่องปฐมสมโพธิ หรือปฐมสมโพธิกถำ 
เฉพำะที่มีอยู่มำแต่เดิมในผืนแผ่นดินที่เป็นประเทศไทยทั งในอดีตและปัจจุบัน ตั งแต่อำณำจักร
โบรำณอย่ำงล้ำนนำ  สุโขทัย อยุธยำ จนถึ งรัตนโกสินทร์มีทั งที่ เหมือนกันชนิดที่อำจจะเรียกว่ำคัด
ส ำเนำมำและที่อำจเรียกว่ำเลียนแบบกันมำก็ว่ำได้  แต่ในวงวิชำกำรอำจเรียกว่ำเป็นกำรต่อยอดกัน
มำก็ย่อมได้ เพรำะถ้ำศึกษำวิเครำะห์ดูแล้ว ปฐมสมโพธิฉบับอยุธยำก็มีฉบับล้ำนนำเป็นฐำน  ฉบับ
รัตนโกสินทร์ก็มีฉบับล้ำนนำและฉบับอยุธยำเป็นฐำน  ส่วนปถมสมโพด ฉบับล้ำนช้ำงหลวงพระบำง 
ที่เป็นต ำรำหลักของลำวนั น ถ้ำจะมีค ำถำมว่ำ มีฉบับไหนเป็นฐำนหรือมีที่มำที่ไปอย่ำงไร นั น หำกให้
นักวิชำกำรฝั่งซ้ำยตอบ ก็จะตอบว่ำ “เฮำมีมำแต่ปำงบรรพ์” ซ่ึงก็หมำยควำมว่ำฝ่ำยลำวนั นมีมำแต่
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ไหนแต่ไรพร้อมกับกำรรับเอำพระพุทธศำสนำยุคอุรังคนิทำนก็ว่ำได้  แต่ถ้ำให้นักวิชำกำรฝั่งขวำ
แม่น  ำโขงตอบ ก็จะบอกว่ำ ลำวได้ต้นเค้ำไปจำกเชียงใหม่(ล้ำนนำ) ในยุคพระเจ้ำไชยเชษฐำธิรำช 
แล้วลำวก็ไปต่อยอดหลำยยุคหลำยสมัย จำกที่มีมำก่อน ๗ บั น(ปริจเฉท) ต่อยอดจนถึง ๕๓ บั นดังที่
ปรำกฏในปัจจุบัน คือตั งแต่บั นที่ ๑ (ปริจเฉทที่ ๑ หรือบทที่ ๑) เหมือนกับฉบับไทย ไปจนถึงบั น
สุดท้ำย ในยุคพุทธศตวรรษที่ ๓ สมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำช ฉลองพระอำรำม พระธำตุ เจดีย์ 
๘๔,๐๐๐ แห่ง และอำรำธนำพระอุปคุต(พระกิสสนำคเถระ)มำคุ้มครองป้องกันมำรมำท ำลำยพิธีเลย
ทีเดียว ซ่ึงฉบับไทยทั งฉบับ ล้ำนนำ  อยุธยำ และรัตนโกสินทร์จริง ๆต่อยอดไม่ถึง  แต่เพ่ิงมำมีกำร
เสริมเติมแต่งเข้ำไปในงำนเขียนต ำรำของบำงท่ำนในภำยหลังเท่ำนั น   
 ปฐมสมโพธิหรือปฐมสมโพธิกถำ หรือปถมสมโพด เป็นงำนนิพนธ์ เป็นวรรณกรรม เป็น
ต ำรำหลัก เป็นหลักสูตร ที่คณะสงฆ์ไทยและลำวใช้เป็นต ำรำเรียน และเป็นเอกสำรอ้ำงอิงทำง
วิชำกำรสืบต่อมำหลำยทศวรรษ  โดยเฉพำะในส่วนที่เก่ียวกับประวัติชำติก ำเนิด  กำรออกมหำภิ
เนกษ์กรม กำรบ ำเพ็ญทุกกรกิริยำ กำรตรัสรู้ กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ และกำรวำงรำกฐำนกำร
บริหำรกำรปกครองคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้ำ  ขณะเดียวกัน ในส่วนที่เป็นเกร็ดประวัติ เกร็ดจำรีต 
เกร็ดประเพณี เกร็ดวิถีประชำ เกร็ดปทัฏฐำนทำงสังคม หลักกำรครองตน  หลักกำรครองคน  
หลักกำรครองเรือนครองรัก ครองบ้ำนครองเมือง ที่ปรำกฏอยู่ในวรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำ
เรื่องปฐมสมโพธิหรือ ปถมสมโพด นั น ยังไม่ปรำกฏว่ำมีกำรศึกษำสืบค้น หรือน ำมำวิเครำะห์เพ่ือ
สร้ำงองค์ควำมรู้ หรือร่วมกันสร้ำงรูปแบบควำมร่วมมือทำงวัฒนธรรม ส ำหรับน ำไปขยำยผลสืบสำน 
สร้ำงเสริมให้เข้มแข็งยั่งยืนต่อไปชั่วกำลนำน   ผู้วิจัยเห็นว่ำ คนพื นถิ่นไทย ลำว ในเขตอู่อำรยธรรม
ลุ่มน  ำโขงสองฝั่ง นับถือพระพุทธศำสนำ ยึดม่ันในหลักค ำสอน ของพระพุทธศำสนำอย่ำงม่ันคง 
ยำวนำน มำแต่โบรำณกำลจนถึงปัจจุบัน และปัจจุบันนี  ทั งสองชำติต่ำงก็เป็นครอบครัวเดียวกันใน
ประชำคมอำเชียนไม่มีข้อแตก ต่ำง ไม่ มีช่องว่ำงระหว่ำงวัฒนธรรม และไม่มีก ำแพงกั นทำ ง
ควำมสัมพันธ์ใดๆ  ควรจะได้ศึกษำวิเครำะห์ถึงอิทธิพลของวรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำเรื่องปฐม
สมโพธิกถำที่มีต่อวัฒนธรรม๒ ชำติไทย-ลำว ต่อไป ทั งนี  เพ่ือจะได้เป็นประโยชน์ทั งแก่วงกำรศึกษำ
และกำรสืบสำนจำรีต ประเพณีและวิถีประชำร่วมกันต่อไปชั่วกัลปวสำนต์ 
 
๒.วัตถุประสงค์การวิจัย 
  ๒.๑ เพ่ือศึกษำประวัติและและพัฒนำกำรของวรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิกถำ ฉบับ
รัตนโกสินทร์ของไทยและฉบับล้ำนช้ำงของลำว 
 ๒.๒ เพ่ือ ศึกษำ เปรียบเที ยบ เนื อหำของวร รณกรรมเรื่อ งปฐมสมโพธิกถำ  ฉบั บ
รัตนโกสินทร์และฉบับล้ำนช้ำง  
 ๒.๓ เพ่ือศึกษำอิทธิพลของวรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิกถำต่อวัฒนธรรมลุ่มแม่น  ำโขงใน
รำชอำณำจักรไทยและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
 
๓.วิธีด้าเนินการวิจัย 
 กำรวิจัยเรื่อง”กำรศึกษำวิเครำะห์อิทธิพลของวรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำเรื่องปฐม
สมโพธิกถำต่อวัฒนธรรมในลุ่มแม่น  ำโขง ๒ ชำติ ไทย เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ  ได้ก ำหนดขอบเขต
กำรวิจัยและก ำหนดวิธีด ำเนินกำรวิจัยไว้ดังต่อไปนี   
 ๓.๑  ขอบเขตของกำรวิจัย 
  ๓.๑.๑ ขอบเขตด้ำนเนื อหำ 
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           ก ำหนดขอบเขตด้ำนเนื อหำจำกคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถำ ฉบับรัตนโกสินทร์ 
โดยสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำปรมำนุชิตชิโนรสและคัมภีร์ปถมสมโพดฉบับล้ำนช้ำงหลวง
พระบำง ของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
  ๓.๑.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร 
                            ก ำหนดประชำกรที่ศึกษำได้แก่ พระภิกษุสงฆ์  นักปรำชญ์ นักวิชำกำร ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น ผู้มีควำมรู้เก่ียวกับปฐมสมโพธิกถำและนักวิชำกำรทำงพระพุทธศำสนำในเขตลุ่มน  ำ
โขง ๑๙  แขวง/จังหวัดในเขตลุ่ มน  ำโขง ๒ ฝั่งไทย-ลำว เลือกโดยวิธีกำรเจำะจง (Purposive 
Selection)ผู้แทนประชำกรศึกษำจำก ๖ แขวง/จังหวัด  ๆละ ๔ รูป/คน ผู้แทนจำกแหล่งสืบค้น ๖ 
แห่ง ๆละ ๒รูป/คน รวม ๓๖ รูป/คน 
             ๓.๒  เครื่องมือกำรวิจัย 
      เครื่องมือกำรวิจัยที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ แบบสัมภำษณ์มี ๓ ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภำษณ์ คือ ชื่อ ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่งงำน สถำบัน และหรือ
สถำนที่ท ำงำนปัจจุบัน ของผู้ให้สัมภำษณ์  ส่วนที่ ๒ เป็นข้อมูลเก่ียวกับเนื อหำที่สัมภำษณ์ มี
ประเด็น ต่อไปนี  ๑. เนื อหำของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถำ  ๒. เปรียบเทียบควำมเหมือนและควำม
แตกต่ำงของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถำฉบับรัตนโกสินทร์ของไทยและฉบับล้ำนช้ำงของลำว  ๓.อิทธิพล
ของปฐมสมโพธิกถำที่มีต่อวัฒนธรรมลุ่มแม่น  ำโขงตำมมุมมองของพระสงฆ์และนักวิชำกำร ส่วนที่ ๓. 
เป็นข้อมูลเก่ียวกับรำยละเอียดของผู้ให้กำรสัมภำษณ์ คือ ชื่อผู้สัมภำษณ์ วัน เดือน ปี ที่สัมภำษณ์ 
และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ให้กำรสัมภำษณ์ 
 ๓.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
                     กำรวิจัยครั งนี  เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ มีวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี  
  ๓.๓.๑ เก็บสำระจำกกำรสัมภำษณ์ นักวิชำกำร นักปรำชญ์ ท่ีมีควำมรู้  ควำม
เชี่ยวชำญทำงด้ำนพระพุทธศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรมจัดเป็นรำยประเด็นตำมแบบสัมภำษณ์ 
  ๓.๓.๒ เก็บสำระจำกกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือวิเครำะห์เจำะลึกมรดกทำง
วัฒนธรรมจำกปฐมสมโพธิกถำสรุปเป็นหมวด”มรดกทำงวัฒนธรรม” 
  ๓.๓.๓   จัดเสวนำโต๊ะกลมเชิงวิชำกำร รูปแบบวิพำกย์วิจำรณ์สร้ำงสรรค์ทำง
วัฒนธรรม และอิทธิพลของปฐมสมโพธิกถำแล้วรวบรวมเป็นหมวดหมู่”อิทธิพลของปฐมสมโพธิ”  
 ๓.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล   
  ๓.๔.๑ วิเครำะห์เนื อหำของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถำตำมมุมมองของนักปรำชญ์ใช้วิธี
วิเครำะห์แบบบรรยำย (Descriptive Analysis) 
  ๓.๔.๒ เปรียบเทียบปฐมสมโพธิกถำฉบับรัตนโกสินทร์และฉบับล้ำนช้ำงหลวงพระ
บำงตำมมุมมองของนักปรำชญ์ทำงพระพุทธศำสนำ อดีต -ปัจจุบันใช้วิธีวิเครำะห์แบบบรรยำย 
(Descriptive Analysis) 
  ๓.๔.๓ วิเครำะห์ประวัติ  เนื อหำ  พัฒนำกำร และวิถีชีวิตเชิงวัฒนธรรมในลุ่ม
แม่น  ำโขงจำกแนวคิดในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถำ ใช้วิธีวิเครำะห์แบบบรรยำย (Descriptive Analysis) 
 
๔. ผลการวิจัยพบว่า 
 พระพุทธศำสนำ เป็นศำสนำประจ ำชำติ ประจ ำชุมชน ประจ ำใจ ประจ ำครอบครัว 
ประจ ำชีวิต ของผู้คนในเขตอู่อำรยธรรมลุ่มน  ำโขงมำแต่โบรำณกำลกว่ำ ๒,๐๐๐ ปีแล้ว โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งพระพุทธศำสนำนิกำยเถรวำท ได้เจริญรุ่งเรืองและซึมซับเข้ำไปในสำยเลือด จิตส ำนึก  จำรีต 
ประเพณี วิถีประชำ หลักกำรครองตน ครองคน  ครองบ้ำนครองเมือง ครองเรือน ครองรัก ถักท อ
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ควำมเป็นเอกภำพม่ันคง ด ำรงชำติประเทศเขตแคว้น ของแต่ละประชำชำติ แต่ละกลุ่มชำติพันธุ์ ใน
เขตอู่อำรยธรรมลุ่มน  ำโขงดังกล่ำว เป็นเวลำยำวนำนมำกระทั่งปัจจุบัน 
 กำรด ำรงอยู่ของพระพุทธศำสนำ โดยเฉพำะพระพุทธศำสนำนิกำยเถรวำทในอนุภูมิภำค
ส่วนนี ของโลกนั น หลักกำรและหลักฐำนส ำคัญประกำรหนึ่งที่ เป็นต้นธำรแห่งศรัทธำ จนเป็นที่
ยอมรับ และน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรตระหนักส ำนึกจนเป็นจำรีต ประเพณี วิถีประชำ หรือเป็น
วัฒนธรรมเป็นต้นนั น ก็คือศรัทธำที่มีต่อองค์พระศำสดำ คือพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเป็นส ำคัญ และ
องค์พระศำสดำสัมมำสัมพุทธเจ้ำนั น ก็ถูกเปิดเผยโดยวรรณกรรมส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำชื่อปฐม
สมโพธิกถำ หรือ  ปถมสมโพด อันเป็นต้นก ำเนิดของพุทธประวัติในหลำย ๆส ำนวนในอนุภูมิภำค ที่
ส ำนักศึกษำ ส ำนักเรียนต่ำง ๆได้น ำไปเผยแผ่สืบทอดกันมำยุคต่อยุคตั งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  

 ตั งแต่ปีพุทธศักรำช ๒๕๐๖ เป็นต้นมำ วรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำเรื่อง”ปฐม
สมโพธิกถำ”ได้ประกำศใช้เป็นแบบเรียนในระดับนักธรรมชั นเอก และในกำรศึกษำนักธรรมใน
ประเทศลำวซ่ึงคล้ำยคลึงใกล้เคียงกับรำชอำณำจักรไทยก็ได้ปรับหลักสูตรและผลิตวรรณกรรมชื่อ ”
ปถมสมโพด”ขึ นใช้ศึกษำธรรมชั นสูงเช่นกัน  โดยขยำยควำมจำก  ๒๙  ปริจเฉทของไทย เป็น ๕๗  
บั น(บท)ด้วยกำรแตกบทใหญ่เป็นบทย่อย และขยำยควำมไปจนถึงยุคสมัยของพระเจ้ำอโศกมหำรำช
ในยุคพุทธศตวรรษที่ ๓ ที่สร้ำงพระธำตุเจดีย์ และ พระอำรำม ๘๔,๐๐๐ แห่ง แล้วมีกำรเฉลิมฉลอง 
เป็นงำนใหญ่  เกรงว่ำจะมีมำรมำท ำลำยพิธี จึงให้มีกำรนิมนต์พระอุปคุตต์ ซ่ึงเป็นผู้บรรลุภูมิธรรม
ก ำจัดพญำมำรได้ มำปกป้องคุ้มครองงำน   และเป็นประเพณีมำถึงวัฒนธรรมงำนบุญมหำชำติช่วง
หน้ำแล้งเดือน ๔(จันทรคติ)ของชำวไทยและชำวลำว ๒ ฝั่งโขงเท่ำทุกวันนี   ที่จะต้องท ำพิธีนิมนต์
(อัญเชิญ)พระอุปคุตต์มำรักษำงำนทุกปี ๆ 
 ด้วยวรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำเรื่อง”ปฐมสมโพธิกถำ -ปถมสมโพด”ที่น ำใช้ใน
หลักสูตรกำรศึกษำของคณะสงฆ์ทั ง ๒ ชำติไทย-ลำว และด้วยหลักกำร หลักธรรมในวรรณกรรม
ดังกล่ำว มีกำรประยุกต์ใช้ในเกือบทุกมิติของกำรด ำรงอยู่ของมวลมนุษยชำติทั ง ๒ ชำติไทย-ลำว 
ดังกล่ำวนั น  ในกำรวิจัยนี ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ๓ ประกำรด้วยกัน คือ  ๑. เพ่ือศึกษำประวัติ
และและพัฒนำกำรของวรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิกถำ ฉบับรัตนโกสินทร์ของไทยและฉบับล้ำน
ช้ำงของลำว๒. เพ่ือศึกษำเปรียบเทียบเนื อหำของวรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิกถำ ฉบับรัตนโกสินทร์
และฉบับล้ำนช้ำง และ๓. เพ่ือศึกษำอิทธิพลของวรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิกถำต่อวัฒนธรรมลุ่ม
แม่น  ำโขงในรำชอำณำจักรไทยและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ผลกำรศึกษำเพ่ือตอบ
วัตถุป ระสงค์ที่  ๑ ปรำ กฏในบทที่  ๒  ตอบวัตถุป ระสงค์ที่ ๒ ปรำกฏ ในบทที่ ๓ และตอบ
วัตถุประสงค์ที่ ๓ ปรำกฏในบทท่ี ๔ตำมล ำดับ 
 กล่ำวโดยสรุป วรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำเรื่อง”ปฐมสมโพธิกถำ”ของไทย และ”
ปถมสมโพด”ของลำว  เป็นวรรณกรรมสำยพุทธประวัติที่ได้รับควำมนิยมศึกษำกันมำก  เพรำะเป็น
วรรณกรรมที่ไพเรำะ ใช้ภำษำได้สละสลวย นิยมเทศน์ในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำทั งในประเทศ
ไทย ลำว  พม่ำ กัมพูชำและชำวมอญในพม่ำ  เฉพำะในประเทศไทย  ส ำนวนที่เก่ำแก่ที่สุดคือฉบับ
ล้ำนนำ ซ่ึงสันนิษฐำนว่ำพระเถระชำวล้ำนนำนำมว่ำพระสุวัณณรังสีเป็นผู้แต่ง  มี ๙ ปริจเฉท  เส้น
จำรเป็นอักษรธรรมล้ำนนำ เป็นภำษำบำลี เริ่มต้นด้วยปริจเฉทชื่อ ตุสิตปริวตฺต -คพฺภำนิกฺขมน
ปริวตฺต-ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนปริวตฺต   ส ำนวนต่อมำคือ ฉบับอยุธยำ เส้นจำรเป็นอักษรขอม ภำษำบำลี 
ขยำยควำมจำกฉบับล้ำนนำเป็น ๑๗ ปริจเฉท  เริ่มต้นด้วยปริจเฉทชื่อตุสิตปริวตฺต เป็นปริจเฉทท่ี ๑ 
คพฺภำนิกฺขมนปริวตฺตเป็นปริจเฉทท่ี ๒ -ธำตุกถำ เป็นปริจเฉทท่ี ๑๖  และมำรพนฺธ  เป็นปริจเฉทที่ 
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๑๗ ส ำนวนสุดท้ำยคือฉบับรัตนโกสินทร์  มีอยู่  ๓ ส ำนวน  คือส ำนวนที่ ๑ พบในหอสมุดแห่งชำติ 
ชื่อคัมภีร์ปฐมสมโพธิวิตถำร ฉบับรดน  ำด ำเอก เลขที่  ๒๑๙๕ ตู้ ๑๐  ชั น ๑/๒ เส้นจำรอักษรขอม 
ภำษำบำลี มี ๑๘ ผูก   ส ำนวนที่ ๒ อยู่ในหอสมุดแห่งชำติ เลขที่   ๒๒๓๓  ตู้ ๑๐ ชั น ๒/๒ ชื่อ 
คัมภีร์ปฐมสมโพธิวิตถำร ฉบับทองน้อย ร.๓  เส้นจำรอักษรขอม    ภำษำบำลี มี ๒๒ ผูก  ส ำนวนที่ 
๓ เป็นฉบับที่ปรับปรุงเพ่ิมเติมต่อจำกฉบับล้ำนนำ  ฉบับอยุธยำ และฉบับรัตนโกสินทร์ ๒ ส ำนวนที่
กล่ำวถึงมำแล้ว๑ 

      รวมยอดเป็น ๒๙  ปริจเฉท เริ่มต้นด้วย ปริจเฉทท่ี  ๑  วิวำหมงคลปริวรรต  ไปสิ นสุด
ที่ ปริจเฉทท่ี ๒๙  อันตรธำนปริวรรต   เฉพำะ”ปถมสมโพด”ฉบับลำวล้ำนช้ำงหลวงพระบำง  ซ่ึงถือ
ว่ำเป็นฉบับแม่บทของปฐมสมโพธิและพุทธประวัติที่ใช้ศึกษำกันสืบมำแต่อดีตถึงปัจจุบันนั น ได้ขยำย
ควำมออกเป็นบทย่อย ๆเรียกว่ำ”บั น” ควำมตอนต้นและตอนกลำงล ำดับเรื่องเหมือนปฐมสมโพธิ
ฉบับไทย  แต่มีกำรขยำยควำมต่อจำกกำรเสด็จดับขันธปรินิพพำนไปจนกระทั่งถึงหลังพุทธกำลกว่ำ 
๓  ศตวรรษ  ในยุคสมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำชมีพระรำชศรัทธำ อุปถัมภ์กำรสังคำยนำครั งที่ ๓  และ
ทรงสร้ำงพระธำตุเจดีย์ วัดวำอำรำม  กว่ำ ๘๔,๐๐๐ แห่ง แล้วมีกำรเฉลิมฉลองเป็นงำนใหญ่  มีกำร
นิมนต์พระกิสสนำคหรือพระอุปคุตต์มำคุ้มครองงำนด้วย  รวมเนื อหำของ ปถมสมโพด ฉบับลำวล้ำน
ช้ำงหลวงพระบำงได้  ๕๗ บั น  หรือ ๕๗ ปริจเฉท หรือ ๕๗  บท 

 ปฐมสมโพธิหรือปฐมสมโพธิกถำ หรือ ปถมสมโพด เป็นงำนนิพนธ์ เป็นวรรณกรรม เป็น
ต ำรำหลัก เป็นหลักสูตร  ที่คณะสงฆ์ไทยและลำวใช้เป็นต ำรำเรียน และเป็นเอกสำรอ้ำงอิงทำง
วิชำกำรสืบต่อมำหลำยทศวรรษ  โดยเฉพำะในส่วนที่เก่ียวกับประวัติชำติก ำเนิด  กำรออกมหำภิ
เนกษ์กรม กำรบ ำเพ็ญทุกกรกิริยำ กำรตรัสรู้ กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ และกำรวำงรำกฐำนกำร
บริหำรกำรปกครองคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้ำ  ขณะเดียวกัน ในส่วนที่เป็นเกร็ดประวัติ เกร็ดจำรีต 
เกร็ดประเพณี เกร็ดวิถีประชำ เกร็ดปทัฏฐำนทำงสังคม หลักกำรครองตน  หลักกำรครองคน  
หลักกำรครองเรือนครองรัก ครองบ้ำนครองเมือง ที่ปรำกฏอยู่ในวรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำ
เรื่องปฐมสมโพธิหรือ ปถมสมโพด นั น ยังไม่ปรำกฏว่ำมีกำรศึกษำสืบค้น หรือน ำมำวิเครำะห์เพ่ือ
สร้ำงองค์ควำมรู้ หรือร่วมกันสร้ำงรูปแบบควำมร่วมมือทำงวัฒนธรรม ส ำหรับน ำไปขยำยผลสืบสำน 
สร้ำงเสริมให้เข้มแข็งยั่งยืนต่อไปชั่วกำลนำน   ปัจจุบันนี  ทั งสองชำติต่ำงก็เป็นครอบครัวเดียวกันใน
ประชำคมอำเชียน เป็นครอบครัวเดียวกันในโลกพระพุทธศำสนำเถรวำท ไม่มีข้อแตกต่ำง ไม่มี
ช่องว่ำงระหว่ำงวัฒนธรรม และไม่มีก ำแพงกั นทำงควำมสัมพันธ์ใด ๆ  กำรที่ได้ศึกษำวิเครำะห์ถึง
อิทธิพลของวรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำเรื่องปฐมสมโพธิกถำที่มีต่อวัฒนธรรม๒ ชำติไทย-ลำว 
ถือว่ำเป็นประโยชน์ทั งแก่วงกำรศึกษำและกำรสืบสำนจำรีต ประเพณีและวิถีประชำร่วมกันต่อไปชั่ว
กัลปวสำนต์ในกำรศึกษำวิเครำะห์ครั งนี  มีข้อจ ำกัดอยู่บ้ำง เช่นกำรไปศึกษำสืบค้นข้อมูลและกำรขอ
สัมภำษณ์บุคคลในฝั่งซ้ำยแม่น  ำโขง ซ่ึงก็คือ สปป.ลำว ด้วยระบบกำรเมืองกำรปกครองที่แตกต่ำงกัน 
กำรจะท ำอะไรก็ตำมที่เป็นทำงกำรจะต้องมีกำรน ำเสนอขออนุมัติจำกรัถก่อน เช่นจะสัมภำษณ์
พระสงฆ์จะต้องได้รับอนุมัติจำกประธำนอพส.ลำวก่อน  ประธำนอพส.ลำวก็จะอนุมัติตำมที่รัฐคือ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศเห็นชอบก่อนเป็นต้น แต่ถึงกระนั น อำศัยควำมที่ผู้วิจัยเป็นที่ คุ้นเคยใน

                                                                 
 ๑อ้ำงถึงใน พระศรีวิสุทธิวงศ์. ปฐมสมโพธิ ปริจเฉทท่ี 1-7 กำรตรวจช ำระและศึกษำเชิงวิเครำะห์
(กรุงเทพฯ:อมรินทร์พรินติ งแอนด์พับลิชช่ิง จ ำกัด(มหำชน)), 2542.หน้ำ 26,27 และ 30. 
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ด้ำนวรรณกรรมสองฝั่งโขงบ้ำง  ข้อมูลที่ได้มำจึงได้มำอย่ำงไม่เป็นทำงกำรเสียมำกกว่ำ แต่ก็เป็น
ข้อมูลเดียวกันกับที่จะได้มำอย่ำงเป็นทำงกำรนั่นเอง 
 ในกำรวิจัยครั งนี  พื นที่ ศึกษำตัวอย่ำงที่ก ำหนดไว้ฝั่ง สปป.ลำว ๓ แขวง คือไชยบุรี  
หลวงพระบำง และเวียงจันทน์นั น ด้ำนพื นที่สำมำรถไปสืบค้นได้ตำมที่ก ำหนดไว้ แต่กำรสัมภำษณ์
บุคคล สำมำรถสัมภำษณ์ได้เพียง ๑๐ท่ำนใน ๑๒ ท่ำน  ฝั่งรำชอำณำจักรไทย ๓ จังหวัดคือเลย  
หนองคำย และ อุบลรำชธำนี นั น สำมำรถไปศึกษำสืบค้นได้เพียง ๒ จังหวัดคือเลย และหนองคำย  
ส่วนแหล่งศึกษำสืบค้นเพ่ิมเติมฝั่งสปป.ลำวสำมำรถสืบค้นได้ที่หอสมุดแห่งชำติ เวียงจันทน์ และ
แหล่งสืบค้นไทยที่หอพุทธศิลป์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น ที่วัด
ธำตุพระอำรำมหลวง จังหวัดขอนแก่น และที่หอพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดมหำชัย พระอำรำมหลวง 
จังหวัดมหำสำรคำมเท่ำนั น  หอไตรวัดทุ่งศรีเมือง พระอำรำมหลวง จังหวัดอุบลรำชธำนี ไม่สำมำรถ
จะไปศึกษำสืบค้นได้ด้วยข้อจ ำกัดของผู้วิจัยเอง 

 ผลกำรวิจัยเอกสำรพบว่ำ ปฐมสมโพธิหรือปฐมสมโพธิกถำ และปถมสมโพด เป็ น
วรรณกรรมชั นมำตรฐำนที่วงกำรศึกษำพระพุทธศำสนำทั ง ๒ ฝั่งโขงใช้เป็นต ำรำหลัก ใช้อ้ำงอิง ใช้
เป็นแม่แบบแม่บทในกำรสอนเรื่องพุทธประวัติ และถือเป็นต้นแบบในกำรแต่งต ำรำส ำคัญที่เก่ียวกับ
พระพุทธศำสนำ 
 ผลกำรสัมภำษณ์พบว่ำ ผู้ให้สัมภำษณ์ต่ำงรู้จักและเคยใช้วรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิ 
หรือปฐมสมโพธิกถำ หรือ ปถมสมโพด เป็นแม่แบบในกำรสอนนักเรียน ในกำรเทศนำ  ในกำรเขียน
บทควำมทำงวิชำกำร และอ้ำงอิงทำงวิชำกำร 
 โดยสรุป ผู้ให้สัมภำษณ์เห็นตรงกันว่ำ วรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิ หรือ ปฐมสมโพธิกถำ 
หรือปถมสมโพดนั นมีอิทธิพลไม่เฉพำะแต่วัฒนธรรมทำงภำษำ วัฒนธรรมทำงควำมเชื่อและศรัทธำ  
อิทธิพลต่อกำรครองตน ครองคน ครองเรือนครองรัก ครองชำติป้ำนเมือง อิทธิพลต่อจำรีต ประเพณี
และวิถีประชำ เท่ำนั น ยังมีอิทธิพลต่อ   ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ส ำนึกก้ำวหน้ำ กตัญญูกตเวที   
อิทธิพลต่อควำมมีสัมมำนะ สักกำระของคนในชำติ อีกด้วย    

 ส ำหรับปัญหำที่ ต้องกำรทรำบ๓ ข้อหลักที่ว่ำ ๑.บุญประเพณีต่ำง ๆเช่นบุญบั งไฟ  บุญ
ข้ำวสำก เป็ นต้น เป็นอิทธิพลของวรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิ หรือ ปถมสมโพด หรือไม่ ๒ , 
วัฒนธรรมกำรสู่ขอเพ่ือกำรแต่งงำนของหนุ่ม -สำว ในอู่อำรยธรรมลุ่มน  ำโขง ชำยเป็นฝ่ำยจัดหำ
สินสอด เป็นอิทธิพลของปฐมสมโพธิหรือไม่ และ๓. วรรณกรรมเรื่อง ปฐมสมโพธิ(ไทย) กับ ปถมสม
โพด(ลำว)ใครเป็นฐำนใครนั น มีผลกำรวิจัยโดยสรุปว่ำ 
 ข้อ ๑. บุญประเพณีต่ำง ๆในเขตอู่อำรยมธรรมลุ่มน  ำโขงนั น มีทั งที่ เป็นอิทธิพลจำก
วรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิกถำฯและอิทธิพลของลัทธิวิญญำณนิยมที่คนในตระกูลเผ่ำมองโกลอยด์
ได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมำจำกบรรพบุรุษ 
 ข้อ ๒ กำรสู่ขอในกำรแต่งงำนที่ฝ่ำยชำยเป็นฝ่ำยจัดหำและจัดให้สินสอดแก่ฝ่ำยหญิงนั น 
ถือเป็นอิทธิพลของปฐมสมโพธิกถำโดยแท้  ในปฐมสมโพธิกถำมีบทหรือบั นที่ว่ำด้วย”วิวำหมงคล”๒

ซ่ึงหมำยถึงกำรสู่ขอ  พิธีมงคลสมรสที่ฝ่ำยชำยไปสู่ขอหญิง และเป็นฝ่ำยจัดหำและจัดให้สินสอดหรือ
                                                                 
 2.วิวำหมงคล([n.] wedding ceremony)  :กำรสมรสโดยกำรน ำเจ้ำสำวมำอยู่บ้ำนเจ้ำบ่ำว 
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บรรณำกำรแก่ฝ่ำยหญิง แล้วจึงจัดขบวนเชิญฝ่ำยหญิงไปอยู่กับฝ่ำยชำยเป็น ”อำวำหมงคล”๓อย่ำง
กรณีวิวำหมงคลของพระเจ้ำสุทโธทนะกับพระนำงสิริมหำมำยำ  และเจ้ำชำยสิทธัตถะกับพระนำง
ยโสธรำพิมพำเป็นต้น 
 ข้อ ๓  ในควำมเห็นของผู้ให้สัมภำษณ์ฝ่ำยไทย  ต่ำงก็ไม่ยืนยันว่ำใครเป็นฐำนใคร แต่มี
บำงท่ำนตอบอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ  น่ำจะฉบับไทยเป็นฐำนให้ฉบับลำว เพรำะกำรศึกษำสงฆ์ของ
ลำวก็ใช้หลักสูตรเดียวกันกับฉบับไทย  ส ำนักศึกษำเก่ำแก่เช่นส ำนักวัดหนองล ำจัน แขวงสะวันนะ
เขต ของลำว ก็ได้ครูอำจำรย์จำกส ำนักเรียนเขื่องใน จำกฝั่งไทยไปเป็นต้นแบบ ส ำนักปฏิบัติเช่นวั ด
โสกป่ำหลวง เวียงจันทน์ ก็ได้แบบอย่ำงจำกวัดมหำธำตุฯ กรุงเทพมหำนคร โดยพระมหำปำนเช่นกัน  
แต่ในควำมเห็นของผู้ให้สัมภำษณ์ฝ่ำยลำวนั น ต่ำงก็ยืนยันว่ำ”เฮำมีมำแต่ปำงบรรพ์”เสมอต้นเสมอ
ปลำย 

 
บรรณานุกรม 

       
พระศรีวิสุทธิวงศ์. ปฐมสมโพธิ ปริจเฉทท่ี ๑-๗ การตรวจช้าระและศึกษาเชิงวิเคราะห์ 
   กรุงเทพฯ:อมรินทร์พรินติ งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ำกัด(มหำชน)), ๒๕๔๒. 
รำชบัณฑิตยสถำน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,กรุงเทพฯ คุรุสภำ, ๒๕๔๒. 
 
           
           
   

                                                                 
 3.อำวำหมงคล([n.wedding ceremony] marriage which the bride move into grooms house :
กำรสมรสโดยกำรน ำเจ้ำบ่ำวมำอยู่บ้ำนเจ้ำสำว 
 2 และ3  พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน, 2542. 
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การปลูกฝังและคุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน
ภายใต้โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

The cultivation and moral ethics and life skills development 
For children and youth under the project to pass the mental 

development of Nakhon Sawan Buddhist college  
 
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, (ธานี สุขโชโต, สุขแจ่ม) 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “การปลูกฝังและคุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็ก
และเยาวชนภายใต้โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์” มีวัตถุประสงค์ ๓ 
ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการธรรม
สัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ๒) เพื่อพัฒนาแนวทางการปลูกฝังและคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กและเยาวชนตามโครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ และ 
๓) เพ่ือบูรณาการการปลูกฝังและคุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและ
เยาวชนให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสาน
วิธี ทั้งการวิจัยเชิงส ารวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะ  

ผลการวิจัยพบว่า ๑. ระดับของระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กและเยาวชนที่
มีต่อโครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของพระวิทยากรอยู่ ในระดับ
มากที่สุด ส่วนด้านอื่นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ๒. แนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนภายใต้
โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ต้องพัฒนา ๑) การสร้างความรู้ ๒) การ
เรียนรู้ด้วยการลงมือท า ๓) การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ๔) การคิด ๕) การมีส่วนร่วม ๖) การ
ท างานเป็นรายบุคคล ๗) การประยุกต์ใช้ ๘) การระดมความคิด ๙) การอภิปรายกลุ่ม ๑๐) การ
อภิปรายในชั้นเรียน ๑๑) การสอนแบบทบทวน  และ ๓. การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน
เชิงบูรณาการภายใต้โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ต้องพัฒนา ๑) ด้าน
ทักษะการคิดหรือทักษะทางปัญญา ๒) ด้านทักษะทางจิตใจ ๓) ด้านทักษะทางการกระท า และ 
๔) ด้านทักษะทางสังคม ใน ๑๕ มิติในเชิงรายละเอียดที่มีการพัฒนาไปพร้อมๆ เพื่อการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ  
                                                            

 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครสวรรค์. 
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ค าส าคัญ : การปลูกฝังและคุณธรรมจริยธรรม, การพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน 
             โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิต, วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
 

Abstract 
The objectives of this research were: 1) to study the moral behavior 

of children and youth who participate in the project to pass the mental 
development of Nakhonsawan Buddhist College 2) to develop the guideline of 
cultivating and moral ethics of children and youth according to the project of 
development and 3) to integrate cultivating and moral, ethical and life skills 
development of children and youth, to be able to live in a modern society with 
quality. The research using mixed method research; a survey research study to 
study the facts of child and adolescent behavior under the project to pass the 
mental development of Nakhonsawan Buddhist College, from the 200 sample 
children and adolescents in the grade 1 to 6 in Nakhonsawan province. The 
statistical facts that led to in-depth interview and focus group discussion were 
then taken into account. 

Results of the Research 1. Levels of moral behavioral level of children 
and youths toward the project to pass the mental development of Nakhonsawan 
Buddhist College. The overall level is very high. When considering each aspect, it 
was found that the aspect of cultivating the morality of the lecturer was at the 
highest level. The other side In every level.  2. Guidelines for the development 
of children and youth under the project to pass the mental development of 
Nakhonsawan Buddhist College 1) Construct 2) Active Learning 3) Resource 4) 
Thinking 5 Participation 6) Individualization 7) Application 8) Brainstorming 9) 
Group discussion 10) Class discussion and 11) Tutorial group. and 3. The 
development of integrated juvenile life skills under the project to pass the mental 
development of Nakhonsawan Buddhist College. 1) Cognitive skills or intellectual 
skills 2) Mental skills 3) Action skills and 4) Social skills in 15 dimensions in detail, 
to live with others, communities, societies, or the nation. 
Key Word: The cultivation and moral ethics, life skills development for children 

and youth, the mental development, Nakhonsawan Buddhist college. 
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๑.บทน า 
ในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การปกครอง จึงจ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ มาเกื้อหนุนกัน ซึ่งต้องมีการ
พัฒนาโดยต้องค านึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพและสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
โดยจะต้องมีคุณสมบัติด้านสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี มีสติปัญญา มีความรู้
ความสามารถ มีความอดทน ขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก กล้าเผชิญปัญหาและ
อุปสรรคด้วยความมุ่งมั่น ถ้ามนุษย์ ทุกคนมีคุณสมบัติดังกล่าวก็จะเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ซึ่งจะ
เป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติ เพราะจะท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข วินัย
จึงเป็นคุณธรรมที่ควรสร้างและปลูกฝังให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางบังคับพฤติกรรมของตนเอง ท า
ให้บรรลุจุดหมายและประสบความส าเร็จในชีวิตโดยเฉพาะการบ่มนิสัยหรือฝึกหัดวิถีชีวิตที่ดี
ส าหรับเด็กและเยาวชนครูนั้นนับว่ามีความส าคัญและควรสร้างสรรค์วินัยให้เกิดแก่เด็กและ
เยาวชน เมื่อเด็กและเยาวชนมีวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนจะท าให้สามารถควบคุม
พฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางที่ดีงาม จึงควรมีการปลูกฝังให้ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ถ้าหากในสังคมไม่มีการปลูกฝังและพัฒนาเด็กให้มีวินัยและมีคุณภาพแล้ว การพัฒนาสังคมและ
ประเทศก็จะเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพจึงควรต้องปลูกฝังวินัยในตนเองให้เป็นพื้นฐาน ใน
ที่สุดก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  

ปัจจุบันการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างมากในการที่จะพัฒนา
ให้มนุษย์มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด โรงเรียนเป็นสถาบันหนึ่งของสังคมที่เกิดขึ้นจาก
ความต้องการของสังคม เพื่อท าหน้าที่หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่สมาชิกของ
สังคม   โดยให้การศึกษาและอบรมสั่งสอน  เพ่ือพัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงาม  มีความรู้
ความสามารถมีคุณธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และพอใจ
ที่จะฝึกฝนร่วมกันกระท าภารกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม การศึกษาจึงเป็น
กระบวนการเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ทุกชีวิต และยังเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้และ
วัฒนธรรมที่บุคคลน ามาพัฒนาความสามารถทั้งทางด้านทัศนคติ และพฤติกรรมตามค่านิยมของ
สังคม รวมทั้งเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ท้ังสายสามัญและอาชีพ ศีลธรรมและวัฒนธรรม
ที่ส าคัญ คือเป็นเครื่องชี้แนวทางให้ประพฤติปฏิบัติ และใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมโดย
ส่วนรวม อันเป็นเจตนคติที่ดีงาม๑ ทางด้านความมีน้ าใจ ซึ่งการปฏิบัติต่อส่วนรวมในทางที่ดี 
ก่อให้เกิดทักษะความคล่อง ความช านาญในการปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสม ตามขอบเขต
ศีลธรรม และความประพฤติภายนอกและคุณธรรมภายใน  

                                                            
๑ ประภาศรี  สีหอ าไพ, พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม , (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๑. 
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ในห้วงเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและวังคมใน
การช่วยปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยในแต่ละปีการศึกษาได้มีการจัดท าโครงการธรรมสัญจรเพื่อพัฒนาจิตใจขึ้นในชุมชนและ
พื้นที่ที่อยู่ในเขตบริการ พร้อมกับมีการสนับสนุนและฝึกปฏิบัติวิทยากรที่เป็นนิสิตสาขาวิชา
พระพุทธศาสนาให้ได้มีโอกาสออกไปรับใช้สังคม การอบรมเน้นในแต่ละชุมชนนั้นโครงการได้
เน้นหนักท่ีจะให้เกิดการปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลห้าให้เกิดขึ้นกลางใจของเด็กและเยาวชน 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีศีล ดังพุทธด ารัสที่พุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ศีลคือความประพฤติดี
ทางกายและวาจา๒ และเป็นคุณธรรมคู่กับปัญญาซึ่งหมายถึงความรู้ทั่วหรือปรีชาหยั่งรู้เหตุผล๓ 
ขณะเดียวกันปัญญาก็เป็นเครื่องช าระศีลให้บริสุทธิ์ เพราะปัญญาเห็นชอบคือปัญญาอันเห็นคุณ
ของผู้มีศีลและเห็นโทษของความเป็นผู้ผิดศีล๔ นอกจากนั้นโครงการนี้ยังเน้นให้เด็กและเยาวชน
ปฏิบัติตนให้ไกลจากอบายมุขต่างๆ ด้วย  

การจัดท ารายงานการวิจัยฉบับนี้ ส่วนหนึ่งนั้นจะเป็นการบูรณาการการเรียนการ
สอนท่ีเป็นไปตามรายวิชา ขณะเดียวกันยังเป็นการวิจัยหรือประเมินผลการด าเนินการตาม
โครงการดังกล่าว และที่ส าคัญยังเป็นส่วนหนึ่งในการบริการวิชาการเพื่อสังคมและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่บริการสามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีการพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต และยังเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้
เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมในที่สุด 

 

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
๑. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการธรรม

สัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒. เพื่อพัฒนาแนวทางการปลูกฝังและคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนตาม

โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๓. เพื่อบูรณาการการปลูกฝังและคุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาทักษะชีวิตของ

เด็กและเยาวชนให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 

                                                            
๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 

๑๒,(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๓๙๑. 
๓เรื่องเดียวกัน,หน้า  ๒๓๑. 
๔สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับโสณะทัณฑะพราหมณ์ ที.สีล.  (ไทย) ๙/๑๙๕/๑๕๙. 
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๓.วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method 

Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อท าการศึกษาข้อเท็จจริงของพฤติกรรม
นักเรียนภายใต้โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในกลุ่มนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๖ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นน าข้อเท็จจริงที่ได้
ไปสู่การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชุมชน ผู้แทนคณะครูอาจารย์ ผู้แทน
ผู้ปกครอง และผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมรายละเอียดให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดย
การศึกษาในการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ได้ส ารวจความคิดเห็นของตัวแทนเด็กและ
เยาวชนในช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้นที่ ๔ จ านวน200 คนจาก 800 คนใน ๘ โรงเรียนในพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค์ คือ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา อ าเภอชุมแสง โรงเรียนวัดวรนาถบรรพต 
โรงเรียนพระบาง อ าเภอเมือง โรงเรียนช่องแคพิทยาคม อ าเภอตาคลี โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
อ าเภอท่าตะโก โรงเรียนโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อ าเภอบรรพต
พิสัย และโรงเรียนห้วยน้ าหอมพิทยาคม อ าเภอชุมตาบง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เพ่ือรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง 
และข้อสรุปที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชุมชน ผู้แทนคณะครูอาจารย์ ผู้แทน
ผู้ปกครอง และผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๗ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion)จ านวน ๙ รูป/คนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปที่จะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะชีวิต ๔ ด้าน คือ ทักษะทางความคิดหรือทางปัญญา ทักษะทางจิตใจหรือทาง
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางกายหรือการประพฤติปฏิบัติ และทักษะทางสังคมหรือการปรับตัว  

 

๔.สรุปผลการวิจัย 
๑. ระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กและเยาวชนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  

๑) ผลการวิเคราะห์ด้านสถานภาพทั่วไปของเด็กและเยาวชน ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๗ มีอายุระหว่าง 
๑๖-๑๙ ปี จ านวน ๑๑๑ คนคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๘ ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๕  

๒) การเข้าร่วมโครงการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ 
พบว่า เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาจริยธรรมของโรงเรียนจ านวน  ๑๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๕๐ และเด็กและเยาวชนไม่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาจริยธรรมของโรงเรียนจ านวน ๑๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ  ๘.๕๐ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม
พัฒนาจิตกับโรงเรียนจ านวน ๑๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๐ และไม่เคยเข้าร่วมโครงการเข้า
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ค่ายคุณธรรมพัฒนาจิตกับโรงเรียน จ านวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๐ และเด็กและ
เยาวชนส่วนใหญ่ที่เคยเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร  จ านวน ๑๐๒ คนคิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๗๗ และไม่เคยเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร จ านวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๓ 

๓) ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน พบว่า เด็กและ
เยาวชนมีระดับพฤติกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านคือ 

๓.๑) เด็กและเยาวชนมีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านพฤติกรรมเด็ก
และเยาวชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๘๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าเด็กและ
เยาวชนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เข้าเรียนทุกครั้งด้วยความตั้งใจ 
เด็กและเยาวชนที่มีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในระดับมาก ได้แก ่มาโรงเรียนทุกวันสม่ าเสมอ 
ลงมือท าการบ้านตามที่ครูมอบหมายจนเสร็จทันเวลา ปรึกษาคุณครูประจ าวิชาเมื่อไม่เข้าใจ
บทเรียน มีความยับย้ังช่ังใจในเรื่องของรักในวัยเรียน รู้จักป้องกันตนเองด้านเพศสัมพันธ์ได้อย่าง
ถูกต้อง ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดที่บ่ันทอนสุขภาพทุกชนิด ไม่พูดยุแหย่ให้เพื่อนโกรธและ
ทะเลาะกัน และช่วยเหลืองานบ้านของบิดามารดาด้วยความเต็ม 

๓.๒) เด็กและเยาวชนมีระดับพฤติกรรมด้านด้านการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของพระวิทยากร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๒๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุดได้แก่  พระวิทยากรใช้
หลักการนิเทศเรื่องการกราบ-ไหว้ได้ชัดเจน พระวิทยากรยกตัวอย่างประกอบเรื่องการกราบ-
ไหว้ พระวิทยากรใช้หลักการนิเทศเรื่องอบายมุขได้ถูกต้อง พระวิทยากรยกตัวอย่างประกอบ
เรื่องอบายมุขได้ชัดเจน พระวิทยากรใช้หลักการนิเทศเรื่องหัวใจนักปราชญ์ได้ชัดเจน เด็กและ
เยาวชนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ พระวิทยากรใช้หลักการนิเทศสื่อสาร
หลักธรรมได้ตรงเวลา พระวิทยากรใช้หลักการนิเทศเรื่องศีล ๕ ได้ครบถ้วนชัดเจน พระวิทยากร
ใช้หลักการนิเทศเรื่องความกตัญญูกตเวทีได้ถูกต้อง และพระวิทยากรใช้หลักการนิเทศสื่อสารได้
ถูกต้องตรงประเด็นด ี

๓.๓) เด็กและเยาวชนมีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความเชื่อใน
หลักธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เด็กและ
เยาวชนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เด็กและเยาวชนสวดมนต์ นั่งสมาธิ 
ก่อนนอนทุกคืนท าให้มีสติ และมีปัญญาดีและส าหรับข้อที่เหลือเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมอยู่ในระดับมาก 

๒. การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิต
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรมน าความรู้ มี
ปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้  ใฝ่คิด เป็นผู้น าทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มี
ความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญ ๕ ด้าน คือ 
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1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต  
2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม  
3) มีภาวะความเปนผูน าและผูตาม สามารถท างานเปนทีมและสามารถแกไข 

ขอขัดแยงและล าดับความส าคัญ  
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม  
ส าหรับแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนภายใต้ โครงการธรรมสัญจร

พัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น พบว่า ควรที่จะมุ่งมั่นพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางที่เน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้เข้ารับการอบรมเป็นส าคัญ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมจริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดทักษะการ
ประกอบวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะการอยู่ร่วมกับสังคมให้มีหลากหลาย เพื่อเป็นการ
ยกระดับกระบวนการจัดการฝึกอบรมกับการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนได้เรียนรู้ผ่านสถานการณ์ต่างๆ ดังนี ้

๑) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-Based Learning)  
๒) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study)  
๓) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)  
๔) การเรียนรู้จากการสอนแบบ เอส ไอ พี (SIP)   
๕) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)  
๖) การเรียนรู้จากการท างาน (Work-Based Learning)  
๗ )  การเรียนรู้ที่ เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  (Research-Based 

Learning)  
๘) การเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสร้างผลงานการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-Based 

Approach)  
๙) การเรียนรู้ที่เน้นโครงงาน (Project-Based Learning)  
๑๐) การเรียนรู้บนเว็บ (Web-Based Learning)  
ส าหรับการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมภายใต้โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิต

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น ควรที่จะมีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมท่ีเน้น
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นส าคัญ สรุปได้ดังนี ้

๑) การสร้างความรู้ (Construct) เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการ (๑) การทบทวนความรู้เดิม (๒) การแสวงหา
รวบรวมข้อมูล (๓) การศึกษาท าความเข้าใจและสร้างความหมายข้อมูลโดยใช้กระบวนการคิด
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วิเคราะห์ (๔) สรุปและจัดระเบียบโครงสร้างความรู้ และ (๕) การให้แสดงออกในสิ่งที่ได้เรียนรู้
ด้วยวิธีต่างๆ 

๒) การเรียนรู้ด้วยการลงมือท า (Active Learning) เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นผู้กระท าหรือปฏิบัติด้วยตนเอง พระวิทยากรท าหน้าที่เตรียมการจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ จัดสื่อ หรือสิ่งเร้าเสริมแรง ให้ค าปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน 

๓) การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ (Resource) เป็นกิจกรรมที่ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลายทั้งบุคคลและเครื่องมือทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สัมผัสและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นมนุษย์ 
ธรรมชาติและเทคโนโลย ี

๔) การคิด (Thinking) เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ฝึกวิธีคิดในหลายลักษณะ เช่น คิดเป็นระบบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดหลากหลาย คิด
ลึกซึ้ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นออกได้อย่างชัดเจนและมีเหตุผล 

๕) การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วน
ร่วมในการวางแผนก าหนดงาน วางเป้าหมายร่วมกัน และมีโอกาสเลือกท างานหรือศึกษาค้นคว้า
ในเรื่องที่ตรงกับความถนัดความสามารถและความสนใจของตน ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เรียนด้วยความกระตือรือร้นมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนและสามารถประยุกต์ความรู้น าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริง 

๖) การท างานเป็นรายบุคคล (Individualization) เป็นกิจกรรมที่พระวิทยากร
ให้ความส าคัญแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
โดยมุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาศักยภาพตนเอง  

๗) การประยุกต์ใช้ (Application) เป็นการน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประโยชน์จากการเรียน และช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความช านาญในการที่จะน าความรู้
นั้นมาใช้เป็นประจ าในชีวิตจริง 

๘) การระดมความคิด (Brainstorming)  เป็นกิจกรรมที่พระวิทยากรให้
ความส าคัญแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีบทบาทในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างหลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว 

๙) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เป็นกิจกรรมที่เน้นพฤติกรรมให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีกระบวนการกลุ่ม การวางแผนการแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความคิด
สร้างสรรค์ การสื่อสาร การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ โดยที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีบทบาทใน
ฐานะผู้น ากลุ่มหรือสมาชิกกลุ่มในการสร้างผลงานของกลุ่ม 



159วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๑๐) การอภิปรายในชั้นเรียน (Class Discussion) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ การส่ือความหมาย 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสรุปความ โดยที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการสร้างความรู ้

๑๑) การสอนแบบทบทวน (Tutorial Group) เป็นกิจกรรมท่ีพระวิทยากร
มอบหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปศึกษามาก่อน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ในการแก้ไขปัญหา โดยพระวิทยากรเป็นผู้แนะ ก ากับ ควบคุม และตรวจสอบ เน้นให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีบทบาทในการทบทวนจากกลุ่มหรือเรียนเพ่ิมเติม 

๓. ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตที่เป็นเหตุเป็นผลและมีความเชื่อมโยงกันใน ๔ 
ด้าน คือ ๑) ด้านทักษะการคิดหรือทักษะทางปัญญา ๒) ด้านทักษะทางจิตใจ ๓) ด้านทักษะ
ทางการกระท า และ ๔) ด้านทักษะทางสังคม โดยมี ๑๕ มิติในเชิงรายละเอียดที่มีการพัฒนาไป
พร้อมๆ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ ดังนี ้

๑) เป็นผู้ที่มีทักษะทางการคิดวิเคราะห์ สามารถที่จะจ าแนกแยกแยะองค
ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธเชิงเหตุผล โดยผานการกลั่นกรองและประเมินถึง
คุณและโทษเพื่อใชประกอบการพิจารณาในปญหาและสถานการณตางๆ รอบตัวไดอยางสมเหตุ
สมผล  

๒) การพัฒนาวิธีการคิดสรางสรรค์เปนความสามารถในการคิดท่ีจะเปนสวนช
วยในการตัดสินใจและแกไขปญหา รวมถึงมีสวนสนับสนุนในการตัดสินใจคนหาทางเลือกตางๆ 
ตามความคิดสรางสรรคหรือประสบการณที่ผานมา  

๓) การพัฒนาวิธีการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนความสามารถในการคิด       วิ
เคราะหขอมูลตางๆ แล้วประเมินปญหาหรือสถานการณที่อยูรอบตัว และเปนการคิดอยางมีเหตุ
มีผลกอนตัดสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางถูกตองและเหมาะสมที่สุด  

๔) ทักษะการตระหนักรูในตนเอง เป็นความสามารถในการคนหา รูจัก และเข
าใจตนเอง เชน รูขอดีขอเสียของตนเอง รูความตองการ และสิ่งที่ไมตองการของตนเอง ซึ่งจะช
วยใหรูตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณตางๆ และเตรียมความพร้อมทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคม มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต อตนเอง รู จุดดีจุดดอยและ
ความสามารถพิเศษของตนเอง รวมถึงการมีสติและรูตัวอยูเสมอวาก าลังท าอะไรอยู ตลอดจน
สามารถเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางตนเองและผูอื่น  

๕) ทักษะการเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่น เป็นความสามารถในการรู และเขา
ใจความรูสึก ความตองการของบุคคลอื่นในสถานการณตางๆ ความเห็นใจผูอื่นเปนความ
สามารถในการเขาใจความรูสึกและความเห็นใจบุคคลที่แตกตางจากเราถึงแมวาจะไมคุนเคย ซึ่ง
จะชวยใหเราเขาใจและยอมรับความแตกตางของบุคคลอื่น ท าใหเกิดความสัมพันธอันดีทาง
สังคม  
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๖) ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด เปนความสามารถในการรูจัก
เขาใจ และแสดงอารมณของตนเองอยางเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่เปนไปตามวัย เป
นความสามารถในการควบคุมและจัดการกับอารมณตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม มีวิธีการ
หรือเทคนิคในการผอนคลายอารมณความเครียด ตลอดจนสามารถสรางกิจกรรมใหมๆ ที่เป
นประโยชนตอการด าเนินชีวิต เปนการรูจักและเขาใจอารมณของตนเองและผูอื่นวามีอิทธิพลต
อพฤติกรรมซึ่งจะท าใหสามารถตอบสนองและแสดงออกไดอยางเหมาะสม  

๗) ทักษะความภูมิใจในตนเอง ถือเป็นความเช่ือมั่นในตัวเองที่ผ่านการประเมิน
ตนเองทั้งทางบวกและทางลบ เปนระดับของการเอาใจใสที่บุคคลพึงมีตอตนเองในฐานะบุคคล 
เปนทัศนคติที่สะทอนเกี่ยวกับตนเองที่เปนผลจากการมองและประเมินตนเอง เปนความรูสึก
เกี่ยวกับตนเองในเร่ืองการยอมรับตนเอง เห็นคุณคาตนเอง และตัดสินเกี่ยวกับตนเอง ไดรูถึง
ความสามารถ ความส าเร็จ และคุณคาของตนเอง  

๘) ทักษะการตัดสินใจ เป็นความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต
างๆ ในชีวิตไดอยางมีระบบ โดยประเมินทางเลือกและผลท่ีไดจากการตัดสินใจเลือกทางท่ีถูกต
องเหมาะสมก็จะมีผลตอการมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ เปนสิ่งที่น าไปสูการตัดสินใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ในชีวิต เปนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลเพื่อเลือกทางเลือกที่
เหมาะสมไดอยางถูกตอง โดยใชกระบวนการการประเมินทางเลือกเปนไปตามล าดับขั้นตอน
และคาดคะเนผลจากการปฏิบัติ เปนกระบวนการแสวงหาทางเลือกเพื่อการ ตัดสินใจและลงมือ
ปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสม และเป็นความสามารถในกระบวนการคิดและการแกปญหาอยางมี
เหตุผล  

๙) ทักษะการแกปญหา เป็นความสามารถในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได
อยางมีระบบ ไมเกิดความตรึงเครียดทางกายและจิตใจ จนอาจลุกลามเปนปญหาใหญโตเกินแก
ไข เปนความสามารถในการหาค าตอบหรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือคลี่คลายขอสงสัย ค าถาม สิ่งที่
ท าใหคับของใจ สิ่งที่ไมรู สิ่งที่เขาใจยากของเด็กใหบรรลุจุดมุงหมายอยางเหมาะสม โดยประเมิน
จากการระบุปญหา การวางแผนแกปญหา และการกระท าเพื่อคลี่คลายปญหา เปนความ
สามารถในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางมีระบบ ไมเกิดความเครียดทางกายและ
จิตใจ จนอาจลุกลามเปนปญหาใหญโตเกินแกไข  

๑๐) ทักษะการแสดงออกอยางเหมาะสม เป็นความสามารถของการแสดง
พฤติกรรมที่ปกปองในสิทธิของตนเองและไมลวงล้ าในสิทธิของบุคคลอื่น ทั้งการแสดงความ
คิดเห็น ความรูสึกและความตองการของตนเองตอบุคคลอื่น การแสดงความไมเห็นต้องเป็นไปด
วยอยางสุภาพ เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการกลาแสดงสิทธิ ความคิดเห็น ความเชื่อ ความรู
สึก หรือความตองการของตนเองใหผูอื่นรับร ูและกลาที่จะปฏิเสธดวยวิธีการที่ตรงไปตรงมาและ
เหมาะสม โดยไมรบกวนสิทธิของผอูื่น   
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๑๑) ทักษะการปฏิเสธและเจรจาตอรอง เป็นความสามารถในการปฏิเสธในสิ่ง
ที่กอใหเกิดผลเสียแกตนเองและผูอื่น และการรูจักประนีประนอมในสถานการณที่จะกอใหเกิด
ความขัดแยงระหวางบุคคล การโนมนาวใหผูอื่นเห็นสอดคลองกับความคิดของตน และเสนอ
ทางเลือกที่ท าให เกิดความพึงพอใจท้ังแกตนเองและผู อื่นไดอยางเหมาะสมและไม เสีย
สัมพันธภาพ   

๑๒) ทักษะการสื่อสาร เป็นความสามารถในการใชค าพูดและทาทางเพื่อ
แสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของตนเองไดอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม และสถานการณตางๆ 
ไมวาจะเปนการแสดงความคิดเห็น การแสดงความตองการ การแสดงความชื่นชม การขอรอง 
การเจรจาตอรอง การตักเตือน การชวยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ เปนความสามารถในการรับสาร
และสงสารทั้งที่เปนภาษาพูดและภาษาทาทางไดอยางเหมาะสม  เป็นความสามารถในการ
สื่อสารพูดคุยที่ดีดวยทาทางที่สอดคลอง เหมาะสมและรูจักรับฟงบุคคลอื่นอยางตั้งใจ มีการใหข
อมูลยอนกลับบุคคลอื่นอยางสรางสรรคและการรูจักรับฟงขอมูลยอนกลับจากบุคคลอื่น   

๑๓) ทักษะการสรางสัมพันธภาพ เปนความสามารถในการสรางความสัมพันธ
ที่ดีระหวางกันและกันและสามารถรักษาสัมพันธภาพไวไดยืนยาว ซึ่งจะชวยใหบุคคลมีความ
สัมพันธซึ่งกันและกัน และสามารถที่จะรักษาและด ารงไวซึ่งความสัมพันธอันดีซึ่งเปนสิ่งส าคัญต
อการอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข  

๑๔) ทักษะดานความรับผิดชอบตอสังคม เปนความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่ง
ของสังคมและมีสวนรับผิดชอบในความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม สามารถท าประโยชนต
อสวนรวมไดโดยรูวิธีและปฏิบัติตัวเพื่อรักษาไวซึ่งสาธารณสมบัติ ชวยเหลือสอดสองบุคคลซึ่งเป
นภัยตอสังคม เห็นคุณคาของการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใหด ารงอยูและเคารพใน
กฎระเบียบ ขอบังคับของสังคม ตลอดตนมีความตั้งใจอยางมุงมั่นที่จะแสดงพฤติกรรมอันพึง
ปรารถนาของสังคม  

๑๕) ทักษะการใหความรวมมือ เป็นความสามารถในการเคารพใน ความ
คิดเห็นของบุคคลอื่น การประเมินในความสามารถของตนเองที่ใชเปนประโยชนตอกลุม การให
การสนับสนุนและการใหความไววางใจสมาชิกกลุมตลอดจนการยอมรับในความแตกต่างระหว
างบุคคลเม่ือท างานรวมกัน  ถือเป็นความสามารถในการเคารพในความคิดเห็นของบุคคลอื่น 
โดยใชความสามารถของตนเองใหเปนประโยชนตอกลุม 

 
๕.อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเป็นการศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  เพื่อพัฒนาเป็น
แนวทางในการปลูกฝังและคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน และบูรณาการการ
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ปลูกฝังและคุณธรรมจริยธรรมให้สอดรับกับการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนให้
สามารถด ารงอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา ต่อ
ครอบครัวและตัวเด็กและเยาวชน ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาจริยธรรมของเด็กและเยาวชน ผู้วิจัยจึงขออภิปรายผลประเด็นที่ส าคัญ ตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี ้

ระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กและเยาวชน  พบว่า เด็กและเยาวชนมี
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก( = ๔.๐๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้าน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของพระวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๒๓) รองลงมา
ด้านการพัฒนาตนเองตามหลักพุทธธรรม ด้านความเชื่อในหลักธรรม ด้านความประพฤติของ
เด็กและเยาวชนอยู่ในระดับมาก ( =๔.๑๖ - ๓.๘๖) สาเหตุที่ท าให้ระดับพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของพระวิทยากรมีค่าเฉลี่ยสูงนั้น 
เนื่องมาจากพระวิทยากรมีความความเอาใจใส่และเข้มงวดกวดขันให้เด็กและเยาวชนเตรียมตัว
ให้พร้อมในการอบรม ประกอบกับโรงเรียนที่ใช้เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน
สหศึกษาและเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ท าให้เด็กและเยาวชนมีความคุ้นเคยกัน มีความรัก ความ
สามัคคีกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน ย่อมช่วยเหลือกัน มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูงพร้อม
ทั้งการเข้าร่วมโครงการและท ากิจกรรมพัฒนาจริยธรรมเหมือนกัน  ขณะเดียวกันเด็กและ
เยาวชนมีการอบรมจริยธรรม มีการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับชั้น เด็กและ
เยาวชนได้แบบอย่างการพัฒนาตนเองตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีครูให้การดูแลอย่าง
ใกล้ชิดและให้ค าปรึกษา ดังนั้นการพัฒนาจริยธรรมจึงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ไฉไลฤดี 
ยุวนะศิริ และคณะ๕ ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง ““ผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระเด็กและ
เยาวชนมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่” แล้วพบว่า การจัด
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียน และผู้ปฏิบัติตั้งอยู่ในกฎ ระเบียบ ตามที่ได้มีการตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด 
ตลอดถึงการสร้างความตระหนักรู้ ในข้อปฏิบัติของการอยู่ร่วมกัน ของผู้เรียนและผู้ปฏิบัติ มีการ
ควบคุม ส ารวมระวัง และเกิดการสร้างความตระหนักรู้ และสอดคล้องกับ ประสาท  สุขเกษม๖ 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทของภิกษุสงฆ์ในการขัดเกลาทางสังคมแก่เยาวชน : ศึกษากรณีค่าย
คุณธรรมวัดอุโมงค์เชียงใหม่. ได้ข้อสรุปว่า การศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมท่ีพระสงฆ์
ใช้กับเยาวชนในการอบรมค่ายคุณธรรม ตลอดจนภูมิหลังทางสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา
                                                            

๕ ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ. “ผลส าเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระเด็กและเยาวชน
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่”, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๕๔๖, หน้า ๑๕. 

๖ ประสาท สุขเกษม, “บทบาทของภิกษุสงฆ์ในการขัดเกลาทางสังคมแก่เยาวชน , กรณีศึกษา
ค่ายคุณธรรมวัดอุโมงค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ, (บัณฑิต
วิทยาลัย: สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่, ๒๕๔๒, หน้า ๑๔. 
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ของเยาวชนที่เข้ารับการอบรม และความคาดหวังของเยาวชน ผู้ปกครองที่เข้ารับการอบรม 
เยาวชนที่ได้เข้าอบรมในค่ายคุณธรรมวัดอุโมงค์ได้รับการขัดเกลาจากพระสงฆ์ทั้งในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การศึกษา ก็คือได้รับการขัดเกลาด้วยวิถีพุทธภาวนา และสอดคล้องกับ พระมหาบุญ
เพียร ปุญญวิริโย (แก้ววงศ์น้อย)๗ ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคม ใน
สถาบันครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนาได้ข้อสรุปว่าแนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคม ใน
สถาบันครอบครัวเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตของบุคคลผ่านการวางระเบียบ  กฎเกณฑ์การ
ปฏิบัติร่วมกัน การขัดเกลายังเป็นกระบวนการพัฒนาของชีวิตในสถาบันครอบครัว และการขัด
เกลาของบุคคลทางพระพุทธศาสนาจะต้องมีการเรียนรู้ และเข้าใจในระบบความสัมพันธ์กันทั้ง
ทางพระพุทธศาสนาทางครอบครัวและรวมไปถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม 
 
๖.ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยการศึกษาครั้งนี้พบว่า 
๑. ครูควรแนะน าหรือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

ด้านความประพฤติของเด็กและเยาวชน ด้วยการมาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอและทันเวลา เข้า
เรียนทุกครั้งด้วยความตั้งใจหมั่นไปพบครูเพื่อปรึกษาปัญหาและบทเรียนที่ไม่เข้าใจ   ช่วยเหลือ
งานบ้านของบิดามารดาด้วยความเต็มใจ ซึ่งสอดคล้องกับ นิศา ด่านวิระยะกุล ที่ได้จัดความ
ขยันหมั่นเพียรเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรม เรียก “จริยธรรมด้านความขยันหมั่นเพียร” โดยให้
นิยามว่า “ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความพยายามอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ได้รับผลส าเร็จใน
งานที่ท าและท าด้วยความระมัดระวัง เอาใจใส่และอุตสาหะ” 

๒. เด็กและเยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแล้ว โรงเรียน
ควรมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมของเด็กและเยาวชนจากผู้ปกครองของเด็กและ
เยาวชนว่า มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมดีขึ้นมากน้อยเพียงใดควรปลูกฝังคุณธรรมด้านใด
เพิ่มเติม 

๓. โรงเรียนควรน าเด็กและเยาวชนไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ เพื่อเสริมทักษะและ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม อาจท าให้เด็กและเยาวชนเกิดทัศนะคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนามาก
ย่ิงขึ้น 

๔. โรงเรียนควรจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาเชิงคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กและเยาวชน 

                                                            
๗ พระมหาบุญเพียร ปุญญวิริโย (แก้ววงศ์น้อย), “แนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคมใน

สถาบันครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๔, หน้า ๔๕. 
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๕. โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ควรนิมนต์พระภิกษุที่มีความรู้ด้านการศึกษา 
มาเป็นครูสอนจริยธรรมหรือวิชาทางพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเป็นประจ า เพราะพระภิกษุนั้น
โดยภาพรวมถือเป็นแบบอย่างในด้านจริยธรรมที่ชัดเจน และเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิด
กับศาสนามากขึ้น 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ 

Factors affecting learning achievement among pathom ๖ students in 
small-sized schools under the office of basic educational area ๑, sa-

kaeo province. 
 

กนกภรณ์  เทสินทโชติ*   
จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธ์ิ ** 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  ของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต ๑ และ ๒) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต ๑ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จ านวน  ๒๔๖ คน  โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน  ได้แก่ การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ   (Multiple Regressions)  
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(CGPA) โดยเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๐๘ (S.D.= ๐.๖๖) โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุดอยู่ที่   ๔.๐๐ และ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าสุดอยู่ที่ ๑.๗๓ เม่ือพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแบบจ าแนกตาม
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (CGPA) พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอยู่ในระดับ C+ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๔  รองลงมา คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ B 
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๖  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ B+, A, C และ D+ คิดเป็นร้อยละ 
๑๙.๕๑, ๑๕.๐๔, ๑๓.๘๒ และ ๑.๖๓ ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์รายตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต ๑ พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ รายได้ของผู้ปกครอง  วิธีวัดผลประเมินผล  และ สภาพแวดล้อมที่
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรผันของอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

                                                 
   * Master Degree student of Graduate School of Public Administration,Burapha University 
   ** Lecturer , Gradute School of Public Administration,Burapha University 
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เรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๐ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ 
ค าส าคัญ:  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย / โรงเรียนขนาดเล็ก 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this study was twofold.  First, it aimed at examining 
learning achievement among students studying in small-sized schools under the 
supervision of the Office of Basic Educational Area 1 , Sa-Kaeo Province. Also, this 
study attempted to determine factors influencing learning achievement among 
these students. The subjects participating in this study were 246  Pathom 6 students 
studying in small-sized schools under the supervision of the Office of Basic 
Educational Area 1 , Sa-Kaeo Province. The instrument used to collect the data was 
a questionnaire. The descriptive statistical tests, including frequency, percentage, 
means, and standard deviation, were used to analyze the collected data. Also, the 
test of Multiple Regression, which is an inferential test, was administered. 
 The results of this study revealed that the subjects had a mean score for 
cumulative grade point average (CGPA) of 3 .08  (S.D.=0 .66 ) with the highest CGPA of 
4 .0 0  and the lowest CGPA of 1 .7 3 . When considering the students’ CGPA as 
classified by a letter grade, most of them obtained a letter grade C+ (2 7 .6 4 %), 
followed by the letter grade B (22.26%) , the letter grades B+ (19.51%), A (15.04%),C 
(13.82), and D+ (1.63%), respectively.    
 In addition, it was found that the factors in relation to students, family, 
educational personnel, and media/technology accounted for the subjects’ learning 
achievement at 5 0 .1 0 %.  When considering each factor, the factors in relation to 
students’ learning achievement (student factors), parents’ income (family factors), 
methods of assessment and evaluation (educational personnel factors), and 
environment facilitating learning (school factors) affected learning achievement of 
the students studying in small-sized schools under the supervision of the Office of 
Basic Educational Area 1, Sa-Kaeo Province at a significant level of .05.   
Keywords: Folk Music, Conservation, Development, Utilization of Folk Music 
 
๑.บทน า 
 ในประเทศไทยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เป็นปัจจัยที่บ่งชี้ระดับคุณภาพ
การศึกษาของ ชาติ น ามาซ่ึงปัญหาด้านการศึกษาว่าด้อยประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นผลสะท้อนมาจาก 
การจัดการเรียนรู้ (Muijs & Reynold, ๒๐๐๒) ถ้านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะแสดงถึง
คุณภาพทางการศึกษาของชาติ ว่านักเรียนนั้นมีความรู้ ความสามารถ ความฉลาด เป็นคนดี คนเก่ง 
มีร่างกายที่พร้อมจะเป็นรากฐานของชีวิต ให้ก้าวไปในสังคมบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็นพลังอันแข็งแกร่งที่จะพัฒนาให้ประเทศ  ก้าวหน้าทัดเทียม
อารยประเทศทั้งหลายได้ต่อไป  
 รัฐบาลและหลายภาคส่วนจึงร่วมมือกันเพ่ือด าเนินการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การปฏิรูปหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการผลิตครู  การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพครู การส่งเสริม
วิทยฐานะ และค่าตอบแทนวิชาชีพ เพ่ือให้คุณภาพทางการเรียนของผู้ เรียน และผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียนของผู้ เรียนสูงขึ้นในระดับที่น่าพอใจ จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ในปีพ.ศ.
๒๕๕๓ ปรากฏว่ายังไม่บรรลุเป้าหมาย (ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์,๒๕๕๓) ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษา รวมถึง
โรงเรียนขนาดเล็กระดับประถมศึกษากว่า ๗๓ แห่ง ในจังหวัดสระแก้ว  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาการประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง  
 สืบเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เ รียนอันมาจากปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน (Gagne and Briggs, อ้างถึงใน พรศรี พุทธานนท์, ๒๕๕๐)ได้แก่ เจตคติ 
(Anderson, ๑๙๙๔, p.๓๘๐)  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว (Mzumara, 
๑๙๙๖, p.๕๕) เป็นต้น และอาจมีแนวโน้มที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะลดลงเรื่อย ๆ หากไม่เร่ง
แก้ไขปัญหาหรือมีการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต๑,๒๕๕๘) 
 
๒.วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ 
 ๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖ ของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ 
๓.ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

๓.๑ ขอบเขตด้านเน้ือหา  
    ๑. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑   
    ๒.  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี

ที่ ๖ ของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑   
 ๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร 
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นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑   

๓.๓ ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา  คือ  โรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑   
 
๔.วิธีด าเนินการวิจัย 

๔.๑  รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบก าหนดความน่าจะเป็นให้เป็นสัดส่วนกับขนาด  (Sampling with probability proportional 
to size: PPS) ควบคู่ กับการ ใช้ตาร างส าเร็ จรู ปของ  Krejcie  and Morgan (Krejcie  and 
Morgan ,๑๙๗๐) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ   (Multiple Regressions) 
 

๔.๒  กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
จ านวน  ๖๘๓  คน  ของโรงเรียนขนาดเล็ก ๗๑โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต  ๑   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   คือ นักเรียน ระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน   ๒๔๖   คน  ของโรงเรียนขนาดเล็ก ๒๒ โรงเรียน  โดยผู้วิจัยใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบก าหนดความน่าจะเป็นให้เป็นสัดส่วนกับข นาด  (Sampling with probability 
proportional to size: PPS) ควบ คู่ กับกา ร ใช้ตา รา งส าเร็ จ รูปของ  Krejcie  and Morgan 
(Krejcie  and Morgan ,๑๙๗๐) 
 
 ๔.๓  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วนประกอบด้วย  
 ๑. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๕ ข้อ และ  
 ๒. แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามกรอบแนวคิด 
จ านวน ๘๑ ข้อ มีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน (Rating scale) มี ๕ ระดับ (ระดับ ๑ =
นักเรียนมีความคิดเห็นตรงตามข้อความนั้น  น้อยที่สุด ,ระดับ ๒ = น้อย ,ระดับ ๓ = ปานกลาง ,
ระดับ ๔ = มาก ,ระดับ ๕ =มากที่สุด) 
 

๔.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้  

1. ขอหนังสือรับรองและแนะน าตัวจากวิทยาลัยบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยบูรพา  
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ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน ๒๒ โรงเรียน เพ่ือขอเก็บข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (CGPA) ๓ 
ภาคเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน โดยท าการเก็บข้อมูลทั้งหมด ๖ ด้าน ได้แก่  ด้านผู้เรียน  ด้านครอบครัว  ด้านบุคลากร
ทางการศึกษา  ด้านอุปกรณ์สื่อ/เทคโนโลยี  ด้านเอกสาร และ ด้านโรงเรียน    
 ๒.  ขออนุมัติการเก็บข้อมูลจากผู้อ านวยการโรงเรียน ก่อนด าเนินการเก็บข้อมูล 
 ๓.  ขอเข้าพบครูประจ าชั้น ครูฝ่ายวัดผลประเมินผล และครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียน 
พร้อมแบบสอบถาม จ านวน ๑ ชุด เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยและขอความร่วมมือในการ
ให้ข้อมูลปฐมภูมิของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (GPA) แต่ละภาคเรียนจ านวน ๓ 
ภาคเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (CGPA)   ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้ผู้ปกครอง เพ่ือ
น ามาตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลที่นักเรียนกรอกในแบบสอบถาม 
 ๔.  ผู้วิจัยและทีมงานเก็บข้อมูลน าแบบสอบถามลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลกับนักเรียนตาม
โรงเรียน จ านวน ๒๒ โรงเรียน โดยวางกรอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ประมาณ ๑ เดือน ระหว่าง
วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 ๕. จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจ านวน ๒๔๖ ชุด โดยมี
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ จ านวน ๒๔๖ ชุด คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

 
๔.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๓ ตอน โดยใช้วิธีการ
ประมวลผลค่าทางสถิติ (SPSS) โดยตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ตอนที่ ๒ ข้อมูลที่เก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของของกลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตอนที่ ๓ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่ก ารศึกษาประถมศึกษาสระแ ก้ว เขต ๑ โดยกา รวิเครา ะห์ถดถอย เชิ งพหุ  (Multiple 
Regressions) 
 
๕.ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ พบว่าจาก
นักเรียนจ านวน ๒๔๖ คน ผลคะแนนเฉลี่ย (GPA) ของภาคเรียนที่ ๑ , ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ และ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียน(CGPA) โดยเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๐๘ (S.D.= ๐.๖๖) โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุดอยู่
ที่  ๔.๐๐ และ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าสุดอยู่ที่ ๑.๗๓ ดังแสดงในตารางที่ ๑ 

 
 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน- 
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (CGPA) จ านวน ร้อยละ 

ระดับผลการเรียน 
      ผลสัมฤทธิ์ระดับ  A     
      ผลสัมฤทธิ์ระดับ  B+   
      ผลสัมฤทธิ์ระดับ  B     
      ผลสัมฤทธิ์ระดับ  C+   
      ผลสัมฤทธิ์ระดับ  C     
      ผลสัมฤทธิ์ระดับ  D+   
      ผลสัมฤทธิ์ระดับ  D     

๒๔๖ 
๓๗ 
๔๘ 
๕๕ 
๖๘ 
๓๔ 
๔ 
๐ 

๑๐๐.๐๐ 
๑๕.๐๔ 
๑๙.๕๑ 
๒๒.๓๖ 
๒๗.๖๔ 
๑๓.๘๒ 
๑.๖๓ 
๐.๐๐ 

ค่าเฉลี่ย = ๓.๐๘   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  ๐.๖๖      ค่าสูงสุด 
= ๔.๐๐       ค่าต่ าสุด = ๑.๗๓ 

  
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ พบว่า แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ รายได้ของผู้ปกครอง  วิธีวัดผลประเมินผล  และ สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนรู้ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรผันของอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๐ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
๖. การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม พบว่า นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง หรือ ระดับ C+ ร้อยละ ๒๗.๖๔ และมีเพียงนักเรียน
ส่วนน้อยเท่านั้นที่ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับดีมากและดีเยี่ยม หรือ ในช่วงระดับ B+ ร้อย
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ละ ๑๙.๕๑ ถึง Aร้อยละ ๑๕.๐๔  ซ่ึงหากพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยรวมแล้วถือว่ายังเป็นระดับคุณภาพ
การศึกษาที่ยังไม่เป็นเลิศตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
 จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๖โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต ๑ พบว่า 
 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  
๖   โดย นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับสู งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ ดี 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Atkinson (๑๙๗๘) ที่กล่าวว่า บุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกันนั้น
ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มาประกอบและความต้องการการประสบความส าเร็จที่ต่างกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า 
นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และตรงกับการศึกษาของ 
Atkinson (๑๙๖๖) ที่ได้ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พบว่า  ผู้ เรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจะมีความ
เพียรพยายามที่จะท าให้ส าเร็จท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกว่าผู้ เรียนที่ไม่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ 
 รายได้ผู้ปกครอง ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ กล่าวคือ เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มี
ผู้ปกครองรายได้ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐  บาทต่อเดือน กับ นักเรียนที่ มีผู้ปกครองรายได้ ๒๐,๐๐๑ -
๒๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน และนักเรียนที่มีผู้ปกครองรายได้มากกว่า ๒๕,๐๐๐ บาทต่อเดือนแล้ว  
พบว่า กลุ่มนักเรียนที่มีผู้ปกครองรายได้ ๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน และกลุ่มนักเรียนที่มี
ผู้ปกครองรายได้มากกว่า ๒๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่
มีผู้ปกครองรายได้ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน แสดงให้เห็นว่าหากผู้ปกครองมีราย ได้สู ง 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะสูง และในทางกลับกันหากผู้ปกครองมีรายได้ต่ า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนจะต่ า หรือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้อยกว่ากลุ่มนักเรียนที่ผู้ปกครองมี
รายได้สูง ซ่ึงผู้วิจัยคิดว่าทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าผู้ปกครองที่มีรายได้สูงสามารถส่งเสริมสนับสนุนในด้าน
หนังสือ อุปกรณ์การเรียน การเรียนพิเศษ รวมไปถึงด้านการเงิน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆไม่ขัดสน ซ่ึงสิ่ง
เหล่านี้อาจเป็นแรงผลักดันให้ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายในการเรียนที่ ดี  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Cha 
(๑๙๗๑) ที่พบว่า รายได้ของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการเรียนของนักเรียนและมี
อิทธิพลโดยอ้อมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  และยังตรงกับการศึกษาของ ปัญจา  ชูช่วย 
(๒๕๕๑) พบว่า  ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ได้แก่ รายได้
ของผู้ปกครอง  และรายจ่ายต่อเดือน มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 วิธีการวัดผลประเมินผล ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน  โดยวิธีวัดผล
ประเมินผลในการศึกษาครั้งนี้ พิจารณาจาก “แบบทดสอบ” ที่ใช้มากที่สุดในการวัดและประเมินผล 
“ช่วงเวลาในการเก็บคะแนน” และ “ความบ่อยในการเก็บคะแนน” แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบ 
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ช่วงเวลาในการเก็บคะแนน  และ ความบ่อยในการเก็บคะแนน  ซ่ึงเป็นตัวแปรย่อยในผลการศึกษา
ข้างต้น วิธีการวัดผลประเมินผล ล้วนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งสิ้น ซ่ึง
สอดคล้องกับ แนวคิด Taba (๑๙๖๒) กล่าวว่า หลักสูตรที่ ดีนอกจากจะประกอบด้วยเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระหรือประสบการณ์การเรียนรู้ สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้   เพ่ือตัดสินความรู้ของนั กเรียนให้มีความเป็นรูปธรรม  วิธีการวัดผล
ประเมินผลท่ีหลากหลายน ามาซ่ึงการตอบสนองการวัดความรู้ความสามารถของผู้เรียนเฉพาะบุคคล  
น ามาซ่ึงคะแนนในเชิงตัวเลขและผลสัมฤทธ์ิต่อไป  และยังตรงกับแนวคิดของ Ebel and Frisbie 
(๑๙๘๖) ที่กล่าวว่า การวัดผลประเมินผล เป็นกระบวนการก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่ มี
ความหมายแทนคุณลักษณะของสิ่งที่วัดโดยอาศัยกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ครูสร้างขึ้นเอง เช่น 
แบบปรนัย แบบอัตนัย  เป็นต้น น ามาใช้ในการตัดสินความรู้ความเข้าใจของนักเรียน วิธีการวัดที่
แตกต่างกันน ามาซ่ึงผลที่มีนัยส าคัญต่างกันขึ้นอยู่กับความถนัดในวิธีการที่ถูกวัดและความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชาของนักเรียนแต่ละคน ไม่ว่าจะวัดด้วยวิธีใดการวัดล้วนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนที่เกิดขึ้น  
 สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต ๑ กล่าวคือ นักเรียนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ มี
ผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูง ในทางตรงกันข้ามนักเรียนที่นักเรียนที่
อยู่ในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้จะมีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนอยู่ในระดับตรงกับผลการวิจัยของ Davis (๑๙๘๗) ที่กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทางการ
เรียน มีผลกระทบโดยตรง และมีผลสนับสนุนช่วยเหลือผู้ เรียน และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Taylor, Fraser and White (๑๙๙๖)  ที่กล่าวว่า  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของชั้นเรียนที่ดีมี
ผลต่อความรู้และการรับรู้ของนักเรียนและการแสดงออกถึงผลที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้ นเรียน 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมดังกล่าวจึงมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมากกว่าคุณภาพการ
สอนของครู สอดคล้องกับ พ.โพธิทัพพะ (๒๕๓๓) ที่กล่าวว่า โรงเรียนที่มีการจัดบรรยากาศชั้นเรียน
ที่ดี ท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึก พอใจ ภูมิใจ อบอุ่นใจ สบายใจ รู้สึกในความเป็ นเจ้าของ อยากมา
โรงเรียน และสามารถส่งผลต่อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนได้  มีส่วนช่วยให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น  ดังนั้นการจัดและการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนจึงมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
๗.ข้อเสนอแนะ 

๗.๑ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการศึกษาผู้วิจัยมีแนวคิดว่า ปัจจัยที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้นั้นส่วนหนึ่งมาจาก ๑. 
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ปัญหาที่เกิดจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หรือความมุ่งทะยานอยากประสบความส าเร็จในตัวผู้ เรียนที่
ต่างกัน ๒.ปัญหาที่เกิดจากรายได้ผู้ปกครองที่ไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษาของ
นักเรียน ๓.ปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้   ๔. ปัญหาจากวิธีการวัดผล
ประเมินผลของครูผู้สอนที่ขาดความครอบคลุมและไม่เหมาะสมตามวัยผู้ เรียน และ ๕.ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ของโรงเรียนขนาดเล็กไม่เป็นเลิศ ซ่ึงสามารถ
แก้ไข ได้ดังนี้ 
 ๑. ปัญหาที่ เกิดจากแรงจู งใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้ น สามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้างเสริมแรง
ขับเคลื่อนจากภายในได้โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนเกิดความรักในการที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การให้ความส าคัญกับการศึกษา การชี้ให้เห็นถึงผลที่เกิดจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จากกลุ่มคนที่
ประสบความส าเร็จ และตระหนักถึงคุณค่าของการได้รับโอกาสทางการศึกษา (นโยบายเรียนฟรี ๑๕ 
ปี) ตลอดจนสถานศึกษาต้องท าให้ผู้ เรียนเกิดความศรัทธาในสถานศึกษาและครูผู้สอน ซ่ึงเม่ือ
นักเรียนเกิดความศรัทธาแล้ว จะท าให้ง่ายต่อการปลูกฝัง บ่มเพาะคุณธรรม และแรงจูงใจที่จะใฝ่ดี 
 ๒.ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยรายได้ผู้ปกครองที่ไม่ เพียงพอต่อการส่งเสริมสนับสนุนทาง
การศึกษานั้น  ทางโรงเรียนสามารถช่วยเหลือนักเรียน ด้วยการจัดหาทุนการศึกษา โดยครูประจ า
ชั้นคัดกรองนักเรียนที่มีฐานะยากจนตามเกณฑ์ จากนั้นส่งรายชื่อให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือ
ส่งต่อรายชื่อด าเนินการขอรับทุนอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน หรือสถานศึกษาอาจช่วยโอบอุ้มโดยการคัด
นักเรียนเข้าสู่โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  “ เรียนดีแต่ยากจน” ที่ทางโรงเรียนจัดสรร
งบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของสถานศึกษา เงินบริจาคจากหน่วยงานอ่ืนๆ มาช่วยสนับสนุนอีก
ทางหนึ่ง 
 ๓.ปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น สามารถส่งเสริมได้โดย
การพัฒนาของเดิมที่ มีอยู่ และสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา โดยสถานศึกษาอาจจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ า  โรงอาหาร ให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน รวมถึงการจัดท าแหล่งเรี ยนรู้ภายในโรงเรียนให้ครบตามที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าหนด เนื่องจากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อาทิเช่น ห้องสมุด สวน
สมุนไพร แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ลานธรรม สนามเด็กเล่นแบบ BBLฯลฯ เพ่ือให้เอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนรู้และช่วยส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ๔. ปัญหาจากวิธีการวัดผลประเมินผลของครูผู้สอนที่ขาดความครอบคลุมและไม่เหมาะสม
ตามวัยผู้เรียน 
 สามารถแก้ไขได้ด้วยการ ๑.ค านึงถึงวัยผู้ เรียนก่อนเลือกใช้  ๒.เลือกใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่ส่งเสริมในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน จากประสบการณ์ของ
ผู้วิจัยในฐานะครูประจ าชั้นโรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสระแก้ว พบว่า นักเรียนท า
แบบทดสอบไม่ได้ซ่ึงอาจมาจากความยากของเนื้อหา หรืออาจมาจากความไม่คุ้นเคยกับลักษณะ
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ค าถามในแบบทดสอบ ตลอดจนนักเรียนไม่มีความต่ืนตัวในการเก็บคะแนนตลอดเวลาอีกทั้งนักเรียน
จะอ่านหนังสือต่อเม่ือครูประจ าชั้นนัดหมายที่จะสอบเก็บคะแนน หากไม่บอกล่วงหน้านักเรียนจะท า
ข้อสอบไม่ได้หรือได้คะแนนน้อยทันที แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่นักเรียนรับรู้หรือที่ เรียกว่าความรู้นั้นไม่
คงทนถาวร ไม่สามารถเรียกออกมาใช้งานได้ตลอดเวลา และ ๓.ส่งเสริมการน ากระบวนการวัดผล
ประเมินผลมาใช้อย่างสม่ าเสมอ ดังนี้  ๑)วิเคราะห์แนวข้อสอบการวัดผลประเมินผลระดับชาติ กับ
การวัดผลประเมินการเรียนรู้ของตนเอง และปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดท าข้อสอบวัดผล
ประเมินผลให้สอดคล้องกับการทดสอบประเมินผลระดับชาติ  ๒)ใช้กิจกรรมการเรียนการสอน เน้น
ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการ เนื่องจากข้อสอบส่วนใหญ่เน้น
ทักษะการคิด  และ ๓) ใช้สถานการณ์บีบให้นักเรียนแสดงสมรรถนะที่แท้จริงออกมา โดยจะไม่นัด
หมายล่วงหน้าก่อนท าการเก็บคะแนนเพ่ือให้นักเรียนเตรียมพร้อมและต่ืนตัวกับการเรียนและการ
สอบเสมอ เม่ือเวลาผ่านไปนักเรียนจะสามารถปรับตัวให้เข้า กับกฎกติกานี้และมีความช านาญใน
ข้อสอบ สามารถท าข้อสอบได้ทุกรูปแบบ    
 ๕. ปัญหาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ของโรงเรียนขนาดเล็กไม่
เป็นเลิศ 
 ปัญหาทางการศึกษาที่ต้องด าเนินการแก้ไขนั้น คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาพรวมนั้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ค่อนข้างต่ า การจะแก้ไขปัญหาทางการศึกษานี้ต้องเริ่มจากการน านโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนซ่ึงเป็นภารกิจที่ส า คัญที่สุดของสถานศึกษา  เป็นน โยบายที่ท าง
กระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ าให้เขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และ
ติดตามก ากับดูแล อ านวยการให้โรงเรียนได้เกิดการปฏิบัติจริงในโรงเรียนประถมทั่วประเทศ  มา
เป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนประถม ที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระแก้ว เขต ๑  เพ่ือแก้ไขปัญหาการศึกษา   เนื่องจากผลการศึกษาและวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดังกล่าว พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนั้นล้วนเป็น
ปัจจัยที่ เกิดขึ้นในระดับโรงเรียน อาทิเช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  วิธีการวัดผลประเมินผล และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นปัญหาการศึกษาที่บกพร่องในด้านการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียนและ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนที่ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามที่กระทรวงศึกษาได้วางแนวทางไว้  
  ดังนั้น หากต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖  ของโรงเรียนขนาดเล็ก เล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ 
นั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ต้องเร่งแก้ไขด้านการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียนและ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย
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ของกระทรวงศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาต้องมี
การก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือให้โรงเรียน
ประถมในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน   
 โดยเริ่มจากการด าเนินในระดับโรงเรียน ให้แต่ละโรงเรียนน ายุทธศาสตร์การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๓ รูปแบบที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ 
เป็นผู้ก าหนด ได้แก่ รูปแบบที่ ๑ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตาม
เกณฑ์ที่คาดหวัง  รูปแบบที่ ๒ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  และ
รูปแบบที่ ๓ การช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร ไปปรับให้เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนและเร่งด าเนินการตามรูปแบบ  และในส่วนของการด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ นอกจะเป็นผู้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ โรงเรียนในสังกัดน าไปด าเนินการแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ยังมีหน้าที่ในการนิเทศภายใน ก ากับติดตาม ประเมินผล
การด าเนินการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนประถมในสังกัด  
ตลอดจนคณะผู้บริหารของเขตพ้ืนที่การศึกษามีการลงพ้ืนที่ ในการตรวจเยี่ยมและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาของโรงเรียนในสังกัด น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ ดีขึ้น และคุณภาพการศึกษาสูงตาม
เกณฑ์  
   ๗.๒ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
. จากผลการศึกษาพบว่าในประเด็นปัจจัยเจตคติต่อการเรียน , ประสบการณ์ของครูประจ า
ชั้น และ ปฏิสัมพันธ์ของครูประจ าชั้นกับนักเรียน ที่ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ หรืออาจกล่าวได้ว่า เจตคติต่อการเรียน , ประสบการณ์ของครูประจ า
ชั้น และ ปฏิสัมพันธ์ของครูประจ าชั้นกับนักเรียนไม่มีผลใดๆกับผลการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิด
ขึ้นกับผู้ เรียนแต่อย่างใด ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าวมีความขัดแย้ง กับทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องเกือบทั้งสิ้น ซ่ึงผู้วิจัยคิดว่าทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นการรับสารเพียงทาง
เดียวจากนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงข้อมูลบางช่วงบางตอนเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน
และจ าเพาะ การตอบแบบสอบถามอย่างเดียวอาจไม่ครอบคลุมข้อเท็จจริงทั้ งหมด ดังนั้น ในการ
วิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงสาเหตุ มีการสังเกต และมีการสัมภาษณ์ ควบคู่กับการท า
แบบสอบถาม เพ่ือน ามาอธิบายเหตุผลในเชิงคุณภาพ 
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การยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ในบริบทการกระจายอ านาจ : ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

THE PEOPLE ACCEPTANCE Of HEADMAN AND VILLAGE HEADMAN IN 
CONTEXT OF DECENTRALIZATION : A CASE STUDY OF PHRA 

NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE  
 

     วิชชุกร นาคธน* 1  
Assistant Professor Witchugon Nakthon 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 กับบทบาทที่
ปฏิบัติได้จริงในสภาพบริบทของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) 
ระดับการยอมรับของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  เมื่อ
เปรียบเทียบกับบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในสภาพบริบทของการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ความเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการมีอยู่ของ
ก านันและผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ในภาพรวมเห็นว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านยังคงมีความใกล้ชิด
และเป็นที่พ่ึงของประชาชนในท้องถิ่น เข้าใจสภาพปัญหาของท้องถิ่น  ซึ่งคือต าบลและ
หมู่บ้านสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าผู้บริหารท้องถิ่น แต่ก็ยอมรับว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นมากกว่า เนื่องจากมีงบประมาณและบุคลากร
มากกว่า 2) การยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านกับผู้บริหารท้องถิ่น
พบว่า การยอมรับในบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านจะสูงกว่าในลักษณะปัญหาทางปกครอง
ทั่วไป ความใกล้ชิดและความเป็นผู้น า ในขณะที่การยอมรับบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นจะ
สูงกว่าในด้านการพัฒนา การปรับปรุงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3) ในด้านการมีอยู่ของก านัน 

                                                           
*สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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ผู้ใหญ่บ้าน ในภาพรวมพบว่า ยังคงมีความจ าเป็นกับท้องถิ่นและวิถีชีวิตโดยทั่วไปของ
ประชาชน  

ค าส าคัญ: ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน, การกระจายอ านาจ, การยอมรับของประชาชน 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research were: 1) to study the comparative 

between the roles of village headman and headman in the real 
circumstances that was identified in Local Government Act, B.E. 1914,  2) to 
study the comparative of the level of acceptance between the village 
headman and Chief Executive of the SAO and 3) to study the people 
opinion or relate person in being of village headman and headman. The 
research used a mixed-method design, people in Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province as a unit of analysis. 

The result of the research show that: 1) The village headman and 
headman were still work closely, supported the local people and 
understand the content and the problem in area better than Chief 
Executive of the SAO, however, Chief Executive of the SAO was more 
accepted than village headman and headman in local development role 
issue because they have more budget and officer than one. 2) The village 
headman and headman were more accepted than Chief Executive of the 
SAO because they have been leadership and work closely people, on the 
other hand, village headman and headman were accepted less than Chief 
Executive of the SAO in development and infrastructure issue. 3) In the 
being of village headman and headman, the research showed that they 
were still needed to the Local Government but it might be improve to 
obviously systematically and more standardization. 

Keywords: village headman, decentralization, acceptance of people 
 
1. บทน า 

การเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือยุบเลิกระบบก านัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้มีเพียงระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพียง
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ระบบเดียวนับเป็นปัญหาทางการบริหารราชการแผ่นดินระดับชาติที่มีข้อถกเถียงในเชิง
นโยบายมาอย่างยาวนาน ในส่วนของระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย 
จังหวัด และอ าเภอ รวมถึงต าบลและหมู่บ้าน ปัจจุบันมีจ านวน 76 จังหวัด 878 อ าเภอ 
7,255 ต าบล 74,965 หมู่บ้าน (กรมการปกครอง, 2559) บุคลากรในการปกครองท้องที่
ประกอบด้วยก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ซึ่งมีจ านวนมากถึง 290,624 คน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2559) และมีอ านาจ
หน้าที่อย่างกว้างขวางในการปกครองดูแลราษฎรตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่พ.ศ. 2457 ซึ่งได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลาถึง 104 ปี 

ในขณะที่การขยายตัวของระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537 ซึ่งท าให้มี
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นจ านวนมาก นอกจากนั้นใน
พ.ศ. 2542 ได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล ท าให้จ านวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลเพ่ิมขึ้นถึง 980 แห่ง ปัจจุบันทั่วประเทศมี
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 7,852 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 76 แห่ง เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 178 แห่ง เทศบาลต าบล 2,233 แห่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบล 5,333 แห่ง และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2559) โดยมี
สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศต่อรายได้ของรัฐบาลประมาณร้อยละ 
28.2 หรือประมาณ 6.6 แสนล้านบาท และมีจ านวนบุคลากรประมาณ 4.6 แสนคน หรือ
ประมาณร้อยละ 20.8 ของก าลังคนภาครัฐทั้งหมดในปี พ.ศ. 2556 (รายงานทีดีอาร์ไอ, 
2559, หน้า 59) จึงเกิดค าถามว่าในปัจจุบันสถาบันก านัน ผู้ใหญ่บ้านยังสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทที่กฎหมายก าหนดได้อย่างสมบูรณ์เพียงใด สามารถตอบสนองต่อความ
คาดหวังและเป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่อยู่หรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนเป็นความซ้ าซ้อนทางการบริหารที่ก่อให้เกิดความ
สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินจ านวนมากสมควรมีการยกเลิกหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
บทบาทของสถาบันก านัน ผู้ใหญ่บ้านอย่างไรให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
บริหารราชการแผ่นดินในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
บริหารราชการแผ่นดินในระดับต าบลและหมู่บ้านเป็นสิ่งที่กระท าได้ยากเนื่องจากก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านมีอยู่เป็นจ านวนมากอีกทั้งยังเป็นฐานเสียงที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติตลอดจนมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสูงมาก 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของก านัน ผู้ ใหญ่บ้านที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 กับบทบาทที่ปฏิบัติได้จริงในสภาพ
บริบทของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 ทราบถึงระดับการยอมรับของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อบทบาทของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเมื่อเปรียบเทียบกับบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในสภาพบริบทของการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3 ทราบความเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการมีอยู่ของก านันและ
ผู้ใหญ่บ้าน 

 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาการยอมรับการท าหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้าน
ภายใต้กรอบของอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.  2457 ซึ่ง
พิจารณบทบาทส าคัญใน 4 ด้าน คือ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการบริหาร 
ด้านภาวะผู้น า และด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเปรียบเทียบบทบาทและการ
ยอมรับของประชาชนระหว่างก านัน ผู้ ใหญ่บ้านกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
นายกเทศมนตรี    ในการเป็นผู้น าการพัฒนาท้องถิ่น และการมีอยู่ของก านันและ
ผู้ใหญ่บ้าน 

3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
1)  ประชากรในการวิจัยนี้คือคือประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาก

อ าเภอต่าง ๆ ทั้ง 16 อ าเภอ โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 399 กลุ่มตัวอย่าง 
2) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 33 คน ประกอบด้วย ผู้น าท้องถิ่นและ

ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 11 คน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 7 คน 
และข้าราชการส่วนภูมิภาค/ส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับก านัน ผู ้ใหญ่บ้าน 
จ านวน 15 คน 

3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ศึกษายอมรับของประชาชนต่อบทบาทของก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3.4  ขอบเขตด้านระยะเวลา 1 มีนาคม 2559 – 1 พฤษภาคม 2560 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการเก็บ

ข้อมูลจากประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมจากทุกอ าเภอโดยการใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ประชาชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจากอ าเภอต่าง ๆ ทั้ง 16 อ าเภอ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคัดเลือก
โดยวิธีการค านวณหาขนาดตัวอย่างตามวิธีของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 399 คน และผู้วิจัยได้คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) จากจ านวนประชากรทั้งหมดข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
แบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ ใน
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยมีการ
ออกแบบโครงสร้างของข้อค าถามในการสัมภาษณ์แบบกึ่งมี โครงสร้าง ( Guided 
Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย กลุ่มก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
กลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าท้องถิ่นใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random) โดยเลือก
จากผู้น าท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ านวน 11 คน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 7 คน และข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จ านวน 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยพิจารณาประเด็นหลักที่ได้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดจากนั้น แล้วจึงน าประเด็นหลักมาพิจารณาแบ่งแยก
ออกเป็นประเด็นย่อย (Sub-Themes) และหัวข้อย่อย (Categories) โดยการเริ่มต้นจาก
การวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 
5. ผลการวิจัย 

ข้อค้นจากการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือ 
วัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของก านัน 

ผู้ใหญ่บ้านที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.  2457 กับ
บทบาทที่ปฏิบัติได้จริงในสภาพบริบทของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพบว่าการยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านใน 4 
ด้านคือ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการบริหาร ด้านภาวะผู้น า ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยมีข้อมูลดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ความเห็นต่อการท าบทบาทหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
    ตามกฎหมายและที่ปฏิบัติได้จริง 

บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้าน ระดับความคิดเห็น 
1.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ปานกลาง (3.11) 
2.ด้านการบริหาร  ปานกลาง (3.21) 
3.ด้านภาวะผู้น า ปานกลาง (3.21) 
4.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ น้อย (2.98) 

 

ระดับการศึกษาของก านัน ซึ่งมีข้อมูลจ านวน 187 คนจากท้ังหมด 209 ต าบล พบว่ามีผู้จบ
การศึกษาดังนี้ (ที่ท าการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา: 2559) 
 

ตารางที่ 2 ระดับการศึกษาของก านัน 
ระดับการศึกษา จ านวน /(ร้อยละ) ระดับการศึกษา จ านวน /(ร้อยละ) 

ประถมศึกษา 41 (21.93) ปวส 23 (18.18) 
มัธยมต้น 24 (12.83) ปริญญาตรี 34 (18.18) 
มัธยมปลาย 52 (27.81) ปริญญาโท 4 (2.14) 
ปวช. 9 (4.81)   

 

จากข้อมูลดังกล่าวเมื่อจากข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาพบว่ายังอยู่ในระดับไม่สูงมากและเมื่อพิจารณาจากลักษณะงานที่ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านจะต้องปฏิบัติหน้าที่ใน 4 ด้านหลัก คือด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการ
บริหาร ด้านภาวะผู้น า ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ซึ่งจะต้องมีความรู้ความสามารถใน
ด้านการบริหารสมัยใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
กฎหมายอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการมีฐานะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานคือ นายอ าเภอ และ
ส่วนราชการต่างๆ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับกฎหมายจ านวนกว่า 200 ฉบับ กรณีดังกล่าวอาจ
วิเคราะห์ได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาจไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งจะ
ส่งผลต่อการยอมรับบทบาทหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่
ที่มีสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่มีความเป็นเมืองสูงเช่นในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา อุทัย วัง
น้อย บางปะอิน นครหลวงเป็นต้น  

ในด้านอาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ งานวิจัยนี้มีข้อมูลไม่เพียงพอในการ
วิเคราะห์ว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในรายบุคคลว่า  มีสถานะด้าน
อาชีพและรายได้อย่างไร แต่อาจวิเคราะห์ในภาพรวมได้ว่า อาชีพ และฐานะของก านัน
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ผู้ใหญ่บ้านมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของก านันและผู้ใหญ่บ้าน  (โดยพิจารณาจาก
ก านันผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนและได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่น) 
เนื่องจากในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่มีงบประมาณ บุคลากร และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ราชการจัดสรรให้นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน  คือก านันมีค่าตอบแทน 
10,000-15,000 บาท ผู้ใหญ่บ้านมีค่าตอบแทน 8,000-13,000 บาท ขึ้นอยู่กับอายุการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจมีความจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากร
และวัสดุอุปกรณ์ส่วนตัวของก านัน ผู้ใหญ่บ้านเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หากมีพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจไม่ดีพออาจท าให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในทางตรงข้ามหาก
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีธุรกิจขนาดใหญ่หรือจ านวนมากก็อาจไม่สามารถให้เวลากับการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเพียงพอ ประชาชนพบปะได้ยาก การแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านไม่ทันเหตุการณ์ 

การมี เครือข่ ายในการติดต่อประสานงานทั้ ง ในระดับต าบล หมู่ บ้ าน 
บุคคลภายนอกหรือส่วนราชการเป็นสิ่งจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่และการยอมรับในบทบาท
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน การมีเครือข่ายสามารถช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในต าบล หมู่บ้านได้มากเช่นเครือข่ายด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ตลาด
สินค้าแหล่งเงินทุน เครือข่ายทางด้านสังคมเช่นสมาคม ชมรม นักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ การสร้างเครือข่ายของก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผลต่อเนื่องจากการมีฐานะทาง
เศรษฐกิจเช่นเดียวกัน หากก านัน ผู้ใหญ่บ้านไม่มีเครือข่ายจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากจะมีโอกาสสร้างผลงานและการยอมรับจากประชาชนได้ยาก ซึ่งน่าจะ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาพแวดล้อม
ของชุมชนหรือต าบล หมู่บ้าน ภาวะผู้น าของผู้บริหารท้องถิ่นและประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในท้องถิ่น  

การยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของก านันและผู้ใหญ่บ้านส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่
กับบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและความรู้ความสามารถของก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นประการส าคัญ 
ก านันผู้ใหญ่บ้านที่มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพและภาวะผู้น าตลอดจนมีเครือข่ายใน
การประสานงานที่ดีย่อมมีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนในต าบล หมู่บ้าน ตรงข้ามหาก
ก านันผู้ใหญ่บ้านไม่มีความรู้ความสามารถ ไม่มีภาวะผู้น าที่ดีและไม่มีเครือข่ายกว้างขวาง
ย่อมมีปัญหาในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ และขาดการยอมรับจากประชาชนดัง
ปรากฏจากข้อมูลจากการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่พบว่าการยอมรับของ
ประชาชนต่อบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก กล่าวคือทั้งที่มี
ความเห็นว่าก านัน ผู้ ใหญ่บ้านมีบทบาทและเป็นที่ยอมรับสูงมากหรือระดับมาก ใน
ขณะเดียวกันมีข้อมูลในจ านวนที่ใกล้เคียงกันในลักษณะที่ เห็นว่าบทบาทของก านัน 
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ผู้ใหญ่บ้านยังขาดประสิทธิภาพและไม่ยอมรับอยู่ในระดับสูงมากหรือระดับมากเช่นเดียวกัน 
ทั้งที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันหรือในท้องที่ที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน (เช่น
อ าเภอเดียวกัน) 

ปัจจัยส าคัญที่อาจมีผลต่อการยอมรับของประชาชนต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้านคือ
ปัญหาการเมืองภายในท้องถิ่นซึ่งได้แก่การเป็นคู่แข่งกันในการเลือกตั้งเช่นในระดับหมู่บ้าน 
การเป็นคู่แข่งในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีทั้งฐานเสียงจากการเป็นระบบเครือ
ญาติของผู้สมัครของทั้งสองฝ่าย หรือหลายฝ่ายในกรณีที่มีผู้สมัครมากกว่า 2 คน และฐาน
เสียงจากระบบการใช้เงินในบางหมู่บ้าน เมื่อฝ่ายใดเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งมีแนวโน้มว่าฝ่ายที่
แพ้การเลือกตั้ง (โดยเฉพาะหากมีการใช้เงิน) จะกลายเป็นคู่ขัดแย้งหรือเป็นฝ่ายค้านใน
หมู่บ้าน และไม่ให้ความร่วมมือกับฝ่ายที่ชนะการเลือกจะมีการแบ่งฝ่ายขึ้นในหมู่บ้าน และ
มุ่งจับผิดการปฏิบัติงานของฝ่ายตรงข้าม 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นปัจจัยส าคัญต่อการปฏิบัติงานและ
การยอมรับบทบาทหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีข้อจ ากัดทั้งจากภาวะผู้น า ความรู้
ความสามารถและการจัดโครงสร้างองค์กรของก านันผู้ใหญ่บ้านที่ไม่มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญทั้งจากกฎหมายหลักท่ีเป็นฐานอ านาจหน้าที่คือพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 คุณสมบัติตามกฎหมายของผู้ด ารงต าแหน่งก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน เครื่องมือในการปฏิบัติงานตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ท าให้เป็นข้อจ ากัดและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้สภาพปัญหาซับซ้อนมากขึ้นจนเกินก าลังที่
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรที่จ ากัดจะสามารถปรับตัวได้ทันเช่น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องระดับนโยบายอีกทั้งต้องใช้องค์ความรู้ชั้นสูงใน
หลายสาขาวิชา ปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งไม่ได้เป็นเพียงเศรษฐกิจชุมชนหรือท้องถิ่น ดังเช่นใน
อดีตแม้กระทั่งปัญหาด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งยังคงเป็นภารกิจ
ที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้รับการยอมรับในระดับค่อนข้างดีในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายหลายฉบับ แต่ปัญหาดังกล่าวในหลายพื้นที่ได้เชื่อมโยงกับเครือข่าย ขบวนการที่มี
ความใหญ่โตและซับซ้อนจนเกินขอบเขตที่อ านาจรัฐระดับท้องถิ่นจะแก้ไขได้ การปฎิบัติงาน
จึงท าได้เพียงการรณรงค์ หรือการแจ้งข่าวแก่เจ้าหน้าที่หรืออาจมีการป้องปรามจับกุม
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในบางครั้ง แต่มิได้หมายความว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกคนจะมีศักยภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ แต่เป็นข้อยกเว้นส าหรับก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีความพร้อมทั้ง
ร่างกาย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และเครือข่ายที่มากพอสมควร 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่ 2 ระดับการยอมรับของประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อบทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านเมื่อเปรียบเทียบกับบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นใน
สภาพบริบทของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า กรณีเมื่อมีการ
เปรียบเทียบบทบาทของก านันกับผู้บริหารท้องถิ่นพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่บ้านด้านการ
บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาจากแบบสอบถามเป็นรายข้อพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นต่อบทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านเปรียบเทียบกับบทบาทของ
นายกเทศมนตรีต าบล/นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดังนี้ 

 

ตารางที่ 3 ความเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายกเทศมนตรีมีบทบาท 
 ในการรักษาความสงบเรียบร้อยมากกว่าก านันผู้ใหญ่บ้าน 

 

 
จากตารางที่ 3 ความเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายกเทศมนตรีมีบทบาทในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยมากกว่าก านันผู้ใหญ่บ้าน พบว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยร้อยละ 22.0 เห็นด้วย
ร้อยละ 32.5 สรุปว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
นายกเทศมนตรีมีบทบาทในการรักษาความสงบเรียบร้อยมากกว่าก านันผู้ใหญ่บ้าน 

 

ตารางที่ 4 ความเห็นต่อกรณีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรี 
มีบทบาทในด้านภาวะผู้น ามากกว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 

 

จากตารางที่ 4 ความเห็นต่อกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรีมีบทบาท
ในด้านภาวะผู้น ามากกว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านพบว่า มีผู้ไม่เห็นด้วยร้อยละ 22.8 เห็นด้วยร้อย
ละ 37.1 แสดงว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรี
มีบทบาทในด้านภาวะผู้น ามากกว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 
 
 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
8.2 13.8 45.5 23.8 8.7 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
9.3 13.5 40.1 28.6 8.5 
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ตารางที่ 5 ความเห็นต่อกรณนีายกองค์การบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรี 
มีบทบาทในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมากกว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 

 

จากตารางที่ 5 ความเห็นต่อกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/ นายกเทศมนตรี มี
บทบาทในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมากกว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีผู้ไม่เห็นด้วยร้อยละ 
19.8 เห็นด้วยร้อยละ 30.7 แสดงว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล/
นายกเทศมนตรี มีบทบาทในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมากกว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

  

ตารางที่ 6 ความเห็นต่อกรณีการแก้ไขปัญหาในต าบลหรือหมู่บ้าน 
 

 

จากตารางที่ 6 ความเห็นต่อกรณีการแก้ไขปัญหาในต าบลหรือหมู่บ้าน โดยมีความเห็นว่า 
หากมีปัญหาในต าบลหรือหมู่บ้านบุคคลแรกที่ต้องการพบมากท่ีสุดคือ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล/ นายกเทศมนตรีไม่ใช่ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ไม่เห็นด้วยร้อยละ 31.7 เห็นด้วย
ร้อยละ 30.7 แสดงว่ามีผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อกรณีความไว้วางใจในการปรึกษาปัญหา
ของหมู่บ้านระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรีกับก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้านมีจ านวนใกล้เคียงกัน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ความเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการมี
อยู่ของก านันและผู้ใหญ่บ้านยังมีความจ าเป็นในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปหรือไม่ มี
ข้อมูลปรากฎดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 การมีอยู่ของก านันและผู้ใหญ่บ้านในการบริหารราชการแผ่นดิน 

จากตารางที่ 7 การมีอยู่ของก านันและผู้ใหญ่บ้านในการบริหารราชการแผ่นดิน พบว่ามีผู้ไม่
เห็นด้วยร้อยละ 25.4 มีผู้ที่เห็นด้วยร้อยละ 43.3 แสดงว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าก านัน 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
6.6 13.2 49.5 20.6 10.1 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
12.4 19.3 37.6 20.6 10.1 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
11.4 14.0 31.3 25.0 18.3 
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ผู้ใหญ่บ้านยังมีความจ าเป็นต่อไปในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็น
ค าถามว่า ควรมีการยุบเลิกก านันและผู้ใหญ่บ้านและใช้ระบบการปกครองท้องถิ่นเพียงอย่าง
เดียวมีข้อมูลปรากฎดังตารางที่ 8 คือ 
 

ตารางที่ 8 ควรมีการยุบเลิกก านันและผู้ใหญ่บ้านและใช้ระบบ 
           การปกครองท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว 
 

 

จากตารางที่ 8  ความเห็นว่า ควรมีการยุบเลิกก านันและผู้ใหญ่บ้านและใช้ระบบการปกครอง
ท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวพบว่า มีผู้ไม่เห็นด้วยร้อยละ 36.7 และมีผู้เห็นด้วยร้อยละ 27.0 แสดงว่า
ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการยุบเลิกก านันและผู้ใหญ่บ้านและใช้ระบบการปกครองท้องถิ่นเพียง
อย่างเดียว โดยเห็นด้วยกับการมีทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้านและระบบการปกครองท้องถิ่น คู่ขนานกัน
ไปเพ่ือเป็นการประสานงานกันหรือถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกันมีข้อมูลปรากฎดังตารางที่ 9 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 9 ความเห็นกรณีควรมีทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้านและระบบ 

   การปกครองท้องถิ่นคู่ขนานกัน 
 

 

จากตารางที่ 9 พบว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยกับการมีทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และระบบการปกครอง
ท้องถิ่นคู่ขนานกัน ร้อยละ 20.6 ในขณะที่มีผู้เห็นด้วยร้อยละ 42.4 แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรมีทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้านและระบบการปกครอง
ท้องถิ่นคู่ขนานกัน แต่ความเห็นกรณีก านันและผู้ใหญ่บ้านยังมีความจ าเป็นในการบริหาร
ราชการแผ่นดินเฉพาะในเขตพ้ืนที่ชนบทที่ไม่มีความเจริญ แต่ในเขตเมืองควรมีระบบการ
ปกครองท้องถิ่นเพียงรูปแบบเดียวมีข้อมูลปรากฎดังตารางที่ 10 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 10  ความเห็นกรณีระบบการปกครองในเขตเมือง 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
19.0 17.7 36.2 14.6 12.4 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
9.8 10.8 33.9 21.2 21.2 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
9.8 11.6 36.0 24.9 17.7 
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จากตารางที่ 10 พบว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยกับการมีระบบการปกครองท้องถิ่นในเขตเมืองเพียง
อย่างเดียว ร้อยละ 21.4 และมีผู้เห็นด้วยร้อยละ 42.6 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความเห็นว่า ในเขตเมืองควรมีระบบการปกครองท้องถิ่นเพียงรูปแบบเดียว 

 ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมีระบบก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านคู่ขนานกับระบบการปกครองท้องถิ่นโดยมีความเห็นว่า “บทบาทของก านันผุ้ใหญ่
บ้านจึงไม่ได้น้อยลง แต่กลับมากขึ้น ในขณะเดียวกันกฎหมายไม่ได้ให้อ านาจองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการท าภารกิจนี้ (ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย) แต่แม้จะให้ท าได้
ก็คงไม่ดีเท่ากับก านัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งรู้จักพ้ืนที่ รู้จักคนมากกว่า แม้ว่าจะเป็นเขตพ้ืนที่ที่เป็น
เมืองบทบาทนี้ก็ไม่ได้ลดน้อยลง ผมเคยเป็นนายอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมี
ลักษณะความเป็นเมืองสูงมากแต่ก็ยังต้องใช้ก าลังจากก านัน ผู้ใหญ่บ้านตั้งด่านที่บริเวณถนน
กาญจนาภิเษกร่วมกับฝ่ายปกครองและต ารวจซึ่งก็ได้ผลงานเป็นที่น่าพอใจ” (อภินันท์ เผือก
ผ่อง ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) ในขณะที่มีความเห็น
ว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีความส าคัญในงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน 
ปราบปรามยาเสพติดซึ่งระบาดอย่างรุนแรงทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง 

 “การส ารวจ การแจ้งเบาะแส ผู้เสพ ผู้ค้า เครือข่ายต่าง ๆ ในพ้ืนที่ การจับกุม
ปราบปราม การบ าบัดฟ้ืนฟู การฝึกอาชีพและการสร้างงานที่สุจริตเพ่ือไม่ให้ผุ้เสพ ผู้ค้าราย
ย่อยกลับไปสู่วงจรเดิมอีก ช่วงที่ผ่านมาการด าเนินการได้ผลดีมาก เป็นผลจากการร่วมมือ
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกภาคส่วน อยากให้มีการขยายผลการท างานใน
ลักษณะนี้ให้กว้างออกไป ในส่วนตัวคิดว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านยังมีความส าคัญและความ
จ าเป็นต่การท างานของส่วนราชการต่างๆอยู่มาก” (ร.ต.อ.สุรศักดิ์ อุปนันท์ รองสารวัตร
ป้องกันและปราบปราม สภ.วังน้อย, สัมภาษณ์,15 กุมภาพันธ์ 2560) 

อีกด้านหนึ่งมีความเห็นว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็น “ของดี ราคาถูก”ซึ่งราชการ
ลงทุนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานที่ได้รับ โดยเฉพาะงานด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย โดยมีความเห็นว่า 

“ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยมีความเห็นว่าการแก้ปัญหาต้นเหตุคือ
ชุมชนหรือหมู่บ้าน ฝ่ายปกครองและต ารวจเป็นปลายเหตุ ถ้าก านัน ผู้ใหญ่บ้านเข้มแข็ง
ปัญหาจะเกิดน้อยลง เช่นเรื่องยาเสพติดเป็นต้น ก านันผู้ใหญ่บ้านท างานให้ทุกหน่วยงานที่มี
ภารกิจในต าบล หมู่บ้าน หลายแห่งถือเป็นผู้น าตามธรรมชาติ ถ้าให้ความร่วมมือ งานก็
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี นับว่าได้ประโยชน์คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่ไม่มากนัก 
ก านัน 10,000  บาท ผู้ใหญ่บ้าน 8,000 บาท น้อยกว่าข้าราชการระดับปริญญาตรีที่บรรจุ
ใหม่เสียอีก วัสดุอุปกรณ์ในการท างานรัฐบาลก็ไม่ต้องจัดหาให้ รถยนต์ จักรยานยนต์ น้ ามัน 
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ลองเปรียบเทียบต้นทุนในการท างานกับอบต.หรือเทศบาลจะเห็นได้ชัดเจน” (นายสมชาย 
รัตนพันธ์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สัมภาษณ,์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

จากผลการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า 
1.  การยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของก านันและผู้ใหญ่บ้านส่วนหนึ่งจึง

ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและความรู้ความสามารถของก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นประการ
ส าคัญ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพและภาวะผู้น าตลอดจนมี
เครือข่ายในการประสานงานที่ดีย่อมมีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนในต าบล หมุ่บ้าน 
ตรงข้ามหากก านันผู้ใหญ่บ้านไม่มีความรู้ความสามารถ ไม่มีภาวะผู้น าที่ดี และไม่มีเครือข่าย
กว้างขวางย่อมมีปัญหาในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ และขาดการยอมรับจากประชาชน 

2.  ระดับการยอมรับของประชาชนและผู้ที่ เกี่ยวข้องต่อบทบาทของก านัน
ผู้ใหญ่บ้านเมื่อเปรียบเทียบกับบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในสภาพบริบทของการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า ความเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล
นายกเทศมนตรีมีบทบาทในการรักษาความสงบเรียบร้อยมากกว่าก านันผู้ใหญ่บ้าน นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรีมีบทบาทในด้านภาวะผู้น ามากกว่าก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรี มีบทบาทในด้านการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพมากกว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านและมีความไว้วางใจในการปรึกษาปัญหาของ
หมู่บ้านระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรีกับก านันหรือผู้ใหญ่บ้านมี
จ านวนใกล้เคียงกัน 

3. ความเห็นของประชาชนและผู้ที่ เกี่ยวข้องต่อการมีอยู่ของก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านในการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังมี
ความจ าเป็นต่อไปในการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการยุบเลิกก านัน
และผู้ใหญ่บ้านและใช้ระบบการปกครองท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว โดยเห็นด้วยกับการมีทั้ง
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและระบบการปกครองท้องถิ่น คู่ขนานกันไปเพ่ือเป็นการประสานงานกัน
หรือถ่วงดุลอ านาจซึ่งกัน แต่ในเขตเมืองควรมีระบบการปกครองท้องถิ่นเพียงรูปแบบเดียว 
ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมีระบบก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
คู่ขนานกับระบบการปกครองท้องถิ่น 

 
6.  อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับไททัศน์ มาลา (2559) ที่เสนอว่าการด ารงอยู่ของ
ก านัน ผู้ใหญบ้านมี ความส าคัญอย่างมากในท้องถิ่นชนบท เพราะก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น โดยเป็นผู้-
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เสนอความต้องการของราษฎรในท้องที่ ให้องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นน าไปจัดท า
แผนพัฒนาทองถิ่น ประสานงานตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น
ในพ้ืนที่ให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของประชาชน ส าหรับ
บทบาททางสังคมนั้นก านันผู้ใหญ่บ้านที่ยังมีความส าคัญต่อประชาชนในฐานะผู้น าตาม
ธรรมชาติแบบบารมี สอดคล้องกับบงกชมาศ เอกเอ่ียมที่พบว่าก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาท
และปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานท้องถ่ิน การประสานนโยบายของหน่วยงานท้องถิ่นกับความ
ต้องการของราษฎร (บงกชมาศ เอกเอ่ียม, 2557) และมีความเห็นแตกต่างกับผลการวิจัย
ของนครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ (2546) ในงานวิจัยเรื่องบทบาทอ านาจหน้าที่ของ
ก านันผู้ใหญ่บ้านและการปกครองท้องที่เห็นว่าก านัน  ผู้ใหญ่บ้านถูกกระทบทั้งในเชิง
หลักการ คือ ความชอบธรรมต่อการคงอยู่/มีอยู่ของสถาบันนี้ และในทางด้านการปฏิบัติ 
เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นมีองค์กรของตน นั่นคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่
และทรัพยากรเป็นของตนเองในการดูแลสุขทุกข์ของประชาชนภายในชุมชนของตน ซึ่ง
ปราศจากขอบข่ายที่ชัดเจนแน่นอน ก็ย่อมส่งผลให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีแนวโน้มที่จะถูก
ลดทอนความส าคัญลงในฐานะผู้น าในการบริหารปกครองชุมชนของตน และถูกทดแทน
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาพการณ์ในปัจจุบันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถแสดงบทบาทและจัดท าภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 

  
7.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการวิจัยการยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในบริบท
การกระจายอ านาจ : ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ 

7.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  ควรมีการคงอยู่ของสถาบันก านัน ผู้ใหญ่บ้านในระบบบริหารราชการ

ส่วนภูมิภาคซึ่งมีการจัดโครงสร้างในรูปแบบจังหวัดและอ าเภอ เพ่ือเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐในการบริหารนโยบาย เนื่องจากระบบและกลไกของการบริหาร
ราชการแผ่นดินในส่วนภูมิภาคสิ้นสุดลงที่ระดับอ าเภอไม่มีผู้ปฏิบัติในระดับต าบลและ
หมู่บ้านที่เป็นตัวแทนประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลความ
จ าเป็นและความเดือดร้อนของประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนกว่า 200 ฉบับ ตลอดจนมีการประสานงานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารการพัฒนา (Development Administration) 
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2)  ควรก าหนดคุณสมบัติของก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีคุณวุฒิอย่างต่ าระดับ
ปริญญาตรีและควรมีการพัฒนาความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

3)  ควรมีการก าหนดกรอบและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและมีการประเมินอย่างเป็นมาตรฐานตาม
หลักวิชาการปีละ 1 ครั้ง หากไม่ผ่านการประเมินให้มีการพัฒนาตนเอง หากประเมินไม่ผ่าน
เกณฑ์สองครั้งติดต่อกันให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากต าแหน่งและมิให้มีการแต่งตั้งบุคคลนั้น
อีกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

7.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1)  ปรับปรุงระบบงบประมาณในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านและ

คณะกรรมการหมู่บ้านให้เพียงพอ พร้อมทั้งมีการจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และ
ผู้ปฏิบัติงานเท่าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

2)  ปรับปรุงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีความชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อนกับอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

3) บูรณาการการโครงสร้างการบริหารงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านกับการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน เน้นประสิทธิภาพและประโยชน์
ของทอ้งถิ่นเป็นศูนย์กลาง 

7.3 ข้อสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
เพ่ือให้การสร้างองค์ความรู้ในการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีความสมบูรณ์ในทางวิชาการและสามารถน าไปใช้ใน
การก าหนดนโยบายตลอดจนการปรับปรุงการบริหารงานของก านัน ผู้ ให ญ่บ้านมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงควรมีการพัฒนาการวิจัยดังนี้ 

1) เพ่ิมขอบเขตการวิจัยในเชิงพ้ืนที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยการศึกษา
บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านในสภาพแวดล้อมเป็นรายภาคท่ีมีบริบทแตกต่างกัน เช่น พ้ืนที่
ชายแดนพื้นท่ีเกษตรกรรมพ้ืนที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพ้ืนที่ที่มี
สถานการร์ด้านอาชญากรรมหรือยาเสพติดรุนแรง 

2) เพ่ิมขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหาตามภารกิจ เช่นการพัฒนาบทบาทด้าน
ความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมการเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามศาสตร์
พระราชา เป็นต้น 
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การบูรณาการหลักค าสอนและแนวปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชนชาว

พุทธ คริสต์ และอิสลาม ในประเทศไทย 
The integrating principle and practices to promote coexistence Buddhist, 

Christian and Islamic communities in Thailand. 
 

 
นันทนา  นันทวโรภาส, พระมหาสุทิตย์  อาภากโร)๑ 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้เพ่ือศึกษาหลักค าสอนและแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของชาวพุทธ คริสต์ และ
อิสลาม เพ่ือศึกษาการอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธ คริสต์ และอิสลามในสังคมไทย และเพ่ือศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการบูรณาการหลักค าสอนและแนวปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
ของชุมชนชาวพุทธ คริสต์ และอิสลามในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์
จากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มย่อย จากผู้บริหาร ผู้น าศาสนา และตัวแทนองค์กร
ศาสนาในระดับชุมชน จากนั้นน าผลการศึกษามาวิเคราะห์ เพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชนชาว
พุทธ คริสต์ และอิสลาม ในประเทศไทย 

ผลการวิจัยพบว่า ๑) หลักค าสอนและแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันดังนี้  ศาสนาทุกศาสนา
สอนให้คน “ท าความดี - ละเว้นความชั่ว”ดังนี้ พระพุทธศาสนา สอนให้เชื่อในเรื่องความรับผิดชอบ 
ชั่วดี บาป บุญ คุณ โทษ ศาสนาคริสต์  สอนให้รักพระเจ้าและรักเพ่ือนมนุษย์เหมือนรักตนเอง 
ศาสนาอิสลาม สอนในเรื่องความศรัทธา ความเชื่อ ในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ห่างจาก
กิเลสและอบายมุขต่างๆ ๒) มีแนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธ คริสต์ และ
อิสลาม ในสังคมไทย การอยู่รวมกันเป็นชุมชนสังคมย่อมจะมีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกัน 
ตามกฎเกณฑ์และกติกาของสังคม พระพุทธศาสนา สอนให้ทุกคนประพฤติดีปฏิบัติดีมีศีล ๕ ศาสนา
คริสต์ สอนให้ทุกคน รัก ให้อภัย ใช้ปัญญา และรั กษาสันติภาพ โดยปฏิบัติตามหลักบัญญัติ ๑๐ 
ประการ ศาสนาอิสลาม ศรัทธาและเชื่อม่ันในหลักศาสนบัญญัติ ๕ ประการ ในการอยู่ร่วมกันด้วย
ความสุข ๓) จากปัญหาความขัดแย้งทางศาสนา ความศรัทธาในค าสอนของศาสนาวิสัยทัศน์ที่
แตกต่าง การสื่อสารที่สร้างความแตกต่าง ท าให้เกิดการแบ่งแยก ค่านิยมในการนับถือศาสนาต่างกัน
จึงเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนาขึ้น และเป็นปัญหาบางพ้ืนที่ของประเทศซ่ึงอาจจะ
ขึ้นอยู่ กับบริบทของพ้ืนที่ที่ ต่างกัน จึงมีแนวทางการบูรณาการหลักค าสอนและแนวปฏิบัติเพ่ือ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน โดยการช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมรัฐทาง
การเมืองการปกครอง การสร้างเครือข่ายในชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มีกัลยาณมิตรต่อกันใน
                                        
 ๑สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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Abstract 

 This research purposes : To study the doctrine And the practice of living 
together the Buddhist, Christian and Islamic communities in Thailand. To study the 
coexistence of the Buddhist, Christian and Islamic communities in Thailand. To study 
the problem And how to integrate the doctrine. And practice to promote the 
coexistence of the Buddhist, Christian and Islamic communities in Thailand. This is a 
qualitative research. By analysis of documents,  in-depth interview and group 
discussion. The results of the study were analyzed. To promote the coexistence of 
Buddhist, Christian and Islamic communities in Thailand.  

The research found that 1) Doctrines and practices for promoting cohabitation 
are as follows. All religions teach people to "do good - ignore evil". Buddhism teaches 
you to responsibility, believe in sin merit obligation and blame. Christianity teaches to 
love God and love human friends as well as love oneself. Islamism teaches about faith 
or faith. In practice, strictly. To people away from the passion and the various delusions. 
2 ) To practices coexistence community of the Buddhist, Christian and Islamic 
communities in Thailand. To live together as a social community will have a 
responsibility to each other. The rules and regulations of society. The Buddhism teaches 
everyone to do goods. Practices are  5 precepts. The Christian love, forgiveness, wisdom 
and peace. Follow the 1 0  rules. The Islam believes and believes in five Principles of the 
church to live together happily. 3 )  The problem of religious conflict. Faith in the teachings of 
religion, Different vision communication makes a difference, Cause separation. The values of 
religions are different, causing conflict between religions. And it's a problem somewhere 
in the country, which may be based on the context of the different areas. There is an 
integrated approach to doctrine and practice to promote coexistence. By helping 
and participating in traditional activities. State, political, administration Building 
networks in communities with various agencies. I have a friend in the community. There 
are community organizations to help each other. Change the view and thinking of people 
in the community. Changing the crisis is creating opportunities. Have a meeting place 
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educational exchange Study problems in the community together. Equal rights granted 
by international law. 
Keywords: The integrating, Doctrines, Practices, Promote, Buddhist,  Christianity, 
Islamism 
 

 
๑. บทน า 

ศาสนาเป็นสิ่งที่ มีมาช้านานในระยะแรกศาสนาเป็นสิ่งที่ถูกก าหนดขึ้นมาเพ่ือขจัดความ
หวาดกลัวส่ิงต่างๆ ที่ล้อมรอบตัวของมนุษย์ที่คิดว่า ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ เกิดขึ้นมาจากการ
กระท าของผู้มีฤทธ์ิมากกว่าตน เม่ือมนุษย์เริ่มเรียนรู้ธรรมชาติมากขึ้นและเกิดเป็นศาสนาที่มีเหตุผล
เข้ามาเป็นแบบแผนและเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธาในกิจกรรมหรือ
พิธีกรรมต่างๆ ของแต่ละศาสนาก็กลายมาเป็นประเพณี วัฒนธรรมที่ท าสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ศาสนาทุกศาสนาจะเป็นที่พ่ึงทางใจของมนุษย์ มีหลักธรรมค าสั่งสอนที่ มุ่งหมายสั่งสอนให้
คนที่เป็นสมาชิกในสังคมเป็นคนดี มีคุณธรรม มีเหตุผล และศรัทธาในความถูกต้อง มีพิธีกรรมและ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็ นศาสนานั้นๆ อีกทั้งจะท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้
อ ย่ า ง สั น ติ  ศ า ส น า เป็ น ส ถ า บั น ส า คั ญ ข อ ง สั งค ม ไท ย โด ย ย อ ม รั บ ศ า ส น า พุ ท ธ  
เป็นศาสนาหลักของชาติและเปิดโอกาสให้บุคคลนับถือศาสนาต่างๆ ได้โดยอิสระ เช่น ศาสนาคริสต์ 
อิสลาม พราหมณ์ อินดู เป็นต้น  

ศาสนาพุทธเป็นจุดรวมจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ จึงได้ยึดหลักธรรมมาเป็นพ้ืนฐานของ
ชีวิตเพ่ือที่จะน าไปสู่ความม่ันคงของประเทศด้วย นอกจากศาสนาพุทธแล้ว ยังน าสิ่งที่ มีคุณค่าของ
ศาสนาอ่ืนมาผสมผสานกับหลักของศาสนาพุทธด้วย เช่น พิธีกรรมของพราหมณ์  การเข้าร่วมท า
กิจกรรมกับศาสนาอ่ืน โดยไม่ถือว่าเป็นการเสื่อมเสียหรือเป็นบาป ยอมรับการแต่งงานกับคนต่าง
ศาสนาได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันของครอบครัว และยังให้การคุ้มครองป้องกันศาสนาและ
ลัทธิความเชื่อทั้งหลายที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น ศาสนาจึงมีความส าคัญ๒ ทั้ง
ส าหรับชีวิตส่วนตัวและชีวิตทางสังคม ช่วยให้สังคมด ารงอยู่อย่างม่ันคงและชีวิตของบุคคลก็มี
ความสัมพันธ์กับศาสนาอย่างแยกไม่ออก 

พระพุทธศาสนาสอนการด าเนินชีวิตตามทางสายกลาง  คือ มัชฌิมาปฏิปทาซ่ึ ง
หลักธรรมข้อนี้  เป็นหลักในการด าเนินชีวิต ท าให้รู้เท่าทันชีวิต ไม่หลงงมงาย  มุ่ งความส าเร็จ คือ 
ความสุข  สะอาด สว่าง สงบ คือ ศีล สมาธิ และปัญญาหรือหลักไตรสิกขา  

                                        
๒เดือน  ด าดี, ศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๒๔๐. 
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ศาสนาคริสต์๓ สอนให้รับผิดชอบที่จะด าเนินชีวิตตามค าสอนของพระเยซูคริสต์  และ
ประพฤติตนเป็นศาสนิกที่ ดี ชาวคริสต์มีความม่ันใจในความรักของพระเจ้าและด ารงชีวิตด้วยความ
รักในเพ่ือนมนุษย์  และสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น ชาวคริสต์ที่ ดีย่อมเต็มใจที่จะเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวและมีก าลังใจในการท าความดีโดยเหตุที่พวกเขาเป็นผู้เคารพในสิ่งสร้างสรรค์
ของพระเจ้าและรักเพ่ือนมนุษย์  

ศาสนาอิสลาม๔ สอนเรื่องศรัทธาอย่างบริสุทธ์ ยอมรับในเอกภาพของของพระศาสดา  
และมีจุดมุ่งหมายให้สร้างดุลยภาพของชีวิต คือวัตถุและจิตใจโดยชี้ทางให้มนุษย์ปฏิบัติตามเพ่ือสันติ
สุขทั้งด้านขัดเกลาจิตใจและการด ารงสันติภาพระหว่างเพ่ือนมนุษย์ 

ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทรง
ครองแผ่นดินโดยธรรมและทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภ์ถกของทุกศาสนา ได้ทรงแสดงคุณธรรม
พ้ืนฐานไว้ ๕ ประการ๕ คือ ความจริงใจ การฝึกฝน ความอดกลั้น การเสียสละ และการปฏิบัติตาม
หลักศาสนา  ซ่ึงเป็นการสนับสนุนให้ศาสนิกในแต่ละศาสนาปฏิบัติตามค าสอน ดังนั้น สังคมไทยจึง
นับถือศาสนาต่างๆ เช่นพุทธ คริสต์ อิสลาม และอ่ืนๆ นอกจากนี้พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรง
ด าเนินพระราชกรณียกิจต่างๆ โดยไม่ทรงถือความแตกต่างในด้านศาสนาแต่ประการใด 

ในส่วนของรัฐบาลนั้น ได้ให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองทุกศาสนาทั้งพระพุทธศาสนา  
ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามและศาสนาอ่ืนๆ ส่งเสริมให้มีความเข้าใจกัน ให้มีความสมานฉันท์
ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการน าหลักธรรมค าสอนของทุกศาสนามาใช้เพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนชาวไทยทุกคน มีความภาคภูมิใจในการเป็น
เจ้าของประเทศร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยผู้นับถือศาสนาอ่ืนๆ เคารพ
กันในความหลากหลายเชื้อชาติหลายศาสนา 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีการอพยพของประชากรจากกรุงศรีอยุธยาภายหลัง
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ เข้ามาต้ังถิ่นฐานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเป็นจ านวนมาก เช่น ชุมชน
วัดกัลยาณ์ ชุมชนกุฏีจีน  ชุมชนกุฏีขาว  เป็นพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ทั้ง
พุทธ คริสต์ อิสลาม ยังคงยึดม่ันในความเชื่อ ความศรัทธาแผ่ผสานทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่เรียบง่าย 
สามารถบริหารจัดการความคิดเห็นที่ต่างได้อย่างดี๖   

ในทางภาคใต้ตอนล่างได้มีการต้ังถิ่นฐานของชาวมุสลิมกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มี
บรรพบุรุษมาจากชาวมลายู กลุ่มที่ ๒ เป็นกลุ่มมุสลิมที่สืบเชื้อสายมาจากชาวเปอร์เซีย กลุ่มที่ ๓ 
เป็นกลุ่มมุสลิมที่มาจากชวา กลุ่มที่ ๔ มาจากจามในเขมร กลุ่มที่ ๕ เป็นกลุ่มมุสลิมที่มาจากเอเชียใต้ 
                                        

๓ภัทรพร  สิริกาญจน์ และคณะ, ความรู้พ ื้นฐานทางศาสนา , (กรุงเทพมหานคร  : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
๒๕๔๖), หน้า ๘๐. 

๔เดือน  ด าดี, อ้างแล้ว, หน้า ๒๘๑. 
๕เดือน  ด าดี, อ้างแล้ว, หน้า  ๒๔๔. 
๖ส านักศิลปะและวัฒนธรรม, การศึกษาองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนย่านกุฎีจีนและพืน้ที่

เกี่ยวเนื่องเขตธนบุรี, (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , ๒๕๕๐), หน้า ๓๕. 
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ปากีสถาน อินเดีย บังกลาเทศ อัฟกานิสถานและกลุ่มที่ ๖ กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มมุสลิมที่สืบเชื้อสาย
มาจากจีน ดังนั้นในประเทศไทยจึงมีผู้ที่นับถืออิสลามในหลายพ้ืนที่๗ 

ในทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนได้มีบาทหลวงและมิชชั่นนารีเข้า
มาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้กับชนเผ่ากลุ่มชาติพันธุ์และประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ จนท าให้มีการนับถือ
ศาสนาคริสต์อย่างมากมาย เช่น จังหวัดสกลนคร เชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังปี ๒๕๔๗ ได้มีความขัดแย้งและสถานการณ์ที่ไม่สงบเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน ๓ จังหวัดตอนล่างอย่างต่อเนื่อง มีการท าลาย ท าร้ายประชาชน ทรัพย์สินของ
ประชาชนและภาครัฐอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในสังคมไทย มีความขัดแย้งของชุมชนบางแห่งที่
นับถือศาสนาแตกต่างกัน ผลจากการสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซ่ึงอาจมาจากหลายปัจจัยท าให้ มี
ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิตมากกว่า ๕,๐๐๐ คน บาดเจ็บมากกว่า ๘,๔๐๐ คน มีเหตุการณ์
ความไม่สงบเกิดขึ้นจ านวน ๑๑,๕๔๒ ครั้ง๘ นับว่าเป็นความสูญเสียของสังคมไทย  

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาชุมชนพุทธ คริสต์ อิสลาม ในสังคมไทย ในบางพ้ืนที่บางชุมชน ที่อยู่
ร่วมกันมาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน อย่างสงบสุข และมีความเข้ าใจในวิถีชีวิตซ่ึงกันและกัน เพ่ือเป็น
แบบอย่างในการขยายพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหาความแตกต่างทางความคิด ค่านิยม ความเชื่อ ที่ มีความ
แตกต่างแต่ไม่แตกแยก ต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาหลักค าสอนและแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของชาวพุทธ คริสต์ และ
อิสลามในสังคมไทย 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาการอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธ คริสต์ และอิสลามในสังคมไทย 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการบูรณาการหลักค าสอนและแนวปฏิบัติ
เพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธ คริสต์ และอิสลามในประเทศไทย 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จากการศึกษาจากเอกสาร พระไตรปิฎก คัมภีร์ไบเบิล คัมภีร์อัลกุรอาน หนังสือ และ
งานวิจัยเก่ียวกับหลักค าสอนของศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม รวมทั้งแนวนโยบายของภาครัฐ 
บุคคลส าคัญที่มีบทบาทในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของประชาชน  

๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลหลักเชิงคุณภาพ ประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์ผู้น าศาสนา องค์กรภาครัฐ
ทั้งในระดับนโยบาย องค์กรศาสนสัมพันธ์ และชุมชนจากตัวของประเทศในชุมชน จ านวน ๔๐ ราย  

                                        
๗เสาวนีย์ จิตต์หมวด, กลุ่มชาติพันธ์ชาวไทยมุสลิม, (กรุงเทพมหานคร : กองทุนสง่ารุจิระอัมพร, ๒๕๓๑), หน้า ๓๕. 
๘ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ http://www.deepsouthwatch.org/node/๓๐๗๗. (สืบค้นเมื่อวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๗). 
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๓.๓ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และการสัมมนาทางวิชาการ ร่วมกับผู้น า
ศาสนา ผู้น าชุมชน นักวิชาการด้านศาสนาและการพัฒนาสังคม นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 

๓.๔ เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิ งคุณภาพ  ได้แ ก่ แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 
๔. ผลการศึกษา 
 ๔ .๑  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร อ ยู่ ร่ ว ม กั น  
จากการศึกษาในเอกสาร คัมภีร์ของศาสนาต่างๆ พบว่า แต่ละศาสนามีหลักค าสอนและแนว
ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน ดังน้ี 

จากการศึกษาพบว่า แนวคิดการและหลักการอยู่ร่วมกันของชุมชนตามแนวศาสนาพุทธ 
คริสต์ อิสลาม ศาสนาเป็นกระบวนการหนึ่งของพัฒนาการทางสังคม หลักค าสอนของแต่ศาสนา จึงมีส่วน
ที่จะส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชน เป็นหลักจริยธรรมพ้ืนฐานของสังคมมนุษย์ โดยทุกศาสนาล้วน
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาชีวิตและสังคมในการจะอยู่ร่วมกัน  มีความเอ้ืออารีต่อกัน มีความเห็นอก
เห็นใจกัน ช่วยเหลือกัน มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ถ้อยทีถ้อยอาศัย มีความรักความเมตตา 
ปรารถนาดีต่อกัน  จึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ซ่ึงแต่ละศาสนามีแนวคิดและหลักปฏิบัติเพ่ือ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน ดังนี้  

พระพุทธศาสนา สอนให้รู้จักรับผิดชอบ ชั่วดี บาป บุญ คุณ โทษ ในการกระท า  เป็น
หลักในการด าเนินชีวิต หลักพรหมวิหาร ๔ ให้ความรัก ความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน ในการอยู่
ร่วมที่จะต้องพ่ึงพาอาศัยกัน  น าหลักสังคหวัตถุ ๔  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อ่ืน ผูกไมตรี 
เอ้ือเฟ้ือ เก้ือกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน  

ศาสนาคริสต์  เป็นศาสนาแห่งความรัก สอนให้รับผิดชอบที่จะด าเนินชีวิตตามค าสอน
ของพระเยซูคริสต์ และประพฤติตนเป็นศาสนิกที่ ดี ด ารงชีวิตด้วยความรักในเพ่ือนมนุษย์และสรรพ
สิ่ง เต็มใจที่จะเสียสละเพ่ือส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวและมีก าลังใจในการท าความดี ตามหลักบัญญัติ ๑๐  

ศาสนาอิสลาม สอนในเรื่องความศรัทธาหรือความเชื่อโดยปราศจากการระแวงสงสัย 
และการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด  เพ่ือคนให้ห่างจากกิเลสและอบายมุข โดยหลักศาสนบัญญัติ ๕ 
ประการนั้น  เป็นที่มาแห่งคุณธรรมอันเป็นบ่อเกิดแห่งการสังคมสงเคราะห์ เป็นบ่อเกิดแห่งการอยู่
ร่วมกันด้วยความสุขทั้งสิ้น  

๔.๒ ผลการศึกษาการอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธ คริสต์ และอิสลาม ในสังคมไทย 
จากการศึกษาพบว่า หลักการอยู่ร่วมกันของศาสนาต่างๆ นั้น สอนให้ทุกคนเป็นคนดี 

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  โดยการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันในรูปของกฎระเบียบหรือ
กฎหมาย และมีคุณธรรมจริยธรรมในการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
สังคม  เช่น  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมตามบริบทของพ้ืนที่ มีกิจกรรม
ทางการเมืองการปกครอง  และการปฏิบัติตามคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันตามหลักศาสนาที่ตนเอง
นับถือ  จะท าให้บุคคลสามารถด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ 
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พระพุทธศาสนา สอนให้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ในการด าเนินชีวิต รักษา
กาย วาจา ใจ ไม่เบียดเบียนกัน โดยการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต ไม่ลักทรัพย์หรือทรัพย์ที่
เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ไม่ประพฤติผิดในกาม การละเว้นจากการพูดเท็จ การละเว้นจากการด่ืมสุราเมรัย
ของมืนเมาทั้งหลาย สอนให้ด าเนินชีวิตอย่างมีสติ รู้เท่าทันความเป็นไปของชีวิต คิดถึงคนรอบข้าง
ด้วยหลัก หลักพรหมวิหาร ๔ ให้ชุมชน สังคมเต็มไปด้วยความรัก ความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน ใน
การอยู่ร่วมที่จะต้องพ่ึงพาอาศัยกัน น าหลักสังคหวัตถุ ๔  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้ อ่ืน ผูก
ไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เก้ือกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการให้และรู้จักเสียสละ หรือการ
เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม พูดด้วยความจริงใจในสิ่งที่ เป็นประโยชน์ตามกาลเทศะ 
คอยช่วยเหลือและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต่อกัน และประพฤติในสิ่งที่ เป็ น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม ต้องอาศัยกัลยาณมิตรกันในชุมชน ดูแล แนะน า ต้ังแต่ บิดา มารดา ครู
อาจารย์ ญาติ เพ่ือน หรือองค์กรต่างๆ ในชุมชน ในการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  

ศาสนาคริสต์  เป็นศาสนาแห่งความรัก สอนให้รับผิดชอบที่จะด าเนินชีวิตตามค าสอน
ของพระเยซูคริสต์ และประพฤติตนเป็นศาสนิกที่ ดี ด ารงชีวิตด้วยความรักในเพ่ือนมนุษย์และสรรพ
สิ่ง เต็มใจที่จะเสียสละเพ่ือส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวและมีก าลังใจในการท าความดี หลักค าสอนเรื่อง
ความรักในศาสนาคริสต์ มี ๒ ระดับ คือ รักพระเจ้าอย่างสูงสุดชีวิตจิตใจ และรักเพ่ือนมนุษย์อย่าง
สูงสุดเหมือนรักตนเอง ยังมีการน าหลักการให้อภัยมาเป็นเรื่องส าคัญ และให้อภัยแก่ทุกคน รวมทั้ง
การใช้ปัญญาและสันติภาพเพ่ือมนุษย์โลก โดยสอนให้มนุษย์ใช้สันติวิธีท้ังทางใจและการปฏิบัติ คือ
การให้ความรักและการให้อภัยแก่ทุกคนอย่างไม่มีเง่ือนไขแม้กระทั่งกับศัตรู  ตามหลักบัญญัติ ๑๐ 
ประการ ๑) จงนมัสการพระเจ้าแต่ผู้เดียว ๒) อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมควร ๓) วันพระเจ้า
ให้ถือเป็นวันศักด์ิสิทธิ์ ๔) จงนับถือบิดามารดา ๕) อย่าฆ่าคน ๖) อย่าล่วงประเวณี ๗) อย่าลักทรัพย์ 
๘) อย่าขโมย ๙) อย่าเป็นพยานเท็จต่อเพ่ือนบ้านของเจ้า และ ๑๐) อย่าโลภอยากได้เรือนของเพ่ือน
บ้าน อย่า โลภมากอยากได้เมียของเพ่ือนบ้าน หรือทาสของเขา โค ลา ของเขา หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดของ
เพ่ือนบ้านนั้น 

ศาสนาอิสลาม สอนในเรื่องความศรัทธาหรือความเชื่อโดยปราศจากการระแวงสงสัย 
และการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพ่ือคนให้ห่างจากกิเลสและอบายมุขต่างๆ ซ่ึงเป็นเครื่องบั่นทอน 
โดยละเว้นจากการท าลายตนเอง การฟุ่มเฟือยหรือสุรุ่ยสุร่าย การท าตนให้เป็นที่อัปยศอดสู และการ
เอาของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน นอกจากสอนให้ละเว้นแล้วยังได้วางบทลงโทษแก่ผู้ที่กระท าดังกล่าวใน
วันปรภพอีกด้วย โดยหลักศาสนบัญญัติ ๕ ประการนั้น เป็นที่มาแห่งคุณธรรมอันเป็นบ่อเกิดแห่งการ
สังคมสงเคราะห์ เป็นบ่อเกิดแห่งการอยู่ร่วมกันด้วยความสุขทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับบุญกุศลตามที่
พระองค์อัลเลาะห์เจ้าได้ทรงบัญญัติไว้แล้ว หลักศรัทธา ๖ ประการ ๑) ศรัทธาต่อพระอัลเลาะฮ์ ๒) 
ศรัทธาต่อเทพบริวารของพระอัลเลาะฮ์ ๓) ศรัทธาต่อพระคัมภีร์ทั้งหลาย ๔) ศรัทธาต่อบรรดาศาสน
ทูต ๕) ศรัทธาในวันพิพากษา (กรรมดีกรรมชั่ว) และ ๖) ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจ้า โดยการ
ปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติ ๕ ประการ ๑) การปฏิญาณตน ๒) การละหมาด ๓) การถือศีลอด ๔) การ
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บริจาคซะกาต เป็นการบริจาคทรัพย์หรือให้ทาน และ ๕) การประกอบพิธีฮัจญ์ เพ่ือให้ชาวมุสลิม
ระลึกถึงพระเจ้าและได้พบปะพ่ีน้องมุสลิมจากทั่วโลก 

๔.๓ ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการบูรณาการหลักค าสอนและแนว
ปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธ คริสต์ และอิสลาม ในประเทศไทย 

จากปัญหาความขัดแย้งทางศาสนา ที่ เกิดจาก ค่านิยม ความมีทิฐิมานะ ความเชื่อใน
ประวัติศาสตร์ ความศรัทธาในค าสอนของศาสนาแตกต่างกัน ความมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่าง ขาดการ
ประสานความเข้าใจ การสื่อสารที่สร้างความแตกต่าง ท าให้เกิดการแบ่งแยก ค่านิยมในการนับถือ
ศาสนาต่างกันจึงเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนาขึ้น  และเป็นปัญหาบางพ้ืนที่ของ
ประเทศซ่ึงอาจจะขึ้นอยู่กับบริบทของพ้ืนที่ที่ต่างกัน หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น เหตุการณ์ทาง
การเมือง  

การอยู่รวมกันเป็นชุมชน สังคม ย่อมจะมีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกัน การท า
หน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามกฎเกณฑ์และกติกาของสังคม จากการศึกษาพบว่า การ
อยู่รวมกันเป็นชุมชน สังคม ย่อมจะมีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกัน การท าหน้าที่ของตนเอง
อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามกฎเกณฑ์และกติกาของสังคม ดังนี้ 

๑) หลักการสงเคราะห์ การช่วยเหลือกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ใน
ชุมชน ด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เก้ือกูล หรือเป็นหลักการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน 

๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมของรัฐ ด้านการเมืองการปกครอง เช่น การไปใช้
สิทธิเลือกต้ัง การเลือกต้ังผู้น าชุมชน ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ  

๓) การสร้างเครือข่ายในชุมชน  โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนในการช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน เช่น การรวมกลุ่มฝึกอาชีพ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มป้องกันยาเสพติดในชุมชน งาน
สาธารณประโยชน์ออกร้านหารายได้ทุกศาสนาทุกวัยมาช่วยกันร่วมกัน  

๔) การมีกัลยาณมิตรต่อกันในชุมชน โดยไม่แบ่งแยกศาสนา อยู่ร่วมกันฉันท์พ่ีน้อง ให้
ความเคารพกันตามความอาวุโส เด็กเคารพผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ให้ค าชี้แนะอบรมสั่งสอนแบบอย่างที่ ดีงาม 
เคารพซ่ึงกันและกันการท าความเข้าใจการปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาอ่ืนๆ การมองกันในแง่ท่ี
เป็นประโยชน์  

๕) องค์กรชุมชน เช่น กรรมการชุมชน มีมูลนิธิเพ่ือชุมชนมีการออกร้านค้าหารายได้ ให้
การช่วยเหลือทุกศาสนา มีศูนย์เด็กมีทุกศาสนา ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส การดูแลผู้สูงอายุมี
อาสาสมัครในชุมชน ดูแลและปฐมพยาบาลกันในเบื้องต้น  

๖) มุมมองและวิธีคิดของคนในชุมชน  เปลี่ยนวิกฤติเป็นสร้างโอกาส เช่น เสียงดังจาก
การละหมาดถือว่าเป็นการปลุกให้ต่ืนมาท างาน  

๗) มีศาลาประชาคม แลกเปล่ียนเรียนรู้ ศึกษาปัญหาในชุมชนร่วมกันของทุกศาสนา 
เพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน 
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๘) มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ในการเมือง การปกครอง การใช้ชีวิต การศึกษา การ
ประกอบอาชีพ  
 
๕. อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัย “การบูรณาการหลักค าสอนและแนวปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของ
ชุมชนชาวพุทธ คริสต์ และอิสลาม ในประเทศไทย” โดยน าหลักค าสอนเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการ
อยู่ร่วมกันของชาวพุทธ คริสต์ และอิสลาม ดังนี้ 

๕.๑) จากหลักค าสอนและแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของศาสนาทุกศาสนา ที่สอนให้
คน ท าความดี ละเว้นความชั่ว ซ่ึงแต่ละศาสนาก็มีเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่ว  ศาสนาเป็นบ่อเกิด
ของจริยธรรมและศีลธรรม เช่นเดียวกันทุกศาสนาทั้ง พระพุทธศาสนา ที่สอนให้ประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักศีล ๕ ในการด าเนินชีวิต ศาสนาคริสต์ สอนให้รักและให้อภัยกัน รักพระเจ้า และรักเพ่ือน
มนุษย์อย่างสูงสุดเหมือนรักตนเอง โดยการปฏิบัติตามหลักบัญญัติ ๑๐ ประการ ศาสนาอิสลาม 
สอนในเรื่องความศรัทธาหรือความเชื่อ ในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ห่างจากกิเลสและ
อบายมุขต่างๆ โดยหลักศาสนบัญญัติ ๕ ประการ เป็นบ่อเกิดแห่งการอยู่ร่วมกันด้วยความสุข 
ศาสนาช่วยควบคุมสังคมต้ังแต่ระดับพ้ืนฐาน ที่จะท าให้สังคมทุกระดับมีความม่ันคงและเป็นที่ พ่ึง
ทางใจของสมาชิกในสังคมทุกระดับได้ดีที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับที่ ภัทรพร  สิริกาญจน์  และคณะ 
กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับศาสตร์อ่ืนๆ การประยุกต์ศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต 
หลักค าสอนของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอ่ืนๆ  ในประเทศไทย  มี
บทบาทและความส าคัญต่อสังคมไทยยุคปัจจุบัน ขบวนการทางศาสนากับปัญหาสังคมปัจจุบัน๙ 

๕.๒) การอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธ คริสต์ และอิสลามในสังคมไทย ที่เปิดโอกาสให้
เสรีภาพในการนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ และมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันตามกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน  มี
เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติตามพิธีกรรมตามความเชื่อของตน ไม่เป็นปฏิปักษ์
ต่อหน้าที่ของพลเมืองไทย และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ซ่ึงสอดคล้องกับ สอดคล้องกับที่ สมภาร  พรมทา กล่าวในหนังสือ ศาสนาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตว่าความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องศาสนา ศาสนากับปัญหาจริยธรรมในโลกสมัยใหม่ การอยู่ร่วมกันใน
สังคมที่มีหลายศาสนา การประยุกต์ศาสนาเข้ากับกายใจและสังคม การประยุกต์ค าสอนของศาสนา
ให้เข้ากับชีวิต การพัฒนาคุณภาพจิตใจผ่านความรักเพ่ือนมนุษย์ การประยุกต์ศาสนธรรมเข้ากับชีวิต
ผ่านการสร้างจิตส านึกในทางสังคมเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่มนุษยชาติ๑๐ 
                                        

๙ภัทรพร  สิริกาญจน์ และคณะ, ความรู้ พ้ืนฐานทางศาสนา , (กรุงเทพมหานคร  : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๕๓. 

๑๐สมภาร  พรมทา , ศาสนาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต , (กรุงเทพมหานคร  : ส านัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, ๒๕๔๙), หน้า 21. 
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๕.๓) การบูรณาการหลักค าสอนและแนวปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชน
ชาวพุทธ คริสต์ และอิสลามในประเทศไทย  ทุกคนย่อมเสมอกันภายใต้กฎหมายและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดยรัฐบาลมีนโยบายหรือกลไกทางกฎหมายจะส่งเสริมการ
อยู่ร่วมกันของสังคมไทย เช่น กฎหมาย หรือกลไกของรัฐ ที่จะส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของทุกๆ ทุกคนต่างมีความภาคภูมิใจในศาสนาของตนและในขณะเดียวกันต่างก็ยกย่องให้
เกียรติศาสนิกชนของศาสนาอ่ืน ทั้งสามศาสนา ต่างก็ยึดม่ันในความเชื่อและหลักปฏิบัติของทั้งสาม
ศาสนาที่มีความแตกต่างกัน แต่ในความแตกต่างของศาสนานั้นกลับมีค าสอนที่สอดคล้องกันโดย
หลักค าสอนของทุกศาสนาล้วนสอนให้ ๑) คนเป็นคนดี ๒) ละเว้นความชั่ว ๓) ให้รักและช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน ๔) ไม่ให้เบียดเบียนกัน  ๕) เคารพกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน  ๖) มีความรักและความ
เข้า ใจ กัน  ๗ ) มีความเอ้ืออาทร  มีน้ าใจไมตรีให้ อภัย ซ่ึงกันและกัน  ๘) มีความเมตตากรุณา
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน มีความเห็นอกเห็นใจ ท าให้ชุมชนแห่งนี้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ซ่ึงชุมชนอ่ืนๆ 
ในการเป็นต้นแบบการด ารงชีวิตและด าเนินชีวิตท่ามกลางความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรมและพหุ
นิยมทางศาสนา เพ่ือความเสมอภาคและสันติภาพของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ อรวรรณ หงส์ประชา ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาหลักการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่นับถือ 
ศาสนาพุทธ คริส ต์ อิสลาม ชุมชนวัดกัลยาณมิตร ชุมชน กุฎี จีน  ชุ มชน กุฎี ขาว เขตธนบุ รี 
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า  ความหลากหลายชาติพันธุ์  มีความแตกต่างทางศาสนาและ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ภายใต้ภาวะความแตกต่างนั้น กลับเป็นการหลอมรวมและ
ผสมผสานวิถีชีวิตที่ด ารงอยู่ของประชาชนในชุมชนที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ มีการ
ยอมรับวัฒนธรรมทางศาสนาซ่ึงกันและกัน มีการปรับตัวเข้าหากันช่วยเหลือเก้ือกูลกัน และได้รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของชุมชนไว้ มีการท าโครงการและกิจกรรมร่วมกัน  ซ่ึงก่อให้เกิด
ความสามัคคี ไม่มีการแบ่งแยกศาสนา ท าให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข๑๑ 

 

๖. ข้อเสนอแนะ 
ภาครัฐ ผู้น าทางศาสนา และประชาชนในชุมชนต่างๆ ควรมีแนวทางการด าเนินการเพ่ือ

การอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธ คริสต์ และอิสลามในสังคมไทย  ดังนี้ 
๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
หน่วยงานภาครัฐ ที่ เก่ียวข้องกับพ้ืนที่ท่ีมีความแตกต่างในบริบทของศาสนา ควรจะเป็น

ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในหลักค าสอนที่แท้จริงของแต่ละศาสนา ไม่ให้มีการน า

หลักค าสอนไปตีความเพ่ือให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนา 

                                        
๑๑อรวรรณ หงส์ประชา, “ศึกษาหลักการอยู่ร่วมกันของชุมชนท่ีนับถือ ศาสนาพุทธ คริสต์  อิสลาม  ชุมชนวัดกัลยาณมิตร 

ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนกุฎีขาว เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
2557). 
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2. สร้างเครือข่ายในชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ เช่น การรวมกลุ่มฝึกอาชีพ 
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มป้องกันยาเสพติดในชุมชน งานสาธารณประโยชน์อ่ืน 

3. การสร้างกระบวนการสื่อสารเชิงสันติในชุมชน องค์กร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
ในชุมชน  

๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา ผู้น าองค์กรต่างในพ้ืนที่ และหน่วยงานภาครัฐ ที่เก่ียวข้องกับ

พ้ืนที่ท่ีมีความแตกต่างในบริบทของศาสนา ควรจะเป็นแกนน าในการด าเนินการ ดังนี้ 
1) การช่วยเหลือกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ในชุมชน 
2) การสร้างเครือข่ายในชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน เช่น การรวมกลุ่มฝึก

อาชีพ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มป้องกันยาเสพติดในชุมชน งานสาธารณประโยชน์ออกร้านหารายได้
ทุกศาสนาทุกวัยมาช่วยกันร่วมกัน 

3) ผู้น าชุมชนส่งเสริม การมีกัลยาณมิตรต่อกันในชุมชน โดยไม่แบ่งแยกศาสนา อยู่
ร่วมกันฉันท์พ่ีน้อง ให้ความเคารพกันตามความอาวุโส เด็กเคารพผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ให้ค าชี้แนะอบรมสั่ง
สอนแบบอย่างที่ ดีงาม เคารพซ่ึงกันและกันการท าความเข้าใจการปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนา
อ่ืนๆ การมองกันในแง่ที่เป็นประโยชน์ 

4) องค์กรชุมชน เช่น มีมูลนิธิเพ่ือชุมชนมีการออกร้านค้าหารายได้ ให้การช่วยเหลือทุก
ศาสนา มีศูนย์เด็กมีทุกศาสนา ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส การดูแลผู้สูงอายุมีอาสาสมัครในชุมชน 
ดูแลและปฐมพยาบาลกันในเบื้องต้น 

5) มีศาลาประชาคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาปัญหาในชุมชนร่วมกันของทุกศาสนา 
 

เอกสารอ้างอิง 
เดือน  ด าดี. ศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๑. 
ภัทรพร  สิริกาญจน์ และคณะ. ความรู้ พ้ืนฐานทางศาสนา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖. 
ภัทรพร  สิริกาญจน์ และคณะ. ความรู้ พ้ืนฐานทางศาสนา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖. 
รัตนิน  สุพฤฒิพาณิชย์  และ ปาสิตา  ศรีสง่า . “สามกุฎี  สี่ศาสนา ชุมชนกรุงเทพด้ังเดิมที่สมบูรณ์”,

บทความ,  
ศู น ย์ เฝ้ า ร ะ วั ง ส ถ า น ก า ร ณ์ ภ า ค ใ ต้ .  สื บ ค้ น เ ม่ื อ วั น ที่  ๖  มี น า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๗ . 

http://www.deepsouthwatch.org/node/๓๐๗๗. 
สมภาร  พรมทา. ศาสนาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพมหานคร : ส านักมาตรฐานและ

ประเมินผลอุดมศึกษา, ๒๕๔๙. 



ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑204

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม . การศึกษาองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบ
ย่ังยืนย่านกุฎีจีนและพ้ืน ท่ีเก่ียวเน่ืองเขตธนบุรี . มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, ๒๕๕๐. 

เสาวนีย์ จิตต์หมวด . กลุ่มชาติพันธ์ชาวไทยมุสลิม . กรุงเทพมหานคร : กองทุนสง่ารุจิระอัมพร , 
๒๕๓๑. 

อรวรรณ หงส์ประชา. “ศึกษาหลักการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่นับถือ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม 
ชุมชนวัดกัลยาณมิตร ชุมชนกุฎี จีน ชุมชนกุฎี ขาว เขตธนบุ รี กรุงเทพมหานคร ”. 
รายงานการวิจัย . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗. 

 



205วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

อิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานท่ีมีผลต่อสังคมไทย 
Influence of the Belief of the Nibhana Affect Thai Society 

 

ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ 

บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้  มีประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาความหมาย ประเภทและลักษณะของ
พระนิพพานที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์นัยต่างๆ และ
พัฒนาการเก่ียวกับพระนิพพานในทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท และ ๓) เพ่ือศึกษาอิทธิพลความ
เชื่อเรื่องพระนิพพานที่มีผลต่อสังคมไทย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  

  ผลการวิจัยพบว่า  

  พระนิพพานในทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท คือภาวะทางจิตที่บรรลุถึงความจริงสูงสุด 
เป็นธรรมชาติที่การออกไปจากตัณหาเครื่องร้อยรัด พระนิพพานมีความสงบเป็นลักษณะ พระ
นิพพานเป็นสิ่งที่เที่ยง เป็นสุข และเป็นอนัตตา เพราะภาวะของพระนิพพานหมายถึงภาวะที่พ้นทุกข์ 
เป็นความดับแห่งกิเลส ภาวะของพระนิพพานตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทคือความว่างจาก
กิเลสตัณหา ว่างจากความยึดมันถือม่ันว่า ‘เป็นเราเป็นของเรา’ พระนิพพานในพระพุทธศาสนาเถร
วาท กล่าวไว้ ๒ ประเภทคือ สอุปาทิเสสนิพพาน และ อนุปาทิเสสนิพพาน 

  ส่วนไวพจน์หรือนัยต่างๆ ของพระนิพพานที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนากล่าวไว้
หลากหลาย เช่น นิพพานไม่ถูกปรุงแต่ง (อสังขตะ) นิพพานคือธรรมอันเป็นที่ดับกิเลสตัณหาเป็นต้น 
(นิโรธะ) นิพพานคือธรรมอันเป็นที่สงัดจากกามทั้งหลาย (วิเวกะ) และนิพพานคือความหลุดพ้น 
(วิโมกข์) เป็นต้น การปฏิบัติเพ่ือให้เข้าถึงพระนิพพาน คือการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด
ประการ  เป็นความอิสระของจิต เป็นภาวะจิตของพระอริยบุคคลที่เข้าถึงพระนิพพานเริ่มต้ังแต่
โสดาบันบุคคล สกทาคามีบุคคล อนาคามีบุคคล และพระอรหันตบุคคล  
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   แนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานที่มีต่อสังคมไทย  จากการศึกษาพบว่า 
กลุ่มแรกมีความเชื่อว่าพระนิพพานมีสถานที่อยู่ เป็นเมืองหนึ่งต่างหากจากโลกมนุษย์ เป็นที่อยู่ของ
โลกแห่งวิญญาณของผู้ท าความดีขั้นสูงกว่าคนธรรมดาทั่วไป ทรรศนะนี้เป็นวิถีความเชื่อแบบด้ังเดิม
คือการนับถือผี หรือวิญญาณของบรรพบุรุษ กลุ่มที่สองมีความเชื่อว่าพระนิพพานคือการดับสนิท
ของกิเลสและตัณหาทั้งปวง เป็นภาวะจิตของพระอรหันต์ เม่ือบรรลุนิพพานแล้วก็หมดสิ้นภพชาติ 
ไม่มีการเกิดอีก ไม่มีที่อยู่อาศัย ความเชื่อนี้มีอิทธิพลตามหลักศรัทธาและปัญญาในพระพุทธศาสนา
เถรวาท และ กลุ่มที่สามมีความเชื่อว่าพระนิพพานคือเมืองแก้ว เมืองสวรรค์ เมืองบริสุทธ์ิของพระ
อรหันต์ขีณาสพทั้งหลาย ซ่ึงเป็นเมืองหนึ่งต่างหากจากโลกมนุษย์ เป็นที่อยู่อาศัยและสิงสถิตของพระ
อรหันต์ทั้งหลายเม่ือนิพพานไปแล้ว ความเชื่อเช่นนี้ ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดพระพุทธศาสนา
มหายาน  

ABSTRACT 

 This thesis has the purpose of the study three factors : (1 ) to study of the 
meaning kind and character of the Nibbana in Theravada Buddhism  (2) to analytical 
study of the significance and development of Nibbana in concept Buddhism (3) to 
study of the Influence of a belief of the Nibhana affect Thai society. This study is a 
Qualitative Research. 
 It could be concluded from the study that : The Nibhana in Theravada 
Buddhism, Nibbana is reality which changes the way insight or heightens 
consciousness. Character of Nibbana is calmness from Kilesa and Tanha [ 
defilements and craning ]. The Nibbana it is states the permanent happiness and 
not-self. The space–state of Nibbana in the principal of Theravada is the empty 
from defilement [ kilesa ] carve ‘Tanha’ that are the holders ‘this is’ ‘I’ This is my 
one. It is called shows that Nibbana is Anatta because it is a state or event of 
liberation or a metaphysical state. So the Nibbana in Theravada Buddhism 2  types 
(1 )  Nibbana with the substratum of life remaining (2 )  Nibbana without any 
substratum of life remaining (extinction of the defilements, extinction of the 
Aggregates) 
  The Synonyms of Nibbana in Theravada Buddhism such as the states of 
Unconditioned, the cessation of suffering ; extinction of suffering liberation, 
seclusion from the essentials of existence, i.e. Nibbana, liberation through voidness ; 
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void liberation, liberation through signlessness ; signless liberation, liberation 
through disposition lessness ; desireless liberation etc. 

  The doctrine which teaches for Attaining Nibbana ; the Noble Eightfold 
Paths.  “The Freedom of Mind” means the identical truth refers to the principle of 
nature of mind releasing from defilements etc. the state of consciousness 
Ariyapuggala [ the noble individual ] : Stream-Enterer, Once-Returner, Non-Returner, 
the Worthy One.  

The thoughtof the influence of Nibbana or Nivarana ( Extinction)  inThai 
society. By a study It found that the Group of people believe that : the Nivarana 
still is still being, the Nivarana separated from our world and setting far a way from 
our world.  It is a voiding of consciousness which is the haven place.  This is the 
Buddhist  original confidence of the first Group. The second group of the people 
believe that : Nivarana (Extinction) is the extinction of passion and desire  and is the 
extinction of  Aggregates It is the mind of a (Orahanta) Holy one One who get a 
(Orahanta) Holy one will have no birth at all This faith is the influence of Theravada 
section in Buddhism. The third group has a faith that : Nivarana (Extinction)  is the 
gem town, haven, purified Place. It is the Resident of (Orahanta) Holy one eternally. 
This confidence depend on the influence of Mahayana section in Buddhism. 

 
๑. บทน า 
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบ าเพ็ญบารมีในอดีตทั้งสิ้น ๒๐ อสงไขยแสนกัป โดยใช้เวลา
คิดอยู่ในใจ ๗ อสงไขย เปล่งวาจาว่าจักเป็นพระพุทธเจ้า ๙ อสงไขย และทรงเปล่งวาจาพร้อมกับ
ท าทางกาย ๔ อสงไขย รวม ๒๐ อสงไขยและอีกแสนกัป๑ ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ท่ีใช้ระยะเวลานาน
นับไม่ถ้วนเพ่ือเป้าหมายสูงสุดอะไรบางอย่าง ขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้น ทรงมีจิตใจที่แน่วแน่ต่อ
มรรค ผล นิพพาน  สุดท้ายพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ความจริงธรรมชาติ ๔ ประการ คือ ๑. ทุกขสัจ ได้แก่ 
แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์ แม้ความตายก็เป็ นทุกข์  
ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความ
ไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์  กล่าวโดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ ก็เป็นทุกข์ ๒. สมุทยสัจ ได้แก่ แม้
                                                                 

๑ พระคันถรจนาจาริยเถระ, สัมภารวิบาก, พิมพ์คร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพฯ : ส.ธรรมภักดี, ๒๕๕๒), หน้า ๔. 
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ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์  แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์ แม้ความตายก็เป็นทุกข์ ความ
ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์  ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความไม่ได้สิ่ง
ที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์  โดยย่นย่ออุปาทานขันธ์ ๕ ก็เป็นทุกข์ ๓. นิโรธสัจ ความดับตัณหาไม่เหลือ
ด้วยวิราคะ ความสละ ความสละทิ้ง ความพ้น ความไม่อาลัยในตัณหา ๔. มรรคสัจ ได้แก่อริยมรรคมี
องค์ ๘ คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ ๒. สัมมาสังกัปปะ ๓. สัมมาวาจา ๔. สัมมากัมมันตะ ๕. สัมมาอาชีวะ ๖. 
สัมมาวายามะ ๗. สัมมาสติ ๘. สัมมาสมาธิ๒ ความจริงทั้ง ๔ นี้เรียกว่า อริยสัจ ๔   

 ในบรรดาอริยสัจ ๔ นี้   ธรรมขั้นสูงสุด คือ นิโรธสัจ ได้แก่ พระนิพพาน ดังที่พระพุทธ
องค์ตรัสว่า “อย โข สา  ภิกฺขเว มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา  จกฺขุกรณี าณกรณี  
อุปสมาย อภิ  ฺ าย สมฺโพธาย นิพฺพานาย  สวตฺตติ”๓ แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทาที่
ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุ ก่อให้เกิดญาณ เป็นไปเพ่ือความสงบ เพ่ือความรู้
ยิ่ง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือพระนิพพาน๔ จึงกล่าวได้ว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วทรงมีวัตถุประสงค์
หลักคือชี้แนะ น าพาหมู่สรรพสัตว์ข้ามพ้นจากวัฏสงสารเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน ดังนั้น
พระนิพพานจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา๕   
 สังคมปัจจุบันรวมถึงนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาหลายรูป หลายท่านให้ความหมาย
พระนิพพานไว้หลายนัย เช่น สุข เย็น สงบ สันติ อาจผิดบ้าง ถูกบ้าง ซ่ึงก็อันตรายเป็นภัยต่อ
พระพุทธศาสนา เพราะพระนิพพานเป็นหลักธรรมหรือเป้าหมายสูงสุดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่
พระองค์ใช้เวลาแสวงหามาถึง ๒๐ อสงไขย แม้พระพรหมคุณาภรณ์ (ป .อ.ปยุตฺโต) ก็ได้กล่าว
ประเด็นนี้ไว้ว่า “นิพพานซ่ึงเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกหรือผู้ปฏิบัติยังไม่
อาจจะรู้ไม่อาจจะเข้าใจหลักการนี้ด้วยประสบการณ์ตนเอง พระศาสดาจึงต้องแสดงหลักการนี้ไว้ให้
ชัด เท่าที่จะใช้ภาษาสื่อสารให้สติปัญญาของผู้ปฏิบัติรู้ เข้าใจได้ มิฉะนั้นผู้ปฏิบัติเม่ือปฏิบัติไปแทนที่
จะบรรลุพระนิพพานอันเป็นสภาวะแท้ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ก็จะกลายเป็นการเข้าใจและ
บรรลุนิพพานแบบศาสนาพราหมณ์-ฮินดูไป  หรืออาจเข้าใจนิพพานแบบศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน
ไป ซ่ึงอาจจะเข้าถึงฌานสมาบัติแล้วเข้าใจว่านี่ เป็นนิพพาน หรือปฏิบัติไปรู้สึกว่าจิตไปเข้ารวมกับ
สภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกว่านั้นคือนิพพาน”๖ แนวคิดเช่นนี้ก็อาจจะเข้าข่ายเป็นทิฎฐิ๗ 

                                                                 

๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒. 
๓ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๓/๑๓. 
๔ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๐. 
๕ พระพรหมคุณาภรณ์, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์,พิมพ์คร้ัง ท่ี ๑๔, (กรุงเทพมหานคร 

: ธรรมสภา, ๒๕๕๔), หน้า ๑๖๖. 
๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), กรณีธรรมกาย, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๗,  (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร

จ ากัด ๒๕๔๒), หน้า ๑๗. 
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(ความเห็นผิด) ไป แนวคิดเรื่องนิพพานเป็นภพภูมิที่อยู่ของพระอรหันต์ บ้าง แนวคิดที่ว่าพระ
นิพพานเป็นอัตตา บ้าง อนัตตา บ้าง ซ่ีงปัญหาเหล่านี้ มีมาต้ังแต่สมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด ารงพระ
ชมมายุอยู่ บ้างก็บอกว่านิพพานอาจมีสภาพไม่ใช่ทั้งอัตตาและอนัตตา แต่เป็นอีกมิติหนึ่ง เป็นสิ่ง
หรือสภาวธรรมที่สามารถก้าวพ้นผ่านสภาวะทั้งสอง๘ ประเด็นเรื่องพระนิพพานจึงเป็นที่สงสัย เป็น
ปัญหาที่ถกเถียงกันมาต้ังแต่ครั้งสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิ
พาพาน ได้ตรัสแก่พระอานนท์ ว่า “โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย เทสิโต ปญฺญฺโต โส โว มมจฺ
จเยน  สตฺถา”๙ แปลความว่า “อานนท์ บางทีพวกเธออาจจะคิดว่า ‘ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงลับไป
แล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติ
แล้วแก่เธอทั้งหลาย หลังจากเราล่วงลับไป ก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย”๑๐ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า “เม่ือพระพุทธเจ้าปรินิพพานธรรมวินัยที่
ทรงแสดงไว้แล้วแก่สาวกทั้งหลายนั้นจักเป็นศาสดาแทนพระองค์สืบต่อไป ธรรมวินัยนั้นเวลานี้เก็บ
รักษาอยู่ที่พระไตรปิฎก”๑๑ การจะตีความพระนิพพานในปัจจุบัน ต้องตีความจากภาษาบาลีก่อน 
เพราะภาษาพระบาลี  แปลว่ารักษาค าสอนของพระพุทธเจ้า (พุทฺธวจน   ปาเลตีติ  ปาลิ)๑๒ แล้วค่อย
มาดูค าอธิบายขยายความจากคัมภีร์อรรถกถา ฎีกาตามล าดับมา แม้พระเถระในโบราณจารย์ก่อนจะ
จรนาคัมภีร์ภาษาบาลีได้เขียนสูตรอันดับที่ ๑ ก่อนว่า “อตฺโถ อกฺขรสญฺญาโต แปลความว่า 
เนื้อความ (สภาวะ) หมายรู้ได้ด้วยอักขระ”๑๓ อนึ่ง อายุของพระพุทธศาสนาผ่านไป ประมาณ 
๒,๖๐๐ ปี การตีความนิพพานในยุคปัจจุบันจ านวนมากเป็นการตีความเข้าทิฏฐิของตนเอง เช่น
ตีความว่า อัตตานี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติและ
สุขเกิดจากวิเวก (สมาธิ อยู่ จึงชื่อว่า บรรลุนิพพานในปัจจุบัน อันเป็นบรมธรรม๑๔ อย่างนี้เป็นต้น 
ตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นทิฏฐิคือความเห็นผิด เรื่องชื่อสภาวะประเภทของพระนิพพาน

                                                                                                                                                                                       

๗ ดูรายละเอียดเร่ืองทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ที.สี. (ไทย) ๙/๙๓/๓๗. 
๘ ยุค ศรีอาริยะ, วิถีทรรศน์ : ภูมิปัญญาบูรณาการ, (กรุงเทพมหานคร : อมรินท์ บุ๊ค เซนเตอร์,๒๕๔๒),

๒๒๒. 
๙ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๖/๑๓๔. 
๑๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
๑๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), กรณีธรรมกาย, หน้า ๑๖. 
๑๒ หลวงเทพดรุณานุศิษย์, ธาตุปฺปทีปกา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐) ,

หน้า  ๒๓๘. 
๑๓ กั จจายน เถระ, คัม ภีร์ปทรูปสิทธิแปลแล ะอธิ บาย , แปลอธิบายโดยกลุ่ม นิรุตติศาสต ร์ , 

(กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ์, ๒๕๓๖), หน้า ๑. 
๑๔ ที.สี. (ไทย) ๙/๙๕/๓๗. 
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จึงต้องมีการตีความทางพระพุทธศาสนาระดับปฐมภูมิคือพระไตรปิฎกอักขระบาลีและคัมภีร์อรรถ
กถาตามกฎเกณฑ์แห่งไวยากรณ์บาลีเป็นต้นตามล าดับ  เม่ือพระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
พระพุทธศาสนาและเป็นประเด็นปัญหาต้ังแต่ในยุคพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน   

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาอิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานที่มีผลต่อสังคมไทย 
เพราะปัญหาเรื่องนิพพานยังเป็นปัญหา ซับซ้อนและส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งทางด้านความรู้ ความ
เข้าใจและความเชื่อของชาวพุทธที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงที่ปรากฏในสังคมไทย  ผู้วิจัย
สนใจและต้ังใจศึกษาแนวคิดเก่ียวกับพระนิพพานที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท และใน
ทรรศนะนักวิชาการไทย  โดยมุ่งศึกษาความหมายและไวพจน์ของพระนิพพาน สภาวะและประเภท
และการปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงของนิพพานในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ว่ามีกล่าวไว้อย่างไรบ้าง 
ตลอดถึงอิทธิพลและพัฒนาการทางความเชื่อของสังคมไทยที่มีต่อพระนิพพานว่าเป็นอย่างไร  ทั้งนี้
เพ่ือจะได้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาสืบไป  

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 งานวิจัยเรื่อง “อิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานที่มีผลต่อสังคมไทย” นี้ มีประสงค์ ๓ 
ประการ คือ 

  ๑. เพ่ือศึกษาความหมา ย ประเภทและลักษณะของพระนิพพานที่ป ราก ฏ ใน คัมภี ร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท   

  ๒. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ นั ยยะต่างๆ  และพัฒนา การของพระนิพพาน ตามทรรศนะ
พระพุทธศาสนาเถรวาท  

  ๓. เพ่ือศึกษาอิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานที่มีต่อสังคมไทย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ 

 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
โดยท าการศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับภาษาบาลี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ๒๕๐๐ และ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ คัมภีร์อรรถกถา และปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค เช่น วิสุทธิมรรค วิมุตติมรรค 
อภิธัมมัตถสังคหะ เป็นต้น และต าราวิชาการด้านพระพุทธศาสนาอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังได้มุ่งศึกษา
หนังสือที่ เก่ียวกับในส่วนของนักวิชาการไทย  เช่น หนังสือพุทธธรรม หนังสือนิพพานเป็นอนัตตา 



211วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นต้น โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้  ๑) ศึกษารวบรวม
ข้อมูลหลักฐานจากเอกสารระดับปฐมภูมิ(Primary Source) ได้แก่พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๐๐ และภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ ๒) ศึกษารวบรวมข้อมูลหลักฐานจากเอกสารระดับทุติยภูมิ ( Secondary 
Source) ได้แก่ คัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลีและภาษไทย พจนานุกรมคัมภีร์บาลีและฉบับภาษาไทย 
และต าราวิชาการด้านพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งหนังสือ บทความ เอกสารงานวิจัยอ่ืนที่เก่ียวข้อง ๓) 
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพ่ือให้ ได้ข้อมูล เรียบเรียง สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และตอบปัญหาที่ต้องทราบ  ๔) การสังเคราะห์ข้อมูลและงานเขียนสารนิพนธ์ตาม
หลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์  ๕) เรียบเรียงเนื้อหาของแต่ละบทๆ ให้สอดคล้องกัน  ๖) สรุปผล
การศึกษาโดยเขียนรายงานในรูปแบบพรรณนา (Description)  น าเสนอผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ 
จัดพิมพ์เข้ารูปเล่ม 

 
๔. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง อิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานที่มีผลต่อสังคมไทย ผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสส และต าราทางพระพุทธศาสนาที่
เก่ียวองตลอดถึงงานวิจัยดังกล่าวมาแล้ว มีรายละเอียดตามที่ได้ศึกษามาแล้ว สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  ทัศนะเรื่องพระนิพพานในพระพุทธศาสนาเถรวาท ที่ปรากฏในคัมภีร์พระวินัยปิฎก พบว่า
ค าว่า นิพพาน มีปรากฏโดยประการต่างๆ ดังนี้คือ ธรรมเพ่ือส ารอกราคะ (ราควิราคะ) เพ่ือสร่าง
ความเมา (มทนิมมทนะ) เพ่ือดับความกระหาย  (ปิปาสวินยะ) เพ่ือถอนความอาลัย  (อาลยสมุคฆา
ตะ) เพ่ือตัดวัฏฏะ (วัฏฏูปัจเฉทะ) เพ่ือความสิ้นตัณหา (ตัณหักขยะ) เพ่ือคลายความก าหนัด (วิราคะ) 
เพ่ือดับทุกข์ (นิโรธะ) เพ่ือนิพพาน  (นิพพานะ) ประโยชน์อย่างยิ่ง (ปรมัตถะ) ในกลุ่มพระนิพพาน
และไวพจน์ดังกล่าวท่ีปรากฏในพระวินัยปิฎกมีสองนัยยะคือ เป็นข้อปฏิบัติเพ่ือให้เข้าถึงในการละ
กิเลสตัณหา อีกนัยยะหนึ่ง เป็นข้อห้ามทางพระวินัยบัญญัติในการที่ภิกษุจะพูดอวดอุตตริมนุสสธรรม
ไม่ได้เพราะจะท าให้ขาดจากความพระภิกษุคือปาราชิก ซ่ึงพระพุทธองค์ตรัสเรียกกลุ่มภิกษุที่กล่าว
พระนิพพานและไวพจน์ของพระนิพพานเพ่ือท ามาหาเลี้ยงชีพว่า “เป็นโมฆบุรุษ บ้าง ไม่ใช่สมณะ 
บ้าง ไม่เป็นเชื้อสายศากยบุตร บ้าง เปรียบเหมือนใบไม้เหี่ยวเหลืองหลุดจากขั้วแล้ว ไม่อาจเป็นของ
เขียวสดต่อไปได้  ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่า  เป็นปาราชิก เป็นมหาโจร หาสังวาส
มิได้”  
  ที่ปรากฏคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก นิพพาน แปลได้หลายอย่างกล่าวคือ  นิพพาน คือความ
สิ้นแห่งราคะ (ราคักขยะ) ความสิ้นไปแห่งโทสะ (โสสักขยะ) และโมหะ (โมหักขยะ) พระนิพพานจึง
ชื่อว่าเป็นสภาวธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง  ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควร
น้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน 
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 อายตนะ (นิพพาน) เป็นสภาพที่ มีอยู่ แต่ในอายตนะนั้น ไม่มีปฐวีธาตุ ไม่มีอาโปธาตุ ไม่มี
เตโชธาตุ ไม่มีวาโยธาตุ ไม่มีอากาสานัญจายตนะ ไม่มีวิญญาณัญจายตนะ ไม่มีอากิญจัญญายตนะ 
ไม่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะ ไม่มีโลกนี้ ไม่มีโลกหน้า ไม่มีดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ทั้งสองนั้น 
ภิกษุทั้งหลาย  เราไม่เรียกอายตนะนั้นว่า  มีการมา มีการไป มีการต้ังอยู่   มีการจุติ  มีการอุบัติ 
อายตนะนั้นไม่มีที่ต้ังอาศัย ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีอารมณ์ยึดเหนี่ยว นี้แลคือที่สุดแห่งทุกข์ 
  พระนิพพาน เป็นธรรมชาติเห็นได้ยาก ฐานะที่บุคคลเห็นได้ยาก (สุทสฺสส ) ชื่อว่านิพพาน 
อันไม่มีตัณหา นิพพานนั้นเป็นธรรมที่มีอยู่จริง ไม่เห็นได้ง่าย ตัณหาอันบุคคลแทงตลอดแล้ว กิเลส
เครื่องกังวลก็ไม่มีแก่ผู้รู้อยู่ เห็นอยู่ 
 นิพพาน หมายถึง ธรรม (สภาวะความจริง) ที่ไม่เกิด ไม่ตาย ไม่มีการแตกดับ นิพพาน
ธรรมชาติที่ไม่เกิด (อชาต ) ไม่ปรากฏ (อภูต ) ไม่ถูกเหตุสร้าง (อกต ) ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง (อสงฺขต ) มี
อยู่ ภิกษุทั้งหลาย ถ้าธรรมชาติที่ไม่เกิด ไม่ปรากฏ ไม่ถูกเหตุสร้าง ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง จักไม่มีใน
โลกนี้ ก็จะไม่ปรากฏภาวะสลัดออกจากธรรมชาติที่เกิดแล้ว ที่ปรากฏแล้ว ที่ถูกเหตุสร้างแล้ว ที่ถูก
ปัจจัยปรุงแต่งแล้ว ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะธรรมชาติที่ไม่เกิด ไม่ปรากฏ ไม่ถูกเหตุสร้าง ไม่ถูกปัจจัย
ปรุงแต่ง มีอยู่ ฉะนั้น จึงปรากฏภาวะสลัดออกจากธรรมชาติที่ เกิดแล้ว ที่ปรากฏแล้ว ที่ถูกเหตุสร้าง
แล้ว ที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้ว 
  ผู้บรรลุพระนิพพานแล้วไม่เศร้าโศก มีความสงบเย็น สิ้นภาพชาติ ไม่เกิดอีก “บุคคลผู้ที่
ด ารงชีวิตอยู่โดยไม่เดือดร้อน  ในเวลาจวนจะตายก็ไม่เศร้าโศก ชื่อว่าพบนิพพานแล้ว เป็นปราชญ์ 
แม้จะอยู่ท่ามกลางคนที่เศร้าโศก   ก็ไม่เศร้าโศก ภิกษุผู้ ตัดภวตัณหา ได้เด็ดขาดมีจิตสงบ   มีชาติ
สงสารสิ้นแล้ว เธอย่อมไม่มีภพใหม่” “ผู้ดับกิเลสแล้วย่อมอยู่เป็นสุขทุกเม่ือ ผู้ไม่ติดอยู่ในกาม เป็น
คนเยือกเย็น ไม่มีอุปธิกิเลส ตัดกิเลสเครื่องข้องทุกอย่างแล้ว พึงก าจัดความกระวนกระวายในใจ 
เข้าถึงความสงบ ย่อมอยู่เป็นสุข” 
  นิพพานเม่ือว่าด้วยปริยายแล้ว แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ สอุปานิเสสนิพพาน หมายถึง 
สภาวะของนิพพานที่เป็นไปกับด้วยอุปาทิเหลืออยู่  หรือนิพพานที่ยังเก่ียวข้องกับขันธ์ ๕ ได้แก่ 
สภาวะของพระอริยบุคคลผู้ ได้บรรลุความสิ้นกิเลสแล้ว แต่ยังทรงขันธ์ ๕ หรือยังมีชีวิตอยู่  และอนุ
ปาทิเสสนิพพาน ซ่ึงหมายถึงสภาวะของนิพพานที่ไม่มีอุปาทิเหลืออยู่  หรือนิพพานที่ไม่เก่ียวข้องกับ
ขันธ์ ๕ ได้แก่ สภาวะที่ดับได้ทั้งกิเลสและขันธ์ ๕ โดยสิ้นเชิง 
 ไวพจน์พระนิพพานที่ปรากฏพระสุตตันปิฎก มีปรากฏมากมาย เช่น  อสงฺขต  (ไม่ถูกปรุ ง
แต่งด้วยปัจจัย ๔ คือ กรรม จิต อุตุ อาหาร) ราคกฺขย  (ธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งราคะ) โทสกฺขย  
(ธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งโทสะ) โมหกฺขย  (ธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งโมหะ) วิเวก  (ธรรมอันเป็นที่สงัด
จากกามทั้งหลาย) วิราค  (ธรรมอันปราศจากราคะ) นิโรธ  (ธรรมอันเป็นที่ ดับกิเลสตัณหาเป็นต้น) 
โวสฺสคฺค  (ธรรมอันเป็นที่สลัดออกซ่ึงกิเลส) อนต  (ธรรมอันไม่น้อมไปสู่ ตัณหา) อนาสว  (ธรรมอันหา
อาสวะมิได้)   
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สจฺจ  (ธรรมอันเป็นสัจจะคือนิพพาน (นิโรธสัจ) ของจริงเพียงสิ่งเดียว ไม่มีสิ่งที่สองเทียบ)  ปาร  (ธรรม
ที่เป็นฝั่งแห่งนิพพาน) ฝั่งนอกที่กิเลส และทุกข์ตามไปไม่ถึง) สุทุทฺทส  (นิพพานคือธรรมที่เห็นได้ยาก
ยิ่ง อันผู้ไม่สิ้นอาสวะเห็นได้ยากที่สุด) ธุว  (นิพพาน คือธรรมอันยั่งยืน : ยั่งยืนม่ันคงไม่แปรผัน) สนฺต  
(นิพพานคือธรรมจากกิเลส รูปนามขันธ์ห้า สงบระงับจากการปรุงแต่งเสียดแทงเผาลน) และ อมต  
(นิพพานคือธรรมอันเป็นอมตะ ไม่ตายเพราะไม่มีการเกิด เพราะไม่อยู่ในอ านาจเหตุปัจจัย) เป็นต้น  
 พระนิพพานในทรรศนะพระอภิธรรม เม่ือกล่าวโดยธรรม ๑๑ กองแล้ว พระนิพพานนั้น
พ้นจากกาลทั้ง ๓ จึงไม่เป็นขันธ์ นิพพานเป็ นพหิทธะ นิพพานเป็นสุขุมะ นิพพานเป็นปณีตะ 
นิพพานเป็นทู เร ไกล  พระนิพพานเป็นขันธวิมุตติ คือพ้นจากขันธ์ และนิพพานพ้นจากกาลทั้ง ๓ 
ด้วยจึงได้ชื่อว่าเป็น กาลวิมุตติ เม่ือกล่าวโดยสามัญญลักษณะสภาพของนิพพานมีเพียง ๑ คือ อนัตต
ลักษณะ เพราะนิพพานเป็นสิ่งที่ว่างเปล่า ปราศจากตัวตน บั งคับบัญชาไม่ได้ ไม่มีการเกิดแก่ เจ็บ 
ตาย ใดๆ ทั้งสิ้น แต่นิพพาน ไม่มีอนิจจลักษณะ เพราะนิพพานเป็นสิ่งที่เที่ยง ม่ันคง ยั่งยืน ไม่แปร
ผัน และนิพพาน ไม่มีทุกขลักษณะ เพราะนิพพานเป็นสิ่งที่ทนอยู่ได้ ด้วยว่าไม่มีการเกิด ไม่มีการดับ 
และด้วยเหตุที่นิพพานเป็นสิ่งที่ว่างเปล่า จึงมีสภาพที่ทน อยู่ หรือด ารงคงอยู่ในสภาพที่ว่างเปล่านั้น
ตลอดไป ดังนั้นสภาวะลักษณะของพระนิพพานจึงเป็น “นิจฺจ  สุข  อนตฺตา” ส่วน วิเสสลักษณะของ
นิพพาน มีเพียง ๓ ประการ  ‘สนฺติลกฺขณ ’ มีความสุขสงบจากเพลิงทุกข์ เป็นลักษณะ ‘อจุติรส ’ มี
ความไม่แตกดับ เป็นกิจ (สัมปัตติรส) ‘อนิมิตฺตปจฺจุปฎฺฐาน ’ ไม่มีนิมิตเครื่องหมาย เป็นอาการ
ปรากฏ ‘นิสฺสรณปจฺจุปฏฺฐานา’ หรือมีความออกไปจากภพ เป็นผล  ‘ปทฏฺฐาน  น ลพฺภติ’ ไม่มีเหตุ
ใกล้ให้เกิด (เพราะนิพพานเป็นธรรมที่พ้นจากเหตุ จากปัจจัยทั้งปวง) 
  วิธีปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงนิพพานนั้น ได้แก่การปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือการปฏิบัติ
ตามทางสายกลาย ได้แก่ การปฏิบัติตามหลักอริยมรรคอันมีองค์ประกอบ ๘ ประการ คือสัมมาทิฏฐิ
ความเห็นถูก ต้อง สัมมาสังกัปปะ ความคิดหรือความด า ริถูกต้อง สัมมาวาจา การพูดค า ดี
สัมมากัมมันตะ การกระท าการงานที่ดี สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพโดยสุจริต สัมมาวายามะ การมี
ความเพียรพยายามที่ดี สัมมาสติ การระลึกในทางที่ดี และสัมมาสมาธิ การต้ังจิตไว้ชอบ ซ่ึงเน้นการ
ฝึกจิตที่เรียกว่า การปฏิบัติกรรมฐานสองประการ คือ สมถกรรมฐานอันเป็นทางที่จะน าไปสู่การได้
ฌาน ๔และวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นทางที่จะน าไปสู่การบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลทั้ง ๔ 
(ล าดับที่ ๔ คือ พระอรหันต์ ซ่ึงก็ได้แก่ท่านผู้บรรลุนิพพานนั่นเอง) 
  การประหารกิเลสของโลกุตตรจิต โสดาปัตติมรรคจิต ประหารโลภมูลจิต ที่เป็นทิฏฐิคต
สัมปยุ ต  ๔ ดวง และโมหมูลจิ ตที่ เป็ น วิจิ กิจ ฉา สัมปยุตจิต  ๑ ดวง ได้เป็ น สมุจเฉทปหา น 
สกทาคามิมรรคจิต ประหานกิเลสที่เหลือให้เบาบางลง ได้เป็น ตทนุกรปหาน  อนาคามิมรรคจิต
 ประหานโทสมูลจิต ๒ ดวง คือได้เป็นสมุจเฉทปหาน  อรหัตตมรรคจิตประหานโลภมูลจิต 
๔ ดวง ที่เป็นทิฏฐิวิปปยุต ๔ ดวง และโมมูหจิต ที่เป็นอุทธัจจสัมปยุต ๑ ดวง ได้เป็นสมุจเฉทปหาน 
 การละกิเลสและสังโยชน์ของพระอริยบุคคล พระโสดาบันบุคคล สามารถละสักกายทิฏฐิ  
วิกิจกิจฉา และ สีลัพพตปรามาสได้เด็ดขาดเป็นสมุจเฉทปหาน พระสกทาคามีบุคคล ละสังโยชน์ข้อ
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สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส และบรรเทา โลภ หลงได้ พระอนาคามีบุคคล สักกายทิฏฐิ 
วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส  กามราคะ และปฏิฆะได้เด็ดขาดเป็นสมุจเฉทหาร ส่วนพระอรหันต์บุคคล 
ละสังโยชน์ได้ทั้งหมดเป็นสมุจเฉทปหาน 
  จากการศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลความเชื่อเก่ียวกับเรื่องพระนิพพานที่มีต่อสังคมไทย พบว่า  
  พุทธทาสภิกขุ  กล่าวว่าพระนิพพานไม่ใช่การตายของพระอรหันต์ นิพพานนั้นหมายถึง
ความเย็นเพราะไม่มีกิเลสและไม่ต้องตาย  นิพพานนี้ไม่ได้เก่ียวกับความตาย แต่หมายถึงความเย็น 
ถ้าตายแล้วจะรู้สึกเย็นอย่างไรได้ คนตายรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นได้อย่างไร  มันต้องเป็นของคนที่ยังมี
ความรู้สึกอยู่ คือไม่ตายนั่นเอง นิพพานแปลว่าเย็น เม่ือใดไม่มีร้อนเม่ือนั้นก็เย็น มันเย็นชนิดที่ไม่มี
ร้อน. ไม่ใช่เอาของเย็นๆ มากินเข้าไป เช่นว่าเอาน้ าแข็งมากินเข้าไปแล้วมันก็จะเย็น , มันเย็นอย่างนี้ 
มันอีกความหมายหนึ่ง เย็นในนิพพานนั้น หมายความว่ามันไม่มีความร้อน ไม่ต้องเอาน้ าแข็งมากิน
หรืออะไรท านองนั้น  โดยสรุปท่านพุทธทาสภิกขุ ไว้ความหมายไว้ ๓ ประการ คือ ๑. นิพพาน 
หมายถึงอาการที่ความทุกข์และกิเลสดับลงไป ๒. นิพพาน หมายถึงภาวะที่จิตนั้นไม่ถูกกระท าให้เร่า
ร้อนเจ็บปวดอีกต่อไป และ๓. นิพพาน เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ มีอยู่ตลอดอนันตกาล เป็นที่ดับสิ้น
ของกิเลสและทุกข์ เป็นแดนที่ดับสิ้นของกิเลสและความทุกข์๑๕ 
  พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวไว้ว่า ค าว่านิพพาน มาจาก นิ อุปสรรค (แปลว่า 
ออกไป หมดไป ไม่มี เลิก) + วาน (แปลว่า พัดไปหรือเป็นไปบ้าง เครื่องร้อยรัดบ้าง) ใช้เป็นกิริยา
ของไฟ หรือการดับไฟ  หรือของที่ร้อนเพราะไฟ แปลว่า ดับไฟหรือดับร้อนหมายถึงหายร้อน เย็นลง 
หรือ เย็นสนิท (แต่ไม่ใช่ดับสูญ) แสดงภาวะของจิตใจ หมายถึง ความสดชื่นชุ่มชื่นใจ ดับความร้อนใจ 
หายร้อนรน ไม่มีความกระวนกระวายใจ หรือแปลว่า เป็นเครื่องดับกิเลสคือท าให้ราคะ โทสะ โมหะ 
หมดสิ้นไป๑๖ 
  นิพพาน คือสภาวะที่เป็นอมตะ ได้แก่เป็นสภาวะไม่ตาย กล่าวคือเหนือกาลเวลาเพราะ
สรรพสิ่งทุกอย่างในโลกมีอยู่ชั่วระยะเวลา เป็นสิ่งที่มีการเกิดและการดับ แม้กระทั่งความทุกข์และ
ความสุขที่ เกิดขึ้นแก่ตัวเราเอง ก็เป็นสิ่งที่ไม่ม่ันคงถาวร เป็นสภาวะที่มีการเกิดและดับตลอดเวลา
ดังนั้นจึงไม่ใช่สภาวะที่เป็นอมตะ แต่นิพพานเป็นภาวะอมตะ เป็นสภาวะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างความทุกข์และความสุข แต่เป็นภาวะที่สงบ พ้นจากการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงได้แก่ พ้นกาลเวลา
หรือไม่เนื่องด้วยเวลา จึงจัดได้ว่า เป็นอมตะ พระนิพพาน คือความสิ้นราคะ โทสะ และโมหะ๑๗ 

                                                                 

  ๑๕ พุทธทาสภิกขุ, หลักพระพุทธศาสนา อบรมผู้จะรับแต่งตั้งเป็นตุลาการ ชุดท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๐๐ , 
(พระนคร : ธรรมทานมูลนิธิไชยา, ๒๕๑๑), หน้า ๒๘๗. 
  ๑๖ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๒๖๑. 
  ๑๗ ส .สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๑๔/๓๓๕. 
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หมายความว่า นิพพานเป็นสภาวะที่ อยู่เหนืออ านาจของกิเลส กรรมและวิบากซ่ึงมีราคะ โทสะ 
โมหะ  
 พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤษีลิงค า) กล่าวว่าทางลัดไปสู่พระนิพพานไม่มี การปฏิบัติทุก
อย่าง ทางตรงนั้นแหละสั้นที่สุด คือจับเอาอารมณ์ที่พระโสดาบันประพฤติปฏิบัติไปเลย อันดับแรก
ต้องเคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์จริงๆ อันดับที่สองต้องรักษาศีลทุกข้อให้บริสุทธิ์ อันดับที่
สามต้ังใจเสมอว่าตายแล้วจะไปพระนิพพานคราวนี้การที่เราเคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
รักษาศีลให้บริสุทธ์ิ ต้ังใจว่าตายแล้วจะไปพระนิพพาน ต้องมีสมาธิควบอยู่ถึงจะทรงตัว ดังนั้น เราจะ
ทิ้งอาณาปานสติ คือการนึกถึงลมหายใจเข้าออกไม่ได้ ต้องนึกอยู่เสมอเสร็จแล้วก็ทวนศีลอยู่ทุกวัน 
ค าว่าพระนิพพานคือการนึกถึงพระพุทธเจ้าที่อยู่บนพระนิพพาน เพราะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง๑๘ 
ส่วนส านักวัดพระธรรมกาย เสนอแนวคิดเก่ียวกับ “พระนิพพาน” ว่าพระนิพพานเป็นอัตตา เป็น
สถานที่อยู่เรียกว่าอายตนนิพพานซ่ึงเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย๑๙ 

    จากที่ศึกษาพบว่า กลุ่มแรกมีความเชื่อว่า พระนิพพานมีสถานที่อยู่ เป็นเมืองหนึ่งต่างหาก
จากโลกมนุษย์ เป็นที่อยู่ของโลกทางวิญญาณของผู้ท าความดีขั้นสูงกว่าคนธรรมดาทั่วไป ทรรศนะนี้
เป็นวิถีความเชื่อแบบด้ังเดิมคือการนับถือผี หรือวิญญาณของบรรพบุรุษ กลุ่มที่สองเชื่อว่าพระ
นิพพานคือการดับสนิทของกิเลสและตัณหาทั้งปวง เป็นภาวะจิตของพระอรหันต์ เม่ือบรรลุนิพพาน
แล้วก็หมดสิ้นภพชาติ ไม่มีการเกิดอีก ไม่มีที่อยู่อาศัย ความเชื่อนี้ มีอิทธิพลตามหลักศรัทธาและ
ปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท และกลุ่มที่สามเชื่อว่าพระนิพพานคือเมืองแก้ว เมืองสวรรค์ เมือง
บริสุทธ์ิของพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลาย เป็นเมืองหนึ่งต่างหากจากโลกมนุษย์ เป็นที่อยู่อาศัยและ
สิงสถิตของพระอรหันต์ทั้งหลายเม่ือนิพพานไปแล้ว ความเชื่อเช่นนี้ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิด
พระพุทธศาสนามหายาน  

 
๕. ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาพระนิพพานที่ปรากฏในคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ทั้งในคัมภีร์พระพระ
วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก อภิธรรมปิฎก คัมภีร์อรรกถา คัมภีร์ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสสต่างๆ 

                                                                 
  ๑๘ บทสนทนา, พระราชพรหมยาน กับ พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ, วิธีท าให้ถึงอรหันต์ สั้นท่ีสุด ง่ายท่ีสุด , 
คัดจากหนังสือ ค าสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง, (อุทัยธานี : ณ บ้านอนุสาวรีย์, เดือนมกราคม ๒๕๔๗). 

  ๑๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) , กรณีธรรมกาย, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๗,  (กรุงเทพมหานคร : ธรรม
สารจ ากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑-๑๒. 
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ตลอดถึงหนังสือ และต าราที่เก่ียวข้อง ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงความหมายประเภท ลักษณะ อาการ 
ไวพจน์ การละกิเลสของพระนิพพานของผู้ที่เข้าถึงแล้ว และอิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานที่มี
ผลต่อสังคมไทย  แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาอิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานที่มีผลต่อ
สังคมไทย ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็น ได้แก่ 
 ๑. ควรศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การบรรลุพระนิพพานของพระธุดงค์ในประเทศ
ไทย” 
 ๒. ควรศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานของส านัก
ปฏิบัติธรรม ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”  
 ๓. ควรศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานของส านัก
ปฏิบัติธรรม ในประเทศกัมพูชา”  
 ๔. ควรศึกษา เรื่ อง  “การศึกษา วิเคราะห์อิทธิพลความเชื่ อเรื่ องพร ะนิพพา น ใน
พระพุทธศาสนามหายานที่มีต่อสังคมไทย”  
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิต
ในบริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Developed Life Skills of 
Students in the political differences Base on ASEAN Community 

 
ธงชัย สิงอุดม 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตใน

บริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน” มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษา
บริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน ๒) เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตในบริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองใน
ประชาคมอาเซียน และ ๓) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับการ
พัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตในบริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน การวิจัยครั้ง
นี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานและวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์กลุ่ม และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จากผู้บริหาร คณาจารย์ 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนิสิต ผลการวิจัยพบว่า 

๑. ในบริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิกท้ัง
สิบประเทศมีรูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกัน กล่าวคือ มีทั้งระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
(กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมาร์ และไทย) และแบบประธานาธิบดี (อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (บรูไน) และระบอบคอมมิวนิสต์สังคมนิยม (ลาว และเวียดนาม) ถือเป็นพหุทาง
การเมืองที่มีความแตกต่างหลากหลายในการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคนี ้ 

๒. ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตในบริบทความ
แตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียนตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตในลักกษณะที่มีความเชื่อมโยงกันทั้ง ๔ ด้าน คือ 
ด้านทักษะการคิดหรือทักษะทางปัญญา ด้านทักษะทางจิตใจ ด้านทักษะทางการกระท า และด้าน
ทักษะทางสังคม โดยมีการพัฒนาในรายละเอียดเชิงลึกทั้งในกลุ่มวิชาแกนพระพุทธศาสนา วิชา
พื้นฐาน วิชาเอก วิชาเลือก และอื่นๆ อีก  ๑๕ มิติที่มีการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สถานที่ท างานอื่น สถานประกอบการอื่น ชุมชนอื่น สังคมอื่น ในบริบท
ความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน  
                                                            

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 
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๓. ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิต
ในบริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน จากการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษามีเพียง ๑ องค์ประกอบ คือ การผลิตบัณฑิต ที่จะต้องมีการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตใน
บริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียนให้นิสิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะการมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น 
ค าส าคัญ  : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , การพัฒนาทักษะชีวิต, ความแตกต่าง
ทางการเมืองการปกครอง, ประชาคมอาเซียน 

 

Abstract 
The objectives of Mahachulalongkornrajavidyalaya University developed 

life skills of students to the ASEAN community was to 1) study the framework for 
quality of students in accordance with the learning framework, 2) analyze the 
teaching and learning process of Nakhon Sawan Campus and Service Learning Units 
to improve the living skills of students in the ASEAN Community and 3) study the 
barriers in the teaching process and the development of life skills of students to the 
ASEAN community. The methodology was the qualitative research by documentary 
research, in-depth and group interview from key informants and focus group 
discussions from administrators, faculty, staff, and students. Findings were as follow:  

1. The political differences base in the ASEAN community. The ten 
member countries have different political and administrative styles. They are both 
democratic, parliamentary (Cambodia, Malaysia, Singapore, Myanmar and Thailand). 
The monarchy (Brunei) and the communist-socialist regime (Laos and Vietnam) it is a 
politically diverse country in which to live together in this region. 

2. The development of teaching and learning within 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University of five learning standards areas: moral, 
ethics, knowledge, intellectual skills, interpersonal relationships and responsibilities 
and numerical analysis, communication and information technology, there is the 
development of life skills in interrelated life in four aspects: intellectual or 
intellectual skills, mental skills, functional skills and social skills. It has developed in 
depth detail in the core subjects of Buddhism, fundamental subjects, electives, and 
other 15 dimensions that have evolved simultaneously to promote living skills in 
coexistence with others workplace establishments, communities, societies or other 
countries in the ASEAN Community. 
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3. Problems in the teaching process and the development of life skills of 
students in the political differences base on the ASEAN community. There is only 
one component of the quality assessment for educational management. The 
student's life skills must be developed in a context of political, administrative, and 
community differences, in particular, the promotion and support of a variety of 
teaching and learning. 
Key Word: Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Developed Life Skills,  
              The political differences Base, ASEAN Community 
 
๑. บทน า 

ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศประกอบไปด้วยประชาชนจากหลากหลายเชื้อ
ชาติและชาติพันธุ์ และด้วยระบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศนั้น ส่งผลต่อโครงสร้างและรูปแบบของพรรคการเมือง ระบบพรรคการเมือง ระบบ
การเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน อย่างไรก็ดีความแตกต่างดังกล่าวไม่ได้
เป็นอุปสรรคส าคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศในการรวมกลุ่มกันในระดับภูมิภาค 
ทั้งนี้เพราะประเทศสมาชิกยังคงรวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่นและการรวมตัวดังกล่าวยังเพิ่มอ านาจ
ต่อรองทั้งทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจให้กับภูมิภาคได้อย่างมีศักยภาพในระดับหน่ึง 

สืบเนื่องวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ได้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจก็คือประเด็นเรื่องการ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเมื่อมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างเป็นทางการแล้วแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะจากเมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา หรืออื่นๆ ก็จะ
หลั่งไหลเข้ามาท างานในประเทศไทยและส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตร่วมกับคนไทยมากขึ้น ซึ่ง
อาจจะส่งผลหรือก่อให้เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกัน ด้วยความที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา 
วัฒนธรรม หรือค่านิยมอื่นๆ ฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานหรือบริบทที่มีความแตกต่าง
และหลากหลายทางการเมืองการปกครองจึงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะเดียวกันด้วย
ความที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการบ่มเพาะทางความคิด
คุณธรรม จริยรรม และส่งเสริมที่จะก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ จึงถือเป็นโจทย์ส าคัญและ  
ท้าทายที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตในดูแลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
จะเกิดขึ้นในห้วงอนาคตต่อไป 

ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยสงฆ์ในสังกัดนั้น ปัจจุบันได้มุ่งมั่นพัฒนาท่ีจะก้าวไปสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อให้ครอบคลุมตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้ง ๕ ด้าน คือ ๑) มุ่งเน้นที่จะ
สร้างบัณฑิต ๒) มุ่งที่จะส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย ๓) มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการ ๔) มุ่ง
ท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ๕) มีหลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ
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บาล ขณะเดียวกันก็ได้มีการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้พัฒนาวิธีคิดและวิธี
ปฏิบัติที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่น สังคมอื่น ในอีก 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู 
3) ด้านทักษะทางปญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ค าถามจึงมีอยู่ว่าจากความมุ่งมั่นพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างเข้มข้นตามที่ได้ด าเนินการมาแล้ว ในอนาคตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยจะมีทิศทางหรือแนวทางในการพัฒนานิสิตให้มีทักษะชีวิตที่ถึงพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การอยู่
ร่วมกันในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร และจะมีการริเริ่มเติมเต็มในเรื่องใดเพื่อที่จะ
ท าให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันท่ีจะพัฒนาและผลิต
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมซึ่งทักษะชีวิตก่อนที่จะออกไปรับใช้ชุมชน
และสังคมในภูมิภาคและอยู่ร่วมกันพลเมืองประเทศอาเซียนที่มีบริบทแห่งความแตกต่างทางการ
เมืองการปกครองในโอกาสต่อไปอย่างไร จึงเป็นค าถามที่ควรต้องหาค าตอบเป็นอย่างยิ่ง 

 

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
๑. เพื่อศึกษาบริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน  
๒. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตใน

บริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน  
๓. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาทักษะชีวิต

ของนิสิตในบริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิต

ในบริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขต
เนื้อหาโดยสังเคราะห์จากการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อการพัฒนาคุณภาพนิสิตให้มีทักษะชีวิต
ที่พร้อมสมบูรณ์ในการอยู่ร่วมกับสังคมภายใต้บริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองใน
ประชาคมอาเซียน โดยมีตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 1) มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรมด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) 
การพัฒนาทักษะชีวิต ๔ ด้าน คือ ทักษะทางความคิดหรือทางปัญญา ทักษะทางจิตใจหรือทาง
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางกายหรือการประพฤติปฏิบัติ และทักษะทางสังคมหรือการปรับตัว 
โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากคณะผู้บริหาร
 ผู้แทนคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่ ตัวแทนนิสิต และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อย่าง
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ละ ๕ รูป/คน ในพื้นที่วิจัยหลัก คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
และวิทยาลัยสงฆ์ในสังกัด และในรอบปีงบประมาณ ๒๕60 (๑ ตุลาคม ๒๕๕9 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕
60) 

 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 

ศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพนิสิตให้มีทักษะชีวิตที่พร้อมสมบูรณ์ในการอยู่ร่วมกับสังคมภายใต้บริบทความแตกต่าง
ทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียนผ่านระเบียบวิธีการวิจัยวิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม 
(Qualitative Research) ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานและวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
(Documentary Research) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In-depth Interview) 
สัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จาก
ผู้แทนคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนิสิตเพื่อรวบรวมรายละเอียดให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
โดยใช้เครื่องมือทั้งหมด ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview 
Form) ๒) แบบการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview Form) และ ๓) แบบการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion Form) โดยมีวิธีการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ
ต่อไปนี ้

๑. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ 
เอกสารหนังสือต าราที่เป็นแนวคิด ทฤษฎ ีรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการการจัดการศึกษา 

๒ . การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) เกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู ้ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

๓. สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีจากผู้แทนคณาจารย์พนักงาน
เจ้าหน้าที่และนิสิตได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงแนวทางในการพัฒนาทักษะชีวิต ๔ ด้าน ได้แก่ ทักษะทาง
ความคิดหรือทางปัญญา ทักษะทางจิตใจหรือทางคุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางกายหรือการ
ประพฤติปฏิบัต ิและทักษะทางสังคมหรือการปรับตัว 

ในขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูล ๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นแนวคิดทฤษฎีที่ได้จาก
การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และประมวลผล
จากกรณีศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองใน
ประชาคมอาเซียนและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒) วิเคราะห์
และสังเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อเป็นข้อเสนอในแนวทางการ
พัฒนานิสิตสู่สังคมภายใต้บริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน และ  
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๓) สังเคราะห์ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือเป็นรูปแบบการ
พัฒนานิสิตสู่สังคมภายใตบ้ริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน 

 
๕. สรุปผลการวิจัย 

1. บริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน 
ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศประกอบไปด้วยประชาชนจากหลากหลายเชื้อ

ชาติและชาติพันธุ์ และด้วยระบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศนั้น ส่งผลต่อโครงสร้างและรูปแบบของพรรคการเมือง ระบบพรรคการเมือง ระบบ
การเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน อย่างไรก็ดีความแตกต่างดังกล่าวไม่ได้
เป็นอุปสรรคส าคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศในการรวมกลุ่มกันในระดับภูมิภาค 
ทั้งนี้เพราะประเทศสมาชิกยังคงรวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่นและการรวมตัวดังกล่าวยังเพิ่มอ านาจ
ต่อรองทั้งทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจให้กับภูมิภาคได้อย่างมีศักยภาพในระดับหน่ึง 

ขณะเดียวกันประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศยังมีรูปแบบการพัฒนาการเมือง
การปกครองที่แตกต่างกัน และเป็นที่น่าสนใจว่าแม้แต่ละประเทศจะมีรูปแบบการเมืองการปกครอง
ท่ีแตกต่างกัน แต่หากยังสามารถรวมกลุ่มกันในระดับภูมิภาคที่มีการพัฒนามาเป็นระยะเวลา
ยาวนานได้เป็นอย่างดี ซึ่งแตกต่างจากการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก ซึ่งประเทศ
สมาชิกส่วนใหญ่ต้องมีระบบการเมืองการปกครองเหมือนกัน เช่น  สหภาพยุโรป เป็นต้น ทั้งนี้
รูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนแบ่งได้ 3 รูปแบบส าคัญ คือ รูปแบบการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย รูปแบบอ านาจนิยม และรูปแบบคอมมิวนิสต์ ซึ่งรูปแบบการเมือง
การปกครองที่แตกต่างกันดังกล่าวน ามาซ่ึงองค์ประกอบอื่นๆ ทางการเมืองที่แตกต่างกันด้วย คือ
รูปแบบพรรคการเมืองระบบพรรคการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองในภาคประชาชน และ
บทบาท รวมท้ังบทบาทและหน้าที่ขององค์กรจัดการเลือกตั้ง รูปแบบการเมืองการปกครองของ
ประเทศอาเซียน 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตสู่ประชาคม
อาเซียน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยสงฆ์ใน
สังกัด มุ่งจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการน าความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีพันธกิจที่ส าคัญ ๕ 
ด้าน คือ 

๑. มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มี
ความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทุกแห่งทั่วโลก  
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๒. มุ่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสมดุลและสันติสุข รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้น าไปสู่ความเป็นสากล  

๓. มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาพระพุทธศาสนา 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน มีความมุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่าง
พุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ  

๔. มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก
ด้านพระพุทธศาสนา โดยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยให้เป็นรากฐานของการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ เพื่อน าไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคม
โลกอย่างมีเอกลักษณ์ รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล 
องค์กรและสังคม  

๕. มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงกฎระเบียบ การบริหาร และพัฒนา
บุคลากร ให้เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล  

ในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนนั้น มีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ 
ด้าน ดังนี ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมมีการพัฒนาให้ผู เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให
สามารถด าเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่นและเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม เป็นผู้ที่คิด
ดี ท าดีและรับผิดชอบการกระท าของตนเอง 

2. ด้านความรู ความเข้าใจ มีการพัฒนาการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบพัฒนา
ความสามารถในการท าความเข้าใจ การนึกคิด และการน าเสนอข้อมูลหลักการ ทฤษฎี ตลอดจน
กระบวนการต่างๆ ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาให้นิสิตสามารถเรียนรู้และเข้าใจต่อสิ่ง
ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 

3. ด้านทักษะทางปญญาพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีการคิดอยางเปนระบบ มี
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งมั่นพัฒนาให้นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะหเพ่ือการปองกันและ 
แกไขปญหาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์วิกฤต เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการปฏิบัติ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินได้ด้วยตนเอง 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบโดยการพัฒนา
ความสามารถในการท างานกลุ่ม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบการท างานและสามารถพัฒนาตนเอง และจะต้องมีส่วน
ช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม นิสิต
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หรือบัณฑิตก็สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ส าหรับทักษะในการแก้ปัญหา
นั้นนิสิตจะได้รับการพัฒนาให้มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเอง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิต
หรือบัณฑิตจะต้องสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ 
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกันได ้

ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ๕ ด้านข้างต้นได้ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตท่ีเป็นเหตุเป็นผลและมีความเชื่อมโยงกันใน ๔ คือ ๑) ด้านทักษะการคิด
หรือทักษะทางปัญญา ๒) ด้านทักษะทางจิตใจ ๓) ด้านทักษะทางการกระท า และ ๔) ด้านทักษะ
ทางสังคม โดยมี ๑๕ มิติในเชิงรายละเอียดที่มีการพัฒนาไปพร้อมๆ กับการจัดการเรียนการสอน 
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สถานที่ท างานอื่น สถานประกอบการอื่น ชุมชนอื่น สังคมอื่น หรือ
ประเทศชาติอ่ืนในประชาคมอาเซียน ดังนี ้

๑. เป็นผู้ที่มีทักษะทางการคิดวิเคราะห์ เป็นสามารถที่จะจ าแนกแยกแยะองคประกอบ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น เพื่อคนหาสาเหตุที่แท
จริงของสิ่งที่เกิดข้ึน ถือเป็นความสามารถในการจ าแนกแยกแยะองคประกอบของเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์และหาความสัมพันธเชิงเหตุผล เพื่อคนหาสภาพความเปนจริง มีความสามารถในการ
แยกแยะขอมูลขาวสาร โดยผานการกลั่นกรองและประเมินถึงคุณและโทษเพื่อใชประกอบการ
พิจารณาในปญหาและสถานการณตางๆ รอบตัวไดอยางสมเหตุสมผล  

๒. การพัฒนาวิธีการคิดสรางสรรค์เปนความสามารถในการคิดที่จะเปนสวนชวยในการ
ตัดสินใจและแก ไขปญหา รวมถึงมีส วนสนับสนุนในการตัดสินใจและแก ไขปญหา โดยการ 
คนหาทางเลือกตางๆ ตามความคิดสรางสรรคหรือประสบการณที่ผานมา เพื่อน าใชในการปรับตัวให
เขากับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันไดอยางเหมาะสม ถือเปนความสามารถของ
บุคคลที่มีอยูในตัวบุคคลเปนลักษณะความคิดอยางหลากหลาย แปลกใหม ไมลอกเลียนแบบ และมี
ลักษณะที่เปนตัวของตัวเอง จนเปนความคิดที่ก่อใหเกิดคุณคาตอตนเองและสวนรวมและเปนความ
สามารถที่มีอยูในตัวบุคคล  

๓. การพัฒนาวิธีการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ขอมูลตางๆ แล้วประเมินปญหาหรือสถานการณที่อยูรอบตัวเราที่มีผลตอการด าเนินชีวิต ถือเปนวิธี
คิดอยางมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ กอนตัดสินใจวาจะเชื่ออะไรหรือไมเชื่ออะไร หรือกอนจะ
ตัดสินใจวาจะท าหรือไมท าอะไร และเปนการคิดอยางมีเหตุมีผลกอนตัดสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยาง
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ถูกตองและเหมาะสมที่สุด เป็นความสามารถในการคิด การประเมิน ความเชื่อถือไดของขอมูลไดอย
างมีประสิทธิภาพและสามารถน ามาใชในการตัดสินใจในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม  

๔. ทักษะการตระหนักรูในตนเอง เป็นความสามารถในการคนหา รูจัก และเขาใจ
ตนเอง เชน รูขอดีขอเสียของตนเอง รูความตองการ และสิ่งท่ีไมตองการของตนเอง ซึ่งจะชวยใหรู
ตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณตางๆ และเตรียมความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ 
สังคม มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอตนเอง รูจุดดีจุดดอยและความสามารถพิเศษของ
ตนเอง รวมถึงการมีสติและรูตัวอยูเสมอวาก าลังท าอะไรอยู ตลอดจนสามารถเขาใจและยอมรับ
ความแตกตางระหวางตนเองและผูอื่น  

๕. ทักษะการเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่น เป็นความสามารถในการรูและเขาใจความรูสึก 
ความตองการของบุคคลอื่นในสถานการณตางๆ ความเห็นใจผูอื่นเปนความสามารถในการเขา
ใจความรูสึกและความเห็นใจบุคคลที่แตกตางจากเราถึงแมวาจะไมคุนเคย ซึ่งจะชวยใหเราเขาใจ
และยอมรับความแตกตางของบุคคลอื่น ท าใหเกิดความสัมพันธอันดีทางสังคม  

๖. ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด เปนความสามารถในการรูจักเขาใจ 
และแสดงอารมณของตนเองอยางเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่เปนไปตามวัย เปนความ
สามารถในการควบคุมและจัดการกับอารมณตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม มีวิธีการหรือเทคนิค
ในการผอนคลายอารมณความเครียด ตลอดจนสามารถสรางกิจกรรมใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการ
ด าเนินชีวิต เปนการรูจักและเขาใจอารมณของตนเองและผูอื่นวามีอิทธิพลตอพฤติกรรมซึ่งจะท าให
สามารถตอบสนองและแสดงออกไดอยางเหมาะสม  

๗. ทักษะความภูมิใจในตนเอง ถือเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองท่ีผ่านการประเมินตนเอง
ทั้งทางบวกและทางลบ เปนระดับของการเอาใจใสที่บุคคลพึงมีตอตนเองในฐานะบุคคล เปนทัศนคติ
ที่สะทอนเกี่ยวกับตนเองที่เปนผลจากการมองและประเมินตนเอง เปนความรูสึกเกี่ยวกับตนเองใน
เรื่องการยอมรับตนเอง เห็นคุณค าตนเอง และตัดสินเกี่ยวกับตนเอง ได รู ถึงความสามารถ 
ความส าเร็จ และคุณคาของตนเอง  

๘. ทักษะการตัดสินใจ เป็นความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ในชีวิต
ไดอยางมีระบบ โดยประเมินทางเลือกและผลที่ไดจากการตัดสินใจเลือกทางที่ถูกตองเหมาะสมก็จะ
มีผลตอการมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ เปนสิ่งที่น าไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ใน
ชีวิต เปนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลเพื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมไดอยางถูกตอง โดยใช
กระบวนการการประเมินทางเลือกเปนไปตามล าดับขั้นตอนและคาดคะเนผลจากการปฏิบัติ เปน 
กระบวนการแสวงหาทางเลือกเพื่อการ ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสม และเป็น
ความสามารถในกระบวนการคิดและการแกปญหาอยางมีเหตุผล  

๙. ทักษะการแกปญหา เป็นความสามารถในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมี
ระบบ ไมเกิดความตรึงเครียดทางกายและจิตใจ จนอาจลุกลามเปนปญหาใหญโตเกินแกไข เปนค
วามสามารถในการหาค าตอบหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อคลี่คลายขอสงสัย ค าถาม สิ่งที่ท าใหคับของใจ 
สิ่งที่ไมรู สิ่งที่เขาใจยากของเด็กใหบรรลุจุดมุงหมายอยางเหมาะสม โดยประเมินจากการระบุปญหา 
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การวางแผนแกปญหา และการกระท าเพื่อคลี่คลายปญหา เปนความสามารถในการจัดการกับปญหา
ที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางมีระบบ ไมเกิดความเครียดทางกายและจิตใจ จนอาจลุกลามเปนปญหาใหญ
โตเกินแกไข  

๑๐. ทักษะการแสดงออกอยางเหมาะสม เป็นความสามารถของการแสดงพฤติกรรมท่ี
ปกปองในสิทธิของตนเองและไมลวงล้ าในสิทธิของบุคคลอื่น ทั้งการแสดงความคิดเห็น ความรูสึก
และความตองการของตนเองตอบุคคลอื่น การแสดงความไมเห็นต้องเป็นไปดวยอยางสุภาพ เป็น
พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการกลาแสดงสิทธิ ความคิดเห็น ความเชื่อ ความรูสึก หรือความตองการ
ของตนเองใหผูอื่นรับรู และกลาที่จะปฏิเสธดวยวิธีการท่ีตรงไปตรงมาและเหมาะสม โดยไมรบกวน
สิทธิของผูอื่น   

๑๑. ทักษะการปฏิเสธและเจรจาตอรอง เป็นความสามารถในการปฏิเสธในสิ่งที่ 
กอใหเกิดผลเสียแกตนเองและผูอื่น และการรูจักประนีประนอมในสถานการณที่จะกอใหเกิดความ
ขัดแยงระหวางบุคคล การโนมนาวใหผูอื่นเห็นสอดคลองกับความคิดของตน และเสนอทางเลือกที่
ท าใหเกิดความพึงพอใจทั้งแกตนเองและผูอื่นไดอยางเหมาะสมและไมเสียสัมพันธภาพ ช  

๑๒. ทักษะการสื่อสาร เป็นความสามารถในการใชค าพูดและทาทางเพ่ือแสดงออกถึง
ความรูสึกนึกคิดของตนเองไดอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม และสถานการณตางๆ ไมวาจะเปนการ
แสดงความคิดเห็น การแสดงความตองการ การแสดงความชื่นชม การขอรอง การเจรจาตอรอง การ
ตักเตือน การชวยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ เปนความสามารถในการรับสารและสงสารทั้งที่เปนภาษา
พูดและภาษาทาทางไดอยางเหมาะสม  เป็นความสามารถในการสื่อสารพูดคุยที่ดีดวยทาทางที่สอด
คลอง เหมาะสมและรูจักรับฟงบุคคลอื่นอยางตั้งใจ มีการใหขอมูลยอนกลับบุคคลอื่นอยางสราง
สรรคและการรูจักรับฟงขอมูลยอนกลับจากบุคคลอื่น   

๑๓. ทักษะการสรางสัมพันธภาพ เปนความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีระหว
างกันและกันและสามารถรักษาสัมพันธภาพไวไดยืนยาว ซึ่งจะชวยใหบุคคลมีความสัมพันธซึ่งกัน
และกัน และสามารถที่จะรักษาและด ารงไวซึ่งความสัมพันธอันดีซึ่งเปนสิ่งส าคัญตอการอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางปกติสุข  

๑๔. ทักษะดานความรับผิดชอบตอสังคม เปนความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของ
สังคมและมีสวนรับผิดชอบในความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม สามารถท าประโยชนตอสวนรวม
ไดโดยรูวิธีและปฏิบัติตัวเพื่อรักษาไวซึ่งสาธารณสมบัติ ชวยเหลือสอดสองบุคคลซึ่งเปนภัยตอสังคม 
เห็นคุณคาของการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใหด ารงอยูและเคารพในกฎระเบียบ ขอบังคับ
ของสังคม ตลอดตนมีความตั้งใจอยางมุงมั่นที่จะแสดงพฤติกรรมอันพึงปรารถนาของสังคม  

๑๕. ทักษะการใหความรวมมือ เป็นความสามารถในการเคารพใน ความคิดเห็นของ
บุคคลอื่น การประเมินในความสามารถของตนเองท่ีใชเปนประโยชนตอกลุม การใหการสนับสนุน
และการใหความไววางใจสมาชิกกลุมตลอดจนการยอมรับในความแตกต่างระหวางบุคคลเมื่อ
ท างานร วมกัน  ถือเป็นความสามารถในการเคารพในความคิดเห็นของบุคคลอื่น โดยใช
ความสามารถของตนเองใหเปนประโยชนตอกลมุ 
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3. ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาทักษะชีวิตของ
นิสิตสู่ประชาคมอาเซียน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ การประเมินคุณภาพภายใน ๕ องค์ประกอบของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยสงฆ์ในสังกัดในภาพรวม เท่ากับ 4.80 
อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้อีก ซึ่งผลการด าเนินงานโดยเฉลี่ยทั้ง ๕ 
องค์ประกอบคุณภาพ จากการตรวจสอบจะพบว่าองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับ “ดี
มาก” มีอยู่จ านวน 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2, ๓, ๔ และ ๕ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นและเป็นอัต
ลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยสงฆ์
ในสังกัดในขณะที่องค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดี” ที่จะต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนั้น
ก็มีอยู่ 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ซึ่งเป็นเรื่องจ าเป็นและเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยสงฆ์ในสังกัดจะต้องเร่งพัฒนา คือ การผลิต
บัณฑิตซึ่งจะต้องมีการพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะการมุ่งส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นต้น นอกจากนั้นในพิจารณาจากปัจจัยทั้ง ๓ ด้าน พบว่า 
(๑) ด้านปัจจัยน าเข้า มีคะแนนเฉลี่ย  4.41  อยู่ในเกณฑ์ “ดี” (๒) ด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” และด้านผลลัพธ์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.11 อยู่ในเกณฑ์ “ดี” 

ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยสงฆ์ในสังกัด
ได้มีนโนยายในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียน
แต่ละรูป/คนมีความแตกต่างกันทั้งด้านความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และทักษะพื้นฐานที่จะ
ใช้ในการเรียนรู้ ทั้ง ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับสติปัญญา ความสามารถทาง
สมองและการแสดงผลการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แต่จะต้องได้รับการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ 
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจ  ด้วยวิธีการ 
กระบวนการ และใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน โดยมีการจัดบรรยากาศในการเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

  
๖. ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยเร่ือง “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการพัฒนาทักษะชีวิต
ของนิสิตในบริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน” ผู้วิจัยขอเสนอแนะไว้ดังนี ้

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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๑. มหาวิทยาลัยควรมีแผนงานเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในระดับ
หลักสูตร ว่าจะมีการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะชีวิตที่ได้จากหลักสูตรที่จะเป็นกลยุทธ์เชิงรุกและ  
เชิงรับอย่างไรในการที่เป็นส่วนหน่ึงในประชาคมอาเชียน  
 ๒. มหาวิทยาลัยควรปลุกและปลูกจิตส านึกคณาจารย์และนิสิตในหลักสูตรมีการพัฒนา
ตน พัฒนาคน พัฒนางานให้เป็นทุนมนุษย์ทีมีความพร้อมในเร่ืองความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ชีวิต รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 
 ๓. มหาวิทยาลัยควรเน้นในการปลูกจิตส านึกเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมเข้ามามีบทบาท
ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตของหลักสูตรให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความ
ถึงพร้อมทั้งทักษะทางการคิด ทักษะทางจิตใจ ทักษะทางการกระท า และทักษะทางสังคมที่พึง
ประสงค ์
 ๔. มหาวิทยาลัยควรก าชับให้ทุกหลักสูตรให้ความส าคัญกับการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ทุนมนุษย์เพิ่มขึ้น เพื่อสามารถน าไปพัฒนานิสิตหรือบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่สมบูรณ์
และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ชุมชน สังคม หรือในประชาคมอาเซียน 

 ๕. มหาวิทยาลัยควรปรับเปลี่ยนบทบาทจากการขับเคลื่อนเชิงรับไปสู่การขับเคลื่อน 
เชิงรุก ด้วยการออกแนะแนว ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ 
ทั้งในประเทศและในประชาคมอาเซียนเข้ามาสู่ระบบการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพ่ือที่จะได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในสภาพความเป็นจริงและวิถีแห่งชีวิตประจ าวัน  

 

๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑. มีการจัดท าแผนงานในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว รวมถึงแผนความเสี่ยงในการ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัยสงฆ์ และระดับวิทยาเขต  
 ๒. สนับสนุน ส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม หรือออกเดินทางเพื่อไป
ศึกษาดูงานในประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในประชาคมอาเซียน 
 ๓. พัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาที่มุ่งเน้นการปลูกจิตส านึกเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมมา
ใช้ในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความถึงพร้อมทั้ง
ทักษะทางการคิด ทักษะทางจิตใจ ทักษะทางการกระท า และทักษะทางสังคมที่พึงประสงค ์
 ๔. สนับสนุน ส่งเสริม และให้ความส าคัญในการด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ชุมชน สังคม หรือในประชาคมอาเซียน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาการเรียนการสอน 

 ๕. ออกหน่วยแนะแนวเคลื่อนที่เพื่อดึงเยาวชนและผู้ท่ีสนใจท่ีมีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์ ทั้งในประเทศและในประชาคมอาเซียนเข้ามาสู่ระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่จะเกิดขึ้นในห้องเรียนและในสภาพความเป็นจริงแห่งวิถี
ชีวิตประจ าวัน  
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๖.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลท้ังหมด ท าให้ผู้วิจัยพบว่า มีประเด็น

มากมายท่ีเกี่ยวโยงในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตสู่
ประชาคมอาเซียน และยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ยังไม่ได้มีการศึกษาหาค าตอบอย่างละเอียดรอบด้าน 
ดังนั้น หากนักวิจัยท่านใดมีความสนใจในประเด็นการจัดการศึกษากับประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอมุมมองในประเด็น ดังต่อไปน้ี 

๑. ควรท าการศึกษาวิจัยโดยการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีจ าเป็นมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตและบัณฑิต 

๒. ควรท าการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ในเรื่องทักษะชีวิตจากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและการ
คาดหวังของสถานประกอบการเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 

๓. ควรท าการวิจัยในเรื่องการพัฒนาทักษะทางความคิดเชิงระบบกับการจัดการเรียน
การสอนที่มีวิชาแกนเป็นแนวพระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างคุณค่าและทักษะชีวิตด้านจิตใจและ
การกระท าของนิสิตหรือบัณฑิต 

๔. ควรมีการศึกษาเรื่องความขัดแย้งทางความเชื่อและวัฒนธรรมกับการเสริมสร้าง
ความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียน เพื่อรองรับการเปิดตลาดทางวิชาการที่จะมีเยาวชนและผู้
ท่ีสนใจท่ีมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ทั้งในประเทศและในประชาคมอาเซียนเข้ามาสู่ระบบการ
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 ๑. พระนิสิตผู้มาตรวจร่างกายมีจ านวน ๒๐๐ รูป คิดเป็น ๑๐๐ % โดยพระนิสิตมีอายุ
เฉลี่ย ๔๐ ปี เป็นผู้ที่ไม่มีโรคประจ าตัว เป็นผู้ที่ไม่มีโรคประจ าตัวร้อยละ ๗๔.๑๔ และมีโรคประจ าตัว
ร้อยละ ๒๕.๘๖ โดยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๗ รองลงมาเป็นโรคไขมัน
ในเลือดสูงและเบาหวาน โดยมีจ านวนผู้ที่เป็นโรคเท่ากันคิดเป็นร้อยละ ๓.๔๕ 
 
         ๒. ปัจจัยและกระบวนการการจัดการความรู้ของการพัฒนาสุขภา วะและการเรียนรู้
เก่ียวกับหลักการโภชนาการในการพัฒนาสุขภาวะ ศึกษาพฤติกรรมการอยู่ การกิน พบว่าจะต้องมี
การจัดกิจกรรมการตรวจร่างกายทุกปี โดยเฉพาะควรตรวจปอด สารเสพติด และพระนิสิตค่อนข้าง
อ้วน พระควรพิจารณาอาหารก่อนรับประทาน โดยมีการจัดให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องระบบธรรมชาติ
ของร่างกายนาฬิกาชีวิตกับร่างกายมนุษย์ 
 ๓. การก าหนดตัวชี้วัด ต้ังตัวชี้วัดให้สื่อถึงผลส าเร็จของงานที่คาดหวังโดยอาจพิจารณา
จากปริมาณ เช่น จ านวนพระนิสิตที่ มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสูง ,  คุณภาพ เช่น ร้อยละของพระ
นิสิตที่มีสุขภาพได้มาตรฐาน  เป็นต้น  โดยที่ตัวชี้วัดจะต้องสามารถวัดประเมินเป็นตัวเลขได้จริงและ
เก็บข้อมูลได้อย่างสะดวกในสภาพการท างานจริงเช่นมีการเก็บข้อมูลไว้ที่กองกิจการนิสิต เพ่ือที่จะ
ติดตามผลกา รตรวจสุขภา พได้อย่ างมีความต่อเนื่อง  เกิดการดูแลสุขภาวะที่ ต่ อเนื่อ งและมี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ  
ค าส าคัญ : ตัวชี้วัด,สุขภาวะ,นิสิต 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research are 1) Study of the environment and learning 
about nutrition related and Mahachulalongkornrajavidyalaya monk students at the 
college. 2) To study the behavior and working environment, and learning the Buddhist 
way of Mahayana, Honorary honor of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, by 
deeply interviewing 1 2  head / person nutritionists, academics and students, and 
content analysis.  
 The research findings were as follows: 
There are 200  students, which calculated 100% and the average age of the students 
is 40  years. There are 7 4 .1 4% had no physical disease, and 2 5 .8 6 % had, while high 
blood pressure presents the most, 5 .1 7 , following by hyperlipidemia and diabetes. 
The number of people with equivalent disease is 3.45 percent. 
 Factors and processes of knowledge management of health development 
and learning about nutritional principles in health development lead to study of 
eating habits. The study found that physical activity should be monitored every year, 
particularly, lungs and narcotic addicts. Moreover, monk students are quite obese., so 
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they should consider food before eating by providing knowledge about the natural 
system of the body.  
 Determination of indicators. Setting indicators convey the expected 
outcome of the task. By quantity, for example, the number of students who are at 
high risk for disease. By quality, such as the percentage of students who are healthy, 
standardized, etc. The indicators must be able to measure and evaluate the data in 
term of convenient manner in actual work, such as information is kept at the Student 
Affairs Division. In order to keep up with the results of health checks, continuous care 
and effective, by considering in accordance with the National Monks' Health Statute. 
Keyword : Key Informant, Health, Student  
 
๑. ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา ถือเป็นภารกิจที่
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการ
สนับสนุนจากส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา การสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ 
ตลอดจนการพัฒนาฐานข้อมูลและกระบวนการสื่อสารสาธารณะ ซ่ึงการด าเนินงานที่ผ่านมาได้
พัฒนาไปสู่การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการ
สร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมสนองกิจการคณะสงฆ์เพ่ือการ
พัฒนาสังคมและองค์กรสุขภาวะให้เกิดในคณะสงฆ์ได้อย่างต่อเนื่อง 
 การด าเนินงานโคร งการวิจัยตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสุขภาวะของนิสิ ต  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้เครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนา ที่สามารถด าเนินกิจกรรมให้มีความต่อเนื่องและมีแนวโน้มน าไปสู่ความ
ยั่งยืนได้นั้น มีปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จร่วมกันสามประการกล่าวคือ ประการท่ีหน่ึง การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาสุขภาวะของนิสิตร่วมกับกองกิจการนิสิต โรงครัว หอฉัน 
กล่าวคือการเห็นความส าคัญกับวัตถุดิบที่จะน ามาประกอบอาหารเพ่ือถวายแด่พระสงฆ์  ประการท่ี
สอง การสร้างการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกายของพระนิสิต และ ประการท่ีสาม การให้ความรู้
ในเรื่องการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา  
 จากงานศึกษาการติดตามและการประเมินผลโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ตา มและกา ร เรี ยน รู้ต า มแนวพระพุทธศา สนา  โดย  Suraphol Suyaprom and Butsakorn 
Wtthanaboutr (๒๕๖๐) พบว่า การด าเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนา  น าไปสู่การสร้างให้เกิดความต่ืนตัวด้านสุขภาวะในกลุ่มพระสงฆ์ ทั้งพระสงฆ์ใน
ระดับพระสังฆาธิการที่มีหน้าที่ส าคัญในการปกครองและก าหนดนโยบาย และกลุ่มพระสงฆ์มีสถานะ
เป็นผู้อาศัยภายในวัดหรือพระลูกวัด ที่พัฒนากิจกรรมพัฒนาสุขภาวะทั้ง ๔ ด้าน อาทิ การเจริญกาย 
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รักษาศีล ๕ เพ่ือสุขภาพที่ดี เพ่ือพัฒนาสุขภาวะทางกาย หรือ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ 
เพ่ือพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการด าเนินโครงการดังกล่าวยังพบว่าขาดการ
พัฒนา กิจกรรมไปสู่คว ามยั่งยื นในอนาคต ทั้ งในแง่ของกา รประยุ ก ต์ใช้อ ง ค์คว า มรู้ท า ง
พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาสุขภาวะ และการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ท่ีสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
และพัฒนาสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา 
 การด าเนิน งานโครงการวิจัยตัวชี้ วัดและผลสัมฤทธิ์การ พัฒนาสุขภา วะของนิสิ ต  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายและเครือข่ายการท างาน
อย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้  พ้ืนที่ และกิจกรรมที่ด าเนินงานได้อย่างชัดเจนและมีความ
ต่อเนื่องในการด าเนินงาน อีกทั้งยังจ าเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุนให้คณะสงฆ์เห็นความส าคัญของ
การพัฒนากิจกรรมการพัฒนาสุขภาวะและการพัฒนาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้เพ่ือสร้างการต่ืนตัว แรงจูงใจและสะท้อนมิติของการเรียนรู้ไปสู่ความส าเร็จให้เป็นรูปธรรมมาก
ขึ้นในกลุ่มเครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนาและประชาชน ตลอดจนผลักดันให้เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ซ่ึงจะสามารถส่งผลประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรทาง
พระพุทธศาสนา รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนาได้อย่างมีนัยส าคัญ 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างการพัฒนาองค์ความรู้สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา ตลอดจน
สร้างพ้ืนที่ กิจกรรมและกระบวนการการเรียนรู้ ตามแนวพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นใน พ้ืนที่ต้นแบบ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยในพ้ืนที่ คณะสงฆ์ในพ้ืนที่ ตลอดจนเครือข่ายการศึกษาเพ่ือพัฒนาให้เกิดพ้ืนที่ กิจกรรม
และกระบวนการการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาได้อย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นการสนับสนุนการ
ด า เนิน งานของ กิจกา รคณะสงฆ์และจ ะสา มารถ พัฒนาใ ห้กา ร พัฒนาสุขภา วะตา มแนว
พระพุทธศาสนา เป็นนโยบายและแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญของคณะสงฆ์ในอนาคตต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑)  เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ เก่ียวกับหลักกา ร
โภชนาการของผู้ที่เก่ียวข้อง และพระนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยและกระบวนการการจัดการความรู้ของการพัฒนาสุขภาวะและการ
เรียนรู้เก่ียวกับหลักการโภชนาการในการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
ของผู้ที่เก่ียวข้อง และพระนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓) เพ่ือสร้างตัวชี้วัดและผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาสุขภาวะของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
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๓. ปัญหาการวิจัย 
๑)  สภาพทั่วไปของการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้เก่ียวกับหลักการโภชนาการของผู้ที่

เก่ียวข้อง และพระนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอย่างไร  
๒) ปัจจัยและกระบวนการการจัดการความรู้ของการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้เก่ียวกับ

หลักการโภชนาการในการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้ที่เก่ียวข้อง 
และพระนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีลักษณะอย่างไร 

๓) ตัวชี้วัดและผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาสุขภาวะของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นอย่างไร 
๔. เป้าหมายของการวิจัย 

 ๔.๑ เชิงปริมาณ 
 พระนิสิตจ านวน ๒๐๐ รูป ที่พัก ณ หอพักภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา 
 ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
 ระบบและกลไกในการสร้างการจัดการความรู้ในการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตาม

แนวพระพุทธศาสนา 
 ๔.๓ เป้าหมายเชิงองค์ความรู้วิชาการและส่ือสารสังคม 

 ๔.๓.๑ สร้างความต่ืนตัวในระบบและกลไกในการสร้างการจัดการความรู้ในการพัฒนา
สุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมการขยายบทเรียนต่อไป 
โดยเฉพาะในพระนิสิต เครือข่ายชมรมของพระนิสิตและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 ๔.๓.๒ ด าเนินการจัดท า พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลพระสงฆ์ พระนิสิตและองค์
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ในประเด็นการด าเนินงานและสุขภาวะพ้ืนฐานของพระสงฆ์ 
 ๔.๓.๓การเผยแผ่ความรู้ ระบบและกลไกในการสร้างการจัดการความรู้ในการพัฒนาสุข
ภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาทั้งการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในระดับ
กลุ่มย่อย/ภูมิภาค/ประเทศ ในประเด็นพระสงฆ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ๔.๔ เป้าหมายเชิงพ้ืนท่ีและเชิงปริมาณ 
 ๔.๔.๑ พัฒนาการท างานและสนับสนุนเครือข่ายพระสงฆ์เพ่ือเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้และ
การบูรณาการการท างานระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔.๔.๒ เครือข่ายฐานข้อมูลและภาคีการท างานในทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 ๔.๔.๓ พัฒนาแกนน าพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและส่วนวิทยา
เขตสร้างการเผยแผ่ความรู้ระบบและกลไกในการสร้างการจัดการความรู้ในการพัฒนาสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 
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๕. ขอบเขตการวิจัย 
 ๕.๑ ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง“โครงการวิจัยตัวชี้วัดและผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาสุขภาวะของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” มุ่งศึกษาลักษณะสร้างหลักการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนา เสริมสร้างแนวคิดการเสริมสร้างสุขภาวะ และการจัดการความรู้ ระบบและกลไกใน
การสร้างการจัดการความรู้ในการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา  

 ๕.๒. ขอบเขตด้านประชากร 
 พระนิสิตที่พัก ณ หอพักภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ. วังน้อย จ. 
พระนครศรีอยุธยา 

 ๕.๓. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา 
 ๕.๔. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยต้ังแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ 

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน 
 

๖. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสุขภาวะของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เป็นการศึกษาโดยการใช้การวิจัยแบบคุณภาพ 
(Qualitative Research )   

 ๖.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ พระนิสิตที่พัก ณ หอพักภายในมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา  
 ๖.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)  การ

สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) การสานเสวนา 
การสนทนากลุ่มเฉพาะ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) เพ่ือสร้างตัวชี้วัดและผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๑.๗.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจะได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-
depth Interview)  
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 ๒) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จ านวนอย่างน้อย ๕ ท่าน เช่น ด้านจิตวิทยา ด้านการวิจัย
ด้านสังคมศาสตร์ เป็นต้น ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรงและสามารถใช้ในการ
เก็บข้อมูลได้หรือไม่  
 ๓) ติดต่อขอหนังสือจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหาร หรือ หัวหน้าหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย และ
เวียนหนังสือขออนุเคราะห์ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้าเก็บข้อมูล 
 ๔) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่จะไปแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 ๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถามแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๖.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเครา ะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิ เคราะห์เชิงคุณภาพ  ( Qualitative Analysis) กา ร
วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อเสนอแนะในการการติดตามและการประเมินผลโครงการ โดยวิเคราะห์
ข้อมูลจ าแนกตามกลุ่มข้อมูล (Content Analysis) ทางการวิจัยที่ท าการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพที่
ได้จากการสัมภาษณ์โดยการน าเสนอเป็นความเรียง การน าเสนอข้อมูล โดยแบบตาราง โครงสร้าง 
แผนภาพ การบรรยาย และภาพประกอบเอกสาร 
 โดยมียุทธศาสตร์การด าเนินการ คือ  
 ๑. เน้นการท างานบนฐานทุนเดิม โดยให้ความส าคัญกับทุนเดิมที่มีอยู่ทั้งในด้านที่เป็น
บุคคล กลไกการท างาน เครือข่ายการพัฒนา หรือกลไกหน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ ที่มีกระบวนการ
ท างานเชิงบูรณาการกับความรู้  
 ๒. เน้นการท างานเชิงบูรณาการที่อาศัยแนวคิดและหลักการทางพระพุทธศาสนาและ
ศาสตร์สมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
 ๓. เน้นการพัฒนา ๓ กระบวนการ คือ การพัฒนาคน ความรู้  กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กรที่เก่ียวข้องเพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ทาง
สังคม 
 ๔. เน้นการขับเคลื่อนและการสร้างพลังของการจัดการในมิติต่างๆ การสื่อสารผ่านสื่อ 
และชุดความรู้ที่แพร่หลายทั้งทางหนังสือ และการสัมมนาในระดับท้องถิ่น 
 ๕. เน้นพัฒนาระบบและกลไกขององค์กรในท้องถิ่นที่ เอ้ือต่อการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ 
 ๖.๕ การน าเสนอผลการวิจัย 
 ในส่วนนี้ผู้วิจัยด าเนินการออกเป็น ๓ กระบวนการได้แก่ 
 ๑. การรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล คือการที่ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการองค์การเชิงพุทธบูรณาการ เพ่ือการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย โดย
น ามาจัดระเบียบข้อมูลตามหมวดหมู่ต้ังแต่เรื่องของข้อมูลพ้ืนฐานแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะ
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และการเรียนรู้ของสังคมไทย เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างเป็นระบบและลด
ความสับสนของข้อมูลที่ มีจ านวนมาก โดยผู้วิจัยได้ท าการตรวจทานข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ 
การวิจัยเชิงเอกสารและการสังเกตตลอดระยะเวลาของการศึกษาภาคสนามเพ่ือให้สะดวกต่อการ
น าเสนอข้อมูลมากขึ้น 
 ๒. การน าเสนอข้อมูล ส าหรับในการน าเสนอข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์และตีความ
ปรากฏการณ์ที่เข้าไปศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยผ่านการพรรณนาซ่ึงได้มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ที่จัดระเบียบเข้าด้วยกันตามกรอบแนวคิด โดยได้น าเสนอข้อมูลทั้งในเชิงพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง
และข้อมูลเชิงพรรณนาที่ผ่านการวิเคราะห์และเรียบเรียง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้แยกการน าเสนอข้อมูล
ออกเป็น ๒ ส่วน ส าคัญคือ (๑) การน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง ในรูปแบบข้อมูลพ้ืนฐาน 
(๒) อีกส่วนผู้วิจัยน าเสนอในลักษณะการตีความและสรุปยอดความคิดของผู้ให้ข้อมูล 
 ๓. การสังเคราะห์และเสนอแนะการวิจัย ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการใช้
ระเบียบวิธีวิจัยที่ศึกษาจากปรากฏการณ์มาน าเสนอข้อค้นพบและสามารถสรุปเนื้อหารายละเอียดใน
เรื่องที่ศึกษา เพ่ือสามารถน ามาเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือต่อยอดความรู้ให้กับสังคมได้รับรู้และ
ศึกษาต่อไปโดยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีที่ท าการศึกษาไว้เข้ามาเชื่อมโยง 

 การศึกษาเรื่ องโครงการ วิจัยตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาสุขภาวะของนิสิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา ๑)  เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป
ของการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ เก่ียวกับหลักการโภชนาการของผู้ที่เก่ียวข้อง และพระนิสิต  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยและกระบวนการการจัดการความรู้
ของการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้เก่ียวกับหลักการโภชนาการในการพัฒนาสุขภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้ที่เก่ียวข้อง และพระนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๓) เพ่ือสร้างตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสุขภาวะของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย โดยในบทสรุปและข้อเสนอแนะนี้จะเป็นการสังเคราะห์เนื้อหาทั้งในส่วนที่เป็นการ
จัดโครงการวิจัยตัวชี้วัดและผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาสุขภาวะของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข นักวิชาการ และตัวแทนพระ
นิสิต 
ทั้งนี้การน าเสนอข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบค าบรรยาย 
โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี ๑. เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๑ เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการพัฒนาสุข
ภาวะและการเรียนรู้ เก่ียวกับหลักการโภชนาการของผู้ท่ีเก่ียวข้อง และพระนิสิต  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 คณะผู้วิจัยได้มีการจัดการตรวจร่างกายพระนิสิต ๒๐๐ รูป เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของ
การพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ เก่ียวกับหลักการโภชนาการของผู้ที่เก่ียวข้อง และพระนิสิต  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือส าคัญในการเฝ้าระวังสุขภาพเบื้องต้น
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โดยเป็นการคัดกรองและประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น เพ่ือค้นหาความผิดปกติที่อาจยังไม่แสดง
อาการ ส่งเสริมให้พระนิสิตเห็นถึงความส าคัญของการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ และได้รับความรู้  
ค าแนะน าที่เหมาะสมในการปฏิบัติตนที่มเหมาะสมในการป้องกันการเจ็บป่วย เพ่ือลดความเสี่ยงต่อ
การเจ็บป่ วยที่เ กิดขึ้ น ร วมทั้ง เพ่ือจ าแนกกลุ่ มผู้รั บการตรวจออก เป็ นกลุ่ม ได้อย่ างชั ดเจน
ประกอบ ด้วยกลุ่มผู้ มีภ าวะสุขภาพปกติ กลุ่มที่ มีก ารเจ็บป่ วยด้วยโ รคเรื้อรั งที่ส า คัญ  เช่ น 
โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น พบว่า 

 พระนิสิตผู้มาตรวจร่างกายมีจ านวน ๒๐๐ รูป คิดเป็น ๑๐๐ % โดยพระนิสิตมีอายุเฉลี่ย 
๔๐ ปี เป็นผู้ที่ไม่มีโรคประจ าตัว เป็นผู้ที่ไม่มีโรคประจ าตัวร้อยละ ๗๔.๑๔ และมีโรคประจ าตัวร้อย
ละ ๒๕.๘๖ โดยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๗ รองลงมาเป็นโรคไขมันใน
เลือดสูงและเบาหวาน โดยมีจ านวนผู้ที่เป็นโรคเท่ากันคิดเป็นร้อยละ ๓.๔๕ 

การประมวลผลค่าดัชนีมวลกายพบว่าพระนิสิตจ านวน ๒๐๐ คน มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน มีจ านวน ๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๖ และ น้ าหนักเกิน หรืออ้วนระดับ ๑ ร้อย
ละ ๒๘.๐๗ น้ าหนักเกินหรือท้วม ร้อยละ ๘.๗๗ และ น้ าหนักเกิน และอ้วนระดับ ๒ ร้อยละ ๗.๐๒ 
ในขณะที่ผู้ มีค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่ามาตรฐาน จ านวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๘ โดยที่มีค่า
ดัชนีมวลกายมากกว่ามาตรฐานควรควบคุมหรือลดน้ าหนัก เพ่ือป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 
ผู้ที่มีน้อยกว่ามาตรฐาน  ควรรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ในปริมาณที่เพียงพอ และผู้ที่มีน้ าหนัก
ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานควรควบคุมน้ าหนักให้อยู่ตามเกณฑ์ 

พระนิสิตจ านวน ๒๐๐ คน พบว่าความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีจ านวน ๑๖๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๑ มีความดันโลหิตสูงระดับที่ ๑ ระยะเริ่มแรกจ านวน ๒๑ คน ความดันโลหิต
สูงระดับที่ ๒ ระยะปานกลางจ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓ และ ๑.๗๕ ตามล า ดับ 
นอกจากนี้ยังพบผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ าจ านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๑ 

พระนิสิตแสดงให้เห็นว่าพระนิสิตจ านวน ๒๐๐ คน พบว่าผลตรวจไขมันในเลือดชนิด 
Cholesterol ผิดปกติมากที่สุด รองลงมาคือผลตรวจไขมันในเลือดชนิด Triglyceride และผลตรวจ
น้ าตาลในเลือด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๙ , ๒๕.๔๒ และ ๒๓.๗๓ ตามล าดับ 

ส่วนท่ี ๒. เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยและกระบวนการการจัดการ
ความรู้ของการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ เก่ียวกับหลักการโภชนาการในการพัฒนาสุขภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้ท่ีเก่ียวข้อง และพระนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  

ปัจจัยและกระบวนการการจัดการความรู้ของการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ เก่ียวกับ
หลักการโภชนาการในการพัฒนาสุขภาวะ ศึกษาพฤติกรรมการอยู่  การกิน ซ่ึงเท่าที่พิจารณามา
ข้อมูลจากการตรวจร่างกายของพระนิสิต พบว่าจะต้องมีการจัดกิจกรรมการตรวจร่างกายทุกปี 
โดยเฉพาะควรตรวจปอด สารเสพติด และพระนิสิตค่อนข้างอ้วน VMI เพราะชอบการเจอกาแฟ น้ า
ปั่น โดยพระเปลี่ยนความเชื่อ พระควรพิจารณาอาหารก่อนรับประทาน  โดยมีการจัดให้ความรู้
เก่ียวกับเรื่องระบบธรรมชาติของร่างกายนาฬิกาชีวิตกับร่างกายมนุษย์ กฎเกณฑ์ธรรมชาติ ที่ เกิด
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จาก ๒ ปัจจัยคือ ปัจจัยภายในของสิ่งมีชีวิตเอง ซ่ึงคงความเป็น กฎเกณฑ์เฉพาะตัว เม่ือได้รับปัจจัย
ภายนอกจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้ร่างกายมีการปรับสภาพภายใน จนสามารถ
ถ่ายทอดลักษณะการท างานนั้นไปยังลูกหลาน เป็นการถ่ายทอดพันธุกรรม  ซ่ึงสอดคล้องกับ 
Khakawoot Meemook and Other (๒๐๐๘) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพพระสงฆ์ในอ าเภอ
พยุหะคีรี โดยมีวัตถุประสงฆ์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของพระสงฆ์ในอ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
ซ่ึงด าเนินการสอบถามจากพระสงฆ์ที่จ าพรรษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ พรรษ จ านวน ๒๐๐ รูป ในอ าเภอ
พยุหะคีรี ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยครอบคลุมข้อมูลทั่วไป , ข้อมูลส่วนบุคคล
และข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ ตามกรอบการสร้างสุขภาพ ๖ อ. ของกระทรวงสาธารณสุข 
ได้แก่ อโรคยา, อาหาร, อานมัยสิ่งแวดล้อม, อบายมุข, ออกก าลังกาย และอารมณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ร้อยละ ความถี่ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า พระสงฆ์มีภาวะเจ็บป่วยก่อนบวชร้อยละ ๒๔.๕ 
ส่วนมากเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ ๒๘.๕๗ รองลงมาคือโรคเกาต์ ร้อยละ ๑๒.๒๔ ส่วนภาวะ
สุขภาพหลังบวช พบว่า พระสงฆ์มีภาวะเจ็บป่วยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๘ ส่วนใหญ่ยังเป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง ร้อยละ ๔๑.๐๗ แต่รองลงมาคือไขมันในเลือกสูง ร้อยละ ๒๖.๗๙ อีกทั้งยังพบว่า
พระสงฆ์ร้อยละ ๙๘ มีพฤติกรรมการฉันอาหารไม่เหมาะสม และมีสุขอนามัยส่วนบุคคลและอนามัย
สิ่งแวดล้อมยังไม่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๒.๕ ในด้านอบายมุข พบว่า ก่อนบวชพระสงฆ์มีประวัติด่ืม
แอลกอฮอล์ ร้อยละ ๖๐ และสูบบุหรี่ ร้อยละ ๖๑ และภายหลังการบวชพบเพียงการสูบบุหรี่แต่
ลดลงเหลือร้อยละ ๔๘ ส าหรับพฤตอกรรมสุขภาพที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านการออกก าลังกายที่มี
ความส่ าเสมอ ร้อยละ ๕๙.๕ และด้านอารมณ์ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์การมีสุขภาพจิตดี สามารถจัดการ
ความเครียดได้เหมาะสม ร้อยละ ๖๔ แม้ว่าไม่มีพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมสุขภาพผ่านเกณฑ์ทั้ง ๖ อ. 
แต่พบว่าวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์สามาถน ามาปรับใช้ในการดูแลสุขภาพได้เช่น การนั่งสมาธิ การ
ก าหนดรู้  (ปัจเวก) การศึกษาพระธรรมวินัย ซ่ึงช่วยลดปัญหาสุขภาพจิต ลดพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
อบายมุข แต่ที่พระสงฆ์ไม่สามารถเลือกรับบิณฑบาตอาหาร และข้อจ ากัดของสภาพที่อยู่อาศัย
รวมถึงสุขอนามัยส่วนบุคคล มีส่วนท าให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพ
สามารถน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนดูแลสุขภาของพระสงฆ์ โดยก าหนดกิจกรรม และวิธีการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพให้พระสงฆ์ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมภายในวัด รวมทั้งสนับสนุนให้พระสงฆ์ใส่ใจใน
การดูแลสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันดูแลสุขภาพ
พระสงฆ์ โดยการสร้างเจตคติในการถวายอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพ่ือให้เกิดการมมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Mayuree Wattanakul and Other (๒๐๐๔) ได้ศึกษาเรื่อง 
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในพระสงฆ์เขตเทศบาลต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ผลการวิจัย
พบว่า พระสงฆ์ในเขตเทศบาลต าบลปัว ยังมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ยังไม่มีรูปแบการ
ส่งเสริมสุขภาพที่ชัดเจน การส่งเสริมสุขภาพที่มีอยู่ใช้การดูแลกันเอง เลือกเอาเองว่าจะใช้แบบใด 
เช่นการเลือกรับประทานอาหาร การจัดการความเครียด การออกก าลังกายแบบมีแผนเช่นฆราวาส
ทั่วไป พระสงฆ์และประชาชนถือว่าเป็นกิจที่ไม่เหมาะสม การปฏิบัติตนตามธรรมะวินัยของพระสงฆ์
ยังย่อหย่อน ยังไม่มีหน่วยงานใดที่ด าเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มพระสงฆ์น้อย องค์กรที่
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มีส่วนเก่ียวข้องมากที่สุดในการดูแลพระสงฆ์ในปัจจุบันคือ คณะกรรมการจัดและชาวบ้าน ส่วน
รูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มพระสงฆ์นั้นการศึกษาพบว่า ควรเป็นรูปแบบที่เน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน ต้องงสอดคล้องกับพระธรรมวินัย, และสอดคล้องกับศรัทธา, ความเชื่อและ
วิถีของชุมชนด้วยเช่นกัน และงานวิจัยของ Pittaya JaruphoonPhol and Other (๒๐๐๔)  ศึกษา
เรื่องพระภิกษุสงฆ์แบบองค์รวม โดยส ารวจจากการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและสัมภาษณ์พระภิกษุ
สงฆ์จ านวน ๔๑๗ รูป จาก ๓๑ วัดในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย ๓๘ ปี ในจ านวนนี้
ร้อยละ ๖๐ เป็นกลุ่มอายุ ๒๐-๔๐ ปี เฉลี่ยบวชมาประมาณ ๑๐ พรรษา โดยร้อยละ ๔๒ บวชน้อย
กว่า ๕ พรรษา พบว่า พระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่มีน้ าหนักตัวเกินเกณฑ์ปกติมาก สูงถึงร้อยละ ๓๘.๑ 
หรือ ๑๕๙ รูป รองลงมาเป็นน้ าหนักเกณฑ์ปกติ ๓๗.๖ หรือ ๑๕๗ รูป และระดับต่ ากว่าเกณฑ์ร้อย
ละ ๒๔.๒ หรือ ๑๐๑ รูป ในจ านวนนี้มีปัญหาความดันโลหิตสูงขั้นต้น ร้อยละ ๒๓.๔ หรือ ๙๗ รูป 
และจากการส ารวจถึงพฤติกรรมส่งเสริมและดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ พบว่า มีปัญหา
ค่อนข้างมาก เนื่องจากพระภิกษุสงฆ์เองไม่ได้ใส่ใจต่อเรื่องนี้ เท่าที่ควร อย่างไรก็ดี ยังพบว่าตัวเลขที่
น่าสนใจ เพราะยังมีพระภิกษุสงฆ์ที่ต้องปรับปรุงพฤติกรรมออกก าลังกายถึง ๕๑.๘ หรือสูงถึง ๒๑๖ 
รูป ดังนั้นเม่ือวิเคราะห์ในภาพรวมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ ในกุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงมากที่สุด โดยสูงถึงร้อยละ ๙๐.๙ อยู่ในเกณฑ์พอใช้เพียงร้อยละ 
๒.๑๖ ส าหรับแหล่งที่มาของอาหารที่พระฉันนั้น ส่วนใหญ่มาจากบิณฑบาตร้อยละ ๘๕ โดยมี
พระภิกษุสงฆ์ จ านวนร้อยละ ๕๔ เคยพบอาหารบูดเน่า/สกปรก ซ่ึงความถี่การพบอาหารลักษณะนี้ 
อยู่ในช่วง ๑-๓๐ ต่อเดือน หรือพบเฉลี่ย ๓ ครั้งต่อวัน พระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจ
เรื่องอาหาร ญาติโยมถวายอะไรมาก็ฉันแบบนั้น ซ่ึงการออกก าลังกายของพระในอดีตจะใช้วิธีเดินจง
กลม แต่ในปัจจุบันไม่มีที่ให้เดินจงกลมเท่าไหร่ ทั้งนั้นเห็นว่า หากพระต้องการออกก าลังกายก็ยังท า
ได้ หรือการมีฟิตเนสในวัดก็ไม่เสียหายอะไร เพียงแต่ต้องอยู่ในห้องที่ปิดมิดชิด เพราะอาจถูกมองว่า
ไม่ส ารวมได้ 

ส่วนท่ี ๓. เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๓. เพ่ือสร้างตัวชี้วัดและผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาสุข
ภาวะของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การก าหนดตัวชี้วัด ต้ังตัวชี้วัดให้สื่อถึงผลส าเร็จของงานที่คาดหวังโดยอาจพิจารณาจาก  
ปริมาณ เช่น จ านวนพระนิสิตที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสูง ,  คุณภาพ เช่น ร้อยละของพระนิสิต
ที่มีสุขภาพได้มาตรฐาน  เป็นต้น  โดยที่ตัวชี้วัดจะต้องสามารถวัดประเมินเป็นตัวเลขได้จริงและเก็บ
ข้อมูลได้อย่างสะดวกในสภาพการท างานจริงเช่นมีการเก็บข้อมูลไว้ที่กองกิจการนิสิต เพ่ือที่จะ
ติดตามผลการตร วจสุขภาพได้อย่ างมีควา มต่อเนื่ อง เกิดการดูแลสุขภาวะที่ ต่อเนื่ องและมี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ที่ได้ใช้ หลักทางธรรม
น าทางโลก ในการด าเนินงาน ๓ ด้านที่ส าคัญ ได้แก่  ๑.ตัวชี้วัดด้านการดูแลสุขภาพตนเองของ
พระสงฆ์  ๒.การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยญาติโยม และ ๓.บทบาทของพระสงฆ์ในการเป็น
ผู้น าส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสังคม ด้วยการการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เรียนรู้ให้พระนิสิต เพ่ือที่ท่าน
ส าเร็จการศึกษาออกไปเป็นผู้ให้ความรู้แก่ญาติโยมในชุมชน ในประเด็น การเป็นโรคขึ้นอยู่ กับ
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พันธุกรรม อายุ วัดที่น้ าหนัก คุมปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ  ซ่ึงเป้าหมายสุดท้าย ความเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคหัวใจ กับพฤติกรรมการสูบบุหรี ออกก าลังกาย ความกดดัน เบาหวาน ซ่ึงสอดคล้องกับ 
PhraDhammamolee (๒๐๐๘) ได้ศึกษาเรื่อง วิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพและการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมของพระสงฆ์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีจุดหมาย เพ่ือศึกษาวิถี
ชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ และการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ตามที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก โดยมีวัตถุประสงค์  ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องสุขภาพแบบองค์รวม 
(Holistic health) ตามหลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนาและตามหลักการแพทย์ตะวันตก ๒) เพ่ือ
ศึกษาวิถีชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ และการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ ที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎกและของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน และ ๓) เพ่ือบูรณาการแนวคิดและวิธีการปฏิบัติเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในการประยุกต์ใช้กับพระสงฆ์ในปัจจุบัน วิธีการวิจัยเอกสารแล้ว ใช้วิธี
เชิงพรรณนา (Descriptive) โดยการวิเคราะห์จากพระไตรปิฎกเป็นหลัก ผลการวิจัยพบว่า แนวคิด
เรื่องสุขภาพแบบองค์รวมหรือสุขภาวะแบบองค์รวม (Holistic health) ตามแนวตะวันตกสมัยใหม่ 
มีจุดเริ่มต้นมาจากการขยายค านิยามสุขภาพจากแบบเดิมมาเป็นสุขภาพแบบองค์รวม โดนการ
อนามัยโลก (World Health Organization) ได้นิยามว่า สุขภาพหมายถึง สภาวะที่มิติต่างๆ ของ
ชีวิต ได้แก่มิติทางด้านร่างกาย จิตใจ หรืออารมณ์ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม และจิตวิญญาณ มีความ
เป็นปกติสุข สมบูรณ์ แข็งแรง สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเต็มสมรรถภาพ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
แนวคิดตามหลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่า สุขภาวะหรือสุขภาพ หมายถึง ความสุข
สมบูรณ์ของชีวิตโดยภาพรวม ๒ ทาง คือ ทางร่างกาย (กายิกสุข) และทางจิตใจ (เจตสิกสุข) โดย
แยกองค์ประกอบของสุขภาวะเหล่านี้ออกเป็น ๔ ด้านนี้จะต้องท างานสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
และได้รับการพัฒนาให้สามารถท าหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์และเป็นปกติสุข พระสงฆ์ในสมัย
พุทธกาลมีวิถีชีวิตตามหลักพระธรรมวินัยเป็นส าคัญ พระธรรมวินัยเป็นทั้งหลักกฎหมาย การ
ปกครองและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วย ส าหรับปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาล 
พบว่า มักจะเป็นโรคทั่วไปที่เนื่องมาจากการด ารงชีวิตอยู่ในป่า เป็นหลัก เช่น เป็นไข้ โรคหิด โรค
อหิวาตกโรค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรคทางใจและทางปัญญาที่เกิดจากกิเลสอันได้แก่ โลภะ โทสะ 
และโมหะ ซ่ึงพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นเพ่ือรักษาโรคทางใจและทางปัญญานี้เป็นหลัก แต่ส าหรับ
พระสงฆ์ไทยในปัจจุบันต่างมีวิถีชีวิต พฤติกรรมสุขภาพและการดแลรักษาสุขภาพที่แตกต่างจาก
พระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลอย่างมาก สืบเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่นสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม 
ประเพณีและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้วิถีชีวิตหรือรูปการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์
เปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น จากการพักอาศัยอยู่ในป่าเป็นหลักกลายมาเป็นการพักอาศัยอยู่ในวัด การ
รักษาสุขภาพ ด้วยสมุนไพรตามที่สามรถหาได้ในป่าเขากลายมาเป็นการักษาสุขภาพในสถานบริการ
สุขภาของภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาล คลินิก และการซ้ือยาจากร้านขายยา ฯลฯ ส าหรับ
ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน กลับกลายมาเป็นโรคที่เกิดจากการด าเนินชีวิตที่ ดี
และสะดวกสบาย ที่เรียกว่า “โรควิถีชีวิต” หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน 
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โรคมะเร็ง โรคความดัน โรคโลหิตสูง โรคหัวใจ ฯลฯ ซ่ึงโรคเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การฉันอาหาร การออกก าลังกายที่ถูกต้อง และการฝึกจิตภาวนา 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าโครงการวิจัยตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสุขภาวะ
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     มีการพัฒนาสุขภาวะด้านโภชนาการ การ
เสริมสร้างด าเนินกิจกรรมให้มีความต่อเนื่องและมีแนวโน้มน าไปสู่ความยั่งยืนได้นั้น มีปัจจัยที่น าไปสู่
ความส าเร็จร่วมกันสามประการกล่าวคือ ประการท่ีหน่ึง  การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
พัฒนาสุขภาวะของนิสิตร่วมกับกองกิจการนิสิต โรงครัว หอฉัน กล่าวคือการเห็นความส าคัญกับ
วัตถุดิบที่จะน ามาประกอบอาหารเพ่ือถวายแด่พระสงฆ์  ประการท่ีสอง การสร้างการเรียนรู้ในการ
ดูแลสุขภาพร่างกายของพระนิสิต และ ประการท่ีสาม การให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา  
ในการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม 

 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสุขภาวะของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยคณะผู้วิจัยจึงเห็นควรเสนอแนะ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ข้อเสนอแนะเชิง
วิชาการ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ดังนี้  
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 ๑) ควรศึกษาวิจัยการจัดการความรู้  เพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโครงการ ตัวชี้วัด
และผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสุขภาวะของคณะสงฆ์ในสังคมไทย 
 ๒) ควรศึกษาวิจัยการจัดการความรู้ เพ่ือสร้าง ตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสุขภาวะ
ของการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา เพ่ือเปรียบเทียบความ
สอดคล้องและควา มแตกต่า งระหว่าง โครงกา รเสริมสร้างสุขภา วะและการเรียน รู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาของแต่ละประเทศ 
 ๓) คณะสงฆ์ และภาคีเครือข่ายควรมีการวางแผนและการจัดการในโครงการ ตัวชี้วัด
และผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาสุขภาวะของอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการตอบสนองต่อกลยุทธ์ ทิศทาง และ
เป้าหมายขององค์การคณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เป็นหลักโดยอาศัยพ้ืนฐานที่ดีของ
พระพุทธศาสนาที่มีค าสอนอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ 
 ๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. ควรสร้างแผนกลยุทธ์ในเรื่องการจัดการความรู้เก่ียวกับตัวชี้วัดและผลสัมฤทธ์ิการ
พัฒนาสุขภาวะของเพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตาม
แนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทย  
 ๒. ควรสร้างแผนกลยุทธ์ในประเด็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ มีส่วน
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและตัวชี้วัดและผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาสุขภาวะของพระสงฆ์ 
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 ๓. รัฐบาลและคณะสงฆ์ควรมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา  และสร้างตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสุขภาวะของ
พระสงฆ์ผ่านการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน 
 ๗.๓ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑. ควรต้ังคณะท างานเพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์ในเรื่องการจัดการความรู้เก่ียวกับตัวชี้วัด
และผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสุขภาวะของพระสงฆ์ เพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโครงการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  
 ๒. ควรก าหนดการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในเรื่องการจัดการความรู้
เก่ียวกับตัวชี้วัดและผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาสุขภาวะของพระสงฆ์ เพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทยอย่างชัดเจน  
 ๓. ควรมีหน่วยงานกลางเพ่ือประสานแผนกลยุทธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนในการ
เสริมสร้างสุขภาวะตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสุขภาวะของพระสงฆ์ และการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนา และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. รัฐบาลและคณะสงฆ์ควรมีนโยบายก าหนดโครงการ แผนปฏิบัติงานประจ าปีเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา  ผ่านการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน 
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การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของป่ากับหลักพุทธธรรมในทรรศนะ
พระพุทธศาสนาเถรวาท  

An Analytical Study of Relationship between Vana [forest] and 
Buddha-Dhamma in Theravada Buddhism   

ปัญญา นามสง่า 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาเรื่องป่านัยทั่วไป และนัยทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าเก่ียวกับป่าตามทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท ๓) 
เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างป่ากับหลักพุทธธรรมตามทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท  
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร  ผลการวิจัยพบว่า ป่าเป็นธรรมชาติที่ เก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้า
และเหล่าพระสาวกโดยเป็นที่อยู่อาศัย เช่น วิหาร อาราม ศาลา ธรรมสภา เป็นต้น ตามนัยที่ปรากฏ
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท  
 คุณค่าของป่าตามทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า  คุณค่าของป่าด้านสังคมและ
วัฒนธรรมประเพณี และคุณค่าของป่าในฐานะเป็ นสถานที่ที่อยู่อาศัย เป็นต้น ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างป่ากับหลักพุทธธรรม พบว่าความสัมพันธ์ของป่าในฐานะที่เป็นเสนาสนะป่าที่ เก้ือหนุนต่อ
การปฏิบัติธรรม และความสัมพันธ์ของป่ากับพระรัตนตรัย เป็นต้น  
ค าส าคัญ : ความสัมพันธ์, ป่ากับพุทธธรรม, พระพุทธศาสนาเถรวาท  

 
ABSTRACT 

 This research have Three objectives : 1)  to study the Vana [forest]  in 
general view and Theravada Buddhism view 2) to study the value of the forest in 
Theravada Buddhism 3)  to analyze the relationship of forest and Buddha-dhamma 
in Theravada Buddhism. This research is documentary research.  

 It could be concluded from the study that :  

                                                                 
 Lecture of Department of Philosophy, Buddhachinaraj Buddhist College, 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2 1 7  Moo. 6 .  Sub-district Beungphra  District  
Meuang, Phitsanulok Province 65000. 
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 The “ forest”  word which is the forest  relating with the Buddha and his 
followers appearing in Buddhist textbook  in Theravȃda Buddhism. The value of 
the forest in  Theravada Buddhism from the study that : In the way of Buddhism It 
is found that by the way of social welfare and culture etc. The quality of the forest 
should be dwelling place of people but the connection between Buddhist doctrine 
is found that the connection of forest as a resting place of priest and it should 
support moral practice of priest for worship of triton Gem etc. 

Keywords : Relationship, Vana [forest] and Buddha-Dhamma, Theravada Buddhism  
 
๑. บทน า 

 ป่าไม้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต เพราะป่าไม้มี
ประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค
และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ถ้าป่าไม้ถูกท าลายลงไปมากๆ ย่อมส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ เช่น สัตว์ป่า ดิน น้ า อากาศ ฯลฯ  

ความสัมพันธ์ของพระพุทธเจ้ากับป่า พระพุทธเจ้าทรงประสูติจากพระครรภ์ของพระ
นางสิริมหามายากลางดินใต้โคนต้นไม้ในสวนป่าอุทยานแห่งเมืองกบิลพัสด์ุ ซ่ึงมีชื่อว่าสวนลุมพินี๑  
พระองค์ตรัสรู้ภายใต้ต้นโพธิพฤกษ์๒ ณ บริเวณป่าของเมืองอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ซ่ึงเป็นป่าที่
สงบเงียบ  มีแม่น้ าใสสะอาดไหลผ่ าน มีหาดสวยงาม และมีหมู่บ้าน คนเลี้ยงวัวอยู่ไม่ไกล พอจะ
พ่ึงพาอาหารได้อย่างสะดวกพอสมควร และ ณ บริเวณป่าไม้ที่เงียบสงบนี้เอง เป็นเหตุให้พระองค์ได้
บรรลุสัจธรรม  กลายเป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์  ทรงประกาศธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนะ๓ ในวาระ
สุดท้ายแห่งชีวิตของพระองค์ ป่าก็เข้ามามีบทบาทส าคัญอีกครั้งหนึ่ง พระองค์ทรงเสด็จดับขันธปริ
นิพพานที่ต้นไม้รังคู่กลางพ้ืนดิน ในส่วนป่าอุทยานชื่อว่าสาลวัน ใกล้เมืองกุสินารา ๔ เม่ือกล่าวโดย
สรุปจะเห็นได้ว่า  พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในป่าไม้ทั้งสิ้น ดังนั้นป่าไม้จึงมี
ความสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าอย่างลึกซ้ึงและธรรมชาติของป่าไม้นั่นเอง ได้มีส่วนส าคัญต่อการสื่อให้
คนมากมายในสมัยพุทธกาลได้เข้าถึงความจริงขั้นสูงสุด 

                                                                 
  ๑ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๖๘๙/๖๖๓.  
  ๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑/๑.  
  ๓ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๖๙๐/๖๖๓. 
  ๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๙๕/๑๔๕.  
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 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาถึงความหมายของป่า คุณค่าของป่าที่สอดคล้องกับ
การประพฤติปฏิบัติธรรม และความสอดคล้องของป่ากับหลักพุทธธรรมตามทรรศนะพุทธศาสนาเถร
วาท ว่ามีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับหลักธรรมและวิถีชีวิตตามแนวพุทธอย่างไร เพ่ือจะได้น า
หลักธรรมมาเป็นประโยชน์ในทางวิชาการและการด าเนินชีวิตต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้  คณะผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อของการ
วิจัยดังนี้ 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาเรื่องป่าตามนัยทั่วไป และตามนัยทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 
  ๒.๒ เพ่ือศึกษาคุณค่าเก่ียวกับป่าตามทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท 
  ๒.๓ เพ่ือวิ เครา ะห์ ความสั มพัน ธ์ของป่ ากับ หลั กพุทธธร รมตามที่ ปร ากฏ ใน คัมภี ร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้  เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยท าการศึกษา
ค้นคว้าจากพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับภาษาบาลี มห าวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๕๐๐ และ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 
๒๕๓๙ คัมภีร์อรรถกถาภาษาไทย ฉบับ มจร. ๒๕๖๐ และ ปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค เช่น วิสุทธิ
มรรค วิมุตติมรรค เป็นต้น และต าราวิชาการด้านพระพุทธศาสนาอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังได้มุ่งศึกษา
หนังสือที่ เก่ียวกับในส่วนของนักวิชาการไทย  เช่น หนังสือพระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้น โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ (๑) ศึกษารวบรวม
ข้อมูลหลักฐานจากเอกสารระดับปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๐๐ และภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ (๒) ศึกษารวบรวมข้อมูลหลักฐานจากเอกสารระดับทุติยภูมิ ( Secondary 
Source) ได้แก่ คัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลีและภาษไทย พจนานุกรมคัมภีร์บาลีและฉบับภาษาไทย 
และต าราวิชาการด้านพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งหนังสือ บทความ เอกสารงานวิจัยอ่ืนที่เก่ียวข้อง   
(๓) การวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพ่ือให้ได้ข้อมูล เรียบเรียง สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และตอบปัญหาที่ต้องทราบ (๔) วิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลและงานเขียนสาร
นิพนธ์ตามหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์   (๕) เรียบเรียงเนื้อหาของแต่ละบทๆ ให้สอดคล้องกัน (๖) 
สรุปผลการศึกษาโดยเขียนรายงานในรูปแบบพรรณนา น าเสนอผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ จัดพิมพ์
เข้ารูปเล่ม 
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๔. สรุปผลการวิจัย 
 ค าว่า “ป่า” หมายถึง ป่าหรือส่วนป่า (เสนาสนะป่า) ที่เรียกว่า อาราม บ้าง วิหาร บ้าง  
ธรรมสาลา บ้าง ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ที่มีเก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้าหรือสาวก
ของพระพุทธเจ้าและป่าที่ มีคุณลักษณะในการเก้ือกูลต่อการปฏิบัติ  ค าว่า “ความสัมพันธ์ของป่ากับ
หลักพุทธธรรม” หมายถึง ป่าที่เก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้าและพระสาวก คุณสมบัติของป่าในการเป็น
ที่อยู่อาศัย การสร้างวิหารธรรมเพ่ือการปฏิบัติธรรม ตลอดถึงการตีความป่ากับหลักธรรมที่สะท้อน
ให้เห็นคุณธรรมจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาใน
พระพุทธศาสนา  ผลจากการวิจัยพบว่า  
  ป่าหรือต้นไม้ ตามนัยที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายบาลี  จากการศึกษาพบว่า  
       ๑. ปาริฉัตตก์ คือต้นทองหลาง เป็นชื่อต้นไม้ประจ าสวรรค์ชั้นที่ ๒ คือ ชั้นดาวดึงส์ อยู่ใน
สวนนันทวัน ของพระอินทร์หรือท้าวสักะจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในพรรษาที่ ๗ ภายหลัง
ตรัสรู้  พระพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับภายใต้ร่มไม้ปาริฉัตตก์ (หรือปาริฉัตร  ปาริชาต) ณ ดาวดึงสเท
วโลก ทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาตลอดสามเดือนพระพุทธมารดาได้ทรงบรรลุพระโสดา
ปัตติผล ส่วนเทพยดาในโลกธาตุที่มาประชุมฟังธรรมบรรลุผลสุดที่จะประมาณ 
       ๒. พหุปุตตนิโครธ ต้นไทรที่อยู่ระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองนาลันทา ปิปผลิมาณพได้พบ
พระพุทธเจ้าและขอบวชท่ีพหุปุตตนิโครธนี้ ครั้นบวชล่วงไปแล้ว ๗ วัน ก็ได้บรรลุพระอรหัต พระ
มหาสาวกมหากัสสปะ (เดิมชื่อ ปิปผลิมาณพ) ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางถือธุดงค์ 
       ๓. ต้นพระศรีมหาโพธิ ต้นโพธิ ต้นโพธิท่ีพระพุทธเจ้าประทับภายใต้ร่มเงาของต้นพระศรี
มหาโพธิ ณ ริมฝั่งแม่น้ า เนรัญชรา ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ในวันเพ็ญ เดือน ๖ ก่อน
พุทธศักราช ๔๕ ปี พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ภายใต้ร่มเงาของต้นพระศรี
มหาโพธิแห่งนี้ นับเป็นต้นไม้ที่ตรัสรู้ของะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน 
       ในรัชสมัยรัชการที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยได้พันธุ์ ต้นมหาโพธิ์จากต้นโพธิ์ตรัส
รู้ ณ ริ่มฝั่งแม่น้ า เนรัญชรา ซ่ึงดินแดน ณ ที่นั้นได้เปลี่ยนชื่อมาเรียกว่า ต าบลพุทธคยา รัฐพิหาร 
นับเป็นการได้พันธุ์ ต้นมหาโพธิ์ตรัสรู้ โดยตรงครั้งแรก น ามาปลูกไว้ ณ วัดเปญจมบพิตร  และ
วัดอัษฏางนิมิตร 
  ๔. ต้นมุจจลินทร์ หรือต้นจิก ภายหลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วถึงสัปดาห์ที่  ๖ ทรง
ประทับภายใต้ร่มเงาของต้นไม้จิกอันมีชื่อว่า มุจจลินทร์ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ใกล้ๆ กับ
ต้นพระศรีมหาโพธิพระพุทธเจ้าประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นมุจจลินทร์เป็นเวลา ๗ วัน โดยมี
พญามุจจลินทร์นาคราชมาวางขนดแผ่พังพานปกป้องพระองค์ จากสายลมและสายฝน พระพุทธ
องค์ทรงเปล่งอุทานแสดง ความสุขที่แท้ อันเกิดจาการไม่เบียดเบียนกัน 
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  ๕. ต้นราชยตนะ หรือต้นไม้เกต ภายหลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วถึง สัปดาห์ที่ ๗ 
ทรงประทับภายใต้ร่มเงาของต้นไม้เกตอันมีชื่อว่า ราชายตนะ ต้ังอยู่ทางทิศใต้ ใกล้ ๆ กับต้นศรีมหา
โพธิ์ พระพุทธเจ้าประทับนั่งเสวยสิทุตติสุขเป็นเวลา ๗ วัน นับเป็นสัปดาห์สุดท้ายแห่งการเสวย
วิมุตติสุข ณ ที่นี้ มีพ่อค้า ๒ คนน ากองเกวียนค่าขายจากแดนไกล คืออุกกลชนบท ได้ถวายเสบียง
เดินทาง สัตตุผง สัตตุก้อนแด่พระพุทธเจ้าพ่อค้าทั้งสองคือ ตปุสสะ และภัลลิกะ ได้แสดงตนเป็น
ปฐมอุบาสกถึงสรณะ ๒ คือ ถึงพระพุทธ และพระธรรม 
       ๖. ต้นสาละ เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งในดินแดนชมพูทวี มิได้เป็นชนิดเดียวกับต้นรังหรือต้น
สาละลังกาที่ปลูกหรือพบในประเทศไทย แต่อย่างใด ต้นสาละเป็นต้นไม้ที่เก่ียวข้องกับพระสัมมาสัม
พุทธเข้าต้ังปต่ประสูติ จนถึงปรินิพพาน พระพุทธองค์ทรงประสูติภายใต้ต้นสาละใหญ่ ณ อุทยาน
ลุมพินีซ่ึงต้ังอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสด์ุ แคว้นสักกะ กับกรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ ยามนั้นแดดอ่อน
ดวงตะวันยังไม่ขึ้นตรงศรีษะเป็นวันเพ็ญ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี ยามนั้นอากาศโปร่ง ต้นไม้
ในป่าสาละอุทยานลุมพินี ก าลังผลิตดอกออกในอ่อน ดอกไม้นานาพรรณ ก าลังเบ่งบาน ส่งกลิ่นเป็น
ที่จ า เริญใจ  ครั้นยามที่ ๓ ของวันเพ็ญ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี พระพุทธองค์ทรงบ าเพ็ญ
เพียรจนตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ภายใต้ร่มเงาพระศรีมหาโพธิ ภายในป่า สาละ ใกล้แม่น้ า
เนรัญชรา ณ ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ  ครั้น วันเพ็ญเดือน ๘ สองเดือนภายหลังจาก
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระพุทธองค์เสด็จมาถึงบริเวณป่ าสาละอันร่มรื่น ณ อุทยานมฤคทายวันหรือ
อิสิปตนมฤคทายวัน ทางทิศเหนือใกล้เมืองพาราณสี แคว้นกาสี ณ ที่นี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม
เทศนากัณฑ์แรก คือ ธัมมจักกัปปวันสุตร โปรดปัญจวัคคีย์ พระรัตนตรัยเกิดครบบริบูรณ์ครั้งแรกใน
โลกนี้ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เม่ือพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุ ครบ ๘๐ พรรษาได้เสด็จถึง
สาลวโนทยานหรือสวนป่าไม้สาละของมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ เป็นเวลาใกล้ค้ า
ของวันเพ็ญ เดือน ๖ วันสุดท้ายก่อนการก าเนิดพุทธศักราช พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้พระอานนท์ปู
ลาดที่บรรทมระหว่างต้นสาละใหญ่ ๒ ต้น ทรงเอนพระวรกายลงโดยหันพระเศียรไปทางทิศเหนือ 
ประทับไสยาสน์แบบสีหไสยาเป็นอนุฏฐานไสยา คือ เป็นการนอนครั้งสุดท้ายจนกระทั่งสังขารดับ 
  ๗. อปชาลนิโครธ ต้นไทรที่พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่ งเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่  ๕ 
ภายหลังทรงตรัสรู้ พระพุทธองค์ประทับนั่งภายใต้ร่มเงาของอปชาลนิโครธเป็นเวลา ๗ วัน ต้นอป
ชาลนิโครธอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นศรีมหาโพธิ์ 
  ๘. อัสสัตถพฤกษ์ คือต้นพระศรีมหาโพธิ ณ ริมฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม 
อันเป็นสถานที่ซ่ึงพระมหาบุรุษได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
  ๙. อานันทมหาโพธิ เป็นต้นโพธิ์ตรัสรู้ที่เป็นหน่อของต้นเดิมที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งใต้ร่ม
เงาได้ตรัสรู้ ได้น าเมล็ดไปปลูกเป็นต้นแรกในสมัยพุทธกาล โดยพระอานนท์เป็นผู้ด าเนินการปลูกที่
ประตูวัดพระเชตวันมหาวิหาร พระนครสาวัตถี แคว้นโกศล ต้นโพธิ์นั้นเรียกว่า อานันทมหาโพธิ์ ทุก
วันนี้ยังปรากฏอยู่ 
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       ทั้งนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าประทับจ าพรรษาที่พระเชตวันมหาวิหารนั้น แต่ละปี พระพุทธเจ้า
ประทับเพียงปีละ ๓ เดือนในฤดูพรรษาส่วนอีก ๙ เดือนนอกพรรษา พระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปสู่ที่อ่ืน
เสียปีละ ๙ เดือน ชาวนครสาวัตถีก็เกิดวิปฏิสารร้อนใจ ใคร่ทูลให้ประทับอยู่ตลอดปี พระพุทธเจ้า
ทรงทราบความทุกข์ของชาวเมือง จึงรับสั่งให้พระอานนท์น าเมล็ดจากต้นศรีมหาโพธิ มาปลูกไว้หน้า
ประตูมหาวิหารเชตวัน เพ่ือเป็นเครื่องหมายแทนพระองค์ เพ่ือว่าสมัยใดที่พระพุทธเจ้าไม่ประทับพัก
อยู่ มหาชนจะได้บูชาต้นโพธิ์นั้นแทนองค์พระพุทธเจ้า 
  สวนและป่า (ส่วนป่า) ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายบาลี จากการศึกษาพบว่า 
  ๑. ชีวกัมพวัน คือ สวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารภัจจ์  ได้ถวายเป็นสังฆาราม ด้วยศรัทธา
ในพระพุทธเจ้าและปรารถนาจะเข้าเฝ้าวันละ ๒-๓ ครั้ง หมอชีวกโกมารภัจจ์ซ่ึงบรรลุธรรมเป็นพระ
โสดาบันและเป็นแพทย์ประจ าประองค์พระพุทธเจ้า ได้สร้างวัดถวายในสวนมะม่วงแห่งนี้ชีวกัมพวัน
อยู่ในพระนครราชคฤห์ แคว้นมคธ 
  ๒. ตโปทาราม สวนซ่ึงอยู่ใกล้บ่อน้ าพุร้อน ชื่อตโปทาอยู่ใกล้ภูเขาเวภารบรรพต ใกล้พระ
นครราชคฤห์ แคว้นมคธ สถานที่แห่งนี้พระพุทธเจ้าเคยท านิมิตต์โอภาสแก่พระอานนท์ 
  ๓. ปาจีนวังสทายวัน ป่าปาจีนวังสทายวัน อยู่ในแคว้นเจตี เป็นที่ ต้ังส านักของพระสารีบุตร 
พระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าพระอนุรุทธะ พระมหาสาวกองค์หนึ่งซ่ึงเป็นเจ้าชายในศาก
ยวงศ์ เรียนกรรมฐานได้บรรลุพระอรหัต ณ ที่นี้ 
  ๔. ปาวาริกัมพวัน เป็นสวนมะม่วงของปาวาริกเศรษฐี อยู่ในเมืองนาลันทา ซ่ึงเป็นเมือง
เล็กๆ เมืองหนึ่งในแคว้นมคธ อยู่ห่างจากพระนครราชคฤห์ ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ณ ที่ นี้
พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับแรมหลายครั้ง 
  ๕. เภสกลาวัน เป็นป่าไม้สีเสียด ใกล้เมืองสุงมารคีรีนครหลวงของแคว้นภัคคะ ในพรรษาที่ 
๘ ภายหลังจากทรงตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จประทับจ าพรรษาอยู่ที่เภสกลาวัน 
  ๖. ป่ามหาวัน กรุงกบิลพัสด์ุ เป็นป่าใหญ่ใกล้ครกบิลพัสด์ุ แคว้นสักกะ พระพุทธเจ้าเคย
เสด็จไปทรงพักผ่อนระหว่าประทับอยู่ที่นิโครธารามซ่ึงเป็นอารามที่พระญาติสร้างถวายพระพุทธเจ้า 
ใกล้กรุงกบิลพัสด์ุเช่นกัน พระพุทธเจ้าประทับจ าพรรษาที่ ๑๕ ภายหลังจากทรงตรัสรู้ที่นิโครธาราม 
  ๗. ป่ามหาวัน นครเวสาลี เป็นป่าใหญ่ ใกล้เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ในพรรษาที่ ๕ ภายหลัง
จากทรงตรัสรู้ พระพุทธเจ้า ประทับจ าพรรษาอยู่ที่กูฏาคารในป่ามหาวัน นครเวลาลี ณ ที่นี้ พระ
บรมศาสดาทรงอนุญาตให้มีภิกษุณีสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรก 
  ๘. มัททกุจฉิมิคทายวัน มีความหมายถึง ป่าเป็นที่อภัยแก่เนื้อชื่อ มัททกุจฉิ อยู่ที่พระนครรา
ชคฤห์ แคว้นมคธ ณ ที่นี้พระพุทธเจ้าทรงท านิมิตต์โอภาสแก่พระอานนท์ 
  ๙. มิคจิรวัน ป่ารักขิตวันอยู่ในแดนบ้านปาริเลยยกะ ใกล้เมืองโกสัมพี แคว้นวังส ะ ใน
พรรษาที่ ๑๐ ภายหลังจากทรงตรัสรู้พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปอาศัยอยู่ในป่ารักขิตวัน ด้วยทรงปลีก



253วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

พระองค์จากพระสงฆ์ผู้แตกกัน ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี พญาช้างปาริเลยกะคอยเฝ้าปรนนิบัติรับ
ใช้พระพุทธองค์ ในป่ารักขิตวัน 
  ๑๑. ไร่ฝ้าย ขณะพระพุทธเจ้าเสด็จแวะเข้าไปประทับพักอยู่ที่ไร่ฝ้ายแห่งหนึ่ง คณะสหาย
๓๐ คน ชื่อคณะภัททวัคคีย์ได้พากันเข้ามาที่ไร่ฝ้ายแห่งนี้  เพ่ือเที่ยวตามหาหญิงแพศยาผู้ลักห่อ
เครื่องประดับหนีไปเม่ือได้พบพระพุทธเจ้าและได้ฟังเทศนาอนุปุพพิกถา (เทศนาที่แสดงไปโดยล าดับ 
เพ่ือฟอกอัธยาศัยของสัตว์ให้หมดจดเป็นชั้นๆ จากง่ายไปหายาก เพ่ือเตรียมจิตของผู้ฟังให้พร้อมที่
จะรับฟังอริยสัจ) จากนั้นพระพุทธองค์ทรงเทศนาอริยสัจ ๔ (คือความจริงอย่างประเสริฐมี ๔ อย่าง 
คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) คณะภัททวัคคีย์ ทั้ง ๓๐ คนได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วขออุปสมบท 
  ๑๒. ลัฏฐิวัน สวนตาลหนุ่ม อยู่ทางทิศตะวันตดเฉียงใต้ของพระนครราชคฤห์ เชิงภูเขา
ปัพภาระ แคว้นมคธ ณ กาลนั้นเป็นตอนปลายของพรรษาที่ ๑ ภายหลังจากทรงตรัสรู้ พระเจ้าพิม
พิสาร ราชาผู้ครองแคว้นมคธพร้อมด้วยราชบริพาร ๑๑ นหุต (๑ นหุต = ๑๐,๐๐๐ จึงเป็นจ านวน
หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนคน) เสด็จต้องรับพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสาวกซ่ึงเสด็จถึงพระนครรา
ชคฤห์ ประทับอยู่  ณ ลัฏฐิวันบรรดาราชบริพารเหล่านี้ยังไม่รู้จักพระพุทธศาสนา จึงแสดงอาการ
กริยาต่าง ๆกัน บางพวกถวายบังคม บางพวกประนมมือ บางพวกกล่าววาจาปราศรัย บางพวก
ประกาศชื่อและโคตรของตน บางพวกนิ่งอยู่พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามน าพระอุรุเวลากัสสปะ ผู้ เคย
เป็นคณาจารย์ใหญ่หัวหน้าชฏิลสามพ่ีน้อง เป็นผู้ที่ชาวนครราชคฤห์นับถือมากพระพุทธองค์ทรงถาม
ว่า ท าไมจึงเลิกบูชาไฟ พระอุรุเวลกัสสปะกราบทูลประกาศความไม่มีแก่นสารแห่งลัทธิเดิม บรรดา
ราชบริพารทราบแล้วก็เชื่อถือ จึงต้ังใจฟังพระธรรมเทศนาที่พระองค์แสดงพระเจ้าพิมพิสารและราช
บริพารจ านวนมาก เม่ือสดับพระธรรมเทศนาได้ธรรมจักษุ พระเจ้าพิมพิสารประกาศพระองค์เป็น
อุบาสก ณ ที่นี้ 
  ๑๓. ลุมพินีวัน เป็นสวนที่ประสูติของพระพุทธเจ้าภายใต้ต้นสาละใหญ่ ในเวลาใกล้เที่ยง 
เมือวันเพ็ญเดือน ๖ วันศุกร์ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี เป็นสังเวชนียสถาน ๑ ใน ๔ แห่ง ต้ังอยู่
ระหว่างกรุงกบิลพัสด์ุ แคว้นสักกะ และกรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ (ปัจจุบันนี้ อยู่ในต าบลลุมมินเด 
แขวงเปชวาร์ ในเขตประเทศเนปาล ห่างจากเขตแดนประเทศอินเดีย ไปทางเหนือประมาณ ๖ 
กิโลเมตรครึ่ง บัดนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสิทธารถนคร 
  ๑๔. เวฬุวัน เป็นป่าไผ่ สวนที่ประพาสพักผ่อนของพระเจ้าพิมพิสารราชาผู้ครองแคว้นมคธ 
อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากพระนครราชคฤห์ เป็นที่ร่มรื่นสงบเงียบ มีทางไปมาสะดวก ภายหลังจากพระ
เจ้าพิมพิสารทรงสดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า ได้ธรรมจักษุประกาศพระองค์เป็นอุบาสก 
ณ ลัฏฐิวัน พระเจ้าพิมพิสารจึงทรงพระราชด าริหาที่ประทับให้พระพุทธเจ้า ทรงเห็นว่าพระราช
อุทยานเวฬุวันสวนไม่ไผ่เหมาะสม จึงถวายเป็นสังฆาราม พระพุทธเจ้าทรงรับและประทานพุทธา
นุญาตให้ภิกษุรับอารามที่ทายกถวายได้ การถวายอารมเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ที่นี้  นับเป็นวัดแรกใ น
พระพุทธศาสนา  
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  ๑๕. สักกะ เป็นดงไม้ที่อยู่ในชมพูทวีปตอนเหนือ แถบเทือกเขาหิมาลัยในเขตป่าหิมพานต์ 
  ๑๖. สาลวโนทยาน สวนป่าไม้สาละของมัลลกษัตริย์ ราชาผู้ครองแคว้นมัลละ ต้ังอยู่ใกล้
เมืองกุสินารา พระพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานภายใต้ร่มไม้ต้นสาละใหญ่ ๒ ต้นในสาลวโนยาน 
ในยามค้ าของวันเพ็ญเดือน ๖ ปีมะเส็ง วันสุดท้ายก่อนเริ่มพุทธศักราช 
  ๑๗. หิมพานต์ ป่าหิมพานต์เป็นป่าใหญ่เชิงเขาหิมพานต์ ซ่ึงเป็นภูเขาสูงใหญ่ทางตอนเหนือ
ของชมพูทวีป พระนาลกะ หนึ่งในพระมหาสาวก หลานชายของอสิตดาบสออกบวชตามค าแนะน า
ของลุง และไปบ าเพ็ญสมณธรรมรอการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ ป่าหิมพานต์ ครั้น พระพุทธเจ้า
ตรัสรู้แล้ว ได้มาทูลถามเรื่องโมไนยปฏปทา (ข้อปฏิบัติธรรมที่ท าให้เป็นปราชญ์) และกลับไปบ าเพ็ญ
สมณธรรมในป่าหิมพานต์ ได้บรรลุพระอรหัตแล้ว ด ารงอายุอยู่อีก ๗ เดือน ก็ปรินิพานในป่าแห่งนี้ 
  ๑๘. อนุปิยอัมพวัน สวนป้าไม้มะม่วง อนุปิยอัมพวัน ในเขตอนุปิยนิคม แขวงมัลลชนบท 
พระมหาบุรุษเสด็จพักแรม ณ ที่นี้  ๗ วัน ครั้ง วันที่ ๘ จึงเสด็จด าเนินจากอนุปิยอัมพวันเข้าไป
บิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยกิริยาสงบอยู่ในอาการสังวร สมควรแก่ภาวะของสมณะ
เป็นที่ ต้ังแห่งความเลื่อมใสของทุกคนที่ได้เห็น พวกราชบุรุษน าความที่ได้พบเห็นไปกราบทูลพระ
เจ้าพิมพิสาร มีรับสั่งให้สะกดรอยติดตามเพ่ือทราบความเท็จจริงของพรรพชิตเศษรูปนี้ ครั้นทรง
สดับความจริงแล้ว พระเจ้าพิมพิสารทรงพระประสงค์ จะได้พบกับพระมหาบุรุษ ต่อมาเจ้าชายศาก
ยวงศ์ทั้ง ๖ คือพระภัททิยะ พระอนุรุทธะ พระอานนท์ พระภัคคุ พรกิมพิละ พระเทวทัต และมีอ
บาลีอ ามาตย์ ช่างกัลบก รวมเป็น ๗ พร้อมใจออกบรรพชา ได้ออกบวช ณ สวนป่าไม้ มะม่วงอนุปิย
อัมพวันแห่งนี้ 
  ๑๙. อัมพปาลีวัน สวนที่หญิงแพศยาชื่อ อัมพปาลี ถวายเป็นสังฆาราม ไม่นานก่อนพุทธ
ปรินิพพาน อยู่ในเขตเมือเวสาลี แคว้นวัชชี (แพศยา หมายถึง หญิงหาเงินในทางร่วมประเวณี หรือ 
โสเภณีในปัจจุบัน) 
  ๒๐. อิสิปตนมฤคทายวัน คือป่าที่ให้อภัยแก่เนื้อชื่อ อิสิปตนะอยู่ใกล้เมืองพาราณสี แคว้นกา
สี ณ ป่าแห่งนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร (พระสูตรว่าด้วยการยัง
ธรรมจักรให้เป็นไป) ประทานปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ รูป ในวันเพ็ญ เดือน ๘ พระรัตนตรัย
คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้เกิดขึ้นบริบูรณ์ในกาลนั้น ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  
 คุณค่าของป่าในทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท สรุปได้ดังนี้  ๑) คุณค่าของป่าด้าน
ธรรมชาตินิยม ๒) คุณค่าของป่าด้านสังคมและวัฒนธรรมประเพณี ๓) คุณค่าของป่าด้านจิตส านึก 
๔) คุณค่าของป่าในฐานะเป็นสถานที่ควรอยู่ปฏิบัติธรรม ๕) คุณค่าของป่าในฐานะเป็นสถานที่ท่ีอยู่
อาศัย (ที่พระพุทธเจ้าและพุทธสาวกเคยพ านัก)  ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างป่าหรือส่วนป่ากับหลัก
พุทธธรรมในพระพุทธศาสนา จากการศึกษาสามารถประมวลได้ดังนี้ ความสัมพันธ์ของป่าในฐานะที่
เป็นเสนาสนะป่าที่เก้ือหนุนต่อการปฏิบัติธรรม ความสัมพันธ์ของป่าที่ เก่ียวข้องกับการตรัสรู้ธรรม  
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ความสั มพัน ธ์ของป่ากับการแสดงพระธร รมเทศนา ความสัมพันธ์ของป่า กับพระรัตนตรั ย  
ความสั มพันธ์ของป่า กับการแสดงธรรม ความสัมพันธ์ของป่ ากับ  “ความเลื่อมใสศรัทธา ”  
ความสัมพันธ์ของป่าในฐานะแห่ง “ความเมตตา และ ความกตัญญู”  ความสัมพันธ์ของป่ากับ “การ
เจ ริญสมาธิ และปัญญา” ความสัมพันธ์ ของป่าใน ฐานะที่ เก้ื อต่อการ  “ปฏิ บัติ ธุดงควัตร ” 
ควา มสั มพัน ธ์ของป่า ในฐานะที่ เป็น  “กั ลย าณมิตร ” ความสั มพัน ธ์ของป่า ในฐานะที่ เป็ น 
“กัลยาณมิตร” ความสัมพันธ์ของป่าในฐานะที่เป็น “ฐานก าจัดกิเลส” 

 
๕. ข้อเสนอแนะ 
  ๕.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  ๑. ในการศึกษาเรื่องป่ ามีความเก่ียวข้ องกับวิถีชีวิ ตและสิ่งแวดล้อม เพร าะป่าเป็ น
แหล่งก าเนิดธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและต้นน้ าล าธาร ควรส่งเสริมการปลูกป่าและการอนุรักษ์ป่า 
  ๒. ควรส่งเสริมให้พระสงฆ์และประชาชนปลูกป่าและส่งเสริมการปลูกป่าที่ เก่ียวกับพุทธ
ประวัติและพระสาวก 
 ๕.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  ในการวิจัยครั้งนี้ยังมีเรื่องที่น่า ศึกษาและวิจัยอยู่ อีกหลายประเด็น  เพ่ือประโยชน์ในทาง
วิชาการต่อไป ดังนี้ 
  ๑. ควรศึกษาวิเคราะห์เรื่องหลักธรรมเก่ียวกับป่าในฐานะเป็นจุดก าหนดของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ๒. ควรศึกษาวิเคราะห์เรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม 
  ๕. ควรศึกษาวิเคราะห์เรื่องวัดป่าหรือเสนาสนะป่าในฐานะที่เป็นอารามที่เก้ือกูลต่อการ
ปฏิบัติธรรม  
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กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ 
ในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ 

The Process of Preventing and Solving Drug Problems 
In Nakhon Sawan Schools by Buddhist Integration 

      
พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี) 

     พระศรีสุทธิพงศ์ (สมส่วน ปฏิภาโณ) 
     พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก (ชูโตศรี) 
     พระมหายรรยง สุรปญฺโ (ลันลอด) 

     นิทรา ฉิ่นไพศาล 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรร ค์ ( ๒) เพ่ือศึกษา
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ตามหลั ก
พระพุทธศาสนา และ (๓) เพ่ือน าเสนอกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณา
การในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ วิธีด าเนินการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน ( Mixed 
Methods Research) เป็นทั้งวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนครสวรรค์ จ านวน ๕๘๙ คน และการวิจัยภาคสนามจากการ
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในลักษณะการเขียนบรรยายสรุป
เนื้อหา  
                                                                 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครสวรรค์ และคณะผู้วิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครสวรรค์ และคณะผู้วิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครสวรรค์ และคณะผู้วิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตนครสวรรค์ และคณะผู้วิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตนครสวรรค์ และคณะผู้วิจัย 
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ผลการศึกษาพบว่า ๑) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์ มีองค์ประกอบ ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับยาเสพ
ติด (๒) พฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด (๓) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับยาเสพ
ติด (๔) การมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียน   (๕) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก
เพ่ือนของนักเรียน และ ๖) การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด อยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด อยู่ในระดับมาก๒) 
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ตามหลักทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ๗  ซ่ึงประกอบด้วย ธัมมัญญุตา ความรู้จักเหตุ อัตถัญญุ
ตา ความรู้จักผล อัตตัญญุตา ความรู้จักตน มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ กาลัญญุตา ความรู้จัก
กาล ปริสัญญุตา ความรู้จักบริ ษัทหรือชุมชน และปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล ๓ )
กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
จังหวัดสวรรค์ พบว่า กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย (๑) ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นักเรียนต้องมีความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพ
ติดเป็นอย่างดี จึงจะไม่เก่ียวข้องหรือเสพยาเสพติด  (๒) พฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ นักเรียนต้องมีการป้องกันตนเองด้วยการปฏิเสธการทดลองเสพยาเสพติดทุก
ชนิด และนักเรียนมีความรู้ เรื่องพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างดีจึงไม่เก่ียวข้องหรือเสพยาเสพติด จะ
ปฏิเสธทันทีเสมอเม่ือเพ่ือนน ายาเสพติดมาและชวนให้เสพยาเสพติด (๓) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเก่ียวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ต้องเปดิช่องรับแจ้งเบาะแสข่าวสารแบบไม่
เปิดเผยผู้ให้ข่าวได้หลายช่องทาง  เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานภาครั ฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน (๔) การมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียนตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ครอบครัวถือเป็นสถาบันแรก ที่มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยตรงพ่อ
แม่เป็นบุคคลส าคัญในการอบรม เลี้ ยงดูสั่งสอนลูก นอกจากนี้ยังจะต้องประพฤติปฏิบัติเป็น
แบบอย่างที่ดี ที่ถูกต้องให้กับบุตรหลาน (๕) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนของนักเรียน
ตามหลัก  สัปปุริสธรรม ๗ ไม่ควรยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ควรเลือกคบเพ่ือนที่ดี ควรจัดอบรมให้
ความรู้ เก่ียวกับ  ยาเสพติด ปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อยาเสพติด ควรจัดกิจกรรมหรือจัดกีฬาต้าน
ยาเสพติด และ (๖) การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นักเรียนต้องเข้าใจ
ตนเองมากขึ้น สามารถควบคุมตนเองได้มากขึ้น และมีวิธีท่ีจะหลีกเลี่ยงจากการที่ ต้องเข้าไป
เก่ียวข้องกับยาเสพติดและสามารถปรับตัวในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
ค าส าคัญ:กระบวนการป้องกัน, ยาเสพติด, พุทธบูรณาการ 
 

Abstract 
The objectives of the research The Process of Preventing and Solving Drug 

Problems in Nakhonsawan Schools by Buddhist Integration. This study had 3 
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objectives: 1 ) to study the Examine level of knowledge and understanding on drug 
abuse of schools of Upper Secondary Students in Nakhonsawan. 2 ) to study the The 
Process of Preventing and Solving Drug Problems in Nakhonsawan Schools by 
Buddhist Integration and 3 )  The suggestions for the Guidelines for theProcess of 
Preventing and Solving Drug Problems in Nakhonsawan Schools by Buddhist 
Integration.  This research applied the Mixed Methods Research consisting of the 
qualitative and qualitative research. The sample group was 5 8 9  high school level 
students. The data analysis have been done by frequency, percentage, mean, 
standard deviation. The interview data was analyzed and synthesized by content 
Analysis Technique composing by the context of Qualitative Research. 

The finding of the study were as follows: 
1) Examine level of knowledge and understanding on drug abuse of Senior 

Secondary students in Nakhonsawan, Province consisted of 6  components which 
were; (1) Examine level of knowledge and understanding on drug abuse, (2) The self-
prevention behavior towards addicted substances usage, ( 3 ) The public relations 
campaign process information of towards addicted substances usage, ( 4 ) Family’s 
Participation of students to the Seven Sappurisa Dhamma. ( 5 ) Receiving Social 
Support from fellow Students to the Seven Sappurisa Dhamma. and ( 6 ) The Self-
Esteem of Students to the Seven Sappurisa Dhamma, in overall, was at high level. 
When considered in each aspect, found that the self-prevention behavior towards 
addicted substances usage  to the Seven Sappurisa Dhamma, was at high level and 
the lowest opinion was the public relations campaign process information of towards 
addicted substances usage, was at high level. 2) The Process of Preventing and Solving 
Drug Problems in Nakhonsawan Schools of Buddhism which includes the Seven 
Sappurisa Dhamma. They are (1 ) Dhammannuta, the knowing of causes underlying 
all the happenings, the knowledge about the danger and the harm of drugs 
persuaded them to stay away from drugs. (2 ) Atthannuta, the knowing of the results 
or fruition derived from the causes, Students therefore defended themselves against 
drug addiction by refusing to try all drugs, (3 ) Attannuta, the knowing of one’s own 
self or self-knowledge, (4 ) Mattannuta,   the knowing of moderation or the sense of 
proportion, (5 ) Kalannuta, the knowing of time or time management, (6 ) Parisannuta, 
the knowing of the populated communities or societies or even the assembly, and 
(7 ) Puggalannuta, the knowing of an individual, or in other words, the individual 
differences. 3) The Process of Preventing and Solving Drug Problems in Nakhonsawan 
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Schools by Buddhist Integration, found that the Process of Preventing and Solving 
Drug consisted of ๖  components which were;  ( 1 ) Examine level of knowledge and 
understanding on drug abuse to the Seven Sappurisa Dhamma, ( 2 ) The self-
prevention behavior towards addicted substances usage to the Seven Sappurisa 
Dhamma, Students therefore defended themselves against drug addiction by refusing 
to try all drugs. Besides this, the knowledge about the danger and the harm of drugs 
persuaded them to stay away from drugs. The reasons that respondent tried to avoid 
using drug or refused drug that offered by friends, ( 3 ) The public relations campaign 
process information of towards addicted substances usage to the Seven Sappurisa 
Dhamma, there should be channels for receiving information from anonymous 
persons be held continuously for sharing the information between government 
sectors, private sectors and public sectors, ( 4 ) Family’s Participation of students to 
the Seven Sappurisa Dhamma, the family is the first institution with a direct role in 
drug prevention, parents are important influences because they can teach good 
conduct and correct behavior to their children, ( 5 ) Receiving Social Support from 
fellow Students to the Seven Sappurisa Dhamma, Should not get involved with 
narcotic. Choose associate with good friend. Should train the knowledge about the 
narcotic. Establish have the attitude not good build the narcotic. Should the activity 
or sport for resists drug,  and ( 6 ) Self-Esteem of Students to the Seven Sappurisa 
Dhamma, theStudents became more self-understanding, more self-monitoring, 
preventing themselves form drug and improving existing ones and obtaining 
professional assistance. 
Keywords: The Process of Preventing, Drugs, Buddhist Integration 

 
 
๑.บทน า 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยที่เป็นภัยร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติ 
เป็นตัวท าลายศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ที่ตกเป็นทาสยาเสพติด ประชากรที่ติดยาเสพติดย่อม
เป็นบุคคลที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดแรงจูงใจในการท างานและประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และน าไปสู่การสร้างปัญหาสังคมมากมาย เนื่องมาจากปัญหายาเสพ
ติดเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนและลึกซ้ึงที่สลับซับซ้อนและมีสภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 
ซ่ึงมีการพัฒนาไปตามเทคโนโลยีและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ดังนั้น ปัญหายาเสพติดจึงยังเป็นปัญหา
เรื้อรังและนับวันจะยิ่งเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 
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จากการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่าการ

แพร่ระบาดของสารเสพติดรุนแรงขึ้นทั้งทางปริมาณ (จ านวนผู้เก่ียวข้อง) และความหลากหลายของ
ตัวยาสารเสพติดชนิดต่างๆ มีความเชื่อมโยงกัน โดยกลุ่มที่ มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเป็นเพศหญิง และ
เยาวชนการแพร่ระบาดมีลักษณะเป็นพลวัต มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของสารเสพติดบางชนิด 
โดยเฉพาะประชากรที่เป็นเยาวชน๑ วัยรุ่นที่ติดยาเสพติดมักเกิดจากหลายๆ สาเหตุมีทั้งเกิดจากตัว
นักเรียนเอง เช่น ความอยากรู้  อยากลอง ชอบเลียนแบบ เอาอย่างเพ่ือน หรือมีความผิดหวังสูง 
กลุ้มใจ เสียใจ ต่อเหตุการณ์ต่างๆ และเกิดจากสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้สถาบันการศึกษาเองที่ วัยรุ่น 
จะท าให้ได้รับค าบอกเล่าเรื่องราวของยาเสพติดจากเพ่ือนร่วมวัยเดียวกัน อาจเกิดพฤติกรรมท้าทาย
ให้มาลองเพ่ือให้เกิดความคึกคะนอง และปัจจุบันพบว่ามีแหล่งขายยาเสพติดอยู่ภายในโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษานั่นเอง ซ่ึงนับว่าเป็นความล้มเหลวทางการศึกษาส่วนหนึ่งในสังคมปัจจุบัน  

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์และโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ซ่ึงนักเรียนส่วน
ใหญ่มาจากครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับดี จ านวนค่อนข้างมาก นักเรียนส่วนใหญ่จึง
มีพ้ืนฐานทางครอบครัวท่ีค่อนข้างแตกต่างกัน จึงท าให้ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างสูง 
 ดังนั้น คณะผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ท าให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากระบวนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ ซ่ึงผลการวิจัย
ครั้งนี้ จะเป็นฐานข้อมูลส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส าหรับเยาวชนสืบต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในจังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค์ตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ๒.๓ เพ่ือน าเสนอกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค์เชิงพุทธบูรณาการ 
 
๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

                                                                 
 ๑ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด, ส านักนายกรัฐมนตรี ๒๕๕๔ ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๕๔/๒๕๕๔, ๙ กันยายน ๒๕๕๔, หน้า ๑-
๘. 
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 กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน 
จังหวัดนครสวรรค์โดย ใช้กระบวนการศึกษาหรือระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสมผสาน(Mixed 
Methods Research) ระหว่ างเ ชิงปริมา ณ ( Quantitative Research และวิธีวิ จัยเชิงคุณภา พ 
(Qualitative Research) ซ่ึงมีแบบสัมภาษณ์ (Non – Structured Interview) และน าผลการวิจัย
ไปท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ เป็นทั้งนักวิชาการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสตรี
นครสวรรค์ จ านวน ๒,๑๓๔ คนและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยหาขนาดโดยใช้สูตรค านวณของ ทา
โร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อม่ัน ๐.๐๕ หรือ ร้อยละ ๙๕๒จึงได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๖๑๐ คน 
 ๓.๓ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และครู ซ่ึงเป็นบุคลากรที่
เก่ียวข้องกับนโยบายการป้องกันยาเสพติด จ านวน ๘ คน 
 
๔. ผลการวิจัย 
 รายละเอียดเก่ียวกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 
 ๑.  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ : กระบวนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านความรู้ความเข้าใจมีกระบวนการให้
นักเรียนศึกษาหาความรู้เก่ียวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด  โดยการส ารวจสภาพปัญหาและ
วิเคราะห์ปัญหายาเสพติด เพ่ือให้เกิดความรู้ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด ใช้วิธีการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมต่างๆ สอดแทรกความรู้  ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับยาเสพติดในการเรียนที่มีความ
สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา  โดยใช้กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วมในการช่วย
แก้ปัญหา ได้มีการเชิญหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้รู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๒. พฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ : กระบวนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ด้านพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพ
ติด โดยให้นักเรียนรู้จักการป้องกันและแก้ไขตนเองให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ให้รู้จักการ
ด าเนินชีวิตรู้จักเลือกคบเพ่ือนที่ดีไม่ม่ัวสุมยาเสพติดพยายามหลีกเลี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ใช้สารเสพติดฝึกทักษะเพ่ือควบคุมอารมณ์ที่จะเข้ามากระทบเสมอแม้เจอปัญหาให้รู้จักใช้เหตุและ
ผลระงับจิตใจตนเองและรู้จักการวางแผนการด าเนินชีวิตเพ่ือที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย 

                                                                 
 ๒สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี: ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฏเทพ
สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 
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 ๓.  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ : 
กระบวนการป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดตามหลั กสัปปุริ สธรรม ๗ ด้านการ รณรง ค์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับยาเสพติดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ให้มีการก าหนดเป็น
นโยบายของโรงเรียน และพัฒนาระบบบริการสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้เป็นช่องทางผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับสถานการณและสภาพของปัญหาสามารถเผยแพร่ความรู้ถึงโทษของ
ยาเสพติดสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องร่วมรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดทุกชนิดของสถานศึกษาและชุมชนโดยการผสมผสานมาตรการและประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ที่ มีส่วนเก่ียวข้องเป็นส า คัญ มี
การจัดกิจกรรมในการป้องกันยาเสพติดเกิดความสัมพันธ์อันดีโดยการฝึ กอบรม รณรงค์เผยแพร่
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อบุคคล มีการวางแผนให้มีการด า เนินงานอย่างต่อเนื่อง
เป็นขั้นตอนเพ่ือเสริมสร้างความตระหนักต่อปัญหายาเสพติด 
 ๔ .  การมี ส่วนร่วม ระหว่างครอบครัวของนักเรี ยนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  : 
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ด้านการมีส่วนร่วมระหว่าง
ครอบครัวของนักเรียนการด าเนินงานการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน โรงเรียน ทาง
โรงเรียนได้สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ปกครองเฝ้าระวังนักเรียนติดยาเสพติดให้ความส า คัญต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือช่วยสอดส่องนักเรียนไมให้ไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดติด ยังมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแล
นักเรียนอย่างสม่ าเสมอพูดคุยตักเตือนกันด้วยเหตุด้วยผลมากกว่าการใช้อารมณ์เป็นขวัญและ
ก าลังใจให้กับทุกคนในครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เรื่องโทษพิษ
ภัยอันตราย และผลเสียของการที่เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดให้ได้รับรู้อย่างไม่เป็นทางการ เช่น 
การพูดคุยในบางโอกาสที่เอ้ืออ านวย เป็นต้น 
 ๕. การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
: กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านการได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนของนักเรียน โดยตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติดสร้าง
นักเรียนแกนน าเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือเพ่ือนชักชวนกันท ากิจกรรมที่มีประโยชน์รวมตัวกันเป็นกลุ่ม
อาสาสมัครป้องกันยาเสพติดได้แก่ ศูนย์เพ่ือนใจ/ให้ค าปรึกษา หรือระบบดูแลช่วยเหลือเพ่ือนที่มี
ปัญหารวมทั้งรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้องที่เก่ียวกับยาเสพติดให้ทางโรงเรียนทราบโดยทันทีให้ความ
ช่วยเหลือต่อส่วนรวมเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องดูแลสอดส่อง
เพ่ือนเพ่ือช่วยป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดรู้จักเลือกคบเพ่ือนที่ดี และรูจักน าแบบอย่างที่ ดี
ของเพ่ือนมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเอง 
 ๖.  การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ : กระบวนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน
สร้างความม่ันใจและภูมิใจให้ตัวเองรู้ถึงศักยภาพของตนเองเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ด้าน
ทักษะชีวิตเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพ่ือให้ลดหรือเลิกพฤติกรรมที่เป็นการข้องเก่ียวกับยาเสพติด
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โดยมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างทัศนคติต่อยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่เข้ารับการอบรมเสีย
ใหม่จากความคิดความเข้าใจแบบเดิมที่เคยมี เพ่ือให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนและสังคมได้
อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพ่ือน า ไปสู่การปรับเปลี่ยน
อย่างถาวรต่อไป ผ่านกิจกรรมต่างๆรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยการต้ังใจศึกษาเล่าเรียนรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จะท าให้นักเรียนนั้นเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าในตนเอง และมีความม่ันใจ 
ซ่ึงคุณสมบัติเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ส า คัญมากต่อการพัฒนาบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของนักเรียนต่อ
การด ารงชีวิตและโอกาสในการประสบความส าเร็จในชีวิต 
 
 

 
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน 

จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
๕. ข้อเสนอแนะ 

จากข้อค้นพบของงานศึกษานี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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จากการศึกษาพบว่า การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนครสวรรค์ มีประเด็นที่เก่ียวข้องกับนโยบายของรัฐบาลหลาย
ประการ เช่น การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานการเสริมสร้างกลไกการท างานระหว่าง
หน่วยงานระดับต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภาคประชาชนในการท างานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง หรือ
อาจมีระบบสวัสดิการและระบบการประกันความปลอดภัยส าหรับผู้ที่มีจิตอาสาท างานด าเนินการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละโรงเรียนได้อีกด้วย 

๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบัติ 
๑) ควรมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเอาชนะปัญหายาเสพติดให้

ขยายกว้างขวางมากขึ้น จากการน าร่องด้วยการถอดบทเรียนจากโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จ
และสร้างเป็นเครือข่าย เป็นต้น แบบโรงเรียนเอาชนะปัญหายาเสพติด ขยายผลสู่โรงเรียนอ่ืน เพ่ือ
ถ่ายทอดสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนอ่ืนในการจัดการปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ การน า
บทเรียนไปปรับใช้ควรค านึงลักษณะบริบทของโรงเรียน ทั้งนี้ เชื่อว่ามีรูปแบบวิธีการหลากหลาย
ลักษณะในการจัดการปัญหายาเสพติดของโรงเรียนและเป็นแนวทางที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
โดยส่วนรวม 

๒) ส าหรับการน าบทเรียนของโรงเรียนต้นแบบไปปรับใช้นั้น สิ่งส าคัญในขั้นแรกคือ
ความเข้าใจบริบทของโรงเรียนในการเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างการยอมรับและความเป็นหนึ่งเดียว
ของโรงเรียน เพ่ือระดมนักเรียนและบุคลากรให้มีจิตส านึกร่วมและการเสียสละร่วมเป็นแกนน า 
สร้างกระบวนการกลุ่ม เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการกับปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งสนับสนุนประสาน
ให้มีการสร้างกลุ่มองค์กร และสร้างเครือข่ายการท างานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีการ
ส่งเสริมการวางแผน/โครงการการ ท างานต่างๆ ของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีการกระจายอ านาจ
ไปสู่ผู้น าของโรงเรียน และสมาชิกโรงเรียนอย่างทั่วถึง มุ่งการพ่ึงพาตนเองของโรงเรียน สนับสนุน
การพัฒนาทักษะ ความสามารถของผู้น าส่งเสริมการเรียนรู และการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสังคม
จากรุ่นไปสู่รุ่น เพ่ือพัฒนาการดูแลจัดการของโรงเรียนในอนาคตต่อไป 

๓) การสร้างเครือข่ายและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงเรียนและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับพ้ืนที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหา
และการวางแผนงานและโครงการทั้งนี้ ตัวแทนของรัฐบาลต้องเปลี่ยนมุมมองการท างานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยอมรับและเชื่อม่ันในการด าเนินงานของภาคหน่วยงานของ
โรงเรียนและท าความเข้าใจว่าโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน 

๔) โรงเรียนหลายแห่งมีความรู้และประสบการณ์จ านวนมากที่สั่งสมจากการ
จัดการปัญหายาเสพติด หากแต่ความรู้เหล่านี้ ฝังลึกในประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้เก่ียวข้องใน
บางโรงเรียน จึงควรมีการถ่ายทอดและการรวบรวมจัดการความรู้ เป็นเอกสารเพ่ือใช้เป็นสื่อสร้าง
การเรียนรู้ส าหรับคนในโรงเรียนวันนี้ และอนาคตต่อไป อันจะเป็นรากฐานความรู้เพ่ือการพัฒนา
โรงเรียนแบบองค์รวม 
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๓.ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาทางวิชาการและงานวิจัย 
๑) ควรมีการศึกษาวิจัยการประเมินผลเครือข่ายโรงเรียนในการป้องกันแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 
๒) ควรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ น าและองค์กรท้องถิ่นและการสร้าง

เครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลในสถานศกึษาตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
The Strategies of Human Resource Administration in School 

Accordance in Buddhist 
 

พระครูวินัยธร ธฤติ  วิโรจโน๑ 
 

บทคัดย่อ 
 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคใหม่ คือการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือท าให้พนักงานมีสมรรถนะและพฤติกรรมในการท างานตรงตามเป้าหมาย และ
ตรงตามยุทธศาสตร์ขององค์การ บทบาทใหม่ของนักบริหารงานบุคคล จึงต้องมีทั้งบทบาทในการ
ก าหนดกลยุทธ์และบทบาทในการน ากลยุทธ์ขององค์กรไปปรับใช้สู่การปฏิบัติงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงจะต้องศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน
บุคคล นั่นก็คือ หลักพรหมวิหาร 4  เพ่ือจะศึกษาการบริหารตามหลักเมตตา ศึกษาการบริหารตาม
หลักกรุณา  ศึกษาการบริหารตามหลักมุทิตาและศึกษาการบริหารตามหลักอุเบกขา  โดยมุ่งเน้น
ศึกษาการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยการประยุกต์แนวคิดเก่ียวกับหลักการ
บริหาร ซ่ึงเป็นแนวคิดทางตะวันตก กับหลักพรหมวิหาร ซ่ึงเป็นคุณธรรม 4 ประการ ส าหรับบุคคลที่
เป็นผู้น าในทางพระพุทธศาสนาท าให้ทราบวิธีการในการบริหารที่มีการนาหลักการและวิธีการที่เป็น
ประโยชน์เข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร อนึ่งในการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาจ าเป็นต้องใช้หลักพุทธธรรมเป็นสิ่งนาทางในการก าหนดแนวทางและทิศทา งในการ
บริหารงานเพ่ือให้ เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  หลักพรหมวิหาร  4  หากน า
หลักธรรมนี้มาใช้ในการบริหารจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี  เพ่ิมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
การน าหลักพรหมวิหาร 4 กับ การบริหารสถานศึกษา ตามทฤษฎีทางตะวันตก ทั้งสองหลักการมี
จุดประสงค์เดียวกัน คือ การบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณธรรมมีความเต็มใจ  พอใจและการท างาน
อย่างมีความสุขในองค์กร 
 

Abstract 
 New Human Resource Management Strategies Is the strategy for human 
resources management? In order to make the employees have the performance 
and behavior to meet the target. And the organizational strategy. New role of 
Human Resource Management It must have both a role in shaping the strategy and 
its role in deploying the organization's strategy to human resources management. It 
is important to study the principles of Buddhism in relation to the administration of 
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personal affairs. That is, the principle of virtue 4  to study the management of 
mercy. Study on Principles of Management to study the management based on the 
principles and study the management of the detached. The focus of this study is 
on the management of personnel of educational administrators. By applying the 
concept of management principle. Which is the western concept. With moral the 
four virtues for a person who is a leader in Buddhism, is to know how to manage 
the principles and useful methods used as part of the administration. In the 
development of the work of personnel management in schools requires the use of 
Buddhist principles as a guide to the direction and direction of management to 
achieve both the efficiency and effectiveness of the work. If this principle is applied 
in the management will create a good relationship. Add to the unity. Applying 4 
Prairies to the administration of the school. According to Western theories the two 
principals have the same purpose: to administer the school with integrity, to be 
willing. Satisfy and work happily in the organization. 
 
1.บทน า 
 การปกครองครูในโรงเรียนให้ได้ผลตามที่พ่ึงปรารถนานั้นประการแรกผู้บริหารควรจะมี
ลักษณะของผู้น าและมีคุณสมบัติของการเป็นผู้บริหาร ประการที่สองก็คือการสร้างคุณธรรมและการ
ปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามคุณธรรมอันดีงามนั้นดังจะขอเสนอต่อไปนี้คือ 1. ทรงไว้ซ่ึงความยุติธรรม  2 . 
ต้ังอยู่ในพรหมวิหารสี่  3 . ไม่ทาตัวเป็นเจ้าขุนมูลนาย  4. ยินดีรับฟังความคิดเห็นของครูน้อยด้วย
ความจริงใจ  5 . รู้จักให้ก าลังใจแก่ครูน้อย  6 . พยายามส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของครู  7 . 
หลีกเลี่ยงจากการใช้อารมณ์ในการทางาน 8. รู้จักวางตัวรู้จักว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควร 9. รู้จัก
ให้เกียรติผู้น้อยยกย่องในกาละและเทศะอันควร 10 . พยายามรักษาผลประโยชน์ของครูน้อย 11 . 
วางมาตรฐานในการท างานให้แน่ชัด 12 . ผู้บริหารควรจะให้เวลาและโอกาสแก่ครูที่จะปรับปรุง
ตัวเอง๒ 
 สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลนั่น
คือคุณธรรมหรือการมีหลักธรรมที่จาเป็นสาหรับการบริหารจัดการศึกษา  ซ่ึงได้แก่ หลักธรรมในการ
ครองน หลักธรรมในการครองคนและหลักธรรมในการครองงาน  ซ่ึงหลักธรรมบางประการตามแนว
ค าสอนของพุทธศาสนาจะรวมหลักธรรมที่กล่าวมาแล้วไว้อย่างครบถ้วน หลักธรรมที่จ าเป็นสาหรับ
การบริหารจัดการศึกษาที่ผู้บริหารโรงเรียนควรนามาใช้เพ่ือการครองคนมีหลากหลายประการ  และ
หลักธรรมที่มีการน า ไปใช้มากที่สุดประการหนึ่งคือพรหมวิหาร 4, พรหมวิหาร 4  เป็นหลักธรรมที่จะ
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น าพาบุคคลไปสู่ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์ประกอบของพรหมวิหาร  4  คือ เมตตา
หมายถึง ความรักที่มีต่อบุคคลอ่ืนอย่างจริงใจ กรุณา หมายถึงความสงสารและเห็นใจพร้อมที่จะให้
ความช่วยเหลือเก้ือกูลต่อบุคคลอ่ืน มุทิตา  หมายถึง การพลอยยินดีเม่ือบุคคลอ่ืนได้ดีหรือประสบ
ความสมหวังและอุเบกขา หมายถึง การวางเฉยหรือปล่อยวางในสิ่งที่สุดวิสัยที่จะช่วยเหลือได้  ซ่ึง 
อุทาน มีสุขสว่าง ได้กล่าวถึง หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ว่าพรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมที่ส าคัญใน
การครองคนเพราะการที่เราสามารถครองใจคนได้ย่อมจะทาให้การปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เนื่องจากจะท าให้เกิดการรวมพลังในการทางานอย่างมหาศาล  โดยหลักธรรมพรหม
วิหาร4  ได้แก่ เมตตา ความรักใคร่ ปรารถนาสันติสุขแก่ชีวิต ประสานโลกให้ร่มเย็น กรุณา ความ
สงสารใฝ่ใจในอันที่จะรับรู้ความเดือดร้อนแทนผู้อ่ืนเหมือนทุกข์ของตน มุทิตา ความยินดี พลอยชื่น
ชมยินดีต่อความส าเร็จของผู้อ่ืนโดยบริสุทธิ์ใจ และอุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง วางเฉย เห็นเป็น
ธรรมดาของโลกอย่างไรก็ดีเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าผู้บริห ารจ า เป็นต้องใช้ทั้งพระเดชและ
พระคุณในการบริหารงานอย่างเหมาะสมกลมกลืน  จึงจะท าให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริหารจัดการถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่ง 
โดยเฉพาะการใช้หลักธรรมในการครองใจคนที่เรียกว่า “พรหมวิหาร  4”๓ ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้
หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการบริหารงาน  เพ่ือให้การทางานมีประสิทธิผล บางครั้งผู้บริหาร
สถานศึกษาอาจไม่ให้ความส าคัญต่อการใช้หลักธรรมในการบริหารจัดการ  ส่งผลให้ครูผู้สอนขาด
ขวัญก าลังใจ และบางครั้งผู้บริหารไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมอย่างเพียงพอก็อาจน า
หลักธรรมไปปฏิบัติไม่ได้ผลเท่าที่ควร ผู้บริหารจึงต้องสร้างภาพพจน์ให้เป็นที่ศรัทธาและความเชื่อถือ
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ซ่ึงสิ่งที่จะต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติคือ การมีความรัก มีความ
สงสาร มีความชื่นชมยินดีและมีใจเป็นกลางไม่ล าเอียงทั้งรายบุคคลและคณะบุคคล ผู้บริหารที่ดีควร
ใช้พระคุณมากกว่าพระเดชหรือใช้อ านาจบารมีมากกว่าอ านาจทางกฎหมายหลักธรรมในการบริหาร
จัดการศึกษาของผู้บริหารเป็นสิ่งที่มีวามส า คัญและมีความจ า เป็นต่อการบริหารจัดการศึกษาใน
โรงเรียนอย่างมาก และหลักพรหมวิหาร  4 คือ หลักธรรมหนึ่งที่ช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  ดังนั้น ในการจะได้มาซ่ึงบุคลากรที่
จะมาปฏิบัติงาน  การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ว่าหมายถึง ภารกิจของ
ผู้บริหารทุกคนที่ มุ่งปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เก่ียวกับบุคลากร เพ่ือให้ปัจจัยด้านบุคคลขององค์การ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดมา ที่จะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์การ ๔ 
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รวมถึง เป็นการใช้คนให้ท างานให้ได้ผลดีภายในเวลาอันสั้นที่สุด สิ้นเปลืองเงินทองและวัสดุน้อย
ที่สุด ในขณะเดียวกันคนที่เราใช้นั้นก็มีความสุข มีความพอใจที่จะให้ผู้บริหารใช้ พอใจที่จะท างาน
ตามที่ผู้บริหารต้องการ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การบริหารให้บรรดาบริการต่าง ๆ ของฝ่ายผู้ ให้
การศึกษาด าเนินไปด้วยดี และเกิดประโยชน์สมตามความมุ่งหมายของวงการศึกษา โดยอาศัย
เทคนิคในการคัดเลือกบุคคลที่มาท างานให้เหมาะสมและเทคนิคในการพัฒนาบุคคลที่มีอยู่แล้ว ให้มี
ความรู้ความสามารถที่จะท างานให้เกิดประโยชน์ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้คนเหล่านั้นมีความ
เจริญก้าวหน้าและได้รับผลตอบแทนเป็นที่พอใจ และมีความสุขในการท างาน๕  ตลอดจนถึงเป็น
กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ พิจารณาบุคคลที่อยู่ในสังคม เพ่ือด าเนินการ
พิจารณาสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาอยู่ในองค์การ และขณะที่
บุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาธ ารงรักษาให้บุคคลที่คัดเลือกเข้ามา
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการท างานและยังรวมไปถึงการ
แสวงหาวิธีการที่ท าให้สมาชิกในองค์การที่ต้องพ้นจากการท างานสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข๖  และเป็น กระบวนการด าเนินงานเก่ียวกับบุคลากรในหน่วยงานอันจะได้มาซ่ึงบุคลากร
มาปฏิบัติงานตามความต้องการ และเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงมีขอบข่ายครอบคลุม ต้ังแต่ การก าหนดนโยบาย การจัดท าแผนอัตราก าลังและก าหนด
ค่าตอบแทน การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การพัฒนา การสร้างขวัญก าลังใจ และการด าเนินการทาง
วินัย ตลอดจนการให้พ้นจากงาน๗     
                                                         
3.ความส าคัญของการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารองค์กร จะต้องบริหารองค์กรโดยทรัพยากรบุคคล และการได้มาของ
ทรัพยากรบุคคล จึงจะต้องมีกระบวนการ และขั้นตอนในการซ่ึงจะได้มาของบุคลากร ดังนั้นการ
บริหารงานบุคลากรจึงมีความส าคัญต่อองค์การมาก ถ้าองค์การสามารถคัดสรรบุคลากรที่ดีและมี
คุณภาพ องค์การก็จะสามารถด าเนินงานให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจุดหมายตามที่
องค์การก าหนดไว้ การบริหารงานบุคคลจึงเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการ
บริหาร เพราะเม่ือได้เลือกสรรคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าท างานแล้ว เม่ือเวลาผ่านไป บรรดา
ความรู้ ต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงไป ประกอบกับวิทยาการต่าง ๆ เจริญขึ้น รวมทั้งเทคนิคการท างานได้
เปลี่ยนไป เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  และ
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากร๘  ทั้งนี้ การบริหารงานบุคคล คือหัวใจของการบริหาร เพราะงาน
                                        

๕ภิญโญ  สาธร, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพ์คร้ังที่  2, (กรุงเทพมหานคร :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2516) , 
หน้า 171. 

๖พยอม  วงศ์สารศรี, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์, 2532), หน้า 3. 
๗ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ชุดฝึกอบรมผู้บริหารโรงเรียนระดับสูง เล่ม 4 บริหารศาสตร์, 

(กรุงเทพมหานคร : คัมปายอิมเมจจิ้ง, 2541), หน้า 5. 
๘กิติมา  ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบ้ืองต้น, (กรุงเทพมหานคร : อักษรพิพัฒน์, 2542 ), หน้า 

117. 
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ทุกชนิดของหน่วยงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขนาดเล็กหรือหน่วยงานขนาดใหญ่ จะ
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่เพียงใด ขึ้นอยู่กับความ
ร่วมมือของบุคคลที่เก่ียวข้องทุกคนและทุกฝ่าย ถ้าผู้บริหารขาดความสามารถในการบริหารงาน
บุคคล แม้จะมีวัสดุอุปกรณ์นานาชนิด มีเงินงบประมาณจ านวนมากสนับสนุน และมีคนเป็นจ านวน
มากในหน่วยงานก็เหมือนไม่มีอะไรสักอย่าง เพราะคนที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ใช้ไม่เป็น ขาดสมรรถภาพ ไม่
มีขวัญในการปฏิบัติงาน ไม่มีความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน และขาดความรับผิดชอบ ต่างคนก็จะยื้อ
แย่งค้นหาประโยชน์จากเงินงบประมาณที่ มีอยู่  หาประโยชน์จากอ านาจหน้าที่ซ่ึงได้มาโดยต าแหน่ง
และทะเลาะเบาะแว้งกัน แตกแยกสามัคคี ต่างคนต่างอยู่  และท างานไปวัน ๆ โดยไม่ร่วมมือ
โครงการทั้งหลายที่ผู้บริหารวางไว้ก็จะล้มเหลว เพราะมีคนก็เหมือนไม่มี ในเม่ือคนเหล่านั้นไม่
ร่วมมือและหย่อนสมรรถภาพ๙ ทั้งนี้ สภาพองค์การในทุกวันนี้ นับว่ามีปัญหาถูกกระทบจากอิทธิพล
การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมเป็นอันมาก ซ่ึงส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในองค์การโดยตรง 
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งส่วนที่เป็นเศรษฐกิจ เทคนิควิทยากร และสภาพ
สังคมล้วนเห็นได้ชัดแจ้งมีผลกระทบท าให้การบริหารงานบุคคลต้องมีความส าคัญยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน
เป็นอันมาก๑๐ อีกทั้ง “คน” หรือ“มนุษย์” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด และมีประโยชน์มากที่สุด 
ทั้งนี้เพราะ ทรัพยากรอ่ืน ๆแม้จะมีชีวิตก็หามีสติปัญญาเท่าคนไม่ ส่วนทรัพยากรที่ปราศจากชีวิตนั้น 
หากคนไม่น ามาใช้ก็หาประโยชน์มิได้ ดังนั้น ในการบริหารองค์การเรื่องเก่ียวกับตัวคนจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญและยุ่งยากที่สุดทั้งนี้เพราะว่าตามหลักทั่วไปในการบริหารงานนั้นแม้จะมีงบประมาณให้อย่าง
เพียงพอมีการจัดการและการบริหารที่ดี มีอุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ พร้อมมูลเพียงใดถ้าผู้ปฏิบั ติงาน
ไม่ดี ไร้สมรรถภาพขาดความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่ประพฤติอยู่ในวินัยที่ดีแล้วละก็จะเป็นการยากอย่างยิ่ง
ที่การบริหารงานจะบรรลุผลดีสมดังความมุ่งหมาย แต่ถ้าได้คนดีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติปัญหาอ่ืน ๆ ก็จะลดน้อยลง๑๑    
 สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคลมีความส าคัญ คือเป็นหัวใจของการบริหารองค์การ 
เพ่ือให้ประสบคามส าเร็จตามวัตถุประสงค์ หากองค์การใดประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถสูง มี
ความเป็นผู้น า เห็นความส าคัญของการใช้คน และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ตลอดจนการเลือกสรร การเสริมสร้างคนดีไว้ใช้งาน ย่อมเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
นั้นๆ ตลอดถึงสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
4.กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน ผู้บริหารที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ควรเข้าไปมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ (Organizational Strategy) 
โดยน ากลยุทธ์ที่ เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลมาก าหนดยุทธศาสตร์ในทุกภารกิจที่เก่ียวข้องกับ
                                        

๙ภิญโญ  สาธร, หลักการบริหารการศึกษา, หน้า 171-172. 
๑๐ธงชัย  สันติวงษ์, การบริหารงานบุคคล, หน้า 29. 
๑๑อุทัย  หิรัญโต, หลักการบริหารบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2531), หน้า 1. 
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์  (Strategic Human Resource Management) เพ่ือให้พนักงา น
ปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ขององค์กร โดย มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Modern 
Technology) มาใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ๑๒  ที่ได้กล่าวว่า 
นักบริหารงานบุคคลในปัจจุบันจะต้องมีบทบาทที่เก่ียวข้องกับแผนกลยุทธ์องค์การใน 3 ระดับ
ด้วยกัน กล่าวคือ  
 1) แผนกลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy)     
 2) แผนกลยุทธ์ระดับการแข่งขัน (Competitive Strategy)  
 3) แผนกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) 
 หากกว่าถึง กลยุทธ์การจัดการทรัพยา กรมนุษย์  (Strategic Human Resource 
Management) นักบริหารงานบุคคลในยุคใหม่ต้องประยุกต์ความเชี่ยวชาญให้เกิดเป็นความช านาญ
การเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาและการน ากลยุทธ์การบริหารงานบุคคลยุคใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ซ่ึงมีการ
แบ่งบทบาทการจัดการทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 2 บทบาทด้วยกันคือ  
 1) บทบาทในการก าหนดกลยุทธ์ (The Strategic Role) เป็นบทบาทท่ีให้ความส าคัญ
กับสมาชิกขององค์กร โดยมีการให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ที่เท่าเทียมกับทรัพยากรอ่ืนๆ 
ขององค์กร 
 2) บทบาทในการก าหนดการปฏิบัติการ (The Operational Role) เป็นบทบาทที่
เก่ียวข้องกับกิจกรรม วิธีการ และเทคนิคในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการสร้างความเท่า
เทียมกันในกิจกรรมต่างๆ ของการบริหารงานบุคคล อาทิ การจ้างงาน การฝึกอบรม การประเมินผล
งาน การบริหารค่าจ้าง เป็นต้น 
 นอกจากนี้ มีการก าหนดบทบาทการบริหารงานบุคคลออกเป็น 4 แบบ กล่าวคือ 
 1) บทบาทการมีส่วนร่วมก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Partner) เป็นบทบาทที่ มุ่งเน้น
การก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร 
 2) บทบาทผู้เชี่ยวชาญในการบริหาร (Administrative Expert) เป็นบทบาทที่มุ่งเน้น
การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ออกแบบกระบวนทัศน์การท างาน  
 3) บทบาทตัวการในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เป็นบทบาทที่มุ่งเน้นการ
บริหารความเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและลดแรงต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
 4) บทบาทตัวแทนให้กับพนักงาน (Employee Champion) เป็นบทบาทท่ีมุ่งเน้นการ
ท าให้พนักงานมีความรู้สึกผูกพัน (Commitment) กับงานและบริษัท 
 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคใหม่ คือการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือท าให้พนักงานมีสมรรถนะและพฤติกรรมในการท างานตรงตามเป้าหมาย และ
ตรงตามยุทธศาสตร์ขององค์การ บทบาทใหม่ของนักบริหารงานบุคคล จึงต้องมีทั้งบทบาทในการ

                                        
๑๒เก้ือจิตร ชีระกาญจน์ , การจัดการทรัพยากรมนุษ ย์ในธุรกิจสมัยใหม่, (กรุง เทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์, 2557), หน้า 32. 
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ก าหนดกลยุทธ์และบทบาทในการน ากลยุทธ์ขององค์กรไปปรับใช้สู่การปฏิบัติงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 
5.การบริหารงานบุคคลในโรงเรยีน 
 การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในการจะได้มาซ่ึง
บุคลากรที่จะมาปฏิบัติงานในโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องรู้ความหมายของการบ ริหารงาน
บุคคลที่ชัดเจน การบริหารบุคลากรในโรงเรียน จึงหมายถึง การบริหารตัวบุคคลผู้ที่ถูกบริหาร คือ 
ครูและภารโรง ครูมีหน้าที่ท างานรองลงมาจากอาจารย์ใหญ่ ซ่ึงมีหน้าที่ในการสอนให้มีความรู้แก่
นักเรียน ส่วนภารโรงนั้นก็มีหน้าที่ในการท าความสะอาดโรงเรียน หรือกล่าวโดยย่อ ๆ ว่า การ
บริหา รงานบุคคลในโรงเรียน  คือ การรู้จั กใช้คน ให้ เข าท างาน ให้ เต็มสติปัญญา และก าลั ง
ความสามารถของเขา และให้เขาท าด้วยความเต็มใจและเกิดความสุขเม่ือกระท าสิ้นสุดลงแล้ว๑๓  
อีกทั้งเป็นการบริหารทรัพยากรในโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้คนดีมีคุณวุฒิ มีความสามารถ
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ท างานด้วยความสนใจ มีความพึงพอใจต่อการท างาน มีการตอบสนอง
ในการท างานได้อย่างยิ่ง งานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล๑๔ การบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนรวมถึง กิจกรรมที่ช่วยในการประสานความพยายามของโรงเรียนให้มีการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่ มีอยู่ในโรงเรียนได้สามารถด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน โดยจะมี
ขอบข่ายของการบริหารเริ่มต้ังแต่การวางแผน การบ ารุงขวัญ การให้พ้นจากงาน เป้าหมายที่ส าคัญ
ของการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ก็คือ การให้ได้มาซ่ึงบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ สมกับ
ความต้องการของโรงเรียน และท าให้บุคคลเหล่านั้นมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้วย งานที่
ได้รับมอบหมายก็จะเกิดความส าเร็จ ส่งผลดีต่อผู้เรียนซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญยิ่งของโรงเรียน๑๕ พร้อมกัน
กันนี้ การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน เป็นการจัดการ หรือการด าเนินการเก่ียวกับนโยบาย การวาง
ระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับบุคคลในโรงเรียน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความสามารถเหมาะสมมา
ปฏิบัติงานและให้บุคคลได้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด๑๖ 
 สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการจัดการเก่ียวกับ
บุคคล เพ่ือที่จะให้ โรงเรียนได้มาซ่ึงบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพเหมาะสมกับงาน 
เข้ามาท างานในโรงเรียนให้เกิดผลส าเร็จอย่างดียิ่ง โดยทางโรงเรียนหรือผู้บริหารต้องรู้จักใช้คนให้
เขาท างานให้เต็มสติปัญญา และก าลังความสามารถของเขา และให้เขาท าด้วยความเต็มใจและเกิด

                                        
๑๓ชาลี  ไทยภักดี, หลักยุทธศาสตร์ในโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : วิทยากร, 2513), หน้า 17. 
๑๔ชูศักด์ิ  เที่ยงตรง,การบริหารงานบุคคลในภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  2541 ), หน้า 

9. 
๑๕สุเมธ  เดียวอดิเรส, การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน, (ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2541), หน้า 5-6. 
๑๖ส านักงานคณะก รรมการการศึกษ าเอกช น, คู่มื อผู้บ ริหารโรงเรียเอกชน  : การบ ริหารงานบุ คคล , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ม.ป.ป.), หน้า 3. 
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ความสุขเม่ือกระท าสิ้นสุดลงแล้ว เพ่ือให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
  
6.หลักการบริหารบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
 การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับการน า
หลักการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับโรงเรียนนั้น ซ่ึงมีนักวิชาการ
มากมายและองค์กรได้เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับหลักการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนไว้ พอสรุปได้ 
6 ประการ คือ (1) บรรดาปัจจัยทางการบริหารทั้งหลาย คนคือปัจจัยทางการบริหารที่ส าคัญที่สุด 
(2) การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
และมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล  (3 ) การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ จะมีส่วนท าให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจ มีความสุขในการท างาน อันจะส่งผลให้
งานประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ (4) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง จะท าให้บุคลากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพัฒนางานให้ดีขึ้น  
(5) การบริหารงานบุคคล เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียเป็นส าคัญ  และ (6 ) 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จะมีประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพ 
และการพิจารณาความดี ความชอบ๑๗  
 ทั้งนี้ ในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนนั้น ต้องมีเทคนิคและหลักการ 5 ประการ คือ 
(1) หลักการยุติธรรม (2) หลักการบรรจุข้าราชการครูให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  (3 ) 
หลักการให้ความก้าวหน้าในต าแหน่ง ตามความเหมาะสมแต่ละบุคคล4) หลักการสร้างความม่ันคง 
และความสุขให้แก่ข้าราชการ  และ (5) หลักการให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม  ในการวางแผนปฏิบัติงาน  
ตลอดจนการประเมินผล และการยึดหลักประชาธิปไตยในการบริหารงาน๑๘   
 นอกจากนี้หลักการบริหารงานบุคคลมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียนไว้ 12  ประการ คือ (1) หลักแห่งความร่วมมือในโรงเรียน  (2) หลักแห่งการประสาน
ผลประโยชน์ใน โรงเรียน  (3 ) หลักแห่งการประสานงา นใน โร งเรี ยน  (4 ) หลักแห่งความรู้ 
ความสามารถของบุคคลในโรงเรียน (5) หลักแห่งการบ ารุงรักษาบุคคลในโรงเรียน (6) หลักแห่งการ
มีอิสระในการท างานในโรงเรียน  (7) หลักแห่งความก้าวหน้า   (8) หลักแห่งการให้ขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน  (9) หลักแห่งการเคารพในผู้ร่วมงานในโรงเรียน  (10 ) หลักแห่งการยืดหยุ่นในการ

                                        
๑๗ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, เอกสารประกอบการศึกษาด้วยตนเองหลักสูตรผู้ช่วย

ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา,  (กรุงเทพมหานคร : โรง พิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2536) , หน้า 181 -
182. 

๑๘ก่อ  สวัสดิพานิชย์, การบริหารงานบุคคล, พิมพ์คร้ังที่ 5, (กรุงเทพมหานคร : ชวนการพิมพ์, 2539), หน้า 45-46. 
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บริหารงานบุคคลในโรงเรียน (11 ) หลักแห่งความยุติธรรม และ (12) หลักแห่งการมีมนุษย์สัมพันธ์
ของผู้ร่วมงาน๑๙   
 นอกจากนี้  หลักการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน มีหลักส าคัญ 5 ประการดังนี้๒๐ 
 1) ประสิทธิภาพของโรงเรียนย่อมขึ้นอยู่ กับความรู้ความสามารถ ของผู้ปฏิบัติงาน 
ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานย่อมจะเพ่ิมขึ้นจากการที่ระบบโรงเรียนให้โอกาสแก่เขาที่จะพัฒนา
นิสัยสามารถที่มีอยู่ในตัวของเขาแต่ละคน 
 2) การพัฒนาการของคนนั้นเป็นกิจกรรม ต้ังแต่เกิดจนถึงตาย การพัฒนาบุคลกรเป็น
กิจกรรมที่ต้องกระท าต้ังแต่แรกเข้าท างานจนถึงเวลาที่จะต้องออกจากงานไปตามวาระ 
 3) ระบบโรงเรียนมีหน้าที่ที่จะต้องเสริมสร้างประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเพ่ือเตรียมคน
ไปรับหน้าที่ใหม่และปรับปรุงงานที่ท าอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งรูปเป็นคณะ และทั้งเป็น
รายบุคคล และบทบาทนี้จะต้องเพ่ิมขึ้นอยู่เสมอ 
 4) จุดประสงค์ประการแรก ในการพัฒนาบุคลากรนั้น เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของระบบ
โรงเรียนให้สูงขึ้น และในกรณีเช่นนี้ ก็จ าเป็นที่จะต้องท าการปรับปรุง ให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถ
ท างานให้สอดคล้องกันและด้วยคุณภาพที่ได้ระดับทัดเทียมกัน 
 5) ระบบโรงเรียนควรจะถือว่าการพัฒนาตัวบุคคลนั้นเป็นการลงทุ นรูปหนึ่งที่จะท า
ให้ผลในระยะยาว นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานแล้วยังเป็นการที่จะ
ดึงดูดคนให้ปรารถนาที่จะท างานอยู่ กับระบบโรงเรียนนั้น ๆ มากขึ้น อันเป็นการสร้างความเป็น
ปึกแผ่นแน่นหนาให้แก่ระบบโรงเรียนนั้นโดยตรง 
 สรุปได้ว่า หลักการของการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ต้องใช้หลักประชาธิปไตย โดย
การเคารพในสิทธิ และความสามารถของบุคคล การบริหารงานโดยมีความยืดหยุ่น มีความยุติธรรม 
มีการพัฒนาและการให้ขวัญและก าลังใจบุคคล สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียน ได้ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความรู้ ความสามารถ ตลอดทั้งจัดสวัสดิการ และการสร้างบรรยากาศที่ดีในการบริหารงาน 
รวมถึงพิจารณาความดี ความชอบให้เหมาะสมกับผลงานของแต่ละบุคคล 
 
7.หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารโรงเรียนหรือองค์กรส าคัญมากที่สุดอยู่ที่คนเราต้องการให้คนที่เราฝึกฝนจน
มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และช านาญงานอยู่กับเรานานๆนั้นจะท าองค์กรของเราม่ันคง
ก้าวหน้ามีหลักการบริหารมีหัวหน้าดีมีคุณธรรมผู้น าที่ ดีจึงต้องมีภาวะผู้น าคือ มีความสามารถในการ
ชักจูงผู้อ่ืนให้ความร่วมมือร่วมใจและสามารถด าเนินการต่างๆ ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการได้ผู้น าจึง
ต้องมีความรอบรู้เก่งทั้งเรื่องคนทั้งเรื่องงานที่เรียกว่า “ต้องเก่งคิด เก่งคน เก่งงาน” นอกจากนั้นผู้น า
ต้องมีคุณธรรมเป็นแนวปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นตัวอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชาสร้างขวัญและก าลังใจ
                                        

๑๙ชะลอ  กอง สุท ธ์ิใจ, การบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2539), หน้า 16-19. 

๒๐พนัส  หันนาคินทร์, การบริหารบุคลากรในโรงเรียน, หน้า 133-134.  
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ในการท างานผู้นาที่ มีอานาจมากมายในการให้คุณให้โทษแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหากผู้น าขา ดซ่ึง
คุณธรรมแล้วย่อมจะสั่งการลงโทษหรือให้คุณประโยชน์ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นพิเศษไม่ควรท า
เพราะเป็นสิ่งที่ท าลายขวัญและกาลังใจลูกน้องที่ทุ่มเทท างาน  คุณธรรมในการเป็นภาวะผู้น า
ประกอบด้วย พรหมวิหาร 4๒๑ หมายถึง ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ  ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ 
หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธ์ิ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก ากับความประพฤติ จึงจะชื่อ
ว่าด าเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ท้ังหลายโดยชอบ ได้แก่ 
  1) เมตตา ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท า
ประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า 
 2) กรุณา  ความสงสาร  คิดช่วยให้พ้นทุกข์   ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้อง  บ าบัดความ
ทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ 
 3) มุทิตา ความยินดี ในเม่ือผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่น
เบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยิน ดีด้วยเม่ือเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นไป 
 4) อุเบกขา  ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วย
ปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์
ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและ
ปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเม่ือไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตน
ได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน 
 การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 นับว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก  ในการ
บริหารองค์กรและโรงเรียน ถ้าผู้บริหารและครูอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ ยึดหลักพรหมวิหาร 4ในการ
ท างาน จะสร้างความรัก ความสามัคคีขึ้นในองค์กร  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารโรงเรียนต้องยึด
หลักธรรมนี้เป็นส าคัญ ให้ความรักความเมตตา เห็นอกเห็นใจ ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุตจริต มี
ความขยันอดทน ยึดม่ันในความถูกต้องดีงาม และเป็นแบบอย่างที่ ดีต่อบุคลากรในองค์กรหรือ
โรงเรียน อันจะส่งผลให้บุคลากรต้ังใจปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 
8.สรุป 
 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคใหม่ คือการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือท าให้พนักงานมีสมรรถนะและพฤติกรรมในการท างานตรงตามเป้าหมาย และ
ตรงตามยุทธศาสตร์ขององค์การ บทบาทใหม่ของนักบริหารงานบุคคล จึงต้องมีทั้งบทบาทในการ
ก าหนดกลยุทธ์และบทบาทในการน ากลยุทธ์ขององค์กรไปปรับใช้สู่การปฏิบัติงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงจะต้องศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน
บุคคล นั่นก็คือ หลักพรหมวิหาร 4  เพ่ือจะศึกษาการบริหารตามหลักเมตตา ศึกษาการบริหารตาม

                                        
๒๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า 124. 
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หลักกรุณา  ศึกษาการบริหารตามหลักมุทิตาและศึกษาการบริหารตามหลักอุเบกขา  โดยมุ่งเน้น
ศึกษาการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยการประยุกต์แนวคิดเก่ียวกับหลักการ
บริหาร ซ่ึงเป็นแนวคิดทางตะวันตก กับหลักพรหมวิหาร ซ่ึงเป็นคุณธรรม 4 ประการ ส าหรับบุคคลที่
เป็นผู้น าในทางพระพุทธศาสนาท าให้ทราบวิธีการในการบริหารที่มีการนาหลักการและวิธีการที่เป็น
ประโยชน์เข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร อนึ่งในการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาจ าเป็นต้องใช้หลักพุทธธรรมเป็นสิ่งนาทางในการก าหนดแนวทางและทิศทางในการ
บริหารงานเพ่ือให้ เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  หลักพรหมวิหาร  4  หากน า
หลักธรรมนี้มาใช้ในการบริหารจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี  เพ่ิมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
การน าหลักพรหมวิหาร 4 กับ การบริหารสถานศึกษา ตามทฤษฎีทางตะวันตก ทั้งสองหลักการมี
จุดประสงค์เดียวกัน คือ การบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณธรรมมีความเต็มใจ  พอใจและการท างาน
อย่างมีความสุขในองค์กร 
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บทคัดย่อ 

 บทควำมนี้ มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษำแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรทุจริตในหน้ำที่ของ
ข้ำรำชกำรไทยด้วยหลักธรรมำภิบำล ซ่ึงเป็นกำรศึกษำเชิงคุณภำพ มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 สังคมไทยมีปัญหำหลำยปัญหำ ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำเศรษฐกิจ ปัญหำสังคม ปัญหำ
สิ่งแวดล้อม ปัญหำโสเภณีเป็นต้น แต่มีปัญหำหนึ่งที่คนไทยไม่ให้ควำมส ำคัญอย่ำงเพียงพอ และยังมี
ปัญหำที่ส ำคัญของสังคมไทย คือ ปัญหำกำรทุจริตในหน้ำที่ของข้ำรำชกำรไทย ซ่ึงกำรที่จะแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตในหน้ำที่ของข้ำรำชกำรไทย ได้ต้องใช้หลำยวิธีกำรเข้ำช่วย หรือร่วมกันแก้ไขโดย
มวลรวม โดยมีทฤษฎีหลำยๆ อย่ำง แตกต่ำงกันออกไป เช่น “หลักนิติรัฐ” คือ รัฐที่อยู่หรือปกครอง
ภำยใต้กฎหมำย หรือใช้กฎหมำยควบคุม “หลักกำรตรวจสอบอ ำนำจรัฐ” คือ เป็นกำรตรวจสอบ
อ ำนำจรัฐโดยองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน เป็นต้น โดยในปัจจุบันสังคมไทยได้มีกลุ่มคนบำงส่วนหรือ
หลำย ๆ องค์กรไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐหรือเอกชน ในกำรท ำงำนตรวจสอบช้ำ กำรท ำงำนของภำครัฐ  
 บทควำมนี้ได้น ำเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในหน้ำที่ของข้ำรำชกำรไทย ๒ 
ระดับ คือ ระดับปัจเจกบุคคล โดยกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงด้ำนจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 
และระดับสังคม ได้แก่กำรประยุกต์ใช้แนวคิดหลักธรรมำภิบำล ซ่ึงแนวคิดต่ำงๆ ที่กล่ำวล้วนปรำกฏ
หรือมีอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้ว ซ่ึงขึ้นอยู่ กับทุกฝ่ำยว่ำต้องร่วมด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง
อย่ำงไร ต้ังแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน องค์กำร ประชำคม และสังคมภำพรวม เพ่ือสร้ำงระบบ
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดีในทุกภำคส่วนของสังคม  
ค ำส ำคัญ : ธรรมาภิบาล, ทุจริตในหน้าที่, ราชการไทย 
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Abstract 
 The purpose of this article is Education, Solution Guidelines of 
Corruption in Operating of Thai Civil Service with Administration in Accordance with 
Good Governance. This qualitative study is detailed below. 
 There are many problems in Thai society such as economic problem, 
social problem, environment problem, and so on. But there is one problem which 
Thai society does not interest sufficiency is corruption. The solution of corruption 
must have so many methods or solve corruption by synthesis method which have 
many theories as “state of law” which is state that is under the law or rule of law 
and control it by law. “The principle of to examine the government” is examination 
of government by state and private organization.  
 This article present the model in solution of corruption in two levels : 
Individual level ; creation of immunity in ethics and code of conduct, and Social 
level ; to apply the concept of good governance . All of this concept appear or is in 
Thai society which all must join together truthfully and continuously from level of 
family, school, organization, community and society toward to create the good 
system of management on state and society in all level.  
Keywords: Good governance, Dishonesty, Thai Government service 

 
๑. บทน า 
 เม่ือกล่ำวถึงสังคมไทยแล้วในสำยตำของหลำยๆ คนอำจจะมองได้หลำยมุมมองไม่ว่ำจะ
เป็นในแง่สังคมที่มีวัฒนธรรมอันดีงำมสังคมของกำรเอ้ืออำทรสังคมของกำรอุปถัมภ์เป็นต้นแต่ถ้ำมอง
อีกมุมหนึ่งแล้วสังคมไทยก็มีอีกหลำยปัญหำไม่ว่ำจะเป็นปัญหำเศ รษฐกิจปัญหำสังคม ปัญหำ
สิ่งแวดล้อมปัญหำโสเภณีเป็นต้นแต่มีปัญหำหนึ่งที่คนไทยอำจจะลืมนึกถึงหรือไม่ให้ควำมส ำคัญต่อ
ปัญหำนี้มำกเท่ำที่ควรนั้นก็คือปัญหำกำรทุจริตในหน้ำที่ของข้ำรำชกำรไทย หลำยคนอำจจะมองว่ำ
ไม่ส ำคัญ เพรำะอำจคิดว่ำไม่ใช่ปัญหำของตัวเองบ้ำงไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวบ้ำง แต่หำกย้อนกลับมำ
พิจำรณำดูให้ดีแล้วปัญหำกำรกำรทุจริตในหน้ำที่ของข้ำรำชกำรไทย นี้นับว่ำเป็นสิ่งที่ เก่ียวพันกับ
ชีวิตของเรำๆประชำชนอย่ำงมำกทีเดียว ค ำว่ำ “กำรกำรทุจริตในหน้ำที่ของข้ำรำชกำรไทย” นั้น 
นิยำมควำมได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำก เช่น กำรทุจริตกำรฉ้อโกงกำรฉ้อรำษฎรบังหลวง เป็นต้น โดยแต่
ละควำมหมำยล้วนให้ควำมหมำยในเชิงแง่ลบทั้งสิ้น  กำรที่จะแก้ไขปัญหำกำรกำรทุจริตในหน้ำที่ของ
ข้ำรำชกำรไทย ได้ต้องใช้หลำยวิธีกำรเข้ำช่วย หรือ ร่วมกันแก้ไขโดยมวลรวม โดยมีทฤษฎีหลำย ๆ 
อย่ำงแตกต่ำงกันออกไป เช่น  “หลักนิติรัฐ” คือ รัฐที่อยู่หรือปกครอง ภำยใต้กฎหมำย หรือ ใช้
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กฎหมำยควบคุม “หลักกำรตรวจสอบอ ำนำจรัฐ”คือ เป็นกำรตรวจสอบอ ำนำจรัฐโดยองค์กร ทั้ง
ภำครัฐและเอกชน เป็นต้น โดยปัจจุบันในสังคมไทยได้มีกลุ่มคนบำงส่วน หรือหลำยๆ องค์กรไม่ว่ำ
จะเป็นภำครัฐและเอกชน ในกำรตรวจสอบกำรทำงำนของภำครัฐ เช่น ส ำนักงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ส ำนักงำนผู้ตรวจกำร
แผ่นดินของรัฐสภำ เป็นต้น ส่วนในกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐโดยภำคเอกชนนั้น เช่น องค์กร
เอกชนอิสระ (NGO) กลุ่มนักศึกษำ กลุ่มเยำวชน กลุ่มนักเรียน และกลุ่มมวลชนต่ำงๆ เป็นต้น 
  บทควำมนี้ ได้น ำเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรกำรทุจริตในหน้ำที่ของข้ำรำชกำรไทย 
๒ ระดับ คือระดับปัจเจกบุคคล คือ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงด้ำนจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 
และระดับสังคมได้แก่ กำรประยุกต์ใช้แนวคิดหลักธรรมำภิบำล ซ่ึงแนวคิดต่ำงๆ ที่กล่ำวล้วนปรำกฏ
หรือมีอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้ว ซ่ึงขึ้นอยู่ กับทุกฝ่ำยว่ำต้องร่วมด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง และต่อเนื่อง
อย่ำงไร ต้ังแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน องค์กำร ประชำคม และสังคมภำพรวม เพ่ือสร้ำงระบบ
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง และสังคมที่ดีในทุกภำคส่วนของสังคม 
 
๒. การทุจริตในหน้าท่ีราชการไทย หรอืการคอร์รัปชั่น 
 ค ำว่ำ “กำรกำรทุจริตในหน้ำที่ของข้ำรำชกำรไทย” มีควำมหมำยเดียวกับกำรฉ้อรำษฎร์
บังหลวง หรืออำจเรียกง่ำยๆ ว่ำ กำรคอร์รัปชั่น ” (ชัยวัฒน์ สุรวิชัย , ๒๕๔๖ : ๑๓-๑๕) กล่ำวว่ำ 
รูปแบบของคอร์รัปชั่นได้พัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว ด้วยอัตรำเร่งของยุคทุนนิยม และยุคโลกำภิวัตน์ 
และที่ส ำคัญประชำชนเจ้ำของประเทศตำมไม่ทัน เพรำะขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (วิทยำกร เชียงกูล , 
๒๕๔๙ : ๒๖-๒๗) ในปัจจุบัน กำรทุจริตคอร์รัปชั่นมีหลำยรูปแบบ ประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้ 
  ๑) กำรยักยอก (Embezzlement) ได้แก่ กำรแอบเอำงบประมำณหรือทรัพย์สินของ
รัฐไปเป็นของตน  
 ๒) กำรที่เจ้ำหน้ำที่รัฐเรียกร้องเงินจำกธุรกิจเอกชน (Extortion) หรือกำรที่ธุรกิจ
เอกชนให้สินบน (bribery) หรือผลประโยชน์ภำยหลัง (Kickback) แก่เจ้ำหน้ำที่รัฐ ให้ตัดสินใจท ำ 
หรือไม่ท ำอะไรบำงอย่ำงที่ท ำให้ผู้ให้สินบนได้รับผลประโยชน์เหนือคู่แข่งรำยอ่ืน  
 ๓) กำรเลือกจ้ำงหรือแต่งต้ังญำติและพรรคพวกตน (Nepotism)  
 ๔) กำรท ำสัญญำจ้ำงหรือให้สัมปทำนเฉพำะพรรคพวกผู้สนับสนุนตน (Cronyism)  
 ๕) กำรใช้ข้อมูลภำยใน เพ่ือซ้ือหรือขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ (Insider trading) ซ่ึง
น่ำจะหมำยรวมถึงกำรใช้ข้อมูลภำยในเพ่ือซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศด้วย เช่น กรณีเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐระดับสูงรู้ล่วงหน้ำว่ำรัฐบำลจะตัดสินใจประกำศลดค่ำเงิน และมีกำรบอกข้อมูลนี้ให้นักธุรกิจและ
นักลงทุน สั่งซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ เพ่ือท ำก ำไรภำยหลังจำกที่มีกำรประกำศข่ำวต่อสำธำรณะ 
  ๖) กำรฟอกเงิน (Money laundering) ได้แก่ กำรโยกย้ำยถ่ำยเทเงินที่ได้จำกกำร
ทุจริต ฉ้อฉล หรือได้มำโดยผิดกฎหมำยหรือศีลธรรม เช่น กำรพนัน กำรขำยของเถื่อน กิจกำร
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โสเภณี กำรเป็นนำยหน้ำค้ำแรงงำน ฯลฯ ไปเข้ำธนำคำร สถำบันกำรเงิน หรือธุรกิจที่ถูกกฎหมำย 
เพ่ือลบร่องรอยแหล่งที่มำที่ไม่ถูกต้องของเงิน มีทั้งกำรโยกย้ำยไปต่ำงประเทศและภำยในประเทศ 
  ๗) กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่รัฐเอ้ือประโยชน์ให้บริษัทตนเองและพรรคพวก 
ซ่ึงอำจเรียกว่ำเป็นผลประโยชน์ขัดแย้งหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
  ๘) กำรเอ้ือประโยชน์ (Trading Influence) ได้แก่ กำรที่ บริษัทให้สัญญำจะให้ผล
ประโยชน์แก่เจ้ำหน้ำที่รัฐในทำงอ้อม เช่น ให้ต ำแหน่งในบริษัท เม่ือเจ้ำหน้ำที่รัฐผู้นั้นปลดเกษียณ
หรือพ้นจำกต ำแหน่ง ให้ต ำแหน่งงำนแก่ญำติ หรือให้ผลประโยชน์ทำงอ้อมอ่ืนๆ แก่เจ้ำหน้ำที่รัฐ 
เพ่ือแลกกับกำรที่เจ้ำหน้ำที่รัฐเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทธุรกิจ 
  กำรคอร์รัปชั่นจะมีหลำยรูปแบบแต่ที่ส ำคัญๆ มีอยู่ ๒ ประเภท  
   ประเภทแรกคือ ภำษีคอร์รัปชั่น ซ่ึงนักกำรเมืองและข้ำรำชกำรเก็บจำกพ่อค้ำ นักธุร กิจ 
และประชำ ชน ในรูปของค่ำคอมมิชชั่น และส่วยต่ำงๆ นอกจ ำกนี้ ยังมีกำรรั่ว ไหลของเงิน
งบประมำณแบบอ่ืนๆ ภำษีคอร์รัปชั่นเหล่ำนี้ทุกคนรู้จักกันดี  
 ประเภทท่ีสองมีควำมซับซ้อนมำกกว่ำประเภทแรก เพรำะว่ำ เป็นกำรคอร์รัปชั่นที่เกิด
จำกกำรทับซ้อนของผลประโยชน์ หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์สำธำรณะและผลประโยชน์
ส่วนบุคคล (Conflict of Interest) เช่น รำยได้ซ่ึงนักกำรเมืองและพรรคพวกเพ่ือนพ้อง ได้รับจำก
กำรต้ังรำคำสินค้ำ หรือบริกำรซ่ึงพวกเขำท ำกำรผลิตอยู่ในรำคำสูง ผลประโยชน์ทับซ้อนแม้จะไม่
เป็นกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยโดยตรง แต่ถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น อย่ำงหนึ่ง ซ่ึงรู้จักกันทั่วไป
ว่ำ “คอร์รัปชั่นเชิงนโยบำย” 
  กำรทุจริตคอร์รัปชั่นในหลำยกรณี ผู้ทุจริตคอร์รัปชั่นอำจจะใช้วิธีกำรโกงหลำยรูปแบบไป
พร้อมๆ กันอย่ำงสลับซับซ้อนได้ กำรจ ำแนกกำรทุจริตคอร์รัปชั่นออกเป็นรูปแบบต่ำงๆ ข้ำงต้น 
เพียงเพ่ือช่วยอธิบำยให้เห็นถึงปัญหำได้อย่ำงกว้ำงขวำงและชัดเจนขึ้น ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแบบแยก
จำกกันโดยสิ้นเชิง ดังที่ (จรัส สุวรรณเวลำ , ๒๕๔๖ : ๒๑) ได้อธิบำยให้เข้ำใจถึงควำมเลวร้ำยในกำร
ปกครองบ้ำนเมือง ที่ประกอบไปด้วยกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง กำรเอำพรรคพวกเข้ำสวมงำนต ำแหน่ง
ต่ำงๆ กำรเล่นพวกสร้ำงกลุ่มอิทธิพล และกำรเลือกปฏิบัติ โดยมีควำมสัมพันธ์กันดังนี้  
 ๑) กำรเอำพรรคพวกเข้ำสวมต ำแหน่งกำรงำน (Nepotism) คนไทยเรียกว่ำ เด็กฝำก 
ได้แก่ ผู้ มีอ ำนำจและอิทธิพลใช้อ ำนำจหน้ำที่และอิทธิพลนำคนที่ด้อยควำมสำมำรถเข้ำไปรับ
ต ำแหน่งเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล แทนที่จะพิจำรณำบุคคลเข้ำสู่ต ำแหน่งตำมควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสม กำรซ้ือต ำแหน่งเป็นสภำพเลวร้ำยที่สุดของรูปแบบนี้ ที่ใช้เงิน เป็นเครื่องมือเข้ำสู่
ต ำแหน่ ง เม่ือบุคคลผู้รับผิดชอบหน้ำที่ กำรงำนด้อยควำมสำมำรถ กำรงำนนั้น ๆ ก็ถดถอย 
เจริญก้ำวหน้ำไม่ได้ ยิ่งประกอบกับกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง ประสิทธิภำพของงำนก็ถดถอยเสียหำย  
 ๒) กำรเล่นพวกสร้ำงกลุ่มอิทธิพลใช้อ ำนำจโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมำย เม่ือมีกำรเล่น
พวกเอำบุคคลเข้ำสวมต ำแหน่งต่ำงๆ และท ำกำรทุจริต ก็มีกำรรวมตัวเป็นกลุ่มใช้อิทธิพลในกิจกำร
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ต่ำงๆ (Cronyism) กำรกดขี่ข่มเหงผู้ มีก ำลังน้อย กำรรักษำกฎหมำยก็อ่อนแอ เพรำะผู้รักษำ
กฎหมำยเองเข้ำไปอยู่ ใน กลุ่มอิทธิพล แม้แต่กำรออกกฎหมำยก็อำจมีอิทธิพลเข้ ำไป ก ำ กับ
รำยละเอียดของกฎหมำย เพ่ือไม่ให้ตนเสียประโยชน์ สภำพของกลุ่มอิทธิพลมีทั้งส่วนกลำงและส่วน
ท้องถิ่น ในบำงกรณีก็ใช้อ ำนำจมืด กระท ำกำรอุกอำจข่มขู่ผู้อ่ืนด้วย 
  ๓) กำรเลือกปฏิบัติ (Favoritism) เป็นกำรช่วยเหลือพรรคพวกให้ได้รับประโยชน์
หรือไม่ถูกลงโทษ เป็นรูปแบบต่อเนื่องมำ จำก nepotism และ cronyism ผู้ที่ มีหน้ำที่แทนที่จะ
กระท ำตำมหน้ำที่อย่ำงตรงไปตรงมำกับบุคคลและประชำชนโดยเสมอหน้ำกัน อำจเลือกกระท ำ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่พรรคพวกของตน เลือกใช้กฎหมำยเฉพำะกำรลงโทษผู้ที่ไม่ใช่พรรคพวกของ
ตน หำกเป็นพรรคพวกของตนกระท ำผิดกฎหมำย ก็หำทำงกลบเกลื่อนหรือปิดบังเสีย กำรหวัง
ผลประโยชน์นี้อำจเป็นกำรได้รับประโยชน์โดยตรงในขณะนั้นเลย หรือเป็นผลประโยชน์โดยอ้อมใน
ระยะเวลำต่อไปด้วย กรณีท ำนองเดียวกันคือ ผู้ที่ เป็นบริหำรประเทศแต่กลับใช้วิธีกำรต่ำงๆ ดึง
งบประมำณไปยังท้องถิ่นของตน เพ่ือให้เป็นฐำนเสียงในกำรเลือกต้ังของตน ก็เรียกได้ว่ำ เป็นกำร
เลือกปฏิบัติอันเป็นพฤติกรรมที่ทุจริตต่อหน้ำที่ในกำรบริหำรงำน 
  พฤติกรรมต่ำงๆ เหล่ำนี้ ประกอบกันเป็นกำรปกครองที่เลวร้ำย ซ่ึงเกิดขึ้นได้ทั้งระดับชำติ 
ระดับท้องถิ่น ระดับสถำบัน และระดับบริษัท นับเป็นโรคร้ำยที่ กัดกร่อนสังคม และเ ศรษฐกิจให้
อ่อนแอลงซ่ึงยำกที่จะเยียวยำ 
 
๓.การการทุจริตในหน้าท่ีของข้าราชการไทย 
 ควำมรุนแรงของกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง หรือคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถูกจัดอันดับว่ำ เป็น
ประเทศที่มีกำรคอร์รัปชั่นสูงสุดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกหำกเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน (วิทยำกร 
เชียงกูล, ๒๕๔๙: ๖)  
 ข้อสังเกตประกำรหนึ่งคือประเทศที่มีอัตรำกำรคอร์รัปชั่นสูง มักอยู่ในแถบเอเชีย ซ่ึงแสดง
ว่ำพฤติกรรมกำรคอร์รัปชั่ นมีควำมสัมพัน ธ์กับวัฒนธรรมด้ั งเดิมของแ ต่ละสั งคมอยู่ ไม่น้อย 
ปรำกฏกำรณ์ที่แสดงว่ำกำรคอร์รัปชั่นรุนแรงมำกประกำรหนึ่งก็คือ กำรที่ทำงฝ่ำย รำชกำรได้มีกำร
จัดต้ังหน่วยงำนเพ่ือท ำกำรป้องกันและปรำบปรำมคอร์รัปชั่นขึ้นหลำยหน่วย เช่น ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) เป็นต้น ทำงฝ่ำยเอกชนเองก็ได้มี
กำรรวมตัวกันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นเช่นกัน เช่น เครือข่ำยประชำชนต้ำนคอร์รัปชั่น (คตป.) กลุ่ม
แนวร่วมต่อต้ำนคอร์รัปชั่นภำคเหนือ โครงกำรสังคมโปร่งใส องค์กำรเพ่ือควำมโปร่งใสในประเทศ
ไทย เครือข่ำยเยำวชนต่อต้ำนคอร์รัปชั่น (ปกรณ์ มณีปกรณ์, ๒๕๕๙ : ๙) 
  กำรล่มสลำยของเศรษฐกิจไทยที่เริ่มต้นเม่ือ พ.ศ.๒๕๓๙ หรือที่ เรียกว่ำ “โรคต้มย ำ กุ้ง” 
นั้นมีสำเหตุเกิดสะสมมำหลำยปี (จรัส สุวรรณเวลำ , ๒๕๔๖ : ๒๑) ได้แสดงควำมเห็นว่ำเหตุกำรณ์
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ดังกล่ำวเกิดขึ้นจำก (๑) ควำมเลวร้ำยทำงกำรปกครองที่ประกอบด้วยกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง กำร
เอำพรรคพวกเข้ำสวมต ำแหน่งงำนต่ำงๆ กำรเล่นพวกสร้ำงกลุ่มอิทธิพล และกำรเลือกปฏิบัติ (๒) 
กำรบริหำรจัดกำรที่ผิดพลำด เช่น กำรลงทุนที่ไม่คุ้มค่ำ กำรประพฤติปฏิบัติที่สิ้นเปลืองและฟุ่มเฟือย 
ประสิทธิภำพของงำนต่ ำและกำรผัดวันประกันพรุ่ง และ (๓) ปัจจัยจ ำเป็นพ้ืนฐำนไม่เพียงพอ ทั้ง
ปัจจัยทำงกำยภำพและทรัพยำกรบุคคล ทั้งหมดนี้ เป็นผลจำกกำรขำดกำรปกครองที่ดี หรือ ธรรมำภิ
บำล ทั้งในส่วนของรัฐ บริษัทธุรกิจเอกชน และขององค์กำรมหำชน 
  จรัส สุวรรณเวลำ ได้กล่ำวว่ำ สิ่งที่ร้ำยแรงที่สุดคือ คอร์รัปชั่น หรือกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง 
ซ่ึงเกิดขึ้นทั่วไปสำหรับนักกำรเมืองและผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยรำชกำรต่ำงๆ อ ำนำจของ
นักกำรเมืองมีมำกโดยเฉพำะกำรปลดหรือย้ำยข้ำรำชกำรระดับสูง จึงมีกำรใช้อ ำนำจบังคับทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม ให้ข้ำรำชกำรหำผลประโยชน์จำกโครงกำรต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรใช้เงิน
งบประมำณแผ่นดิน หรือเงินโครงกำรต่ำงๆ ในระยะหลัง มีกำรก ำหนดเปอร์เซ็นต์ที่ต้องได้รับด้วย 
หำกข้ำรำชกำรชั้นรองลงมำไม่ร่วมมือก็อยู่ไม่ได้ ผู้ที่ร่วมมือก็ถือโอกำสหำผลประโยชน์ไปด้วย 
กระทบลงไปสู่ระดับล่ำงลงไปอีก จนเสื่อมถอยไปทั้งระบบกำรใช้จ่ำยเงินของแผ่นดินซ่ึงก็คือเงินของ
ประชำชน จึงไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย โครงกำรที่ ดีแต่ไม่ได้จ่ำยเงินใต้โต๊ะ ก็ไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ 
ส่วนโครงกำรที่ ได้รับอนุมัติและเกิดขึ้นก็มีไม่น้อยที่ไม่เหมำะสมหรือไม่คุ้มค่ำหรือไม่ได้ผลตำม
ต้องกำรในระดับท้องถิ่น ก็ได้ มีกำรหำผลประโยชน์ในรูปแบบต่ำงๆ เพรำะอ ำนำจไม่ได้เป็นของ
ประชำชนในท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง ผลประโยชน์อำจเกิดขึ้นจำกกำรใช้เงินของท้องถิ่น รวมไปถึงกำร
เก็บภำษีเถื่อนที่ชำวบ้ำนหรือประชำชนไม่มีทำงเลือกนอกจำกต้องจ่ำยให้ในรัฐวิสำหกิจที่ผูกขำด
สำธำรณูปโภค ก็มีกำรฉ้อรำษฎร์โดยกำรต้ังรำคำค่ำบริกำรสูงเกินควรและบังคับให้ประชำชนผู้ใช้
ต้องจ่ำย รำยได้จำกผลก ำไรที่สูงแต่แทนที่จะไปสร้ำงควำมเจริญของบริกำร แต่กลับน ำไปตอบแทน
ให้กับผู้บริหำรและพรรคพวกเกินควร นอกจำกนี้ ในกิจกำรภำคเอกชนเองก็ตำม ผู้บริหำรกิจกำรที่
ด ำเนินกำรฉ้อฉลให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพรรคพวก มีผลให้บริษัทหรือกิจกำรอ่อนแอลง 
อำจถึงขำดทุนหรือล้มละลำยในที่สุด ดังนั้น กำรปกครองที่เลวร้ำยจึงไม่ใช่มีเฉพำะกำรปกครอง
ระดับชำติหรือเก่ียวข้องกับนักกำรเมืองหรือผู้มีอ ำนำจเท่ำนั้น ยังเกิดขึ้นในกำรปกครองของกิจกำร
หรือบรรษัทด้วย (วิทยำกร เชียงกูล , ๒๕๔๙ : ๗-๘) ได้กล่ำวสรุปว่ำ กำรคอร์รัปชั่นของนักกำรเมือง 
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐก่อให้เกิดผลเสียหำยต่อปัจจุบันและอนำคตของประเทศไทยอย่ำงน้อย  ๔ ข้อ 
ดังนี้ 
  ๑) ท ำให้คนกลุ่มน้อยคดโกงทรัพยำกรของส่วนรวมไปเป็นของตนเองอย่ำงผิดกฎหมำย
และ จริยธรรม กำรเมืองไม่ได้พัฒนำเป็นประชำธิปไตยแบบที่ประชำชนมีสิทธิเสรีภำพ และควำม
เสมอภำคอย่ำงแท้จริง  
 ๒) ท ำให้เกิดกำรบิดเบือนกำรใช้ทรัพยำกรของประเทศที่ท ำให้ประชำชนส่วนใหญ่ไม่ได้
รับประโยชน์สูงสุด เช่น มีงบเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำและสำธำรณสุขน้อยลง กำรก่อสร้ำงถนนหรือ
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ถำวรวัตถุต่ำงๆ มีคุณภำพต่ ำ ต้องซ่อมแซมบ่อยอำยุใช้งำนน้อยกว่ำที่ควรเป็นประชำชนได้บริกำร
คุณภำพต่ ำ  
  ๓) ท ำให้เกิดกำรผูกขำดโดยนักธุรกิจกำรเมืองขนำดใหญ่ ไม่ส่งเสริมกำรแข่งขันที่เป็น
ธรรม และมีประสิทธิภำพ นำไปสู่ควำมอ่อนแอ ควำมด้อยพัฒนำล้ำหลังขององค์กรทั้งภำครัฐและ
ธุรกิจเอกชน  
 ๔) ท ำให้เยำวชนและประชำชนมีค่ำนิยมแบบยกย่องควำมร่ ำ รวย ควำมส ำเร็จ โดยถือ
ว่ำกำรโกงเพ่ือให้ตนเองได้ประโยชน์เช่น กำรโกงข้อสอบ กำรใช้อภิสิทธิ์ เล่นพวก โกงเล็กโกงน้อย
ต่ำงๆ เป็นเรื่องปกติที่ใครๆ ก็ท ำกัน ท ำให้ประชำชนขำดจริยธรรม ศีลธรรม คิดแต่ในเชิงแก่งแย่ง 
แข่งขัน เอำเปรียบกันอย่ำงไม่เคำรพกติกำ ไม่มีวินัย ไม่มีจิตสำนึกที่จะท ำงำนร่วมกัน กลำยเป็นคน
เห็นแก่ได้ที่อ่อนแอ ไร้ควำมภำคภูมิใจ ไร้ศักด์ิศรี ดังนั้น กำรจะพัฒนำคน ชุมชน และประเทศชำติ 
เพ่ือจะร่วมมือและแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ เป็นไปได้ 
 
๔.แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน้าท่ีของข้าราชการไทย 
 กำรที่จ ะแก้ไขปัญหำกำรคอร์รัปชั่นได้นั้นต้องประกอบด้วยส่วนส ำคัญ  ๒ ส่วน คือ 
ประกำรแรก คือกำรสร้ำงค่ำนิยมควำมมีจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ ซ่ึงอยู่ในระดับปัจเจก
บุคคล และประกำรที่สอง คือ กำรส่งเสริมแนวคิดเก่ียวกับธรรมำภิบำลให้เป็นที่ยอมรับในทุกภำค
ส่วนของสังคม เป็นกฎเกณฑ์กติกำของสังคมในกำรส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี กล่ำวอีก
นัยหนึ่งกำรแก้ปัญหำคอร์รัปชั่น ต้องเน้นทั้งในเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม โดยเริ่มจำกส่วนตน ได้แก่ 
เจ้ำหน้ำที่รัฐทุกระดับ นอกจำกจะไม่ท ำกำรคอร์รัปชั่น หรือหำประโยชน์อันมิพึงได้จำกต ำแหน่ง
หน้ำที่แล้ว ยังต้องมีจิตที่เกลียดคอร์รัปชั่นเหมือนกับโรคร้ำย ซ่ึงจะมีผลต่อตัวเอง และเป็นตัวอย่ำง
ของสังคม ต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชนสังคม และประเทศชำติ เพรำะมีงำนวิจัยและข้อเท็จจริง
ออกมำว่ำ กำรที่ลูกๆ รู้สึกเฉยๆ และรู้สึกว่ำไม่ผิดที่ทำกำรคอร์รัปชั่น เพรำะได้เห็นตัวอย่ำงของพ่อ
แม่ ขณะเดียวกันเรื่องของส่วนรวม ยิ่งมีควำมจ ำเป็น เพรำะท ำให้ เกิดสภำพ ที่ดี ควรท ำ หรือ
สภำพแวดล้อมที่ไม่ดี ไม่ควรท ำ เพรำะเป็นภำพสะท้อนที่เห็นได้ชัดเจนที่จะเป็นข้ออ้ำง หรือบรรทัด
ฐำนของสังคม เพรำะสภำพสังคมปัจจุบัน กำรที่คนมีควำมรู้สึกเฉยๆ กับกำรคอร์รัปชั่น ติดสินบน 
เพรำะผู้นำทำงกำรเมือง และสังคมในระดับต่ำงๆ เป็นตัวอย่ำงไม่ดีในกำรคอร์รัปชั่น ดังประโยคว่ำ 
“คอร์รัปชั่นท ำได้ แต่ขอให้ผลงำนออกมำดี” แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำคอร์รัปชั่น ใน ๒ ระดับ 
ดังนี้ 
 ๑) การแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นในระดับปัจเจกบุคคล  
  ได้อธิบำยเก่ียวกับกำรปฏิรูปสังคมที่เน้น ๗ เรื่อง โดยเรื่องแรก คือ กำรสร้ำงคุณค่ำและจิต
สำนึกใหม่ คุณค่ำและจิตสำนึกเป็นแกนหรือจิตวิญญำณของสังคม คน องค์กร หรือสังคม ที่ไม่มี
คุณค่ำและจิตสำนึกย่อมไม่มีควำมหมำยและขำดพลังสร้ำงสรรค์ คุณค่ำและจิตสำนึกจะส่งให้กำร
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พัฒนำอย่ำงอ่ืนได้ผล และกำรพัฒนำทุกอย่ำงต้องมุ่งสร้ำงคุณค่ำและจิตสำนึกกำรสร้ำงคุณค่ำและจิ ต
สำนึกใหม่ไม่ได้หมำยควำมว่ำให้ทิ้งของดีๆ ที่มีมำแต่เก่ำก่อน อะไรดีเรำควรอนุรักษ์และสร้ำงเสริม
เพ่ิมพูน แต่เรำต้องสร้ำงคุณค่ำและจิตสำนึกในกำรอยู่ร่วมกันในสังคมใหญ่ ที่ เชื่อมโยงสลับซับซ้อน 
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงโดยรวดเร็ว และวิกฤติได้ง่ำยด้วยกำรกระท ำของคนใดคนเ ดียว ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ (ประเวศ วะสี, ๒๕๔๖ : ๒๑) 
 เรำจะต้องสร้ำงควำมเข้ำใจและจิตสำนึกของควำมเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้ อ่ืน 
รวมถึงสิทธิมนุษยชน กำรจัดระบบกำรอยู่ร่วมกันในสังคมที่เปลี่ยนไป โดยเบื้องลึกที่สุดของแต่ละคน
นั้นมีพัฒนำกำรทำงจิตวิญญำณที่สูงขึ้นเรื่อยๆอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด ซ่ึงจะยังให้เกิดดุลยภำพของสรรพสิ่ง 
สิ่งส ำคัญที่สังคมก ำลังมองหำได้แก่เรื่องจริยธรรมของคนในสังคม จริยธรรมหมำยถึง ควำมดีงำม 
(virtue) ซ่ึงตรงกับค ำภำษำอังกฤษว่ำ ethics ซ่ึงเดิมหมำยถึงประเพณี (customs) ธรรมเนียม
ปฏิบัติ (habitual conduct) และต่อมำได้กลำยเป็นศีลธรรม (morals) ซ่ึงตรงกับภำษำลำตินว่ำ 
“mores” แปลเป็นไทยหมำยถึง จำรีตประเพณี ส่วนจรรยำบรรณ หมำยถึง กฎเกณฑ์แห่งควำมดีที่
สมำชิกของสังคมพึงปฏิบัติซ่ึงเกิดขึ้นเม่ือสมำชิกส่ วนใหญ่ในสังคมนั้นเห็นว่ำพฤติกรรมที่ดีงำมนั้น 
จ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดอย่ำงเป็นทำงกำรเพ่ือสมำชิกทุกคนจะได้ถือปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่เป็น
ทำงกำร เพรำะสมำชิกแต่ละคนมิได้ผ่ำนกระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคมมำเหมือนๆ กัน ย่อมมีควำม
แตกต่ำงกันทำงค่ำนิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม กำรหม่ันศึกษำอบรมทำงจริยธรรมย่อมส่งผลให้คน
ในสังคมมีควำมรู้สึกด้ำนสิ่งที่สมควรท ำ หรือไม่สมควรท ำ รู้ผิดชอบชั่วดี ลดละควำมเห็นแก่ตัวและ
ยกระดับควำมเป็นคนดีของสังคม 
 ในแวดวงอำชีพ กำรที่จะให้สมำชิกใหม่และสมำชิกเก่ำได้รับรู้จริยธรรมร่วมกันเพ่ือ
เกียรติยศ ศักด์ิศรี ของวงกำรวิชำชีพ และเพ่ือป้องกันกำรเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรประพฤติมิชอบ
ของสมำชิก และควบคุมควำมประพฤติของสมำชิกให้อยู่ในแนวทำงที่เหมำะสม ก็ได้มีกำรบัญญัติ 
หรือออกข้อบั งคับของวิชำชีพ เรียกว่ำ “จรรยำบรรณ” (professional ethics หรือ ethical 
codes) ซ่ึงได้แก่รูปแบบหนึ่งของจริยธรรมในวงกำรวิชำชีพ เป็นข้อก ำหนดกฎเกณฑ์ให้ผู้ประกอบ
วิชำชีพยึดถือปฏิบัติ มีกำรบังคับในระดับ “พึง” คือ พึงท ำอย่ำงนั้น พึงท ำอย่ำงนี้ ไม่ใช่เป็นกำร
บังคับโดยเด็ดขำด แต่ผลสัมฤทธิ์ หรือเป้ำหมำยของจรรยำบรรณและศักด์ิศรีของผู้ประกอบวิชำชีพ
โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือคนและเพ่ืองำนอำชีพนั้น 
 ในแต่ละวิชำชีพจึงได้ก ำหนดจรรยำบรรณมำก ำหนดบทบำทหน้ำที่ และพฤติกรรมของ
สมำชิกใน วงกำรวิชำชี พ ตัวอย่ำงเช่น  จ รรยำบรรณครู จร รยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำ ล 
จรรยำบรรณวิชำชีพเภสัชกรรม จรรยำบรรณวิชำชีพทันตกรรม เป็นต้น ส ำหรับควำมหมำยของ
วิชำชีพ แตกต่ำงจำกอำชีพทั่วไป กล่ำวคือหมำยถึง อำชีพที่ ต้องอำศัยควำมรู้ ควำมช ำนำญ ซ่ึงตรง
กับภำษำอังกฤษว่ำ Profession ซ่ึงจำกพจนำนุกรมหลำยฉบับจะมีควำมหมำยใกล้เคียงกัน กล่ำวคือ 
อำชีพหรืองำนที่ต้องอำศัยวิชำควำมรู้ที่ มีควำมก้ำวหน้ำหรือควำมช ำนำญในระดับสูง รวมทั้งกำร



287วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
 

 

ฝึกฝนที่มีควำมเฉพำะเจำะจง มีผู้ให้ควำมหมำยของวิชำชีพเพ่ิมเติมว่ำ วิชำชีพมีควำมหมำยอยู่ในตัว
ว่ำต้องใช้วิชำชีพเพ่ือเลี้ยงชีพ  
 ดังนั้น จรรยำบรรณวิชำชีพ จึงหมำยถึง ประมวลควำมประพฤติ ข้อบังคับ มรรยำท ที่ผู้
ประกอบวิชำชีพแต่ละอย่ำงก ำหนดขึ้น เพ่ือรักษำและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง ฐำนะของสมำชิก 
ควำมดีงำม รวมทั้งก่อให้เกิดควำมสงบสุขและควำมเจริญในตัวคน วิชำชีพและสังคม (วริยำ ชินวรร
โณ และกุหลำบ รัตนสัจธรรม, ๒๕๔๖) 
 ๒) แนวทางการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 ธรรมำภิบำล แปลจำกภำษำอังกฤษว่ำ Good Governance เป็นศัพท์ใหม่ในวงกำร
วิชำกำรที่ใช้กันมำหลังรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มีผู้ให้ค ำนิยำมควำมหมำย
ของ Good Governance ไว้หลำยประกำร เช่นวิธีกำรปกครองที่ดี กำรบริหำรจัดกำรที่ ดี ธรรมรัฐ
และธรรมรำษฎร์ ธรรมำภิบำล หรือบรรษัทภิบำล เป็นต้น รำชบัณฑิตยสถำนบัญญัติศัพท์นี้ขึ้นใหม่
ให้เรียกว่ำ “วิธีกำรปกครองที่ดี” จะเห็นได้จำกระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีที่ประกำศใช้ในเรื่องนี้ 
ใช้ค ำว่ำ “วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี แต่ค ำหลังก็ไม่ติดปำกวงกำรวิชำกำรอีก
เช่นกัน ค ำที่ ดูเหมือนจะใช้แพร่หลำยในเวลำนี้คือ “ธรรมำภิบำล” โดยสำระ ธรรมำภิบำล คือ 
องค์ประกอบที่ท ำให้เกิดกำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรม และ
ตรวจสอบได้ เพ่ือสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นทุกภำคของสังคม (อุดม 
มุ่งเกษม, ๒๕๔๕ : ๗) ได้กล่ำวว่ำ จ ำเป็นต้องร่วมดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในระยะเฉพำะหน้ำ 
ระยะปำนกลำง และระยะยำว โดยต้องมีกำรปฏิรูป ๓ ส่วน โดย ๑) ภำครัฐจะต้องมีกำรปฏิรูป
บทบำท หน้ำที่ โครงสร้ำง และกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐ ให้เป็นกลไกกำรบริหำรทรัพยำกร
ของสังคมให้โปร่งใส ซ่ือตรง เป็นธรรม มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และสมรรถภำพสูงในกำรน ำ
บริกำรของรัฐที่ มีคุณภำพไปสู่ประชำชน โดยเน้นกำรเปลี่ยนทัศนคติ ค่ำนิยม และวิธีกำรท ำงำนของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐ ให้ถือประโยชน์ของประชำชนเป็นจุดมุ่งหมำยในกำรท ำงำน ๒) ภำคเอกชนต้องมีกำร
ปฏิรูปและสนับสนุนให้ภำคธุรกิจมีกติกำกำรทำงำนที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ซ่ือตรงเป็น
ธรรมต่อลูกค้ำ มีมำตรฐำนในกำรให้บริกำร และสำมำรถท ำงำนกับภำครัฐและภำคประชำชนอย่ำง
รำบรื่น ไว้วำงใจกัน และ ๓) ภำคประชำชน ต้องสร้ำงควำมตระหนักต้ังแต่ปัจเจกบุคคลถึงระดับ
กลุ่มประชำคม ในเรื่องสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง เพ่ือเป็นพลัง
ของประเทศที่มีคุณภำพ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรกำรสร้ำงกลไกกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
และสังคมที่ดี (สัมฤทธ์ิ ยศสมศักด์ิ, ๒๕๔๙ : ๒๙๕) (อรพินท์ สพโชคชัย, ๒๕๔๗) กล่ำวในบทควำม
เรื่อง “กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี : แนวคิดและประสบกำรณ์ในภำครำชกำรไทย” ได้น ำกรอบ
ควำมคิดและค ำนิยำมควำมหมำยของ                   ธรรมำภิบำล ในควำมหมำยสำกล ไปสู่ข้อสรุป
ในกำรจัดองค์ประกอบและคุณลักษณะในเชิงกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ ดี ๖ ประกำร คือ ๑) กำร
มีส่ วน ร่วมของสำ ธำรณชน (Public participation) ๒) ควำมสุจ ริต โปร่งใส  (Honesty and 
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transparency) ๓) พัน ธะควำมพร้อมรับผิ ดชอบ ต่อสั งคมและส่วน รวม ( Accountability) ๔ ) 
ควำมชอบธรรมของกลไกทำงกำรเมือง (Political legitimacy) ๕) กฎเกณฑ์ที่ยุ ติธรรมและควำม
ชัดเจน  (fair legal framework and predictability) และ ๖) ประสิทธิภำพและประสิ ทธิผล 
(Efficiency and effectiveness) และได้นำเสนอกำรบูรณำกำรธรรมำภิบำลสู่ภำครำชกำร โดย
กล่ำวว่ำในระยะแรก คณะรัฐมนตรีได้มีกำรออกระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงมีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ ๓๐สิงหำคม ๒๕๔๒ แม้ว่ำ
ข้ำรำชกำรหลำยส่วนเริ่มเข้ำใจและคุ้นเคยกับหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดีขึ้นบ้ำงแล้ว แต่ผล
ในทำงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมก็ยังอยู่ในวงจ ำกัด ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้
ยกเลิกระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีดังกล่ำวเสีย และได้น ำหลักกำรต่ำงๆ ของธรรมำภิบำลไปบรรจุ
ไว้ในมำตรำ ๓/๑ ของพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ได้มีกำรจัดท ำเป็นพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ ซ่ึงได้ประกำศใช้ในเวลำต่อมำ  
 โดยสรุปควำมพยำยำมสร้ำงธรรมำภิบำลในภำครำชกำรของไทย คือกำรก ำหนดให้ส่วน
รำชกำรต่ำงๆ ต้องปรับปรุงวิธีกำรบริหำรรำชกำร และกำรให้บริกำรสำธำรณะเป็นไปตำมหลักกำร
บริหำร กิจกำรบ้ ำนเมืองที่ ดี ซ่ึงมีเป้ำหมำยหลัก เพ่ือให้ส่ วนรำชกำรพัฒนำระบบ  รูปแบบ 
กระบวนกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรสำธำรณะให้มีมำตรฐำนเท่ำเทียมสำกลและมีคุณภำพสูง
ขึ้น 
 
๕. บทสรุป 
 กำรทุจริตในหน้ำที่ของข้ำรำชกำรไทย หรือกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง นับว่ำเป็นปัญหำสังคม
ที่หนักมำกเรื่องหนึ่งของประเทศไทย เพรำะยำกแก่กำรป้องกันและปรำบปรำม เนื่องจำกหำข้อมูลที่
แท้จริงได้ค่อนข้ำงยำก เรำอำจพบด้วยตนเองในบำงเรื่องและหลำยๆ เรื่องก็มีกำรรำยงำนข่ำวทำง
สื่อมวลชน ควำมเสียหำยโดยรวมที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมีจ ำนวนแท้จริงเท่ำไรย่อมไม่มีทำงรู้ได้อย่ำง
ถูกต้อง ผู้ห่วงใยในอนำคตของประเทศเป็นจ ำนวนมำกต่ำงก็ตระหนักว่ำเป็นปัญหำที่ใหญ่หลวงมำก 
เปรียบเทียบเหมือนมะเร็งร้ำยที่ก ำลังขยำยตัวแผ่ซ่ำนเข้ำไปในร่ำงกำยของผู้ป่วย หำกจะรักษำชีวิตไว้
จะต้องใช้วิธีกำรรักษำที่ตรงจุด รวดเร็ว และรุนแรง หลำยคนที่มองโลกในแง่ร้ำย อำจคิดว่ำคงไม่มี
ทำงที่จะปรำบคอร์รัปชั่นในประเทศไทยให้หมดสิ้นไปได้ เพรำะคอร์รัปชั่นได้กลำยเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว  
  ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ซ่ึงต่อมำได้ครอบคลุมถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยทั้งต่อเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม และวัฒนธรรมอย่ำงรุนแรง คือ ท ำให้มีกำรเร่งรัดใช้
จ่ำยทรัพยำกรธรรมชำติ สำธำรณะสมบัติ งบประมำณ เป็นต้น เพ่ือผลประโยชน์ระยะสั้นของ
นักกำรเมืองและพรรคพวกซ่ึงเป็นคนกลุ่มน้อย มำกไปกว่ำผลประโยชน์ระยะยำวของประชำชนส่วน
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ใหญ่ กำรเร่งรัดท ำลำยทรัพยำกรเพ่ือผลิตสินค้ำและบริกำรแสวงหำผลก ำไรสูงสุดของเอกชน ท ำให้
เกิดกำรท ำลำยสภำพแวดล้อม กำรขำดสมดุลในระบบนิเวศ กำรขำดสมดุลระหว่ำงเมืองกับชนบท 
กำรกระจำยรำยได้และทรัพย์สินที่ไม่เป็นธรรม ปัญหำควำมยำกจน และปัญหำทำงสังคมและ
วัฒนธรรมอ่ืนๆ เช่น ค่ำนิยมที่เห็นแก่เงิน เห็นแก่กำรบริโภค และเห็นแก่ตัว เป็นต้น  
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รายชื่อผูท้รงคุณวุฒิอ่านบทความวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
๑. พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. รศ.ดร.สมชัย   ศรีนอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ผศ.ดร.วิรัช   จงอยู่สุข มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖. ผศ.อานนท์  เมธีวรฉัตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗. ผศ.ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
๑. รศ.ดร.ธานี เกสทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
๒. รศ.ดร.สัญญา  เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๓. ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
๔. ผศ.ดร.ส าราญ บุญเจริญ วิทยาลัยนครราชสีมา 
๕. ผศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
๖. ผศ.ดร.รัตนะ  ปัญญาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๗. ผศ.ดร.สยาม  ราชวัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๘. ผศ.ดร.อรทัย อินต๊ะไชยวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 
 

รับบทความ 

กองบรรณาธกิารตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวฒุิ 2 ท่าน 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ให้ผู้ทรงคุณวฒุิ
พิจารณาอ่านบทความ  

 

กองบรรณาธกิารสรุปรวบรวมข้อคดิเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิ 
เพื่อส่งคนืผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ตรวจบทความที่ได้รับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้ 
ผู้เขียนบทความทราบ 

จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ ์

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบ้ืองตน้ 

แจ้งผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ออกแบบตอบรับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน    1 ท่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  1 ท่าน 
 

ส่งวารสารให้แก่สมาชกิ 

เผยแพร่วารสารสู่
สาธารณะ 
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ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 
 

สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ 
ส านักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๙๙๙ หมู่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘  

 
๑. ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
๑.๑ บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น และ

ผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

๑.๒ บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป 

๑.๓ บทความวิจัย (Research article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน 

๑.๔ บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากต ารา หนังสือ 
และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน 

๑.๕ ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะน าเครื่องมือใหม่ ต าราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ  หรือ
ข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

การส่งบทความ 
บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์จะต้องส่ง

จดหมายน าส่งบทความพร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ ๓ ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความได้รับการ
พิจารณาให้ตีพิมพ์ บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย พร้อมซีดีรอม 
(CD ROM) ๑ แผ่นที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมี
ส าเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง 

การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร 
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความที่

วารสารก าหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้
ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสารจะท าให้การพิจารณาตีพิมพ์มี



295วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไข
ให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสาร 

การเตรียมบทความ 
บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK) 

ขนาดอักษร ๑๖ จัดกั้นหลังตรง และมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง (double spacing) ตลอด
เอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดบีห้า (B๕) พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกับ
ด้านบน ๑ นิ้วครึ่ง และด้านขวากับด้านล่าง ๐.๕ นิ้ว พร้อมใส่หมายเลขหน้าก ากับทางมุมขวาบนทุกหน้า 
บทความไม่ควรยาวเกิน ๑๕ หน้ากระดาษพิมพ์สั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง  

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
 บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร ( Peer 
Review ) ๒ ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการก่อนตีพิมพ์  โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือ
ข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ ( Double – blind peer 
review ) 

๒. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract) 
บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน ๓๕๐ ค า โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัยและ

บทความปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ซึ่งบทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจความ
ทั้งหมดของเรื่อง ไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง และลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย 
วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และค า
ส าคัญ (Key words) ซึ่งควรเรียบเรียงตามล าดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังนี้  

- วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
- วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวิธีการค้นคว้าข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่น ามาศึกษา สถิติที่น ามาใช้ 
- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้รับจากการค้นคว้า ศึกษา และผลของค่าสถิติ (ในกรณีมี

การวิเคราะห์) 
- สรุป ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา 
- ค าส าคัญ  ควรมีค าส าคัญ ๓-๖ ค า ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้าย

ของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยต้องจัดเรียงค าส าคัญตามตัวอักษร และคั่นด้วย
เครื่องหมายอัฒภาค (;) 

๓. ส่วนเน้ือเร่ือง ควรประกอบด้วย 
๓.๑ บทน า (Introduction) เป็นส่วนกล่าวน าโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูลจาก

รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความส าคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน 
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๓.๒ วิธีการศึกษา (methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  รวมทั้งสถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๓ ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลท่ีได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ ๓.๒ ควร
จ าแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา  โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม 

๓.๔ การอภิปรายผล (Discussion) เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้นิพนธ์ 
น ามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อ่ืน เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
นั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้จาก
การศึกษาคร้ังนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์  

๓.๕ ข้อเสนอแนะ  (Suggestion) การแนะแนวการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
๓.๖ กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร หน่วยงาน 

หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย  และหมายเลขของทุน
วิจัย 

๓.๗ เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) เป็นการ
ท ารายการเอกสารอ้างอิงหรือค าอธิบายเพิ่มเติมที่อยู่ด้านล่างของข้อความในหน้ากระดาษแต่ละหน้า ซึ่งมี
รูปแบบการเขียนอางอิงแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรือแหลงที่ใชอางอิง ดังนี้ 

การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ 
๑. หนังสือ 
๑.๑ คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือส าคัญพิมพ์เป็นชุด 
ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บค าวา (บาลี) ไว้หลังค ายอในกรณีที่ใช้พระไตรป

ฎกฉบับภาษาบาลีหรือวงเล็บค าว่า (ไทย) ไวหลังค ายอในกรณีที่ ใช้พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย  
ตัวอย่างเช่น  ๑ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑. 

๑.๒ หนังสือทั่วไป 
ผูแตง, ชื่อเร่ือง , (สถานที่พิมพ: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปที่พิมพ), หนา. ตังอย่างเช่น 
พระเทพ โสภณ  (ประยู ร ธมฺ มจิ ตฺ โต ) , ปรัชญ ากรีก  : บ อเกิ ดภู มิ ป ญ ญ าตะวันตก , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๓๘. 
Venerable Dr. W. Rahula, What the Buddha Taught, (Bangkok: Haw Trai Printing, 

๒๐๐๔), p.๖๙.  
๒. วารสาร 
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป): หนา. ตัวอย่างเช่น  
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร, “การเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา

และชุมชนจังหวัดนครสวรรค์”, บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์,ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): ๑-๑๒. 

K.N., Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bodhi, vol. ๗๗ No.
๑: ๑๐-๑๕. 
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๓. วิทยานิพนธ์ 
ชื่อผู้วิจัย, “ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์”, ระดับของวิทยานิพนธ์ , (ชื่อแผนกวิชาหรือคณะและ

มหาวิทยาลัย), ปีที่พิมพ์. ตัวอย่างเช่น 
อนุวัต  กระสังข์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”, 

วิทยานพินธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗. 

๔. สัมภาษณ์ 
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ต าแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. ตัวอย่าง 
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗. 
๕. เว็บไซต์ 
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://www.buddhismth. com/index.php?lay=show&ac=article&Id= ๕๓๘๙๗๐๕๗๒&Ntype=
๙ [๗ กันยายน ๒๕๕๕]. 

๖. ภาษาอังกฤษ 
Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York : Harper and Row 

Publishers, ๑๙๗๐. 

การเขียนบรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
(ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ 
๑) หนังสือ 
จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
๒) วารสาร 
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป): หนา. ตัวอย่างเช่น  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ดร, “การก าหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่องเรื่อง

และการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘. 

๓) วิทยานิพนธ์ 
ทรงวิทย์ แก้วศรี. “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า”. ปริญญา

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
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๔) สัมภาษณ์ 
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ต าแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. ตัวอย่าง 
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗. 
๕) เว็บไซต์ 
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://www.buddhismth.com/index.php?lay=show&ac=article&Id= ๕๓๘๙๗๐๕๗๒&Ntype=
๙ [๗ กันยายน ๒๕๕๕]. 

๒. ภาษาอังกฤษ 

Maslow Abraham. Motivation and Personnality. New York : Harper and Row 
Publishers, ๑๙๗๐. 

๔. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)  
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จ าเป็น โดยพิมพ์หน้าละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง ส าหรับค า

บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง  ส่วนค าอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง  

๕.ลิขสิทธิ์ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์

บทความให้แก่วารสารฯ  พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขคร้ังสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้อง
ยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น  ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อ่ืนที่ปรากฏในสิ่ง
ตีพิมพ์อ่ืนมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อ
บรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์ 

๖. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก 
การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย

สงฆ์นครสวรรค์ กรุณาติดต่อ “ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์” ส านักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  ๙๙๙ หมู่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘ 

๑) ............................  ๒) ............................ ๓) ............................ 
   

๘. อัตราค่าวารสาร 
ก าหนดออกวารสารปีละ ๓ ฉบับ จ าหน่ายราคาฉบับละ ๑๙๙ บาท ไม่รวมค่าส่ง  

๙. อัตราค่าสมาชิก 
ปีละ ๓๐๐ บาท 
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หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพใ์นวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

เขียนที่................................................................. 
………………............................................... 
................................................................. 

วันท่ี................ เดือน..................................... พ.ศ. .................................... 
ข้าพเจ้าชื่อ.......................................... ฉายา................................ นามสกุล............................................... 

ท่ี อ ยู่  . ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... . . ... .. ... .. .. . 
................................................................................................................................................ .................................... 
โทรศัพท์ ................................................. E-mail: …….…………...………………………………………………………………...… 
มีความประสงค์ขอตีพิมพ์บทความ (   ) บทความวิจัย  (   ) บทความวิชาการ เรื่อง: 

(ภาษาไทย)..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................. ..............
..................................................................................................................... ...............................................................  
ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ซึ่งด าเนินการโดยบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อส าเร็จการศึกษาระดั บ
ปริญญา............................................................................. สาขาวิชา.................................................................... 
จาก (ช่ือสถาบัน)................................................................................... ปีการศึกษา........................ หรือได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจาก ................................................................................................................................................. 

เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้ามีความยินดีรับไป
แก้ไขตามมติดังกล่าวนั้นและและข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ขีดเครื่องหมาย √ ) 

(   ) เป็นผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 
(   ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมนิพนธ์ตามชื่อที่ระบุในบทความจริง 
(   ) บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน 
(   ) บทความนี้ไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผู้ใดท้ังสิ้น   
ทั้งนี้  ข้าพเจ้าได้ช าระค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทความลงในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย

สงฆ์นครสวรรค์ ตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้ คือ   
(   ) บทความวิชาการ    ๓,๐๐๐ บาท   
(   ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก  ๔,๐๐๐ บาท  
(   ) บทความวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ๕,๐๐๐ บาท เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
อน่ึง แม้เมื่อข้าพเจ้าปรับแก้ไขแล้ว แต่งานยังไม่เรียบร้อยและไม่ได้รับการให้การลงตีพิมพ์ ข้าพเจ้าไม่ติด

ใจเอาความใดๆ ทั้งสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือว่าเป็นท่ีสุด 
ลงช่ือ................................................................... 

 (..................................................................) 
                                                                                                   ผู้นิพนธ์บทความ 



ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑300

 
ใบตอบรับการเป็นสมาชิก 

 

 

กราบนมัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย)............................................................................................................................................ 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่ได้)............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................................................................... 

E – Mail......................................................................... เบอร์โทรศัพท์.........................................................
โทรสาร...................................................................................................... มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็น
สมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

( )  สมาชิกประเภทรายปี ๓๐๐ บาท (จ านวน ๓ เล่ม) 
( )  เล่มละ ๑๙๙ บาท 

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง 
( ) เงินสด 
( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................) 
( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย ์
( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม.............................................................................. 

โปรดน าส่งวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
สถานท่ีติดต่อ  ที่บ้าน    ที่ท างาน 
เลขท่ี.................ถนน......................................หมู่ที่...........ต าบล/แขวง...................... 
อ าเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์.......................... 
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................. 
โทรสาร.......................................................E-Mail..................................................... 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................... 

       (                                      ) 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 
ค่าบ ารุงปี พ.ศ....................................... 
เลขท่ีใบเสร็จ.......................................... 
ลงวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ............ 
ลงบัญชีแล้ว....................................................... 

ที่........................................................ 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ.......... 


