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 รมยสาร เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำาหนดออกปีละ 3 ฉบับ เดือนมกราคม – เมษายน, 

เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และเดือนกันยายน – ธันวาคม โดยมิได้วางจำาหน่าย 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ ภาษา วรรณกรรม ชาติพันธุ์

บรรณารกัษ ์ดนตรี นาฏศลิป ์กฎหมาย การพฒันาสงัคม การศกึษา การเมอืง วฒันธรรม 

ภมิูศาสตร ์ประวติัศาสตร ์ศลิปกรรม และสนับสนุนใหนั้กวิชาการท่ัวไปไดม้พีืน้ทีใ่นการ

เผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ใหม่ๆ

 บทความทางวิชาการทุกเรื่องในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการพิจารณาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองท่าน ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นในบทความต่างๆ 

ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่ละท่าน กองบรรณาธิการไม่จำาเป็น

ต้องเห็นชอบกับข้อคิดเห็นดังกล่าว

ส่งบทความได้ที่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์์ 31000
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บทคัดย่อ
 บทความวิจัยเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการดำาเนนิการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานกรณี
ศกึษา : เทศบาลตำาบลห้วยโพธิ ์อำาเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษา 
1) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดำาเนินงาน 2) 
ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 3) แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจ
สอบการตำาเนินงานของเทศบาลตำาบลห้วยโพธิ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อำาเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบหย่ังลึก
สัมภาษณ์กลุ่ม และการศึกษาเอกสาร 
 ผลการศกึษาพบวา่ 1) รปูแบบการมสีว่นรว่ม คอื การเปดิโอกาสใหป้ระชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำาประชาคมด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นระดับการมี
ส่วนร่วมในขั้นแรก ผู้ใหญ่บ้านยังไม่ทราบบทบาทหน้าท่ีในการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ตนเองอีกท้ังยังไม่อยากก้าวก่ายการทำางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนมรีปูแบบการมสีว่นร่วมเฉพาะการนำาเสนอความต้องการของตนเองเท่านัน้ 
ส่วนประเด็นการจัดทำาแผนพัฒนา การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ

รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ

การดำาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน	:	

กรณีศึกษาเทศบาลตำาบลห้วยโพธิ์อำาเภอเมือง	จังหวัดกาฬสินธุ์
The model of public participation in monitoring and examining 

performances of local administrative organization 
on infrastructure aspect : A case study of Huai Pho Sub-District 

Municipality in Kalasin province.
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ประชาชนไม่ทราบบทบาทของตนเองในการเข้ามา
มีส่วนร่วม 2) ปัญหาอุปสรรคท่ีพบคือ การรับรู้ถึง
บทบาทของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตามตรวจสอบการทำางานขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน และ 3) แนวทาง
แก้ไขปัญหาที่สำาคัญคือการชี้แจงบทบาทในการเข้า
มามสีว่นรว่มของประชาชนในการตดิตามตรวจสอบ
การทำางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มาก
ยิ่งขึ้นด้วย

คำาสำาคัญ	: การมีส่วนร่วม, ติดตามตรวจสอบ,
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

Abstract
 The research article entitled “Model 
of Public Participation in Monitoring and 
Examining Performances of The Local
Administrative Organization on Infrastructure
aspect: A case study of Huai Pho sub-district 
Municipality in Kalasin Province” aimed 
at studying 1) the model of people’s 
participation 2) problems and obstacles taking
place throughout reinforcing procedures 
of participation 3) promoting participation 
in monitoring, examining performances of 
Huai Pho sub-district municipality, Mueang 
district, Kalasin province. Qualitative method 
was used for the research which was
conducted through in-depth interview, 
group interview, and documentary study. 
 The research findings revealed that 
1) the model of participation was to give 

people opportunities to participate in public 
hearing on infrastructure aspect which was 
the first step of basic participation, in which 
the Village headmen was unaware of their 
roles and responsibilities in participation, 
and failed to interfere in the works of the 
local administrative organization. The model 
of participation of People was merely to 
express their needs, whereas, in the issue of 
making the development plan, procurement 
monitoring, and stuff-checking, they were 
unaware of their roles in participation. 2) 
The problems and obstacles found were 
unawareness of their roles in participation 
in monitoring, and examining the local ad-
ministrative organization in the infrastructure 
aspect. 3) Key solution to problems was 
more explanation of the people’s roles in 
participation in monitoring, and examining 
the local administrative organization.

Key words :  Public Participation, Monitoring, 
Infrastructure aspect

บทนำา
 ในการบริหารจัดการในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา การที่ประชาชนไม่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริงนั้น การพัฒนา
อาจไม่ตรงตามความความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน นอกจากประชาชนจะไม่ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแล้ว ปัจจัยภายนอก เช่น นักการ
เมือง ผู้รับเหมา ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ล้วนแล้วแต่
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มีบทบาทต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำาบลทั้งสิ้น ฉะนั้นในการพัฒนาประเทศที่
ผ่านมานั้น จะเห็นได้ว่ากลไกของรัฐได้เข้ามายึด
กุมการดำาเนินงาน แทนท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนา
กลับกลายเป็นการทำาลายการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนและทำาให้ชุมชนอ่อนแอลง สภาวการณ์ดัง
กล่าวส่งผลให้ประเทศไทยได้ริเริ่มกระบวนการ
วางแผนพัฒนาประเทศแนวทางใหม่ ตั้งแต่การเปิด
โอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผนต่างๆ ของรัฐการพัฒนาท้องถ่ินจะ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียง
ใดขึ้นอยู่กับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประชาชนจะมโีอกาสเขา้มามสีว่นรว่มมากนอ้ยเพยีง
ใดข้ึนอยู่กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นและความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบของ
ประชาชน เมือ่เกดิการพฒันาทอ้งถิน่แบบประชาชน
มีส่วนร่วมจะเกิดการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ถ้าหากประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปกครองตัวเองสูง โครงการกิจกรรม
การพัฒนาท้องถิ่นก็จะตรงตามความต้องการของ
ประชาชน ทำาให้เกิดพลัง ทำาให้เกิดความสำาเร็จตาม
ท่ีคาดหวังไว้ การพัฒนาท้องถิ่นก็จะเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและนำาความเจริญมาสู่ประเทศชาติ การที่
รัฐได้กระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นนั้นหาใช่เพียงแต่เป็นการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่
และทรัพยากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทา่น้ัน แตก่ารกระจายอำานาจอกีดา้นหนึง่กค็อื การ
พยายามที่จะให้ประชาชนน้ันได้เป็นผู้ปกครองและ
ดูแลตนเอง ดังนั้น การปฏิรูปที่เกิดขึ้นต้องเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมอย่างกว้าง
ขวาง แต่เท่านั้นอาจจะยังไม่เพียงพอ หากเพราะ
ว่าในบางสังคมประชาชนอาจกลับไม่มีความรู้สึก

ตอ้งการทีจ่ะเข้ามามสีว่นรว่มในการปกครองตนเอง
เท่าที่ควร เพราะฉะนั้น สิ่งที่อาจจะมีความจำาเป็น

และต้องดำาเนินการไปพร้อมๆกันกับการกระจาย
อำานาจก็คือ การกระตุ้นและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของคนในท้องถิ่นให้มีความตื่นตัวและต้องการที่
จะเข้าไปมีส่วนร่วมในท้องถิ่นแต่ในความเป็นจริง
แลว้กลบัปรากฏวา่ มสีว่นรว่มของประชาชนดังกลา่ว
กลับประสบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ เป็นอย่างมาก 
แมว้า่จะมกีฎหมายรฐัธรรมนญูและกฎหมายลกูอืน่ๆ 
ได้เปิดโอกาสและช่องทางไว้ให้ก็ตาม โดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับเทศบาลเมือง
ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในชุมชนเมืองก็ประสบปัญหาในการ
มส่ีวนร่วมทางการเมอืงท่ีไมแ่ตกต่างกนักบัการเมือง
ในระดับชาติ หรืออาจจะมีปัญหามากกว่าด้วยซำ้า 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ปัญหาท่ีเกิด
ขึ้นนั้นมิใช่เกิดจากเทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตำาบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเดียว 
เชน่เดยีวกนัในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในจงัหวดั
กาฬสินธุ์ก็ประสบปัญหาเหมือนกันกับท้องถ่ินอื่นๆ 
โดยเฉพาะในเทศบาลตำาบลห้วยโพธิ์ อำาเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เป็นพ้ืนที่ในการวิจัย ปัญหานั้น
ยังเกิดจากตัวของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำานาจ
อย่างแท้จริงในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ซ่ึงไมม่คีวามเขา้ใจบทบาทหนา้ทีข่ัน้ตน้
ของตนเองในเรือ่งการมสีว่นรว่มของประชาชน โดย
ทั่วไปประชาชนคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คอื การเลอืกตัง้ตวัแทนเขา้ไปปฏบิตัหินา้ทีใ่นองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนายกขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่และสมาชกิขององคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่เทา่นัน้ แต่อกีด้านหนึง่คอื รปูแบบการมสีว่นรว่ม
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ของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดำาเนิน
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชน
กลับไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร ทั้งที่เป็นบทบาท
ท่ีสำาคัญของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมของ
องคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีเป็นรปูธรรมท่ีสดุ จาก
ปญัหาดังกลา่ว ทำาใหก้ารบรหิารจดัการทอ้งถ่ินขาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
ในประเดน็ปญัหาเป็นปัญหาเชงินโยบายของรฐับาล
ที่ต้องทำาความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นำามาซึ่ง
ประเดน็การศกึษา เรือ่ง องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กรณีศึกษา : เทศบาลตำาบล
ห้วยโพธิ์ อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดำาเนินงาน
ของเทศบาลตำาบลห้วยโพธิ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. เพือ่ศกึษาปญัหาอุปสรรคการมสีว่นรว่ม
ของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดำาเนิน
งานของ เทศบาลตำาบลห้วยโพธิ์ ด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 3. ศึกษาแนวทางพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การดำาเนินงานของเทศบาลตำาบลห้วยโพธิ์ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
 จากการทบทวนแนวคดิเกีย่วกบัการมสีว่น
ร่วมเป็นแนวคิดที่มีขอบเขตกว้างขวางมีผู้ให้ความ
หมายไว้จำานวนมากและยังสะท้อนให้เห็นความเช่ือ

ของบุคคล ที่หลากหลายกันไปซ่ึงสามารถสรุปได้
ดังนี้
 เปน็การให้ประชาชนทีเ่ก่ียวขอ้งมส่ีวนร่วม
ในการตัดสินใจดำาเนินงาน ปฏิบัติงาน และรับผล
ประโยชนข์องการพฒันานัน้ๆ การมสีว่นรว่มในการ
พัฒนานั้นเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน ตระหนักถึง
สถานการณข์องเขา ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภาย
ใต้การกำาหนดและการดำาเนินการของประชาชน
เองและมีความเกี่ยวพันกันทางด้านความรู้สึกใน
กิจกรรมต่างๆ ในลักษณะของความร่วมมือ ร่วม

กำาลัง จนกระทั่งเกิดการรวมกันเป็นกลุ่มขึ้นเป็น
กระบวน การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน
การดำาเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ของตนเอง เนน้การมส่ีวนเกีย่วข้องอยา่งแข็งขันของ
ประชาชน ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความชำานาญ
ของประชาชนแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการ
ที่เหมาะสม และสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงาน
ขององค์การและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซ่ึงสอดคล้อง
กับความหมายการมีส่วนร่วมของ ถวิลวดี บุรีกุล 
และคณะ (2551) ที่ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นกระบวนการซ่ึงประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะและเข้า
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนรวมทัง้มกีารนำาความคดิเหน็ดังกล่าว
ไปประกอบการพิจารณากำาหนดนโยบายและการ

ตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวน การสือ่สารในระบบเปดิ กลา่วคอื เปน็การ
สื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ซ่ึงประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วม
กนัระหวา่งผูม้สีว่นไดส่้วนเสียและเปน็การเสรมิสร้าง
ความสามคัคใีนสงัคม ทัง้นีเ้พราะการมสีว่นรว่มของ
ประชาชนเปน็การเพิม่คณุภาพการตดัสนิใจ การลด
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คา่ใชจ้า่ยและการสญูเสยีเวลาเปน็การสรา้งฉนัทามติ
และทำาให้ง่ายต่อการนำาไปปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีก
เล่ียงการเผชิญหน้าใน “กรณีท่ีอาจจะรุนแรง” ช่วยให้
เกดิความนา่เช่ือถอืและความชอบธรรม และชว่ยให้
ทราบความหว่งกงัวลของประชาชนและค่านิยมของ
สาธารณชนรวมทั้งเป็นการพัฒนาความเช่ียวชาญ
และความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน ส่วนอรทัย 
กก๊ผล (2549 : 11) ให้ความหมายของการมสีว่นรว่ม
ของประชาชนว่า หมายถึง การที่ประชาชนเข้าไป
รว่มกิจกรรมอย่างใดอยา่งหน่ึงเพือ่ผลประโยชน์ของ
ประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ต้องอยู่บน
พื้นฐานของการที่ประชาชนจะต้องมีอิสระในทาง
ความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระทำาและ
มีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมต่อกิจกรรมนั้นๆ โดยท่ี
การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการ
เข้าร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด กล่าว
คือ เริ่มตั้งแต่การเกิดจิตสำานึกในตนเองและถือเป็น
ภาระหนา้ทีข่องตนในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของสงัคม
หรือชุมชนที่ตนเองอยู่ ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่เป็น
ปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไร และจะจัดลำาดับ
ความสำาคัญของปัญหาเป้าหมายอย่างไร และควรที่
จะจดัการปญัหาใดกอ่นหลงัรว่มกนัวางแผนงานการ
ดำาเนินการ ว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะ
แบ่งงานกันอย่างไร ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด

จะจัดหางบประมาณมาจากที่ใดและใครจะเป็น
ผู้ดูแลรักษา ร่วมดำาเนินงาน ประชาชนจะต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มกำาลังความรู้
ความสามารถของตนเอง ร่วมกันติดตามประเมิน
ผล ตลอดเวลาที่ทำางานร่วมกันประชาชนจะต้องมี
สว่นรว่มในการตรวจสอบถงึปญัหาอปุสรรคและรว่ม
กนัในการหาทางแก้ไขปัญหาเพือ่ใหง้านหรอืภารกจิ
ดังกล่าวสามารถสำาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และ

ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วม
กิจกรรมของชุมชนแล้วย่อมที่จะได้รับผลประโยชน์
ร่วมกัน ซ่ึงอาจจะไม่จำาเป็นที่จะต้องอยู่ในรูปของ
เงิน วัตถุสิ่งของ แต่อาจเป็นความสุข ความพอใจใน
สภาพของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้
 จากความหมายการมีส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในปัจจุบัน คือกระบวนการซึ่งประชาชน 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลก
เปล่ียนขอ้มลูและความคดิเห็นเพือ่แสวงหาทางเลอืก 
และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะ
สมและเป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึง
ควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึง
การติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และการรับรู้-เรียนรู้ การปรับเปล่ียนโครงการร่วม
กันซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายโดยสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (2546 : 
114) โดยมีการนำาเสนอรูปแบบของการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยระดับของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายนั้น จำาแนก
ออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ร่วมรับทราบข้อมูล ร่วม
รับฟังข้อมูล/ความคิดเห็นของชาวบ้าน ร่วมระดม
ทรัพยากร ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมตัดสินใจ และ
ตัดสินใจด้วยตนเอง โดยที่ในแต่ละระดับต่างกันก็มี
รูปแบบที่หลากหลายตามตารางที่ 1
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ระดับของการมีส่วนร่วม รูปแบบ/วิธีการของการมีส่วนร่วม ลักษณะสำาคัญ

1. ร่วมรับทราบข้อมูล แถลงข่าว แผ่นพับ จดหมายข่าว 
วีดิทัศน์ บอร์ด บรรยาย อภิปราย 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
ทัศนศึกษา/เยี่ยมชมโครงการ

เป็นการให้ข้อมูล ให้ความรู้ 
การรณรงค์

2. ร่วมรับฟังความ 
   คิดเห็นจากชาวบ้าน

สัมมนา กลุ่มศึกษา เสวนา ประชุม 
โพล เว็บไซด์ สายด่วนสายตรง 
ตู้ไปรษณีย์รับฟังความคิดเห็น

ชาวบ้านให้ข้อมูล สอบถาม 
โต้ตอบและโต้แย้งได้

3. ร่วมระดมทรัพยากร ร่วมออกแรง ร่วมออกเงิน
ออกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

ประชาชนในฐานะผู้ได้รับ
ประโยชน์โดยตรง ควรมีส่วนร่วม
ในการออกแรงออกเงิน

4. ร่วมปรึกษาหารือ คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วม
ประชาพิจารณ์ Technical Hearing
คณะที่ปรึกษา

เน้นสื่อสารสองทาง ที่มีลักษณะ
การอภิปรายโต้ตอบกัน ผลสรุป
จากการประชุม จะนำาเสนอต่อผู้มี
อำานาจเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

5. ร่วมตัดสินใจ การเจรจาต่อรองร่วม
กรรมการภาคีที่มีอำานาจตัดสินใจ

เน้นการตอบโต้กัน โดยมติของ
ท่ีประชุมมีผลผูกพันต่อการตัดสินใจ

6. ตัดสินใจเอง การจัดการตนเอง
ประชามติ

ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ
ด้วยตนเอง

แหล่งที่มา : สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2546 : 114.

 จินตนา สุจจานันท์ (2549 : 48-49) แบ่งระดับการมีส่วนร่วม ออกเป็น 7 ระดับ คือ 1) การถูก
บังคับ การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เพราะถูกบังคับโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง 2) การ
ถกูหลอกลอ่ การมสีว่นรว่มลกัษณะนีป้ระชาชนจะถกูล่อใจด้วยผลประโยชน์อาจเปน็ในรูปของคา่จ้างแรงงาน
หรือความสะดวกสบายบางอย่าง แต่เบื้องหลังจริงๆ แล้วเป็นการหาเสียงของนักการเมืองที่ยื่นโครงการ
มาล่อเท่านั้น 3) การถูกชักชวน การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ประชาชนถูกชักชวนให้เข้าร่วมโครงการที่ถูกคิด
และวางแผนจากทางราชการ แล้วถึงชักชวนให้ประชาชนร่วมมือโดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ว่าเป็น
โครงการที่ดีขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือ 4) การถูกสัมภาษณ์แล้ววางแผนให้ การมีส่วนร่วมลักษณะนี้
ผู้ที่วางแผนโครงการจะสำารวจปัญหาความต้องการของประชาชนโดยการประชุม และสัมภาษณ์ แต่การ

ตารางที่	1	ระดับ รูปแบบและวิธีการของการมีส่วนร่วม 
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ตัดสินใจว่าปัญหาคืออะไร จะวางแผนแก้ปัญหา
อย่างไร และปฏิบัติการอย่างไรยังอยู่ท่ีการตัดสิน
ใจของทางราชการ 5) การมีโอกาสเสนอความคิด
เห็น การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ประชาชนเริ่มเข้าไป
มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นท่ีเกี่ยวกับการวาง
โครงการ และการดำาเนินการตามโครงการแต่การ
ตัดสินใจยังเป็นของส่วนราชการ 6) การมีโอกาส
เสนอโครงการ การมีสว่นรว่มลกัษณะนีป้ระชาชนมี
โอกาสเสนอโครงการ ราชการกบัประชาชนจะมกีาร
ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด ประชาชนจะมีโอกาส
ตดัสนิใจวา่ปญัหาของตนคอือะไรจะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร 
วิธีใดดีที่สุด จนกระทั่งมีสิทธิเสนอโครงการและเข้า
รว่มปฏิบตัใินโครงการ 7) การมโีอกาสตดัสนิใจ การ
มีส่วนร่วมลักษณะนี้ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจทุก
เรื่องตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และ
การประเมินโครงการ
 บัณฑร อ่อนดำา (อ้างถึงในพิชชา บัวแย้ม, 
2547 : 26–27) ได้กำาหนดข้ันตอนในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย 
5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในขั้น
การริเริ่มการพัฒนา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินกำาหนดความต้องการของชุมชน และมีส่วน
ในการจัดลำาดับความสำาคัญของความต้องการด้วย 
ขั้นตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผนการ
พัฒนา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กำาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ของโครงการ กำาหนด
วิธีการ แนวทางในการดำาเนินการตลอดจนกำาหนด
ทรัพยากรที่จะใช้ ข้ันตอนท่ี 3 การมีส่วนร่วมใน
ขั้นการดำาเนินการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ โดยการสนับสนุน

ทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน หรือเข้าร่วมบริหาร
งาน ประสานงาน และดำาเนินการขอความช่วย
เหลือจากภายนอก ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมขั้น
การรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขั้นตอน
ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึง
ได้รับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชน์อัน
เกิดจากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ขั้นตอนที่ 
5 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลการพัฒนา เป็น
ขั้นตอนท่ีประชาชนเข้าร่วมประเมินว่าการพัฒนา
ที่ได้กระทำาไปนั้นสำาเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สุนยี ์มลัลกิะมาลย ์(2545 
: 58-61) ที่ได้แบ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 
6 ระดับกล่าวคือ 1) ร่วมรับรู้ หมายถึง รัฐได้ให้
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม
แก่ประชาชน เมื่อรัฐมีความคิดริเร่ิมหรือมีนโยบาย
ทีจ่ะให้มโีครงการหรอืกจิกรรมนัน้ๆ แลว้เปดิโอกาส
ให้ประชาชนได้รับรู้ โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร ซ่ึง
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการท่ีมอบให้
แก่ประชาชนนั้น นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการให้
ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 2) ร่วม
คิด ร่วมแสดงความคิดเห็น หมายถึง เมื่อประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากรัฐแล้ว ประชาชนจะร่วม
ค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ความจำาเป็นและ
ความต้องการที่ต้องให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้น 
พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหน่วยงานเจ้าของ
โครงการหรือกิจกรรม หรือหน่วยงาน หรือผู้ที่มี
อำานาจตดัสินใจจะได้นำาไปใชป้ระกอบการพิจารณา
ต่อไป 3) ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ หมายถึง ร่วม
พิจารณาเห็นด้วยหรือไม่กับโครงการหรือกิจกรรม 
การเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ โดยเฉพาะประชาชนที่
อยู่ในพ้ืนที่ที่จะตั้งโครงการจะมีส่วนร่วมพิจารณา
รับหรือปฏิเสธไม่ให้โครงการต้ังในพ้ืนท่ี หากเห็น
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ว่ามาตรการที่จะใช้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ
มาตรการการติดตามตรวจสอบไมช่ดัเจน หรือไมเ่ปดิ
โอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มตรวจสอบดว้ย 4) รว่ม
ดำาเนนิการ หมายถงึ รว่มในการลงทนุ รว่มในการคดั
เลือกผู้ปฏิบัติงาน หรือร่วมปฏิบัติงานเอง ในระดับ
การมีส่วนร่วมน้ีอาจจะทำาไม่ได้ในทุกประเภทของ
โครงการ เช่น หากเป็นโครงการที่จำาเป็นต้องใช้ผู้มี
ความรู้เฉพาะด้าน ผู้ชำานาญการ หรือใช้เทคโนโลยี
ชัน้สงูแลว้บางครัง้เปน็ความยุง่ยากทีจ่ะใหป้ระชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติงานได้ แต่หากเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมระดับท้องถ่ิน เช่น การจัดการป่าลุ่ม
นำ้าหรือทรัพยากรอื่นที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านได้ 
ชาวบ้านหรือประชาชนในท้องถิ่นก็เข้าร่วมดำาเนิน
การได้ 5) ร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
หมายถึง การร่วมตรวจสอบและติดตามการดำาเนิน
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ว่า บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็น
โครงการหรอืกจิกรรมท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม
ได้มีการนำามาตรการลดผลกระทบมาใช้หรือไม่ มี
การใชร้ะบบการตดิตามตรวจสอบเพือ่ป้องกนัปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระดับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิทักษ์รักษา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งมากเพราะ
ประชาชนจะทำาหน้าที่คอยเฝ้าระวังและเตือนภัย 
(Watch Dog) การดำาเนินงานโครงการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนที่จะมีผลร้ายเกิด
ขึ้น และเม่ือมีการดำาเนินการตามโครงการหรือ
กิจกรรมแล้วก็ต้องมีการประเมินผลว่าการดำาเนิน
การนั้นๆ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใด และผลของการดำาเนินการเป็น
อยา่งไร เพือ่จะไดเ้ปน็แนวทางในการพจิารณานำาเอา
มาตรการที่เหมาะสมมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แล้วก็ต้องมีการประเมินผลว่าการดำาเนินการนั้นๆ 
บรรลตุามเปา้หมายและวตัถปุระสงคม์ากนอ้ยเพยีง
ใด และผลของการดำาเนินการเป็นอย่างไร เพื่อจะ
ได้เป็นแนวทางในการพิจารณานำาเอามาตรการท่ี
เหมาะสมมาใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 6) รว่มรบัผล 
หมายถึง การดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ดำาเนิน
ไปแลว้ ยอ่มได้มาซ่ึงผลประโยชนแ์ละผลกระทบด้าน
บวกและด้านลบ ทั้งต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
โดยที่ประชาชนหลีกเลี่ยงไม่พ้น

ระเบียบวิธีวิจัย	
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซ่ึงในเชิงคุณภาพนั้น
เปน็การศกึษากลุม่ตวัอยา่งโดยการสมัภาษณเ์ชงิลกึ
การสัมภาษณ์กลุ่ม และการศึกษาเอกสาร ในการ
เก็บข้อมูลทั้งนี้การศึกษาประกอบไปด้วยขั้นตอน
การดำาเนินการดังนี้

1.	กลุ่มเป้าหมาย	มี 2 กลุ่ม คือ
 1.1	กลุ่มสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth	
interview)	 ใช้วิธีการกำาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
ให้มีความหลากหลายและสามารถเป็นตัวแทนของ
ประชากรท่ีดีโดยเลือกเป็นผู้ท่ีให้ข้อมูลสำาคัญ (Key 
informants) โดยติดต่อกับผู้นำาชุมชน นักการเมือง
ท้องถ่ินหรือ ผู้รู้ข้อมูลท่ียินดีเปิดเผยข้อมูลดังน้ี 1) 
นายกเทศมนตรีเทศบาล 2) ปลัดเทศบาล 3) ตัวแทน
ผู้นำาชุมชน 8 คน รวมท้ังส้ิน 10 คน
 1.2	การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group	inter-
view) ใช้วิธีการกำาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
ให้มีความหลากหลายและสามารถเป็นตัวแทนของ
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ประชากรที่ดีโดยเลือกเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลสำาคัญ (Key 
informants) ผู้รู้ข้อมูลท่ียินดีเปิดเผยข้อมูล ดังนี้ 
ตัวแทนประชาชน 13 คน

2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เค ร่ืองมือที่ ใช้ ในการดำาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลครั้งนี้  ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structure interview) 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยได้จำาแนกและจัดระบบข้อมูลให้
เป็นหมวดหมู่ โดยทำาการถอดเทปข้อมูลจากเครื่อง
บนัทกึเสยีงท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์อยา่งละเอียดการ
จดบันทึกข้อมูลต่างๆ ซึ่งได้มาระหว่างการสังเกต
และสัมภาษณ์โดยข้อมูลที่จดบันทึกอาจจัดและนำา
ข้อมูลเหล่านี้มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลกำาหนด
รหัส ข้อมูลและจัดหมวดหมู่ข้อมูล จากนั้นจึงทำาข้อ
สรุปเบื้องต้นให้ถูกต้องตรงตามประเด็นที่ต้องการ
โดยผู้วิจัยได้ทำาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อ
สรุปอีกครั้งทั้งการตรวจสอบแหล่งข้อมูลการตรวจ
สอบอคติของตัวนักวิจัยเองการตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า

ผลการวิจัย
 1.	รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบการดำาเนินการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน	 ในทัศนะของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน	 พบว่า 1) การเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทำาประชาคมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้ทำา
ประชาคม แล้วจึงนำาข้อสรุปความต้องการของ
ประชาชนแต่ละหมู่บ้านมาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณประจำาปีเพื่อวางแผนการใช้จ่าย และ
แผนพัฒนาเทศบาลเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาต่อ
ไป 2) การเข้ามามีส่วนร่วมในการทำาแผนพัฒนา/
เทศบญัญตัดิา้นโครงสรา้งพืน้ฐานเปน็การนำาเอาผล
สรุปประชามติของการประชาคมในแต่ละหมูบ่า้นใน
เรือ่งโครงสรา้งพืน้ฐานมาบรรจไุวใ้นแผนฯแต่ในการ
เรียงลำาดับความสำาคัญและการจัดสรรงบประมาณ
นั้น พิจารณาโดยผู้บริหาร 3) การเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจดัซือ้จดัจา้งดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานประชาชน
ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
เนื่องจากในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
ไม่ได้กำาหนดไว้ แต่ผู้บริหารได้ให้ประชาชนสามารถ
เขา้มารว่มสงัเกตการณใ์นกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง
ได้โดยสมคัรใจรูปแบบการมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในขัน้ตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง เทศบาลไดเ้ปดิโอกาสให้
ประชาชนสามารถเขา้รว่มในฐานะผูส้งัเกตการณใ์น
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และสามารถร้องขอขอ้มลู 
และตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ตาม 
พรบ. ข้อมูลข่าวสารและ 4) การเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจรับด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า
ประชาชนไมไ่ดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการตรวจรบัอยา่ง
เปน็ทางการ แตเ่ทศบาลจะแจง้วนัตรวจรบัใหก้ำานนั
หรือผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นรับทราบ เพื่อเข้าร่วม
เปน็ผู้สังเกตการในการตรวจสอบถนนวา่เปน็ไปตาม
สเป็คที่กำาหนดไว้
 ส่วนทัศนะของผู้ใหญ่บ้าน	พบว่า
1) เทศบาลจัดให้มีการประชาคมภายในหมู่บ้านเป็น
ประจำาทุกปีเพ่ือเสนอแนะในส่ิงท่ีชุมชนต้องการ รับ
ฟังปัญหาของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ทำาประชาคม มีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใน
ทุกหมู่บ้าน โดยโครงการท่ีเสนอจากชุมชนจะดำาเนิน
การโดยเรียงลำาดับความสำาคัญจากมากสุดไปน้อยสุด
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2) การเข้ามามีส่วนร่วมในการทำาแผนพัฒนา/
เทศบัญญัติพบว่าชาวบ้านยังขาดการมีส่วนร่วมใน
การจัดทำาแผนพัฒนา/เทศบัญญัติและขาดการมี
สว่นร่วมในการพจิารณางบประมาณแตล่ะโครงการ 
3) การมีส่วนร่วมของกำานัน/ผู้ใหญ่บ้านในการจัด
ซื้อจัดจ้าง พบว่าชาวบ้านไม่เคยเข้าร่วมในการจัด
ซื้อจัดจ้างของเทศบาล 4) การเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจรับ พบว่า ชาวบ้านเป็นบางกลุ่มมีส่วน
รว่มในการตรวจรับ และเปน็การตรวจสอบดว้ยสาย
ได้ ทำาเพียงการตรวจสอบดูว่าถนนตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำาหนดไว้หรือไม่
 สำาหรับทัศนะของประชาชน	พบว่า
1) การทำาประชาคมนี้ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้รวบรวม
ความต้องการของประชาชน จัดทำาเป็นแผนชุมชน
โดยการกรอกแบบฟอร์มตามท่ีเทศบาลกำาหนดให้ 
เพื่อเป็นข้อมูลส่งต่อให้กับเทศบาลนำาไปกำาหนด
เป็นแผนพัฒนา และโครงการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อไป 2) การจัดทำา
แผนพัฒนา/เทศบัญญัติของเทศบาล เทศบาลได้
นำาปัญหาและความต้องการของแต่ละหมู่บ้านจาก
การทำาประชาคมเพื่อมาจัดทำาเป็นเทศบัญญัติเพื่อ
ดำาเดินการตามแผนที่วางไว้ โดยเรียงลำาดับจาก
ความจำาเป็นมากที่สุดไปน้อยท่ีสุด ตามลำาดับ 3) 
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารพัสดุ พบว่า ประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่มีความรู้
ในกระบวนการหรอืขัน้ตอนในการจัดซือ้จดัจา้งเลย 
4) การตรวจรับ เป็นข้ันตอนของการติดตามตรวจ
สอบการก่อสร้างถนนทั้งในช่วงเริ่มต้นโครงการการ
กอ่สรา้งถนน พบวา่ ประชาชนไมไ่ดม้สีว่นรว่มอยา่ง
เปน็ทางการ ประชาชนทำาไดเ้พยีงการตรวจรบัอยา่ง

ไม่เป็นทางการ เช่น การตรวจดูขนาด ความหนา

และระยะทางของถนนที่ ถูกก่อสร้างว่าเป็นไป
ตามแบบ และมาตรฐานที่กำาหนดหรือไม่เท่านั้น 
แผนภาพขั้นตอนการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจ
สอบการดำาเนนิงานของเทศบาลตำาบลหว้ยโพธิด์า้น
โครงสร้างพื้นฐาน อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 2.	ปัญหา	 และอุปสรรคการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดำาเนิน
งานของเทศบาลตำาบลห้วยโพธ์ิ	ด้านโครงสร้างพ้ืน
ฐาน	พบว่า 1) การทำาประชาคมในแต่ละหมู่บ้านสิ่ง
ทีพ่บ คอื การทีป่ระชาชนไม่เขา้มามสีว่นรว่มในการ
ทำาประชาคมหมู่บ้าน เน่ืองมาจากประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำาไร่ ทำานาช่วง
เวลาท่ีเทศบาลทำาประชาคมนัน้เปน็เวลาราชการ ซ่ึง
ชาวบ้านยังไปทำาไร่ทำานาอยู่ จึงไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ และประเด็นเรื่องในการประชาคมเป็น
เร่ืองที่ประชาชนมองว่าไม่เกี่ยวข้องกับตนเองจึงไม่
อยากท่ีจะเข้าร่วม รวมถึงเรื่องที่เคยทำาประชาคม
เอาเขา้สูแ่ผนไปแลว้แต่ไมไ่ดร้บัการสนองตอบ ทำาให้
ประชาชนไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมเพราะประเด็น
เรื่องเดิมที่เสนอยังไม่ได้รับการตอบสนอง 2) การ
จัดทำาแผนพัฒนา/แผนเทศบัญญัติ พบว่า เกิดจาก
การท่ีเทศบาลไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพิจาณาในการจัดทำาแผน แม้จะมี
การประชุมทุกผู้ใหญ่บ้านทุกเดือนแต่ก็ไม่ได้มีการ
แจ้งให้ทราบถึงวัน เวลาในการเข้าประชุมจัดทำา
แผนพัฒนา/แผนเทศบัญญัติและเทศบาลขาดการ
ประชาสัมพันธ์ในการจะประชุมตัดสินใจเรื่องงบ
ประมาณในการดำาเนินโครงการต่างๆ มีเพียงการ
จัดทำาแผนพัฒนา แผนเทศบัญญัติติดประกาศให้
เทศบาลเพียงเทา่นัน้ รวมถงึการทีป่ระชาชนขาดการ
มสีว่นรว่มในการจดัทำาแผนพฒันา/แผนเทศบญัญตั ิ
เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนว่า
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สามารถทำาอะไรได้บ้าง 3) ประชาชนขาดการมีส่วน
ร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากขาดความรู้ความ
เข้าใจว่าตนสามารถเข้ามาเป็นกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างได้ ทั้งเทศบาลในยุคปัจจุบันมิได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีสว่นรว่มในการเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 4) เนื่องจากเทศบาลไม่ให้อำานาจ
ประชาชนในการตรวจรับในโครงการสร้างถนน 
การตรวจรับจะเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล
เทา่นัน้ เทศบาลไมไ่ดก้ารประชาสมัพันธ์ในเร่ืองสทิธิ์
ที่ชาวบ้านสามารถเข้ามาร่วมตรวจสอบโครงการที่
เทศบาลดำาเนนิการได ้สิง่ทีป่ระชาชนทำาได ้คอื กรณี
ที่คณะกรรมการหมู่บ้านไปตรวจสอบโครงการถนน
ในพื้นท่ีของตนที่มีโครงการมาลงแต่ก็ไม่ได้มีส่วน
ร่วมในการตรวจรับงาน 
 3.	แนวทางพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดำาเนิน
งานของเทศบาลตำาบลห้วยโพธ์ิ	อำาเภอเมือง	จังหวัด
กาฬสินธ์ุดังนี้
 1)	การส่งเสริมการประชาสมัพันธเ์ชงิรุก
โ ดยการประชาสั มพั นธ์ เ สี ย งตามสายการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามสถาน
ที่ต่างๆ การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสารสนเทศ
การขอความร่วมมือสถานประกอบการในเทศบาล
ประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารของเทศบาลกลุม่อาสา
สมัครชุมชนช่วยตรวจสอบดูแลเครื่องกระจายเสียง
ภายในชุมชนการจัดวางปฏิทินการปฏิบัติงานของ
เทศบาลใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของ
ชุมชน

 2)	 การเสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน	
เช่น การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทุกระดับ
การจัดทำาคู่มือสำาหรับประชาชนในทุกประเด็นการ
ฝึกอบรมผู้นำาชุมชน คณะกรรมการชุมชน และกลุ่ม
เครือขา่ยเร่ืองภาวะผู้นำาและหนา้ทีค่วามรับผิดชอบ
ในฐานะผู้นำาชมุชนการจัดอบรมแนวทางชมุชนแหง่
การเรียนรู้ (CoP) ตามกระบวนการ Knowledge 
Management (KM) และการสร้างความตระหนัก
แก่ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาล
 3)	 การส่งเสริมพลังการตรวจสอบการ
ดำาเนินงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การดำาเนินงานของเทศบาล เช่น การส่งเสริมให้
มีการจัดประชาคมภายในชุมชนหรือ 2-3 ชุมชน
ร่วมกันทุกๆ 3 เดือนการจัดเวทีประชาคมครั้งใหญ่
ประจำาปี โดยให้ชุมชนทั้ง 20 ชุมชนเข้ามามีส่วน
รว่มในการสรปุแผนงานประจำาปแีละเสนอแผนงาน
ประจำาปต่ีอไปพร้อมกนั การจัดทำาแบบสำารวจความ
พึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมที่พวก
เขามีส่วนได้ส่วนเสีย
 ดังนั้นการส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการดำาเนินงานของเทศบาลจึง
เป็นการสร้างจิตสำานึกความเป็นพลเมืองให้กับ
ประชาชน ทำาให้การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ทอ้งถิน่มพีลงัมากขึน้สามารถพัฒนาทอ้งถิน่ใหเ้จรญิ
ก้าวหน้าต่อไปได้ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
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การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดำาเนินงาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำาบลห้วยโพธิ์	อำาเภอเมือง	จังหวัดกาฬสินธุ์

การส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

การเสริมสร้างความรู้แก่

ประชาชน เพื่อสร้างการมี

ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

การประเมินแบบเสริม

พลังอำานาจ

การสร้างจิตสำานึกการ

ให้บริการเพื่อเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมให้กับ

ประชาชน

เพื่อให้ประชาชนรับข้อมูล

ข่าวสารจากทางเทศบาล

อย่างทั่วถึง และสามารถเข้า

มามีส่วนร่วมกับเทศบาล

ตำาบลห้วยโพธิ์ได้ทุกโครงการ

เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชน

เกิดความรู้ความเข้าใจใน

กฎหมาย กฎระเบียบ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของ

เทศบาล และเพื่อป้องกัน

การถูกหลอกลวง หรือการ

รับข้อมูลที่ผิดๆ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบการดำาเนิน

งานของเทศบาล

เพื่อพัฒนาบุคลากร

ในเทศบาลตำาบลห้วย

โพธิ์ทุกระดับให้มี

ประสิทธิภาพในการให้

บริการประชาชน และ

และปฏิบัติงานด้านการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนมากยิ่งขึ้น

โครงการ/กิจกรรม

1. การประชาสัมพันธ์เสียง

ตามสาย 

2. การประชาสัมพันธ์ผ่าน

บอร์ดประชาสัมพันธ์

ตามสถานที่ต่างๆ

3. การประชาสัมพันธ์ผ่าน

ช่องทางสารสนเทศ

4. การขอความร่วมมือสถาน

ประกอบการในเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ของเทศบาล

5. กลุ่มอาสาสมัครชุมชน

ช่วยตรวจสอบ ดูแลเครื่อง

กระจายเสียงภายในชุมชน

การจัดวางปฏิทินการปฏิบัติ

งานของเทศบาลให้มีความ

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม

1. การจัดอบรมให้ความรู้

แก่ประชาชนทุกระดับ

2. การจัดทำาคู่มือสำาหรับ

ประชาชนในทุกประเด็น

3. การฝึกอบรมผู้นำาชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน และ

กลุ่มเครือข่ายเรื่องภาวะ

ผู้นำาและหน้าที่ความรับผิด

ชอบในฐานะผู้นำาชุมชน

4. การจัดอบรมแนวทาง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) 

ตามกระบวนการ 

Knowledge 

Management (KM)

5. การสร้างความตระหนัก

แก่ประชาชนในการเข้ามามี

ส่วนร่วมกับเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม

1. การส่งเสริมให้มีการ

จัดประชาคมภายใน

ชุมชนหรือ 2-3 ชุมชน

ร่วมกันทุกๆ 3 เดือน

2. การจัดเวทีประชาคม

ครั้งใหญ่ประจำาปี โดยให้

ชุมชนทั้ง 20 ชุมชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการสรุป

แผนงานประจำาปีและ

เสนอแผนงานประจำาปี

ต่อไปพร้อมกัน

3. การจัดทำาแบบสำารวจ

ความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อโครงการ/

กิจกรรมที่พวกเขามีส่วน

ได้ส่วนเสีย

โครงการ/กิจกรรม

1. การปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของบุคลากรทุก

ระดับในการให้บริการ

ประชาชน

2. การจัดอบรมบุคลากร

ทุกระดับในเทศบาล

ในเรื่องการปฏิบัติตาม

ระเบียบ ให้มีความ

สอดคล้องกับหลัก

ธรรมาภิบาล

3. การพัฒนาสมรรถนะ

ของบุคลากรตาม

กระบวนการ 

Knowledge 

Management (KM)



ROMMAYASAN 31ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2558                     Vol. 13 No. 1 (January – April) 2015

อภิปรายผล
 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตดิตามตรวจสอบการดำาเนินการด้านโครงสรา้ง
พื้นฐานนั้นจากพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้บัญญัติให้เทศบาลมีอำานาจ
หน้าที่ในการจัดทำาแผนพัฒนาของตนเองและให้
เทศบาลดำาเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทำาและประสานแผนพฒันา
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2546 โดยเปดิ
โอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีสว่นรว่มในกระบวนการ
จัดทำาแผนพัฒนาเทศบาล แต่ในข้อเท็จจริงกลับพบ
ว่าโครงสร้างทางการเมืองโดยเฉพาะโครงสร้างทาง
กฎหมายที่เอื้อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมาก
ข้ึนไม่ได้เป็นสาเหตุหลักท่ีจะผลักดันให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดทำาแผนท่ีจะเกิดผลอย่างแท้จริง 
ต้องเกิดจากความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชน
ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล โดยเฉพาะการผลกัดันเรือ่งแผน
พฒันาตอ้งเกิดจากการรเิริม่ของภาคประชาชนอยา่ง
แท้จริง ภาคประชาชนต้องมีความพร้อมทางด้าน
ทรัพยากรสำาหรับการผลักดันเคลื่อนไหว เครือข่าย
สามารถสร้างพลังโดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อต่อรองกับกลุ่มอำานาจในเทศบาล
ได้ แม้ว่าภาคประชาชนจะมีความพร้อมเพียงใดก็
ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านผู้บริหารเทศบาล ความ
สามารถของผู้ปฏิบัติตามแผนศักยภาพทางด้านงบ
ประมาณ 
 ส่วนปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีข้อค้นพบที่สำาคัญว่า ข้อจำากัดทาง

ด้านงบประมาณ ความพร้อม ความสามารถของ
เทศบาล และปัญหาการทับซ้อนของผลประโยชน์
ในการดำาเนินโครงการต่างๆ เป็นอุปสรรคที่สำาคัญ
ที่สุดต่อกระบวนการจัดทำาแผนตามเจตจำานงของ
ประชาชน แผนพัฒนาเทศบาลที่ประชาชนเสนอไป
เกิดการเบี่ยงเบน การบิดเบี้ยว การยกเลิกและการ
เลือกปฏิบัติตามอำานาจของผู้บริหารผลการศึกษา
ดังกล่าว สอดคล้องกับงานของ ถวิลวดี บุรีกุล และ
คณะ (2547 : บทคัดย่อ) เร่ือง “การมีส่วนร่วม
ทางการเมอืงของประชาชนและความคดิเหน็ตอ่การ
ทำางานของรฐับาลและองคก์รอสิระ” ทีพ่บวา่ ปจัจยั
ทีม่อีทิธพิลต่อการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง เรียงตาม
ลำาดบัความสำาคญั ไดแ้ก ่ความรู้ความเขา้ใจทางการ
เมือง การอาศัยอยู่ในเขตเมือง-ชนบท สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ข่าวสารและความสนใจ
ทางการเมือง ความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระ และ
ประสทิธภิาพทางการเมอืง โดยทีค่วามรูค้วามเขา้ใจ
ทางการเมือง สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
การได้รับข่าวสารและความสนใจทางการเมือง 
ความเช่ือมั่นต่อองค์กรอิสระ และประสิทธิภาพ
ทางการเมืองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง กล่าวได้ว่า ประชาชนที่ได้รับ
ข่าวสาร สนใจ มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 
มีความเช่ือมั่นต่อองค์กรอิสระ และคิดว่าพวกเขา
สามารถมอีทิธพิลในทางการเมอืงได้ จะทำาใหม้ส่ีวน
ร่วมทางการเมืองมากด้วย
 และแนวทางพัฒนารูปแบบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนนั้น พบว่า การที่คนตัดสินใจเข้า
มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น อาจมีสาเหตุจาก
ความไม่เชื่อมั่นในประสิทธิภาพทางการเมือง อัน
เป็นประสบการณ์ที่มีให้เห็นในอดีต โดยเป็นการ
จดัการปญัหาดว้ยพลงัของประชาชนทีอ่อกมาชมุนุม
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เรียกร้อง ซึ่งถือเป็นด้านดีที่สะท้อนให้เห็นความ
ตระหนักในสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หากทว่าการแสดงออกเพื่อแก้ปัญหานี้
ขาดซึ่งความเข้าใจระหว่างกันก็อาจนำาไปสู่ความ
รุนแรง และความเสียหายได้ เจตนารมณ์ที่มุ่งสร้าง
การเมอืงแบบมีสว่นรว่มอาจถกูบิดเบือนและมใิช่สิง่
ที่พึงปรารถนา ดังนั้น ในการส่งเสริมให้ประชาชนมี
สว่นรว่มทางการเมอืงเพิม่มากขึน้นัน้ ผูเ้กีย่วขอ้งทกุ
ฝา่ยตอ้งรว่มกันผลกัดนัการเมอืงทีส่ง่เสรมิการมสีว่น
รว่ม โดยเน้นระบบการเมอืงทีก่ระจา่งชดั โปรง่ใสไม่
ปิดบังอำาพราง สามารถตอบคำาถามสาธารณะได้ทุก
เรื่อง ทั้งน้ีต้องแสดงให้เป็นท่ีมั่นใจได้ว่าเป็นระบบ
การเมืองของประชาชนทกุคน และการเลอืกตัง้ตาม
วถิทีางของการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะนำา
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้
 นอกจากนี้ข้อค้นพบจากการวิจัย สะท้อน
ใหเ้ห็นวา่หากประชาชนท่ีมอีาชพีท่ีมคีวามเป็นอสิระ
จะมสีว่นรว่มในการปกครองสว่นทอ้งถิน่มากกวา่คน
ท่ีมีอาชีพที่ไม่มีความเป็นอิสระ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า 
กลุ่มผู้ที่มีอาชีพมีความเป็นอิสระ ซึ่งได้แก่ อาชีพที่
ไม่มีองค์กร หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด หรืองานที่ไม่
ได้มีรายได้ในลักษณะเงินเดือน จะมีความคล่องตัว
และมีอิสระในการเข้าร่วมในการปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในระดับที่มากกว่า เนื่องจากสามารถบริหาร
จัดการเวลาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีกฎ ระเบียบ
ขอ้บงัคับของหนว่ยงาน เป็นขอ้จำากดัในการเขา้ร่วม
ในกจิกรรมหรอืโอกาสตา่งๆ เพือ่รว่มในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพท่ีมี
หน่วยงานต้นสังกัด มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็น
ข้อจำากัดในการบริหารจัดการเวลา ผลการศึกษา
ดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของชาลี ทรงศิริ 
(2547) และ รามิลพัฒนมงคลเชฐ (2545) ที่ทำาการ

ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลเมืองนครนายก 
อำาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และ
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนบริหารส่วนตำาบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การ
บริหารส่วนตำาบลปากแพรก อำาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ต่างพบว่า อาชีพเป็นปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด
ทำาแผนพัฒนาการบริหารส่วนท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ
 จากการศกึษาไดพ้บปญัหาอปุสรรคในการ
รับรู้ถึงบทบาทของประชาชนในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการติดตามตรวจสอบการทำางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ดังนั้น
จึงใคร่เสนอแนะเชงินโยบาย (policy implications) 
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังต่อไปนี้
 1) ควรกำาหนดให้ในแต่ละเขตเทศบาล 
มี “สภาเมือง” ทำาหน้าที่ประสานความร่วมมือ
ระหวา่งภาคประชาชนกบัเทศบาล โดยเทศบาลต้อง
ให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณในการจัดเวที
ประชาคมในแตล่ะครัง้ สภาเมอืงเปน็เสมอืนเวทขีอง
ภาคประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอ
ความเห็นในการจัดทำาแผน การบริหารจัดการ และ
การตรวจสอบประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาล
 2) การเพิ่มสัดส่วนของภาคประชาชน 
หัวหน้าชุมชน ตัวแทนชุมชนเข้าไปเป็นคณะ
กรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบประเมนิผลรวมทัง้การติดตาม
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ตรวจสอบการดำาเนินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ินด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการจัดทำาถนน
โดยตอ้งมตีวัแทนจากชมุชนตา่งๆ เขา้รว่มอยา่งนอ้ย
ชุมชนละ 1 คน
 3) ต้องสร้ างกลไกหรือ ช่องทาง ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
การทำางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลมากกว่าการทำาเวที
ประชาคมเป็นขั้นตอนหลัก โดยต้องออกข้อบังคับ
ให้ผู้บริหารเทศบาล ต้องออกเอกสารรายงานผล
การดำาเนนิการตามแผนพฒันาเทศบาลทกุๆ 6 เดอืน 
เพื่อให้ประชาชนทราบความก้าวหน้าโดยตลอด

สำาหรับข้อเสนอแนะสำาหรับการศึกษาคร้ังต่อไปที่
สำาคัญมีดังนี้
1) การศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขตมุ่งศึกษาเฉพาะ
ประเด็นการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
การดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของเทศบาลเป็นหลักในการศึกษาคร้ังต่อไป ควร
มีการศึกษาการมีส่วนร่วมในด้านอื่นๆ ด้วย อาทิ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกต้ังสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี การมีส่วนร่วม
ในกระบวนการบริหารจัดการเทศบาล การมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน 
เป็นต้น
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บทคัดย่อ
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบข้อมูลชื่อท้องถิ่นของไทยกับนามสกุล
ของประชาชนไทยจากฐานข้อมูล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งใน
บทความนี้ผู้วิจัยนำาเสนอในส่วนของภาคอีสาน โดยศึกษาเปรียบเทียบชื่อท้องถิ่นกับ
นามสกลุในภาคอสีานพบวา่ ในชว่งป ี2456 เปน็การปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาล
มณฑลภาคอีสานกับนามสกุลท่ีใช้เกณฑ์ภูมิลำาเนามีนามสกุลท่ีตรงกับชื่อเมืองพบ 7 
นามสกุล คือ 1) ชัยภูมิ 2) บุรีรัมย์ 3) กาฬสินธุ์ 4) ขุขันธ์ 5) สุรินทร์ 6) หนองคาย 
7) ขอนแก่นนามสกุลที่ตรงกับชื่อมณฑล 1 นามสกุล คือ 1) อุบลราชธานี เขตพื้นที่
เมืองนครราชสีมาพบ4 นามสกุล คือ 1) ด่านขุนทด 2) โชคชัย 3) บัวใหญ่ 4) พิมาย 
5) ปักธงชัย 6) สูงเนินเขตพื้นเมืองชัยภูมิพบ 1 นามสกุลคือ 1) ภูเขียวเขตพื้นเมือง
บุรีรัมย์ที่พบ 2 นามสกุลคือ 1) ประโคนชัย 2) พุทไธสง เขตพื้นเมืองร้อยเอ็ดพบ 2 
นามสกุลคือ 1) สุวรรณภูมิ 2) อาจสามารถ เขตพื้นเมืองสุรินทร์ พบ 1 นามสกุล คือ 
1) รัตนบุรี เขตพื้นเมืองเลยพบ 1 นามสกุล คือ 1) ภูเวียงและ เขตพื้นเมืองนครพนม
พบ 1 นามสกุล คือ 1) นาแก รวม 22 นามสกุล ชื่อท้องถิ่นดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง
ตามการยกฐานะเปน็เมอืง 20 ทอ้งถิน่ม ี3 ทอ้งถิน่ทีไ่มม่กีารเปล่ียนชือ่ ได้แก ่1) สูงเนนิ 
2) เพ็ญ 3) นาแก

การศึกษาชื่อสกุลคนไทยที่เหมือนกับชื่อจังหวัด	และอำาเภอภาคอีสาน
A study of identity of Thai surname with the name 

of province and district in the North-East

พรทิพย์	ครามจันทึก	1/	วิไลวรรณ	ขนิษฐานันท์	2/	วิไลศักดิ์	กิ่งคำา	3 
Phonthip Khramchanthuek / Wilaiwan Khanitthanan / Wilaisak Kingkham

1 นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ABSTRACT
  This research aimed to study and 
compare the Thai local name with the Thai 
surname. The data were derived from the 
database of Department of Local Administration,
Ministry of Interior. The scope of research 
limited to the Northeastern region. A comparative
study of the local name and surname in 
North-East revealed that in the year 1913, 
the government system that existed was the 
regional government and in Northeastern 
regional government, there was identity 
of seven city names and domicile based 
surnames as follows : 1) Chaiyaphum, 2) 
Kalasin, 3) Buri Ram, 4) Khu Khan, 5) Surin, 
6) NongKhai, and 7) KhonKaen. One surname 
was found identically with the regional
government : Ubon Ratchathani. In the
district of Nakhon Ratchasima, four surnames
were found identical : 1) Dankhun thot, 2) 
Chokchai, 3) Buayai, 4) Phimai, 5) Pak Thong 

Chai, 6) Sungnoen. In the District of Chaiyaphum, 
one surname was found identical : Phukhiao ;
in the District of Buriram, two identical
surname  were  found : 1) Prakhonchai,
2) Phutthaisong ; in the District of Roi-Et, two 
identical surnames were found: 1) Suwannabhum,
2) Atsamat ; in the District of Surin one
surname was found identical : Rattanaburi. In 
the District of Loei, one surname was found 
identical: Phu Wiang; in the District of Nakhon 
Phanom one surname was found identical 

: Nakae. There were total 22 identical local 
names and Thai surnames. These 20 local 
names were changed by upgrading the 
status of cities, in three Districts only 
there was no change in the local name : 1) 
Sungnoen, 2) phen, 3) Nakae.

ความสำาคัญของปัญหา
 เดิมคนไทยไม่ใช้นามสกุลมีเพียงชื่อเรียก
เท่านั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 โปรดให้มีการต้ังนามสกุล โดยให้ตรา
พระราชบญัญติัขนานนามสกลุ เมือ่วนัท่ี 22 มนีาคม 
พ.ศ. 2455 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2456 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสกุลให้
แก่ ข้าราชบริพาร ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป 
นามสกุลที่ได้รับพระราชทานคร้ังแรก 5 สกุล คือ 
1) สุขุม พระราชทาน เจ้าพระยายมราช เสนาบดี
กระทรวงนครบาล 2) มาลากุล พระราชทาน 
พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ (ต่อมาได้รับพระราชทาน
บรรดาศกัดิเ์ปน็ เจา้พระยาพระเสดจ็สเุรนทราธบิด)ี 
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ กับ พระยาอนุรักษ์ราช
มณเฑียร (ต่อมาได้รบั พระราชทานบรรดาศกัด์ิเปน็ 
เจ้าพระยาธรรมาธกิรณาธิบดี) เสนาบดีกระทรวงวงั 
3) พึ่งบุญ พระราชทานพระยาประสิทธิ์ศุภการ (ต่อ
มาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยา
รามราฆพ) จางวางมหาดเล็กห้อง พระบรรทม 4) 
ณ มหาไชย พระราชทาน พระยาเทพทวาราวดี 
(ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยา
บำาเรอบริรักษ์) อธิบดีกรมมหาดเล็ก 5) ไกรฤกษ์ 
พระราชทาน พระยาบรุษุรตันราชพลัลภ อธบิดกีรม
เจ้าท่ี และ พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ (ต่อมาได้
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รับพระราชทานบรรดาศักด์ิเป็น เจ้าพระยามหิธร) 
นามสกุลที่ทรงพระมหากรุณาพระราชทานไว้
ล้วนเป็นนามสกุลท่ีมีความหมายแฝงไว้ซึ่งความ
ภาคภูมิใจในประวัติของบรรพบุรุษแห่งผู้ซึ่งรับ
พระราชทานนามสกุลชมรมคนรักวัง (2544) เมื่อ
มีพระราชบัญญัติขนานนามสกุล ทำาให้ประชาชน
ท่ัวไปตอ้งตัง้นามสกลุเป็นตน้ตระกลูของตนเอง โดย
ในพระราชบัญญัติ มาตรา 13 กำาหนดให้เสนาบดี
มีหน้าที่คิดชื่อสกุลและพิมพ์เป็นเล่มให้นายอำาเภอ
ทุกทอ้งทีเ่พือ่เปน็เคา้ใหร้าษฎรไดเ้ลือกถอืเปน็สกลุที่
เหมาะสม และมเีกณฑ์การตัง้นามสกลุกบัประชาชน
ทั่วไป จมื่นอมรดรุณารักษ์ (2524) โดยสรุปดังนี้ 
1. เกณฑ์นามบรรพบุรุษ เช่น ปู่ชื่อเดช พ่อชื่อคุ้ม 
นามสกุล เดชคุ้ม เป็นตน้ 2. เกณฑ์ภมูลิำาเนา คอื ตาม
นามตำาบลที่อยู่ เช่น “สามเสน” “บางขุนพรหม”
3. เกณฑ์อาชีวะ คือ ตามอาชีพที่ทำามาหาเลี้ยง
ชีพของตนเองหรือบรรพบุรุษ เช่น “ชาวสวน” 
“พ่อค้า” “ช่างทอง” เป็นต้น ให้ใช้คำาไทยๆ ไม่ให้
แปลเป็นมคธหรือสันสกฤต 4.เกณฑ์ตามประเทศ
ถิ่นฐานเดิม เช่น “ชาวเวียง” (คือ มีเช้ือสาย
จากเวียงจันทน์) “ชาวนคร” (คือ มีเช้ือสายจาก
นครศรีธรรมราช)5.เกณฑ์ตามเชื้อชาติเดิม ให้เติม
คำาวา่ “เชื้อ”ลงข้างหนา้นามชาตเิดมิ เชน่ “เชื้อจีน” 
“เชื้อญวน” “เชื้อแขก” “เชื้อชวา” 
 ผู้วิจัยได้ค้นหาข้อมูลนามสกุลจากฐาน
ข้อมูลนามสกุลคนไทย จากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย และพบนามสกุลท่ีเรียกตาม
ชื่อท้องถิ่นเป็นจำานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ตำาบล 
อำาเภอ จังหวัด (หลังพ.ศ. 2458) หรือมณฑล (ก่อน
ปี พ.ศ. 2458) ถือได้ว่าเป็นนามสกุล ซึ่งตั้งตามพระ
ราชบัญญัติขนานนามสกุล พ.ศ. 2456 ซึ่งระบุว่าให้
ต้ังชือ่ตามเกณฑภ์มูลิำาเนาหรอืตามชือ่ถ่ินท่ีอยู ่ข้อมลู

จากโครงการนำาร่องชี้ว่าชื่อสกุลซึ่งตั้งชื่อตามชื่อถิ่น

ที่อยู่ หรือตั้งตามพระราชบัญญัติขนานนามสกุล 
พ.ศ. 2546 เกณฑภ์มูลิำาเนา มใีช้อยูใ่นถิน่ทีอ่ยูเ่ดมิแต่
เริ่มต้นในภาคอีสาน จึงสนใจศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 1. เพื่อค้นหาและศึกษาชื่อสกุลคนไทย
ที่เหมือนกับชื่อจังหวัด และอำาเภอ (ภาคอีสาน) ที่มี
อยูใ่นชว่งปพี.ศ. 2456 – พ.ศ. 2466 ตามขอ้มลูกรม
การปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ขอบเขตของการศึกษา
 ศกึษาและคน้หานามสกลุของคนไทย จาก
ทะเบียนราษฎร์จำานวน 63,525,062 ชื่อ จาก 77 
จังหวัด 927 อำาเภอ/เขต 7,409 ตำาบล 74,944 
หมู่บ้าน โดยเลือกกลุ่มประชากรจากนามสกุลที่มี
ส่วนท้ายของนามสกุลเป็นชื่ออำาเภอรวมท้ังอำาเภอ
เมือง จากนั้นคัดเลือกอำาเภอท่ีประกาศต้ังเป็น
อำาเภอ ก่อน พ.ศ. 2456 จนถึง พ.ศ. 2466 เพื่อ
ค้นหานามสกุลที่ตั้งตามถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมเมื่อประกาศ
ตั้งนามสกุล

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 1.	 การรวบรวมข้อมูลศึกษาแหล่งข้อมูล
เอกสารวิทยานิพนธ์หนังสือ และผลงานที่เกี่ยวข้อง
ชื่อท้องที่ ชื่อคน และนามสกุล
 2.	การกำาหนดประชากร
  2.1 ศึกษาและค้นหานามสกุลของคน
ไทย จากทะเบียนราษฎร์จำานวน 63,525,062 ชื่อ 
จาก 77 จังหวัด 927 อำาเภอ/เขต 7,409 ตำาบล 
74,944 หมู่บ้าน โดยเลือกกลุ่มประชากรจาก
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นามสกลุทีม่สีว่นทา้ยของนามสกลุเป็นชือ่อำาเภอรวม
ทัง้อำาเภอเมอืง จากนัน้คดัเลอืกอำาเภอทีป่ระกาศตัง้
เป็นอำาเภอ ก่อน พ.ศ. 2456 จนถึง พ.ศ. 2466 เพื่อ
ค้นหานามสกุลที่ตั้งตามถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมเมื่อประกาศ
ตั้งนามสกุลโดยการสร้างโปรแกรมช่วยค้นหาและ
ผสานข้อมูลระหว่างนามสกุลและชื่อท้องถ่ิน จาก 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพือ่ใหไ้ด้กลุม่
ประชากร
  2.2 จากนั้น Download ข้อมูล รหัส
อำาเภอ จาก กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง. 
(ออนไลน์) http://www.dopa.go.th/ โดยนำา
ข้อมูลดังกล่าวมาจัดเรียงลำาดับและจัดทำาข้อมูล
ในฐานข้อมูล (SQL Server) เพื่อเขียนโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล (ASP) เพื่อหาข้อมูล
ชื่อสกุลที่ซำ้ากับชื่ออำาเภอและจังหวัดท้ังหมดจาก
นั้นสร้างข้อมูลรายงาน จากโปรแกรมสร้างรายงาน 
(Crystal Report) และ Export ข้อมูลช่ือสกุลที่
นามสกุลที่ซำ้ากับชื่ออำาเภอและจังหวัดทั้งหมดลงไป
ท่ีโปรแกรม Excel เพื่อทำารายงานผลการคัดเลือก
ชื่อสกุลที่ซำ้ากับชื่ออำาเภอและชื่อจังหวัดในปัจจุบัน
ทั้งหมด 396 ชื่อสกุล มีประชากรท่ีใช้ช่ือสกุลท่ีซำ้า
กับชื่ออำาเภอและชื่อจังหวัดทั้งหมด 694,025 คน

 3.	ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
  3.1 ค้นหาและศึกษาช่ือสกุลคนไทยที่
เหมอืนกับชือ่จงัหวดั และอำาเภอทีม่อียูใ่นชว่งป ีพ.ศ. 
2456 – พ.ศ. 2466 จากข้อมูลการคัดเลือกชื่อสกุล
ที่ซำ้ากับชื่ออำาเภอและชื่อจังหวัดในปัจจุบันทั้งหมด 
396 ชื่อสกุล มีประชากรที่ใช้ชื่อสกุลที่ซำ้ากับชื่อ
อำาเภอและชื่อจังหวัดทั้งหมด 694,025 คน ผู้วิจัย
ได้ศึกษา ประวัติศาสตร์การตั้งอำาเภอและจังหวัด
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2456 – 2466 เพื่อ

วเิคราะหว์า่ นามสกลุท่ีเปน็ชือ่อำาเภอและชือ่จังหวดั
ในช่วงเวลาเป็นนามสกุลที่ใช้เกณฑ์ภูมิลำาเนา ตั้งแต่
แรกต้ังนามสกลุตามพระราชบญัญติัขนานนามสกลุ 
พ.ศ. 2456 เป็นนามสกุลที่อยู่ในภาคอีสานจำานวน 
22 นามกสกุล

ผลการศึกษา
 ภาคอีสานมีความสัมพันธ์กับอาณาจักร
โคตรบูร ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์บริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีศูนย์กลาง
อยู่ที่นครพนม ครอบคลุมดินแดนสองฝั่งแม่นำ้า
โขง ตั้งแต่เมืองอุดรธานี หนองคาย เวียงจันทน์ 
นครพนม จนถึงอุบลราชธานี มีความสัมพันธ์กับ
อาณาจักรล้านช้าง หลักฐานทางโบราณคดีที่สำาคัญ 
คือ พระธาตุพนม จ.นครพนม ปราสาทหินพิมาย 
จ.นครราชสีมา ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ เมื่อ
ได้จัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลจึงได้จัด
มณฑลในภาคกลางมีการจัดแบ่ง กรมพระยาดำารง
ราชานุภาพ (2545) ดังนี้ 
 1) มณฑลนครราชสีมา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 
2436 เปน็มณฑลแรกของประเทศสยาม ในชว่งแรก
มีเมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มสักรวมอยู่ด้วย แต่
ได้แยกออกไปเป็นอีกมณฑลหนึ่งในปี พ.ศ. 2442 
ได้แก่1.เมืองนครราชสีมา 2.เมืองชัยภูมิ 3.เมือง
บุรีรัมย์ 2) มณฑลร้อยเอ็ด เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ
มณฑลอีสานซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2443 แต่ภายหลัง
แยกออกเป็นสองมณฑล (คือมณฑลร้อยเอ็ดและ
มณฑลอบุล) เมือ่ป ีพ.ศ. 2455 ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประกอบ
ด้วย 1. เมืองร้อยเอ็ด 2.เมืองมหาสารคาม 3. เมือง
กาฬสินธุ์ 3) มณฑลอุบล (มณฑลลาวกาว / มณฑล
อีสาน) เดิมเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลอีสานซึ่งก่อ
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ต้ังในปี พ.ศ. 2443 แต่ภายหลังแยกออกเป็นสอง
มณฑล (คือมณฑลร้อยเอ็ดและมณฑลอุบล) เมื่อปี 
พ.ศ. 2455 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย 1.เมือง
อบุลราชธาน ี2.เมอืงขขุนัธ ์3.เมืองศรสีะเกษ 4.เมอืง
สุรินทร์ 4) มณฑลอุดร (มณฑลลาวพวน) ก่อตั้งเมื่อ
ปี พ.ศ. 2442 เมืองที่ขึ้นกับมณฑลนี้ประกอบด้วย 
1.เมืองอดุรธาน ี2.เมืองขอนแกน่ 3.เมอืงเลย 4.เมือง
นครพนม 5.เมืองหนองคาย 6.เมืองสกลนคร
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลชื่อ
เมืองในมณฑลภาคอีสานกับนามสกุลท่ีใช้เกณฑ์
ภูมิลำาเนาพบว่ามีนามสกุลที่ตรงกับชื่อเมืองพบ 7 
นามสกุลคือ 1.ชัยภมู ิ2.บุรรีมัย ์3.กาฬสนิธุ ์4.ขขุนัธ ์
5.สุรินทร์ 6.หนองคาย 7.ขอนแก่น นามสกุลที่ตรง
กับช่ือมณฑล 1 นามสกุล คือ 1.อุบล เขตพื้นที่
เมืองนครราชสีมาพบ 4 นามสกุล คือ 1.ด่านขุนทด 
2.โชคชัย 3.บัวใหญ่ 4.พิมาย 5.ปักธงชัย 6.สูงเนิน
เขตพื้นเมืองชัยภูมิพบ 1 นามสกุลคือ 1.ภูเขียวเขต
พื้นเมืองบุรีรัมย์ที่พบ 2 นามสกุลคือ 1.ประโคนชัย 
2.พุทไธสงเขตพื้นเมืองร้อยเอ็ดพบ 2 นามสกุลคือ 
1.สุวรรณภูมิ 2.อาจสามารถ เขตพื้นเมืองสุรินทร์ 
พบ 1 นามสกุล คือ 1.รัตนบุรี เขตพื้นเมืองเลยพบ 
1 นามสกุล คือ 1.ภูเวียงและ เขตพื้นเมืองนครพนม
พบ 1 นามสกุล คือ 1.นาแกรวม 22 นามสกุล จาก
การวิเคราะห์ข้างต้นเมื่อก่อนจุลศักราชได้ 1,000 ปี
กเ็ปน็ทำาเลปา่ดง ซึง่เป็นท่ีอาศยัของคนป่าอันสบืเช้ือ
สายมาแต่ขอม ต่อมาเรียกกันว่าพวก ลาว, เขมร, 
ข่า, ส่วย, กวย เป็นต้น เดิมตั้งบ้านเรือนภูมิลำาเนา
กระจัดกระจายกันอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งมั่นคงอยู่

ห่างกันโดยนับการเดินเท้า เป็นเวลา1 คืนบ้าง หรือ 
2-4 คืนบ้าง ได้ตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนตามกลุ่มชน
นัน้ ได้สร้างคณุงามความดีเปน็คณุแกบ่า้นเมอืง เพ่ือ
ขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อนุมัติบ้านเป็นเมืองใน
ยุคสร้างบ้านแปลงเมือง ชื่อท้องถิ่นดังกล่าวมีการ
เปลี่ยนแปลงตามการยกฐานะเป็นเมืองดังได้กล่าว
ไว้ในประวัติข้างต้น จะเห็นได้ว่าชื่อท้องถิ่นได้มี
การเปล่ียนแปลงตามการยกฐานะของเมือง มีการ
เปลี่ยนชื่อจากเดิม ส่วนโครงสร้างภาษาเป็นที่เป็น
ภาษาไทยนั้นเป็นชื่อหมู่บ้านท่ีได้ยกระดับขึ้นเป็น
อำาเภอในเวลานั้น เมื่อมีประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ขนานนามสกุล 2456 จึงได้นำาชื่อท้องถิ่นดังกล่าว
มาตั้งเป็นนามสกุลจนถึงปัจจุบัน 
 จากการวิ เคราะห์ข้ างต้น เมื่ อก่อน
จุลศักราชได้ 1,000 ปีก็เป็นทำาเลป่าดง ซึ่งเป็นที่
อาศยัของคนปา่อนัสบืเชือ้สายมาแต่ขอม ตอ่มาเรยีก
กันว่าพวก ลาว, เขมร,ข่า, ส่วย, กวย เป็นต้น เดิม
ต้ังบ้านเรือนภูมิลำาเนากระจัดกระจายกันอยู่ไม่เป็น
หลักแหล่งมั่นคงอยู่ห่างกันโดยนับการเดินเท้า เป็น
เวลา 1 คืนบ้าง หรือ 2-4 คืนบ้าง ได้ตั้งบ้านเรือน
เป็นชุมชนตามกลุ่มชนนั้น ได้สร้างคุณงามความดี
เปน็คณุแกบ่า้นเมอืง เพือ่ขอพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ
อนุมัติบ้านเป็นเมืองในยุคสร้างบ้านแปลงเมือง ชื่อ
ทอ้งถิน่ดงักลา่วมกีารเปลีย่นแปลงตามการยกฐานะ
เป็นเมืองดังได้กล่าวไว้ในประวัติข้างต้น ซึ่งพบว่า
มี 4 ท้องถิ่นที่ไม่มีการเปลี่ยนชื่อได้แก่ 1. สูงเนิน 
2. เพ็ญ 3. นาแก และพบว่า 20 ท้องถิ่นที่มีการ
เปลี่ยนชื่อดังนี้
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ตารางที่	1 ตารางเปรียบเทียบชื่อท้องถิ่นเดิมและชื่อท้องถิ่นใหม่ของมณฑลอีสาน

ชื่อเดิม ชื่อใหม่
1. พันชนะ 1. ด่านขุนทด
2. กระโทก 2. โชคชัย
3. นอก 3. บัวใหญ่
4. ปราสาททมกลาง 4. พิมาย
5. ปัก 5. ปักธงชัย
6. หนองบัวโนน หรือ หินตั้ง 6. ชัยภูมิ
7. ลาด 7. ภูเขียว
8. โนนม่วง 8. บุรีรัมย์
9. ตะลุมดอ 9. ประโคนชัย
10. หมากเฟืองหัวแรด 10. พุทไธสง
11. ดงช้างสาร 11. สุวรรณภูมิ
12. สระบุศย์ 12. อาจสามารถ
13. แก่งสำาโรง 13. กาฬสินธุ์
14. ห้วยแจะระแม 14. อุบลราชธานี
15. ปราสาทสี่เหลี่ยม 15. ขุขันธ์
16. คูประทายสมันต์ 16. สุรินทร์
17. กุดหวาย 17. รัตนบุรี
18. บึงคาย 18. หนองคาย
19. บึงบอน หรือ พระสับ 19. ขอนแก่น
20. กู่เวียง 20. ภูเวียง

 จากการวเิคราะหป์ระวตันิามสกุลกบัถิน่ท่ีอยูด่ัง้เดิมในภาคอสีานมกีารเปลีย่นชือ่ทอ้งถิน่ โดยเปล่ียน
ไปใช้ภาษาบาลีและภาษาสนัสกฤต เพือ่ยกระดบัจากหมูบ่า้นเปน็เมอืงโดยไดร้บัพระราชทานจากการทำาคณุ
งามความดีและการขอพระราชทานนามท้องถ่ินจากการสวามิภักด์ิ สะท้อนให้คิดเห็นแนวคิดดการมีลำาดับ
ชั้นของภาษาที่สอดคล้องไปกับมิติการเมืองการปกครอง 
 ดังที่ วิลเลียม เอ.สมอลลี (William A.Smally, 1989) ในบทความเรื่อง Thailand’Hierarchy of 
Mulilngualism ได้เสนอความคิดเรื่องลำาดับชั้นของภาษาในสังคมไทยไว้ ว่า การมีลำาดับชั้นทางภาษานั้น
กลายเป็นความไม่เท่าเทียมกลายเป็นสถาบันในสังคมไทย ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในแทบทุดด้านของวัฒนธรรม
ไทย อย่างไรก็ตามลำาดับชั้นของสังคมไทยทำาให้การเลื่อนขั้นทางสังคม (Upward mobility) เป็นไปได้ง่าย
เพราะคนที่จะเลื่อนขึ้นจะต้องเรียนรู้ภาษาที่อยู่ในลำาดับชั้นที่สูงขึ้นไป
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 ผู้ วิ จั ยพบว่ ากลุ่ มนามสกุล ใน เกณฑ์
ภูมิลำาเนาน้ันเป็นกลุ่มนามสกุลท่ีไปนั้นไปสัมพันธ์
กับการเมืองการปกครองของไทยอย่างมีนัยยะ
สำาคัญ กล่าวคือ จากช่วงเปลี่ยนจากระบอบการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
การปกครองแบบประชาธปิไตยแบง่เปน็ 3 ชว่งดงันี้

1.	ช่วงประกาศใช้พระราชบัญญัติขนานนามสกุล	
พ.ศ.	2456
 ในชว่งปทีีป่ระกาศใช้พระราชบัญญัตขินาน
นามสกุล พ.ศ. 2456 มีการปกครองประเทศใน
ระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์ตามแนวคดิท่ีวา่พระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพ มีพระราชอำานาจ
สูงสุดในการบริหารจัดการแผ่นดิน และแบ่งเขตหัว
เมืองตา่ง ๆ  เปน็การปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาล 
มณฑลเทศาภิบาล คือ ระบบแบ่งเขตการปกครอง
ส่วนภูมิภาคในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีการใช้มาจนถึงสมัยช่วง
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณ 7 ปี เป็นการ
เลียนแบบการปกครองของอังกฤษในพม่าและ
มาเลเซีย เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2440 โดยพระราชดำาริ
ของสมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพ มณฑลมี
ข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ปกครอง เจ้าเมืองไม่มี
อำานาจที่จะปกครอง หน่วยการปกครองเรียงจาก
ใหญ่ไปเล็กได้ดังนี้

มณฑล ➔ เมือง	(จังหวัด) ➔ อำาเภอ 
➔ ตำาบล	➔ บ้าน	(หมู่บ้าน)	

 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพจึง
ทรงพยายามที่จะจัดให้อำานาจการปกครองเข้ามา
รวมอยูย่งัจุดเดยีวกนั โดยจดัตัง้ระบบเทศาภบิาลซึง่

เป็นระบบที่รัฐบาลกลางจัดส่งข้าราชการไปบริหาร
ราชการในทอ้งทีต่า่งๆ แทนทีส่ว่นภูมภิาคจะจดัการ
ปกครองกันเองเช่นแต่ก่อน อันเป็นระบบกินเมือง 
ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลจึงเป็นระบบ
การปกครองทีร่วมอำานาจเข้ามาไวใ้นส่วนกลางและ
ลดิรอนอำานาจเจา้เมอืงตามระบบเดมิลงอยา่งสิน้เชิง 
และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม
หัว-เมืองให้ใกล้ชิดยิ่งข้ึนตลอดจนเป็นการแบ่งเบา
ภาระหน้าท่ีของเสนาบดี จึงได้รวมหัวเมืองเข้าเป็น
แบบมณฑล มณฑลละ 5 เมอืงหรอื 6 เมอืง ในขนาด
ทอ้งทีท่ีผู่บ้งัคบับญัชาการมณฑลอาจจะจดัการและ
ตรวจตราได้เองตลอดอาณาเขตเรียกว่า “มณฑล
เทศาภิบาล” มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ปกครอง
บังคับบัญชา หัวเมืองทั้งปวงในเขตมณฑลของตน
สมเด็จกรมดำารงราชานุภาพ (2516)จะเห็นได้การ
จัดการปกครองดังกล่าวมุง่เนน้ควบคมุหวัเมอืงต่างๆ 
ซ่ึงมนัียวา่หัวเมอืงต่างๆ มอีำานาจมากอกีทัง้ในแต่ละ
มณฑลได้ใช้ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์บอกอัตลักษณ์ชัดเจน
ได้แก่ มณฑลลาวเฉียง มณฑลลาวพวน มณฑล
ลาวกาว มณฑลลาวกลาง มณฑลเขมร ซ่ึงต่อมา
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจ้าอยูก่ห็า้มมใิหใ้ชช้ือ่ 
ลาวและเขมร เพราะต้องการสร้างรัฐ ให้ทุกคนเป็น
ไทยทั้งหมด ซึ่งต่อมาก็ใช้ชื่อมณฑลดังนี้ มณฑลลาว
เฉียงเป็นมณฑลพายัพ มณฑลลาวพวนเป็นมณฑล
อุดร มณฑลลาวกาวเป็นมณฑลอีสาน มณฑลลาวก
ลางเป็นมณฑลนครราชสีมา และ มณฑลเขมรเป็น
มณฑลบูรพา เมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติ
ขนานนามสกุลโดยให้นามสกุล พ.ศ. 2456 มาตรา 
13 คอื “ให้เสนาบดผู้ีเปน็เจา้กระทรวงบังคบัราชการ
ท้องที่อำาเภอทั้งในกรุงและหัวเมืองมีหน้าที่คิดชื่อ
สกุลและพิมพ์ลงเป็นบานจำาหน่ายให้แก่นายอำาเภอ
ท้องท่ีทุกตำาบล เพ่ือเป็นเค้าให้ราษฎรผู้ต้องการ
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ให้เลือกถือ” ซึ่งข้อมูลการจดทะเบียนนามสกุล
ของบุคคลนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้เน่ืองจากมี
กฎหมายการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลห้ามไว้ ทำาให้
การตรวจสอบว่านามสกุลที่นำามาศึกษานี้มาจากผู้
ใดเป็นการยากในการสืบค้น แต่หากศึกษาตามข้อ
กฎหมายดังกล่าว หมายความว่าให้อำาเภอและหัว
เมืองเป็นผู้คิดชื่อสกุล แล้วให้ประชาชนเป็นผู้เลือก
ใช้นามสกุลนั้นๆ สะท้อนให้เห็นว่าในสมัยแรกตั้ง
นามสกุลน้ันได้ถูกกำาหนดโดยผู้นำาต่างๆ ลงมาและ
กำาหนดการใช้นามสกุลโดยการใช้ภาษาเพื่อบอก
ชนชั้น

2.	 ช่วงประกาศห้ามใช้นามสกุลท่ีเป็นเมืองเป็น
นามสกุล	พ.ศ.	2458
  เรื่องนโยบายวัฒนธรรมของจอมพล
ป.พบิลูสงครามจริพรวทิยศกัดพินัธ ์(2540) โดยสรปุ
ดังนี้ เมื่อมีประชาชนมีการใช้นามสกุลได้ 2 ปี ก็มี
ประกาศห้ามใช้นามสกุลที่เป็นเมืองเป็นนามสกุล 
พ.ศ. 2458 กล่าวคือ “ห้ามไม่ให้เอานามพระ
มหานคร และห้ามไม่ให้เอาศัพท์ท่ีใช้เป็นบรม
นามาภิไธยมาใช้เป็นนามสกุลมหาเสวกโท พระยา
ศรีสุนทรโวหาร ผู้ช่วยเลขานุการรับพระบรม
ราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ดำารัสสั่งว่าได้ทอดพระเนตรเห็นนามผู้หนึ่งใช้
นามสกุลของตนว่า “รามบุตร” และอีกผู้หนึ่งใช้
นามสกุลว่า “เทพนคร” ทรงพระราชดำาริว่าศัพท์ 
“ราม” นี้ใช้เป็นพระบรมนามาภิไธยของพระเจ้า
แผ่นดินทั่วไปและคำาว่า “เทพนคร” ก็เป็นสามัญ
นาม คือ วา่ถา้เมืองใดเปน็ราชธานกีเ็รยีกเมอืงนัน้วา่ 
“เทพนคร” ได้ อันศัพท์ท่ีเป็นพระบรมนามาภิไธย 
และนามเมอืงทีเ่ปน็ราชธานเีชน่นีห้าสมควรทีส่ามญั
ชนจะเอามาใชเ้ปน็นามสกลุของตนไม ่จงึมพีระบรม

ราชโองการดำารัสเหนือเกล้า ฯ ให้ประกาศห้ามอย่า
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอาศัพท์ท่ีเป็นพระบรมนามาภิไธย 
หรือเอามาประดับศัพท์อื่นต้ังเป็นนามสกุลของตน 
และห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้ังนามสกุลของตนให้พ้อง
กับนามเมืองซ่ึงเคยเป็นราชธานีมาแล้วแต่ก่อนเว้น
แต่พระราชทานพระบรมราชานุญาตพิเศษ ส่วนผู้
ที่ต้ังนามสกุลของตนไว้แล้ว เกณฑ์ที่ต้องห้ามตาม
ประกาศนี้ โดยมิได้รับพระบรมราชานุญาตพิเศษ
ไซร้ ก็ให้รีบถอนนามสกุลนั้นเสีย ประกาศมา ณ 
วันนี้ 2 มีนาคม พระพุทธศักราช 2458 เป็นวันที่ 
1939 ในรัชกาลปัจจุบัน” จากข้อมูลในการศึกษานี้
พบนามสกุลที่ห้ามใช้ ได้แก่ 1.ไชยา 2.พิชัย 3.อู่ทอง 
4.กำาแพงเพชร 5.เชียงแสน 6.สวรรคโลก 7.จันทบุรี 
8.ลำาพูน 9.ราชบุรี 10.เพชรบูรณ์ 11.เชียงใหม่ 
12.พิจิตร 13.สุโขทัย 14.เพชรบุรี 15.เชียงราย 
16.ชุมพร17.สุวรรณภูมิ 18.ธนบุรีจะเห็นได้ว่าเป็น
หัวเมืองสำาคัญทางภาคเหนือ ทั้งหมด 
 ต่อมาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบอบ
ประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 ทำาให้มีความเสมอ
ภาคทางสังคมมากขึ้น นามสกุลจึงเป็นเครื่องบ่งชี้
ทางสังคมมากขึ้น โดยมีการประกาศยกพระราช

บญัญตัขินานนามสกลุ พ.ศ. 2456 ในสมยัจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ดังนี้

3.	 ช่วงประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติขนาน
นามสกุล	พ.ศ.	2456
 จากงานวิจัยของทองรักษ์ ใจการ (2548) 
กล่าวไว้ว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรด
เกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า โดยทีเ่ปน็การสมควรปรบัปรงุ
กฎหมายว่าด้วยชื่อบุคคล จึงทรงพระกรุณาโปรด
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เกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำาแนะนำา
และยนิยอมของสภารา่งรฐัธรรมนญูในฐานะรฐัสภา 
ดงัตอ่ไปนี ้มาตรา 1 พระราชบัญญตันิีเ้รยีกวา่ “พระ
ราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505” มาตรา 3 ให้
ยกเลกิ (1) พระราชบัญญตัขินานนามสกุล พระพุทธ
ศักราช 2456 (2) พระราชกำาหนดขนานนามสกุล
เพิม่เตมิ พระพทุธศกัราช 2465 (3) พระราชบญัญติั
ขนานนามสกุล (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2481 (4) 
พระราชบญัญัตช่ืิอบคุคล พทุธศกัราช 2484 บรรดา
บทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอืน่ในสว่นทีม่บัีญญตัิ
ไว้แล้ว ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
บทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ พระราชบัญญัตินี้
แทนและมาตรา 17 ผู้มีช่ือสกุลอยู่แล้วประสงค์จะ
ขอตั้งชื่อสกุลใหม่ ให้ยื่น คำาขอต่อนายทะเบียนท้อง
ทีใ่นทอ้งทีท่ีต่นมีชือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้นตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยการทะเบยีนราษฎร และให้นำาความในวรรค
สองและวรรคสามของ มาตรา 9 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม จากการประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติ
ขนานนามสกุล พ.ศ. 2456 ทำาให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเปลี่ยนนามสกุลได้โดยมีข้อบังคับในการตั้ง
นามสกุลใน มาตรา 8 กล่าคือ ชื่อสกุล ต้อง (1) ไม่
พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือ
พระนาม ของพระราชินี (2) ไม่พ้องหรือมุ่งหมาย
ให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่ราชทินนาม ของตน 
ของผู้บุพการี หรือของผู้สืบสันดาน (3) ไม่ซำ้ากับ
ชื่อสกุลท่ีได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ 
หรือ ชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว (4) ไม่มีคำาหรือ
ความหมายหยาบคาย (5) มพียญัชนะไมเ่กนิกวา่สบิ
พยัญชนะ เว้นแต่กรณีใช้ราชทินนาม เป็นชื่อสกุล 
 จะเห็นได้ว่าไม่กำาหนดการใช้ภาษาบาลี
สันสกฤตหรือมีเกณฑ์ใดๆ บังคับอย่างเช่นในพระ
ราชบัญญัติขนานนามสกุล พ.ศ. 2456 ทำาให้

นามสกุลคนไทยสามารถใช้ภาษาบาลีสันสกฤต
ได้ อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้นทำาให้มี
การเปลี่ยนนามสกุลกันอย่างแพร่หลายจึงทำาให้
นามสกุลที่ประกาศห้ามใช้นามสกุลที่เป็นเมืองเป็น
นามสกุล พ.ศ. 2458 สามารถใช้ได้ดังนั้น จึงกล่าว
ได้ว่านามสกุลที่เป็นนามสกุลดังเดิมนั้นที่เป็นเกณฑ์
ภูมิลำาเนามีความสัมพันธ์ทางด้านประวัติทางการ
เมอืงการปกครองอยา่งมนียัสำาคัญ ตลอดจนสามารถ
บอกความเป็นมาของท้องถิ่นได้

สรุปและอภิปรายผล
 นามสกุลที่เป็นชื่อท้องถิ่นในช่วงดังกล่าว
เป็นนามสกุลท่ีเป็นชื่ออำาเภอและจังหวัดในปัจจุบัน
และพบว่านามสกุลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับ
ประวติัทอ้งถิน่และความสัมพันธท์างประวติัศาสตร์
การเมืองกล่าวคือ1.ความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินพบ 2 ประเด็น คือ 1.1 ประวัติความเป็น
มาของชื่อท้องถิ่นได้แก่ภูมิศาสตร์ตำานานชื่อบุคคล
ชื่อตำาแหน่งและช่ือสิ่งของเครื่องใช้ 1.2 ที่มาของ
ภาษาที่ใช้ต้ังชื่อท้องถิ่นได้แก่ภาษาไทยภาษาเขมร
ภาษาสันสกฤตและภาษามลายู 2. ความสัมพันธ์
กับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง ได้แก่ 2.1 
ช่วงแรกต้ังนามสกุล พ.ศ. 2456 นามสกุลท่ีเป็น
ชื่อท้องถ่ินเป็นไปตามเกณฑ์พระราชบัญญัติขนาน
นามสกุล พ.ศ. 2456 มาตรา 13” คือตั้งตามเกณฑ์
ภมูลิำาเนา 2.2 ชว่งประกาศหา้ไมใ่หเ้อานามพระนคร
มาใช้เป็นนามสกุล พ.ศ. 2458 โดยนามมิให้ผู้หนึ่งผู้
ใดต้ังนามสกลุใหพ้้องกบันามเมอืซ่ึงเคยเป็นราชธานี
มาแล้วเกา่กอ่นหรือในปจัจุบนัมาต้ังเปน็นามสกลุใน
สว่นขอ้มลูทีพ่บนีเ้ปน็นามสกลุทีป่ระกาศหา้มทัง้สิน้

เช่นจันทบุรีเพชรบูรณ์พิจิตรสุโขทัยสวรรคโลกฯ 
ซึ่งจากข้อมูลที่ทำาการศึกษานี้พบชื่อดังกล่าว
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2.3 จอมพล ป. พิบูลสงครามได้ประกาศยกเลิก
พระราชบัญญัติขนานนามสกุล พ.ศ.2456 โดยใช้
กฎหมายและขนบธรรมเนยีมเกีย่วกบัชือ่บคุคลและ
ประเทศพ.ศ. 2513 โดยสรุปคือหากนามสกุลนามมี
คำาทีไ่มไ่พเราะให้เปลีย่นไดท้ำาใหป้ระชาชนสามารถมี
นามสกุลที่เป็นภาษามคธและสันสกฤตได้

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรศกึษานามสกุลของคนไทยในเกณฑ์
นามสกุล ตามพระราชบัญญัติขนานนามสกุล พ.ศ. 
2456 ได้แก่ 1.เกณฑ์นามบรรพบุรุษ เช่น ปู่ชื่อเดช

พ่อชื่อคุ้ม นามสกุล เดชคุ้ม เป็นต้น 2.เกณฑ์อาชีวะ 
คือ ตามอาชีพที่ทำามาหาเลี้ยงชีพของตนเองหรือ
บรรพบุรุษ เช่น “ชาวสวน” “พ่อค้า” “ช่างทอง” 
เป็นต้น ให้ใช้คำาไทยๆ ไม่ให้แปลเป็นมคธหรือ
สันสกฤต 3.เกณฑ์ตามประเทศถ่ินฐานเดิม เช่น 
“ชาวเวียง” (คือ มีเชื้อสายจากเวียงจันทน์) “ชาว
นคร” (คอื มเีชือ้สายจากนครศรีธรรมราช) 4.เกณฑ์
ตามเชื้อชาติเดิม ให้เติมคำาว่า “เชื้อ” ลงข้างหน้า
นามชาตเิดมิ เช่น “เชือ้จนี” “เชือ้ญวน” “เชือ้แขก” 
“เชื้อชวา” 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดเร่ืองภาวะผู้นำาตามทฤษฎี
ตะวันตกและในพระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องบารมีในพระพุทธ
ศาสนาเถรวาท 3) เพือ่เสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาด้วยบารม ี10 ทศัในพระพุทธ
ศาสนาเถรวาท ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถาตำาราวิชาการ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วทำาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ แล้ว
นำามาเรียบเรียงนำาเสนอในเชิงพรรณนาผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
 แนวคดิทฤษฎภีาวะผูน้ำาทางตะวนัตกโดยทัว่ไป มุง่ยกระดบัการพฒันาภาวะ
ผู้นำาเพื่อให้เกิดการยอมรับนับถือในระดับโลก เช่น แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำา 5 ระดับ 
ของจอห์น ซี.แม็กซ์เวลล์ (john C.Maxwell) ที่ได้พยายามนำาเสนอเกี่ยวกับหลักการ
พัฒนาภาวะผู้นำาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อความเข้าใจเข้าถึงหลักการพัฒนา
ภาวะผู้นำาอย่างแท้จริง ที่เรียกว่าภาวะผู้นำาระดับที่สมบูรณ์ โดยชี้ให้เห็นถึงระดับ
การพัฒนา 5 ระดับ ในลักษณะค่อยไต่บันไดขึ้นไปแต่ละขั้นได้แก่ ระดับที่ 1ตำาแหน่ง
หน้าที่ (Position) ระดับที่ 2 การยอมรับ (Permission) ระดับที่ 3 การสร้างผลงาน 
(Production) ระดับที่ 4 การพัฒนาคน (People Development) ระดับที่ 5 จุด
สูงสุด (Pinnacle) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการยอมรับสูงสุด
 ภาวะผู้นำาในพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง ผู้นำาที่ต้องมีคุณสมบัติทั้ง
ภายในและภายนอกคอืมวีสิยัทศันช์ำานาญงานและเปน็ผูม้อีธัยาศยัดเีปน็ทีว่างใจของ
ผูอ้ืน่มบีคุลกิภาพนา่เชือ่ถอืสง่างามและสามารถท่ีจะนำาหลักธรรมไปบรูณาการปรับใช้
อย่างเหมาะสมหลักธรรมเหล่านั้นได้แก่หลักอธิปไตย 3 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4
พละ 5 ตลอดจนถึงหลักธรรมอื่นๆ ที่มาสนับสนุนส่งเสริมภาวะผู้นำา ได้แก่ หลัก

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาด้วยบารมี	10	ทัศ	ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
The model of leadership development based on Dasaparami in Theravada Buddhism
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สาราณียธรรม 6 หลักอปริหานิยธรรม 7 และหลัก
สปัปรุสิธรรม 7 เปน็ตน้ โดยมเีปา้หมายสงูสดุคอืการ
พ้นทุกข์หรือบรรลุพระนิพพาน
 สว่นบารมี หมายถึง ข้อปฏิบัตอิยา่งยิง่ยวด 
เป็นข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ผู้มุ่งพระโพธิญาณ 
แต่เดิม บารมี หมายถึง ความเป็นเลิศเป็นของ
ปัจเจกบุคคลไม่ได้เน้นเฉพาะว่าต้องเป็นความเป็น
เลิศในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น ต่อมามีการใช้
มากขึ้นในพระพุทธศาสนามีความหมายเปลี่ยนเป็น
ความเป็นเลิศในการปฏิบัติธรรมและในท่ีสุดก็ได้
เจาะจงว่าบารมีหมายถึงความเป็นเลิศที่สุดในการ
ปฏบิตัธิรรมเปน็การดบัสิน้แหง่อาสวะกเิลสแตค่วาม
หมายนี้ก็ยังไม่แพร่หลาย บารมี มี 10 ประการ คือ 
ทาน บารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี 
วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี 
เมตตาบารม ีและอเุบกขาบาม ีระดบัของบารม ีแบ่ง
เป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้นหรือระดับสามัญ เรียกว่า 
บารม ีระดบักลางเรยีกว่า อปุบารมี ระดบัสงู เรยีกวา่ 
ปรมตัถบารม ีแตล่ะระดบัมกีารปฏบิตัท่ีิยากงา่ยแตก
ต่างกัน ตัวอย่างเช่น การให้วัตถุสิ่งของนอกกาย จัด
เปน็ทานบารมี การเสียสละอวยัวะใหเ้ป็นทาน เรยีก
ว่า ทานอุปบารมี การเสียสละชีวิตให้เป็นทาน เรียก
ว่า ทานปรมัตถบารมี
 ในงานวิจัยนี้ ได้เสนอรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาด้วยบารมี 10 ทัศในพระพุทธศาสนา
เถรวาท ดังนี้
 1) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาในด้าน
การนำาตน ด้วยศีลบารมี สัจจบารมีเนกขัมมบารมี 
และวิริยบารมี
 2) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาในด้าน
การนำาคน ดว้ยทานบารมี เมตตาบารม ีและอุเบกขา
บารมี 

 3) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาในด้าน
การนำางานดว้ยปญัญาบารม ีวริยิบารม ีและอธษิฐาน
บารมี 

คำาสำาคัญ : ภาวะผู้นำา / บารมี10 ทัศ / รูปแบบ
  การพัฒนาภาวะผู้นำา

ABSTRACT
 This research aimed 1) to study the
leadership concepts according to the western
theory and Theravada Buddhism, 2) to 
study the concept of Parami in Theravada 
Buddhism, and 3) to present the model of 
the leadership development based on Dasa-
parami in Theravada Buddhism. The data 
were collected from Tipitaka, commentaries,

academic materials and other related 
researches, which were analyzed and
presented by descriptive analysis. The
research findings were summarized as
follows :
 The concept of the western leadership
theory mostly focused on upgrading the 
leadership development to be accepted 
in the world level, such as the 5-levels of 
leadership according to John C. Maxwell, 
who tried to present the principle of the 
leadership development in order to be more 
effective and absolutely understood as the 
principle of the leadership development. 
This was called ‘the absolute leadership’ 
which was shown under the 5-development 
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levels in gradually increased scale with the 
highly accepted aim, consisting of the level 
of position, permission, production, personal 
development, and pinnacle.
 The leadership in Theravada Bud-
dhism meant a leader with internal and 
external qualities such as vision, good disposition,
trustfulness, and graceful personality, who 
was capable to appropriately apply and
integrate principles such as three supremacies,
four sublime states of mind, four bases of 
social solidarity, and five powers, and other 
principles that supported the leadership 
such as six virtues for fraternal living, seven 
conditions of welfares, and seven virtues of 
a gentleman. The ultimate goal was ending 
of suffering or attainment of Nibbana.
 Parami was a term used in sense 
of the supreme practice, or the practice of 
Bodhisattva who aspired for enlightenment. 
Parami was also used in the sense of the 
excellence, which was not necessarily the 
individual excellence in Buddhism. Later, the 
word was used so widely in Buddhism that 
its sense was found to be used in sense of
the excellence of practice of doctrine. Finally,
it was pointed that the Parami was the term 
referred to the excellence of practice of 
doctrine, which was the extinction of the 
intoxicated desires. However, this meaning 
was not frequently used. There were ten 
perfections or dasaparami, namely, perfection

with giving, perfection with morality, perfection
with renunciation, perfection with wisdom, 

perfection with effort, perfection with endurance,
perfection with truthfulness, perfection with 
self-determination, perfection with loving-
kindness, and perfection with equanimity.
There were three levels of Parami, namely, 
the ordinary perfection called Paramita, the 
superior perfection called Upaparamita, and
supreme perfection called Paramathaparamita.
Each of these perfections was different in 
practice, for instance, giving alms was called 
Danaparami, giving self-organs was called 
Danaupaparami, and giving one’s life was 
called Danaparamathaparami.
 In this research, the model of the 
leadership development based on Dasaparami
in Theravada Buddhism was proposed as 
follows :
 1) The model of the leadership 
development in aspect of self-leading with 
Silaparami, Saccaparami, Nekkhamaparami, 
and Viriyaparami,
 2) The model of the leadership 
development in aspect of people leading 

with Danaparami, Mettaparami, and
Upekkhaparami, and
 3) The model of the leadership 
development in aspect of work leading with 
Pannaparami, Viriyaparami, and Athithanaparami.  
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บทนำา
 ปัจจุบันนี้ สังคมไทยประสบปัญหาหลาย
ด้าน ทั้งด้านการเมืองการปกครอง สังคม และ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาด้านการเมืองการ
ปกครอง อันเป็นปัญหาหลักของสังคม ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศชาติโดยตรง และ
ท่ามกลางปัญหาต่างๆ นี้ สังคมไทยกำาลังต้องการ
และเรียกหา “ผู้นำา” ที่มี “ภาวะผู้นำา” เพื่อมา
ประสานสังคมประเทศชาติให้เกิดความสามัคคี
ปรองดองเป็นนำ้าหน่ึงใจเดียวกันและนำาพาไปสู่จุด
หมายปลายทางที่พึงประสงค์ดังที่พระธรรมปิฎก 
(ป.อ.ปยุตฺโต) (2546 : 3) แสดงเป็นทัศนะเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นำาว่าคนเรามาอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่ม
เป็นชุมชนสังคมแต่ที่เราพูดว่าอยู่รวมกันนั้นความ
จริงถ้าดูลึกลงไปจะเห็นว่าตัวคนรวมกันจริงแต่มัก
จะรวมกันแค่เพียงภายนอกส่วนภายในนั้นค่อนข้าง
จะกระจัดกระจายที่ว่ากระจัดกระจายก็คือมีความ
แตกต่างกันหลายอย่างหลายประการต่างจิตต่าง
ใจต่างความรู้สึกต่างความนึกคิดต่างความต้องการ
ต่างความรู้ความสามารถต่างระดับของการพัฒนา
เป็นต้นเมื่อมีความแตกต่างและกระจัดกระจาย
อย่างนี้ก็มีปัญหาว่าทำาอย่างไรจะให้คนทั้งหลายมา
ประสานกันทำาการทำางานต่างๆ ไปด้วยกันได้และ
พากันไปด้วยดีให้ผ่านพ้นภัยอันตรายอุปสรรคข้อ
ติดขัดทั้งหลายดำาเนินไปจนบรรลุถึงประโยชน์สุข
หรือความสำาเร็จที่เป็นจุดหมายหมายความว่าเรา
ต้องการเครื่องมือหรือสื่อที่จะมาช่วยประสานให้
คนทั้งหลายรวมกันหรือร่วมกันทั้งรวมกันอยู่และ
ร่วมกันทำาเพื่อจะให้อยู่กันด้วยดีและทำาการด้วยกัน

ได้ผลบรรลุจุดหมายประสบความสำาเร็จ
 ผู้นำา (Leader) ที่มีภาวะผู้นำา (Leader-
ship) ย่อมเป็นที่ต้องการของทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ตลอดถึงองค์กรสงฆ์ เพราะถ้าองค์กร
ใดมผีูน้ำาทีเ่พยีบพรอ้มด้วยภาวะผูน้ำา จะทำาใหห้นว่ย
งาน หรือองค์กรนั้นประสบความสำาเร็จ ความเจริญ
ก้าวหน้า ดังพระพุทธพจน์ที่แสดงถึงคุณสมบัติของ
ผู้นำาไว้ว่า “เม่ือฝูงโคข้ามนำ้าไปถ้าโคจ่าฝูงไปคด
เคี้ยวโคทั้งฝูงก็ไปคดเคี้ยวตามกันในเมื่อโคจ่าฝูงไป
คดเคี้ยวในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นใหญ่ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรมประชาชน
ชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมตามไปด้วย” 
(องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/70/115-116) พุทธพจน์นี้
แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติและความสำาคัญของผู้นำา
ที่มีต่อองค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ หากผู้นำาเป็นผู้
ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมสามารถ
ที่จะนำาพาองค์กรหรือหน่วยงานหรือมวลสมาชิกใน
สังคมไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้ ผู้นำาจึงจำาเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องพัฒนาภาวะผู้นำาของตนอยู่เสมอ ทั้ง
ในดา้นนำาตน นำาคน และนำางาน ในพระพทุธศาสนา
มหีลักธรรมทีส่ามารถนำามาประยกุต์ใชใ้นการพัฒนา
ภาวะผู้นำาให้สมบูรณ์หลายประการ หนึ่งในหลัก
ธรรมนั้นคือ หลักบารมี 10 ประการ หรือที่เรียกกัน
ว่า บารมี 10 ทัศ แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้ ทัศนคติ
ของสังคมที่มีต่อเรื่องบารมีนั้น ยังมีความคลาด
เคล่ือนจากหลักการในพระพุทธศาสนาอยู่มากดังท่ี
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2543 : 96-97) ได้
กล่าวถึงเร่ืองการใช้บารมีว่าบารมีก็ตามบุญก็ตาม
ที่ใช้กันอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันได้มีความหมายผิด
เพี้ยนคลาดเคลื่อนไขว้เขวอย่างน้อยก็คลุมเครือกัน
มานานเมื่อเข้าใจผิดพลาดหรือคลุมเครือการปฏิบัติ
กย็อ่มผิดพลาดไปตามแต่ความเขา้ใจและการใชท้ีผิ่ด
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พลาดเหล่าน้ันโดยท่ัวไปส่วนใหญ่อยู่ในสำานวนพูด
หรือใช้กันอย่างผ่านๆผิวเผินแต่เมื่อใด “บารมี” ใน
ความหมายที่ผิดเพี้ยนนั้นถูกนำามาใช้อย่างเป็นงาน
เป็นการกว้างขวางออกไปโดยเฉพาะถ้ายกข้ึนเป็น
คำาชูที่สำาคัญอย่างจริงๆ จังๆก็จะกลายเป็นความ
เข้าใจผิดและใช้ผิดท่ีฝังแน่นและแพร่ไปไกลจนยาก
จะแก้ไขจึงสมควรที่จะต้องสร้างเสริมความรู้ความ
เข้าใจกันไว้ให้เกิดความเจริญปัญญาและพัฒนา
ความเปน็ชาวพทุธทีจ่ะเปน็การสรา้งสรรคป์ระโยชน์
สุขที่แท้แก่ประชาชน
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำาการ
วิจัยเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำาด้วยบารมี 10 ทัศใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ทั้งนี้ผู้วิจัยเชื่อว่าข้อค้น
พบในครั้งนี้จะนำามาซึ่งความเข้าใจท่ีถูกต้องเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและการฝึกฝนอบรมแก่
บุคลากรในด้านภาวะผู้นำาทั้งในภาครัฐและเอกชน 
ตลอดถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี

คำาถามการวิจัย
 1. แนวคดิเรือ่งภาวะผูน้ำาตามทฤษฎตีะวนั
ตกและในพระพุทธศาสนาเถรวาทมีว่าอย่างไร
 2. แนวคิดเรื่องบารมีในพระพุทธศาสนา
เถรวาทมีว่าอย่างไร
 3. รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาดว้ยบารม ี
10 ทัศ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องภาวะผู้นำาตาม
ทฤษฎีตะวันตกและในพระพุทธศาสนาเถรวาท
 2. เพือ่ศึกษาแนวคดิเรือ่งบารมใีนพระพทุธ
ศาสนาเถรวาท
 3. เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา

ด้วยบารมี 10 ทัศ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

ขอบเขตการวิจัย
 1.	ขอบเขตด้านเนื้อหา
  1.1	 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยภาวะผู้นำา
ศึกษาสำารวจองค์ความรู้เก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับภาวะ
ผู้นำา แยกเป็น 2 ประเด็นคือ 1) แนวคิดเร่ืองภาวะผู้นำา
ตามทัศนะของนักวิชาการตะวันตกและนักวิชาการ
ไทยประกอบด้วยความหมายของผู้นำาและภาวะ
ผู้นำา ลักษณะของผู้นำา ประเภทของผู้นำา 2) แนวคิด
และหลักคำาสอนเร่ืองภาวะผู้นำาในพระพุทธศาสนา
เถรวาท ประกอบด้วยความหมายของผู้นำาและภาวะ
ผู้นำา ลักษณะของผู้นำา และประเภทของผู้นำา
  1.2	 แนวคิดเร่ืองบารมีในพระพุทธ
ศาสนาเถรวาท ศึกษาแนวคิดและหลักคำาสอนเรื่อง
บารมใีนพระพุทธศาสนาเถรวาท ประกอบด้วยความ
หมายของบารมีประเภทบารมีระดับบารมีวิธีการ
บำาเพ็ญบารมีและเป้าหมายของการบำาเพ็ญบารมี
  1.3	 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาด้วย
หลักบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท	 รูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาด้วยหลักบารมีในพระพุทธศาสนา
เถรวาทน นำาเสนอใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้นำาด้วยหลักบารมีในด้านการนำาตน
2) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาด้วยหลักบารมีใน
ด้านการนำาคน และ 3) รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำา
ด้วยหลักบารมีในด้านการนำางาน

	 2.	ขอบเขตด้านเอกสาร
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Quality Research) โดยเน้นการวิจัยจากเอกสาร 
(Documents)โดยได้เกบ็รวบรวมข้อมลูชัน้ปฐมภมู ิ
(Primary Sources) จากคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับ
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ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้ง
ภาษาไทยและภาษาบาลี ส่วนข้อมูลช้ันทุติยภูมิ 
(Secondary Sources) เก็บรวบรวมจากหนังสือ 
ตำารา ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยของนักคิด 
นักเขียนและนักวิจัยทั่วไป ทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 1.	 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
ภาวะผู้นำา
  1) พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2546 :
3) แสดงทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้นำาว่าคนเรานั้นมา
อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นชุมชนเป็นสังคมแต่
ที่เราพูดว่าอยู่รวมกันนั้นความจริงถ้าดูลึกลงไปจะ
เห็นว่าตัวคนรวมกันจริงแต่มักจะรวมกันแค่เพียง
ภายนอกส่วนภายในนั้นค่อนข้างจะกระจัดกระจาย
ที่ว่ากระจัดกระจายก็คือมีความแตกต่างกันหลาย
อย่างหลายประการต่างจิตต่างใจต่างความรู้สึก
ต่างความนึกคิดต่างความต้องการต่างความรู้ความ
สามารถต่างระดับของการพัฒนาเป็นต้นภาวะผู้นำา
ก็คือคุณสมบัติเช่นสติปัญญาความดีงามความรู้
ความสามารถของบุคคลที่ชักนำาให้คนทั้งหลายมา
ประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม
 2) พุทธทาสภิกขุ (2550 : 55) ได้พูดถึง
ผู้นำาหรือผู้ปกครองไว้ในหนังสือ “สรรนิพนธ์พุทธ
ทาสว่าด้วยวิถีประชาธิปไตยและหัวใจเศรษฐกิจ
พอเพียง” ว่าเราควรจะเข้าใจทีเดียวครอบคลุมไป
ได้เลยว่าบุคคลกลุ่มหนึ่งหรือคณะหน่ึงหรือคนคน
หนึ่งก็สุดแท้ที่รับหน้าที่ควบคุมปกครองให้สิ่งต่างๆ
เปน็ไปตามวตัถปุระสงค.์ เพราะเราต้องถวายอำานาจ
มอบอำานาจให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลสำาหรับทำา
หน้าที่ปกครองซึ่งหลักการอย่างนี้มีมาแล้วตั้งแต่

ดึกดำาบรรพก์อ่นพุทธกาลถ้าอา่นในพระไตรปฎิกเรา
จะพบเรื่องอย่างนี้คือรู้จักมอบอำานาจให้แก่บุคคล
คนหนึ่งที่มีร่างกายแข็งแรงมีสติปัญญาเฉียบแหลม
มีอะไรดีต่างๆ เป็นหัวหน้าแล้วก็เชื่อฟังคนนั้นมีเป็น
ครั้งแรกในโลกเรียกว่าพระยาสมมติราชไม่รู้กี่พันกี่
หมื่นปีแล้วมีคนอย่างนั้น
 3) พระมหาณรงค์กนตฺสโีล (อุน่คำา) (2551 
: 84-86) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้นำาไว้ในหนังสือ 
“จุดเด่นของพระพุทธศาสนา” ว่าผู้นำาศาสนาคือ
ผู้นำาจิตวิญญาณตามหลักการแล้วผู้นำาศาสนาทำา
หน้าที่เป็นผู้นำาทางจิตวิญญาณของประชาชนหาก
ผู้นำาหรือผู้ปกครองประเทศบริหารประเทศไปใน
ทิศทางที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมดำาเนินนโยบายขัดต่อ
สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความยุติธรรมสันติสุข
และสันติภาพของประชาชนก็เป็นหน้าที่ของผู้นำา
ศาสนาหรือนักศาสนาที่จะต้องช่วยชี้แนะแนวทาง
และหลักการที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์สุขของสังคม
และประเทศชาติหรือหากประชาชนไม่ยึดมั่นใน
หลักศาสนากอ่ปญัหาต่างๆ จนเปน็เหตุให้เกดิความ
เดอืดรอ้นวุน่วายในสงัคมกเ็ปน็หนา้ทีข่องนกัศาสนา
จะต้องคอยแนะนำาพรำ่าสอนเติมปัญญาให้แสงสว่าง
แก่ประชาชนเพื่อสันติสุขและสันติภาพของสังคม
ประเทศชาติผู้นำาศาสนาหรือนักศาสนาต้องทำา
หนา้ทีผู่น้ำาจติวญิญาณอยา่งแทจ้รงิเพือ่สรา้งสนัตสิขุ
และสันติภาพแก่มวลมนุษย์ไม่ใช่ใช้ศาสนาเป็นข้อ
อ้างหรือเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์
ทางการเมืองและอำานาจแก่ตนเองและพวกพ้อง
 4) วิเชียร วิทยอุดม (2548 : 33-34) ได้
กล่าวถงึเกีย่วกบัภาวะผูน้ำาไวใ้นหนงัสือ “ภาวะผู้นำา 
(Leadership)” ว่าทุกวันนี้การฝึกอบรมภาวะผู้นำา
เป็นสิ่งที่นิยมกันมากไม่ว่าจะเป็นศูนย์การฝึกอบรม
วิชาชีพเป็นบริษัทที่ปรึกษาเป็นโรงเรียนธุรกิจมักจะ
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มีโครงการฝึกอบรมผู้บริหารและมีแผนกฝึกอบรม
การปฏิบัติการเกิดข้ึนมาภายในหน่วยงานอันเป็น
สาขาที่ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมภาวะผู้นำาการแพร่หลายของโครงการเช่น
นี้เป็นสิ่งสะท้อนว่าเราไม่เพียงแต่มีการตระหนัก
ถึงภาวะของการขาดความเป็นผู้นำาท่ีดีเท่าน้ันแต่ก็
เป็นความหวังใหม่ท่ีดีสำาหรับในอนาคตมากกว่าที่
จะรอคอยสำาหรับคนเก่งที่จะเกิดขึ้นมาเองเพื่อจะ
นำาธุรกิจและสังคมให้ก้าวหน้าไปซึ่งต้องผ่านพ้นปี
แห่งความยากลำาบากในภายภาคหน้ากว่าท่ีผู้นำาจะ
ใช้การศึกษาและฝึกฝนพัฒนาภาวะผู้นำาได้เกิดขึ้น
ทั่วทั้งอเมริกาและทั่วโลก
 5) นันทวรรณ อิสรานุวัฒน์ชัย (2550) ได้
ทำาการวิจัยเรื่องภาวะผู้นำาที่พึงประสงค์ในยุคโลกา
ภิวัตน์ : ศึกษาจากหลักพุทธธรรมได้กล่าวว่าภาวะ
ผู้นำาที่ดีตามหลักพุทธธรรมซึ่งผู้นำาที่ดีจะต้องยึด
หลัก “ธรรม” เช่นพรหมวิหาร 4 พละ 5 และสัปปุ
ริสธรรม 7 เป็นต้นเป็นคุณธรรมสำาคัญสำาหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อให้สามารถดำาเนินกิจการ
งานทกุอยา่งให้บรรลผุลสำาเรจ็ทีว่างไวแ้ละนำาพาหมู่
คณะและสังคมไปสูค่วามสงบสขุและม่ันคงตลอดไป
รปูแบบผูน้ำาทีพ่งึประสงคใ์นยคุโลกาภวัิตนท์ีเ่กดิจาก
การประยุกต์ของภาวะผู้นำาตามหลักพุทธธรรมย่อม
ประกอบด้วยหลักการ 3 ประการคือหลักการครอง
ตนครองคนและครองงานโดยมุง่เนน้ใหผู้น้ำาเกดิการ
พฒันาตนการพฒันาคนและการพฒันาระบบงานให้
มีคุณภาพที่สมบูรณ์แบบทั้ง 2 ด้านคือ 1) คุณภาพ
ด้านความสามารถเพื่อทำาให้ผู้นำาเกิดการพัฒนา
ตนพัฒนาคนและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ปรับปรุงคุณภาพความเป็นผู้นำาคุณภาพ
บคุลากรในองค์กรและคณุภาพขององคก์รใหม้คีวาม
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์อยู่

เสมอ 2) คุณภาพด้านจิตใจเพ่ือทำาให้เกิดการยก
ระดับจิตใจของผู้นำาให้มีคุณธรรมจริยธรรมเห็นแก่
ประโยชนส์ขุสว่นรวมเปน็หลกัเพือ่ใหส้ามารถนำาพา
หมูค่ณะองคก์รและสังคมไปสูค่วามเจรญิกา้วหน้าที่
ยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป

 2.	 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
บารมี
 1) สมเดจ็พระญาณสงัวร (เจรญิสวุฑฒฺโน) 
(2534 : 253) ได้ทรงนิพนธ์ไว้ในหนังสือ “ทศบารมี
ทศพิธราชธรรม” วา่ในการบำาเพ็ญบารมทีัง้ 3 นัน้คอื
บารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีโดยให้ความหมายของ
บารมีทั้ง 3 อย่างว่าบารมีที่เป็นปกติสามัญบารมีท่ี
ยิ่งใหญ่กว่าปกติสามัญและบารมีที่ถึงที่สุดบารมี 10 
และราชธรรมต้องปฏบิตัใิหส้มัพนัธก์นัถงึจะสมบรูณ์
จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้พระโพธิสัตว์ทำาได้ก็สั่งสม
บารมีเป็นพระพุทธเจ้าได้พระราชาทำาได้ก็จะทำาให้
พระราชาทีม่คีวามประเสรฐิทีส่ดุในโลกทัง้บารมแีละ
ทศพิศราชธรรมทุกคนสามารถปฏิบัติได้เหมือนกัน
หมด
 2) พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2543 
: 99) แสดงทัศนะเกี่ยวกับการบำาเพ็ญบารมีไว้ใน
หนังสือ “บุญ – บารมีที่จะกู้แผ่นดินไทย” ว่าการ
บำาเพ็ญบารมีทั้ง 10 ข้อนั้นมีลักษณะร่วมกันที่
เป็นแนวทาง คือ (1) การเสียสละหรือสละตนเอง
ได้ทุกอย่างเพื่อทำาความดีนั้นให้สำาเร็จพร้อมกับที่
ทำาความดีนัน้ๆ เพ่ือประโยชนสุ์ขของผู้อืน่อยา่งชนดิ
มีจิตใจกว้างขวางมุ่งเพ่ือความสุขของท้ังโลกหรือ
สรรพสัตว์โดยไม่หวังผลตอบแทน (2) การเสียสละ
ทำาความดีเพ่ือความสุขของผู้อื่นที่ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น
ไปนั้นเป็นการฝึกหรือสร้างความชำ่าชองจัดเจนให้
ตนเองมคีณุความดคีอืบารมเีหลา่นั้นแก่กลา้จนกวา่
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จะเกิดปัญญาสูงสุดที่เรียกว่าโพธิญาณตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้าซึ่งจะสามารถช่วยให้สรรพสัตว์บรรลุ
โลกุตตรสมบัติหลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ท้ังปวง
เข้าถึงวิสุทธิสันติและอิสรภาพที่แท้จริงสูงกว่าเมื่อ
ยังเป็นพระโพธิสัตว์ท่ีช่วยให้ผู้อื่นบรรลุถึงเพียงแค่
โลกียสุขหรือโลกียสมบัติจุดจบที่จะให้สมบูรณ์ก็คือ
ปัญญาตรัสรู้ที่เรียกว่าโพธิญาณ (หรือพุทธญาณ)
3) พระเทพมุนี (วิลาสญาณวโร) (ม.ป.ป. : 64) กล่าว
ไว้ในหนังสือ “ศาสตร์ว่าด้วยการเป็นพระพุทธเจ้า” 
ว่าสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เจ้าท้ังปวงย่อมมีใจมั่น
ประกอบไปด้วยอธิษฐานธรรมมีความมั่นคงเด็ด
ขาดยิง่นกัดว้ยวา่พระพทุธภมูจิกัสำาเรจ็ไดต้อ้งอาศยั
อธษิฐานธรรมเปน็สำาคญัเหตนุัน้พระโพธสิตัวเ์จา้ทัง้
ปวงจึงพยายามสร้างสมอบรมพระอธษิฐานธรรมให้
มากมูลเพิ่มพูนให้ถึงความแก่กล้ายิ่งข้ึนไปในทุกๆ
ชาตทิีเ่กดิไมว่า่จะเกดิในชาตไิหนและเสวยพระชาติ
เป็นอะไรก็ตามก็ย่อมพยายามสร้างความมั่นคงตั้ง
ม่ันแหง่ดวงจติเพือ่ใหศ้กัดิส์ทิธิส์มัฤทธิผ์ลตามความ
มุง่มาดถา้ยงัขาดอยูไ่มเ่ตม็บรบูิรณก์เ็พยีรเพิม่พนูให้
ภญิโญภาพยิง่ๆ ขึน้ไปมใีจแนว่แนต่ัง้มัน่ในสิง่นัน้มไิด้
หวั่นไหวโยกคลอนเลยแม้แต่น้อยถึงใครจะคอยขู่
คำารามเข่นฆ่าให้อาสัญสิ้นชีวิตก็ไม่ละอธิษฐานจิต
สมาทานในกาลไหนๆ
 4) พระเทพเวที (ประยุทธ์ปยุตฺโต) (2537 :
284-285) ได้กล่าวถึงความหมายของบารมี 10 
ประการไวใ้นหนงัสอื “พจนานกุรมพทุธศาสตรฉ์บบั
ประมวลธรรม” ว่าบารมี 10 หรือทศบารมี ปฏิปทา
อันยวดยิ่ง, คุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งยวด
คอืความดทีีบ่ำาเพญ็อยา่งพเิศษเพือ่บรรลซุึง่จดุหมาย
อันสูงเช่นความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นมหา
สาวกเป็นต้น บารมี 10 ได้แก่ 1. ทาน (การให้การ
เสียสละ) 2. ศีล (การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย, 

ความประพฤติดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัย) 3. 
เนกขัมมะ (การออกบวช, ความปลีกตัวปลีกใจจาก
กาม) 4. ปัญญา (ความรอบรู้, ความหยั่งรู้เหตุผล
เข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง)
5. วิริยะ (ความเพียร, ความแกล้วกล้าไม่เกรงกลัว
อุปสรรคพยายามบากบั่นอุตสาหะก้าวหน้าเรื่อยไป
ไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่) 6. ขันติ (ความอดทน, ความ
ทนทานของจิตใจสามารถใชส้ติปัญญาควบคมุตนให้
อยู่ในอำานาจเหตุผลและแนวทางของจิตใจสามารถ
ใช้สติปัญญาควบคุมตนให้อยู่ในอำานาจเหตุผลและ
แนวทางความประพฤติทีต้ั่งใจเพ่ือจุดหมายอนัชอบ
ไม่ลุอำานาจกิเลส) 7. สัจจะ (ความจริงคือพูดจริงทำา
จริงและจริงใจ 8. อธิษฐาน (ความตั้งใจมั่น, การ
ตัดสินใจเด็ดเดี่ยววางจุดหมายแห่งการกระทำาของ
ตนไว้แน่นอนและดำาเนินตามนั้นแน่วแน่) 9. เมตตา 
(ความรักใคร่, ความปรารถนาดีมีไมตรีคิดเกื้อกูล
ให้ผู้อื่นและเพื่อนร่วมโลกทั้งปวงมีความสุขความ
เจริญ) 10. อุเบกขา (ความวางใจเป็นกลาง, ความ
วางใจสงบราบเรยีบสมำา่เสมอเทีย่งธรรมไมเ่อนเอยีง
ไปดว้ยความยนิดยีนิร้ายหรอืชอบชงั) ทศบารมเีรยีง
ตามที่ถือว่าได้บำาเพ็ญในทศชาติ (จัดแบบไทย) ดังนี้

 1. พระเตมีย์ – เนกขัมมะ (ข้อที่ 3)
 2. พระมหาชนก – วิริยะ (5)
 3. พระสุวรรณสาม – เมตตา (9)  
 4. พระเนมิราช – อธิษฐาน (8)
 5. พระมโหสถ – ปัญญา (4)  
 6. พระภูริทัตต์ – ศีล (2)
 7. พระจันทกุมาร – ขันติ (6)  
 8. พระนารท – อุเบกขา (10)
 9. พระวิธุร – สัจจะ (7)  
 10. พระเวสสันดร – ทาน (1)
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 5) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (2532 : 170 - 173) ได้ทรงนิพนธ์
เร่ืองทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาทและทรงแสดง
ผลวิจัยไว้ว่าอิทธิพลของความคิดเรื่องบารมีต่อ
วัฒนธรรมไทยน้ันเราจะเห็นได้หลายทางเช่นใน
ด้านวัฒนธรรมการปกครองดังเดิมมีความคิดที่ว่า
กษัตริย์เป็นหัวหน้าคอยปกครองรักษาระเบียบของ
สงัคมในสมัยสโุขทยัจะเหน็ไดจ้ากจารกึคมัภรีไ์ตรภมูิ
พระร่วงว่ากษัตริย์จะสามารถนำาสังคมไปในทางที่
ดีขึ้นได้เพราะกษัตริย์ไม่ใช่มีหน้าที่เป็นผู้ปกครอง
เพียงอย่างเดียวแต่เป็นผู้นำาทางศีลธรรมด้วยกล่าว
คือจะบำาเพ็ญบารมีจนบรรลุพระโพธิญาณและชี้นำา
ทางแก่บุคคลอื่นด้วยการบำาเพ็ญบารมีของพระ
โพธิสัตว์สามารถที่ฆราวาสจะนำามาปรับใช้ได้การ
บำาเพญ็บารมทีัง้10 ประการในระดบัขัน้ของฆราวาส
จะเป็นเหตุให้บุคคลบรรลุความผ่องใสความอ่ิมเอิบ
และความสุขสงบในจิตใจได้ต่อไปตลอดกาลนาน
 6) ไพลินองค์สุพรรณ (2546 : 157) ได้
ทำาการวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์การสร้างบารมี
ของพระนางพิมพาที่ปรากฏในชาดกผลการวิจัย
พบว่าการบำาเพ็ญบารมีก็คือกระบวนการพัฒนาตน
ด้วยการสละความสุขของตนเองเพื่อประโยชน์สุข
แก่โลกจนกว่าปัญญาจะเจริญสมบูรณ์รู้แจ้งธรรม
เห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นแต่สภาวธรรม
ของมนัอยา่งนัน้ซึง่จะยดึเอาเปน็ตวัตนมไิดแ้ละหมด
ความยึดมั่นในตัวตนหรือความเห็นแก่ตัวเป็นอิสระ
อย่างแท้จริงพบว่าบารมี 10 อย่างนั้นเมื่อจัดรวม
เข้าด้วยกันก็จะได้หลัก 2 ข้อคือความกรุณาคือเห็น
แก่ผู้อื่นมุ่งจะบำาบัดทุกข์นำาสุขมาให้สรรพสัตว์และ
ปัญญาคือการฝึกตนให้ยิ่งข้ึนไปด้วยการใฝ่รู้ตลอด
เวลาให้มีปัญญารู้แจ้งธรรมมองเห็นถูกต้องว่าอะไร
เป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์

ที่ตนจะทำาประโยชน์ให้และท่านผู้จะบำาเพ็ญบารมี
เมือ่เข้าใจจุดหมายและส่ิงท่ีตนจะต้องทำาชดัเจนแล้ว
จึงเริ่มต้ังปณิธานมุ่งมั่นเด็ดเด่ียวที่จะบำาเพ็ญความ
ดีต่างๆ อย่างยิ่งยวดมุ่งกำาจัดความเห็นแก่ตัวสละ
ตนเองเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบ
แทนใดๆ นอกจากจะกำาจัดกิเลสให้หมดไปและให้
เกิดมีปัญญาที่จะรู้ความจริงซ่ึงจะทำาให้จิตหลุดพ้น
เป็นอิสระและช่วยหมู่มนุษย์ให้ข้ามพ้นกระแสแห่ง
วัฏฏทุกข์

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวจิยัเรือ่งรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำา
ด้วยบารมี 10 ทัศในพระพุทธศาสนาเถรวาทครั้งนี้ 
เปน็การวจิยัเชิงเอกสาร(Documentary Research) 
โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้
 ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาแนวคดิและทฤษฎภีาวะ
ผู้นำาทางตะวันตกและในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ประกอบด้วยความหมายของผู้นำาและภาวะผู้นำา 
ลักษณะของผู้นำา ประเภทของผู้นำา การสร้างภาวะ
ผู้นำา และเป้าหมายของการสร้างภาวะผู้นำา
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวคิดและคำาสอนว่า
ด้วยบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท ประกอบด้วย
ความหมายของบารมีประเภทของบารมีระดับของ
บารมีวิธีการบำาเพ็ญบารมีและเป้าหมายของการ
บำาเพ็ญบารมี
 ขั้นตอนที่ 3 นำาเสนอรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาด้วยบารมี 10 ทัศในพระพุทธศาสนา
เถรวาทนำาเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาด้วย
บารมี 10 ทัศในพระพระพุทธศาสนาเถรวาท ใน 3 
ประเด็น ได้แก่ 1) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาใน
ด้านการนำาตน 2) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาใน
ด้านการนำาคน และ 3) รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำา
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ในด้านการนำางาน

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาด้วยบารมี 10 ทัศในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
สรุปได้ดังนี้
 1.	 แนวคิดเร่ืองภาวะผู้นำาตามทฤษฎี
ตะวันตกและในพระพุทธศาสนาเถรวาท
 ภาวะผู้นำาตามทฤษฎีตะวันตกทางตะวัน
ตกโดยทั่วไป มุ่งยกระดับการพัฒนาภาวะผู้นำาเพื่อ
ให้เกิดการยอมรับนับถือในระดับโลก เช่น แนวคิด
ทฤษฎีภาวะผู้นำา 5 ระดับ (The 5 Levels of 

Leadership) ของจอห์น ซี. แม็กช์เวลล์ 
(john C.Maxwell) คือระดับที่ 1 ตำาแหน่งหน้าที่
(Position) ระดับที่ 2 การยอมรับ (Permission) 
ระดบัที ่3 การสรา้งผลงาน (Production) ระดบัที ่4
การพฒันาคน (People Development) ระดบัท่ี 5 
จุดสูงสุด (Pinnacle) ซึ่งจอห์น ซี.แม็กช์เวลล์ (john 
C.Maxwell) ได้พยายามที่จะนำาเสนอเกี่ยวกับหลัก
การพัฒนาภาวะผู้นำาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ
เพื่อความเข้าใจเข้าถึงหลักการพัฒนาภาวะผู้นำา
อย่างแท้จริง ที่เรียกว่าภาวะผู้นำาระดับท่ีสมบูรณ์
แบบน่ันเอง โดยช้ีใหเ้ห็นถงึระดับการพฒันา 5 ระดบั
ในลักษณะค่อยไต่บันไดขึ้นไปแต่ละขั้นของระดับ
การพัฒนาภาวะผู้นำา กล่าวคือ การพัฒนาขีดความ
สามารถของความเป็นผู้นำาท่ีควรจะพัฒนาให้สูงข้ึน
ตามลำาดับ เป้าหมายก็คือเพื่อให้เกิดการยอมรับ
สูงสุด ถึงข้ันที่เรียกว่า ภาวะผู้นำาระดับบารมีคือ 
ภาวะผูน้ำาระดบัที ่5 ซึง่เมือ่ผูน้ำาพฒันาศกัยภาพผูน้ำา
ถึงขั้นนี้ ผลลัพธ์ก็คือการยอมรับนับถือสูงสุด เป็น
แบบอย่างภาวะผู้นำา (ต้นแบบแห่งภาวะผู้นำาที่ดี) 
เพราะได้สร้างผลงานไว้เป็นที่ยอมรับจำานวนมาก ที่

สำาคัญคือ สร้างคน (ผู้ตาม) หรือพัฒนาคนอื่นให้ถึง
ระดับที่ 4 สามารถเป็นที่พึ่งแก่ตนเองและคนอื่นได้ 
เขา้ถงึภาวะผูน้ำาระดับสงูสดุสดุทา้ย โดยทีเ่มือ่บคุคล
พัฒนาภาวะผู้นำาถึงระดับท่ี 4 แล้วภาวะผู้นำาระดับท่ี 5
ก็จะเกิดข้ึนตามมาเอง ในท่ีสุด ผู้นำาก็สามารถท่ีจะ
พัฒนาภาวะผู้นำาให้เกิดการยอมรับอย่างสูง ซ่ึงเมื่อ
ผู้นำาได้พัฒนาถึงขั้นให้เกิดการยอมรับแล้ว คนอื่นๆ 
ก็อยากจะร่วมเดินทางไปด้วย ส่วนภาวะผู้นำาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึงผู้นำาหรือผู้บริหาร
ที่มีความรู้ความสามารถชักนำาให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
ได้ด่ังใจประสงค์และเกิดความพึงพอใจผู้นำาต้องมี
คุณสมบัติทั้งภายในและภายนอกคือมีวิสัยทัศน์
ชำานาญงานและเป็นผู้มีอัธยาศัยดีเป็นที่ไว้วางใจ
ของผู้อืน่มบีคุลิกภาพนา่เชือ่ถอื มคีวามสง่างามและ
สามารถทีจ่ะนำาหลกัธรรมไปบรูณาการปรับใชอ้ยา่ง

เหมาะสม ได้แก่หลักอธิปไตย 3 พรหมวิหาร 4
สังคหวัตถุ 4 พละ 5 ตลอดจนหลักธรรมอื่นๆ ที่มา
สนับสนุนความเป็นผู้นำา ได้แก่ หลักสาราณียธรรม 
6 หลักอปริหานิยธรรม 7 และหลักสัปปุริสธรรม 7
เป็นต้น

	 2.	แนวคดิเร่ืองบารมใีนพระพทุธศาสนา
เถรวาท
 บารมี หมายถึง ข้อปฏิบัติอย่างยิ่งยวด 
เป็นข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ผู้มุ่งพระโพธิญาณ 
แต่เดิม บารมี หมายถึง ความเป็นเลิศเป็นของ
ปัจเจกบุคคลไม่ได้เน้นเฉพาะว่าต้องเป็นความเป็น
เลิศในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น ต่อมามีการใช้
มากขึ้นในพระพุทธศาสนามีความหมายเปลี่ยนเป็น
ความเปน็เลศิในการปฏบิตัธิรรมเปน็การดบัสิน้แหง่
อาสวะกเิลสแต่ความหมายนีก้ย็งัไมแ่พร่หลาย บารมี
มี 10 ประการ คือ ทานบารมี ศีลบารมีเนกขัมม
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บารมี ปญัญาบารม ีวริยิบารม ีขนัตบิารม ีสจัจบารม ี
อธษิฐานบารม ีเมตตาบารม ีและอเุบกขาบาม ีระดบั
ของบารมี แบง่เปน็ 3 ระดบั คือ ระดบัตน้หรอืระดบั
สามัญ เรียกว่า บารมี ระดับกลางเรียกว่า อุปบารมี 
ระดับสูง เรียกว่า ปรมัตถบารมี บารมีแต่ละระดับมี
การปฏิบัติที่ยากง่ายแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การ
ให้วัตถุสิ่งของนอกกาย จัดเป็นทานบารมี การเสีย
สละอวัยวะให้เป็นทาน เรียกว่า ทานอุปบารมี การ
เสียสละชีวิตให้เป็นทาน เรียกว่า ทานปรมัตถบารมี
 ระดับขั้นของบารมีเพื่อการปฏิบัติหรือ
บำาเพ็ญให้เกิดขึ้น ได้แก่
 1) บารมีเปน็บารมขีัน้ตน้หรือสามญัเหมาะ
สำาหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป
 2) อุปบารมีเป็นบารมีท่ีมากย่ิงข้ึนใกล้จะ
บรรลุผลซ่ึงบุคคลธรรมดาต้องเพ่ิมกำาลังปฏิบัติมากข้ึน
 3) ปรมตัถบารมเีป็นบารมท่ีีเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่เพราะสมบรูณ์ท่ีสดุเมือ่บุคคลธรรมดาปฏิบัติ
ตนอยา่งเครง่ครดัดว้ยศลีสมาธแิละปัญญายอ่มบรรลุ
เป็นพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าได้ในที่สุด

	 3.	 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาด้วย
บารมี	10	ทัศ	ในพระพุทธศาสนาเถรวาท	
 ในการวิจัยนี้ ได้แบ่งรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการนำาตน ด้าน
การนำาคน และด้านการนำางาน สรุปได้ดังนี้
 ก.	ด้านการนำาตน
 การพัฒนาภาวะผู้นำาในด้านนำาตนด้วย
บารมี 4  ประการคือ  ศีลบารมี  เนกขัมมบารมี 
วิริยบารมี และสัจจบารมี สรุปได้ดังต่อไปนี้
 1) นำาตนด้วยศีลบารมี
 เรามกัจะพดูกันว่าตอ้งการผูน้ำาท่ีมอืสะอาด 
หมายถงึการนำาของผูน้ำาทีเ่ป็นไปในสภาวะของความ

บริสุทธิ์ในหน้าที่กล่าวคือ ผู้นำาท่ีไม่ทำาการทุจริต
คอรัปชั่น เป็นต้น โดยปกติการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้นำาทีม่ศีลีธรรม ยอ่มเปน็ทีต้่องการขององคก์รหรือ
สังคม ผู้นำาที่นำาตนด้วยศีลบารมีจะมีลักษณะพิเศษ
คือ ความเด่นชัดในภาพลักษณ์ของผู้นำา เพราะเมื่อ
ผู้นำาท่ีปฏบิติัตนอยูใ่นหลักของศลีบารมอียา่งแท้จริง
แล้ว ย่อมเป็นพื้นฐานแห่งบารมีที่สูงขึ้นไป ผู้นำาที่มี
ศีลบารมีนั้น จะมุ่งรักษาศีลด้วยอาศัยความกรุณา
ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมมากกว่าตนเองกล่าว
คือมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ดังนั้น การที่ผู้นำา
รกัษาศีลหรอืประพฤตตินอยูใ่นศลี กม็เีปา้หมายเพือ่
จะได้ช่วยเหลือคนอืน่ดังเชน่ พระพุทธเจ้าคร้ังเสวยพ
ระชาติเป็นพระภูริทัต แม้ถูกพราหมณ์ทรมานได้รับ
ความเจบ็ปวดทรมานแสนสาหสั แตก่ไ็มแ่สดงอาการ
โกรธตอบแตอ่ยา่งใด เพราะกลวัจะเสยีศลี ยอมสละ
ชีวิตเพื่อรักษาศีล เป็นการบำาเพ็ญศีลบารมี 
 2) นำาตนด้วยสัจจบารมี
 ผู้นำาพึงนำาตนด้วยสัจจบารมี สัจจะ คือ
ความซือ่สตัย ์จรงิใจ ไมก่ลา่วคำาคลาดเคลือ่นไปจาก
หลักความเปน็จริง หรือจากหลักธรรม มคีวามมุง่มัน่
ตั้งใจรักษาสัจจะ ดังเช่น วิธุรบัณฑิต มุ่งรักษาสัจจะ
ไว้ด้วยชีวิต ทั้งสัจจะที่มีต่อตนเองและต่อผู้อื่น 
 3) นำาตนด้วยเนกขัมมบารมี 
 เนกขมัมบารม ีเปน็หลกัธรรมทีมุ่ง่สอนเพือ่
ใหม้นษุยเ์ราได้รู้จักปลีกตัวหรือหลีกเวน้จากกามคณุ 
เพื่อหาความสงบสุขที่ยั่งยืนกว่า ประเสริฐกว่า สอน
ให้เหน็วา่กามคุณมคีวามสขุน้อย แต่มทีกุข์มาก เมื่อ
บคุคลหมกมุน่อยูก่บักามคณุแลว้ โอกาสทีจ่ะพฒันา
ตนหรือยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นหรือบริสุทธิ์สะอาด
นั้นเป็นการยาก ดังนั้น เนกขัมมบารมี จึงเหมาะ
สำาหรับผู้นำาที่เป็นนักบวช หรือผู้นำาทางพระสงฆ์ 
โดยตรง แต่ในส่วนผู้นำาทางโลก ก็สามารถปฏิบัติ
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โดยอนุโลมหรือคล้อยตามได้ กล่าวคือปฏิบัติตน
ในส่วนท่ีไม่นำาพาตนหมกมุ่นหรือมัวเมาในกามคุณ 
ก็จะเป็นพื้นฐานให้เกิดเนกขัมมบารมีได้
 ลักษณะของเนกขัมมบารมี  คือการ
พิจารณาให้เห็นโทษของการครองเรือนอย่างลึก
ซ้ึง ดังพระเตมีย์กุมาร ทรงพิจารณาเห็นว่า หาก
พระองคอ์ยูใ่นเพศฆราวาสตอ่ไป กต็อ้งทำาบาปอยา่ง
หลกีเลีย่งไมไดโ้ดยเฉพาะถา้อยู่ในฐานะแหง่กษตัรยิ์
ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนทั้งเมืองแล้ว ยิ่งมี
โอกาสทำาบาปมากขึ้น เพราะหน้าที่บังคับ
 การบำาเพ็ญเนกขัมมบารมีของพระเตมีย์
กมุาร แสดงให้ถงึเปา้หมายทีชั่ดเจน และความมุง่มัน่
ที่จะก้าวไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือพระโพธิญาณ 
เพือ่ประโยชนอ์นัยิง่ใหญท่ีจ่ะบงัเกดิข้ึนแกส่รรพสตัว์
ทั้งหลาย ดังนั้น บุคคลผู้อยู่ในฐานะผู้นำาสามารถถือ
เป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนโดยมีการวางเป้า
หมายให้ชัดเจนและมุ่งมัน่ไปใหถ้งึ เพือ่ประโยชนแ์ก่
ส่วนรวมเป็นสำาคัญ
 4) นำาตนด้วยวิริยบารมี
 ความพากเพยีร เปน็พลงัสำาคญัในการผลกั
ดันให้มนุษย์ประสบความสำาเร็จในสิ่งท่ีปรารถนา 
ความเพียร (วิริยะ) เป็นหนึ่งในพลธรรม 5 ประการ 
อันได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ผู้มี
ความเพียรจึงถึงฝั่งแห่งความสำาเร็จ พระพุทธองค์
ตรสัวา่ วริเิยน ทกุขฺมจเฺจต ิผูล้ว่งทกุขไ์ด ้เพราะความ
เพียร ผู้นำาจำาต้องเพียรพยายามเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาตน หรือนำาตนให้รอดพ้นจากอุปสรรคต่างๆ 
ทีเ่ขา้มาในชวีติ ดงัตวัอยา่ง พระมหาชนก ทีพ่ยายาม
แหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ ทั้งที่มอง
ไม่เห็นฝั่งแม้แต่น้อย แต่ก็ยังพยายามแหวกว่ายอยู่
อย่างไม่ลดละ ในที่สุดก็ถึงฝั่งจนได้ ผู้นำาพึงพัฒนา
ภาวะผู้นำาด้วยวิริยบารมี แม้จะพบปัญหาอุปสรรค

มากมายเพียงใด ก็ไม่ย่อท้อไม่สิ้นหวัง หากยังไม่
พยายามถึงที่สุด
 ข.	ด้านการนำาคน	
 การพัฒนาภาวะผู้นำาในด้านนำาคนด้วย
บารมี ๓ ประการคือ ทานบารมี เมตตาบารมี และ
อุเบกขาบารมี สรุปได้ดังนี้
 1) นำาคนด้วยทานบารมี
 โดยทั่วไปเรามักจะได้ยินว่า ผู้นำาคือผู้เสีย
สละบ้าง ผู้นำาคือผู้รับใช้บ้าง ผู้นำาคือผู้บริการบ้าง 
ซึ่งคำาเหล่านี้ล้วนเป็นลกัษณะของผูน้ำาทีพ่ึงประสงค์ 
กล่าวได้ว่า หากผู้นำาเป็นได้ดังนั้น ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้
บำาเพ็ญทานบารมี เพราะทานบารมี ก็คือ การเสีย
สละอยา่งยิง่ กลา่วคอืมชีวีติเปน็เดมิพนั หมายความ
วา่ แมแ้ตช่วีติกส็ละแทนคนอืน่ได ้เพือ่ใหค้นอืน่รอด
ปลอดภัย แต่การกรทำานั้น ต้องมีเหตุผล (ปัญญา) 
กำากับเสมอ ไม่ได้ทำาด้วยความลุ่มหลง หรือเพื่อให้
ใครมายกย่อง แต่มีปณิธานหรืออุดมการณ์แห่งคุณ
ยิ่งใหญ่ คือพระโพธิญาณ สาวกบารมีญาณ เป็นต้น 
ทานเป็นหนึ่งในหลักสังคหวัตถุ 10 ประการ ทศพิ
ธราชธรรม และบุญกิริยาวัตถุ เป็นต้น ดังตัวอย่าง 
พระเวสสนัดรทีไ่ดท้รงบำาเพญ็ทานบารมซีึง่เปน็พระ
ชาติสุดท้ายก่อนจะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า
 2) นำาคนด้วยเมตตาบารมี
 ผู้นำาพึงนำาคนด้วยเมตตาบารมี เพราะ
เมตตาคือความรักความปรารถนาดี หวังให้คนอื่น
หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุข คนที่มีเมตตามี
ลักษณะที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นหรือสัตว์อื่นให้เดือด
ร้อน มุ่งแต่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขั้นแก่คน
อืน่หรอืสงัคมสว่นรวมอยูเ่สมอ ผูน้ำาทีม่เีมตตาบารมี
ย่อมเป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
ผู้ร่วมงาน เพราะได้แสดงพลังแห่งความเมตตาให้
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ปรากฏ ดังเช่นผู้นำาโลกหลายท่านในปัจจุบัน ล้วน
ประกอบด้วยเมตตาบารมี เมตตา เป็นหนึ่งในหลัก
พรหมวิหารธรรม 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา 
มุทิตา และอุเบกชา ดังตัวอย่าง พระสุวรรณสาม 
ได้บำาเพ็ญเมตตาบารมีขั้นสูงสุด ทรงอยู่ร่วมกับสัตว์
ป่านานาชนิดอย่างมีความสุข แม้ถูกพระเจ้ากปิล
ยักษ์ยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษแต่พระองค์ก็ไม่ทรง
โกรธตอบกลับแผ่เมตตาเมื่อทราบว่าเป็นพระราชา 
ในที่สุดสถานการณ์ร้ายๆ ต่างๆ ก็กลับกลายเป็นดี 
ทั้งนี้ ก็ด้วยอานุภาพแห่งเมตตาบารมีนั่นเอง
 3) นำาคนด้วยอุเบกขาบารมี
 ในสถานการณ์ท่ีผู้นำาจำาเป็นต้องการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค์ เมื่อได้พยายามอย่างท่ีสุดแล้ว 
แต่สถานการณ์หรือเหตุการณ์ไม่เป็นไปอย่างที่
ประสงค์ ผู้นำาพึงวางใจเป็นกลาง ดังเช่น พระนารท
พรหมที่บำาเพ็ญอุเบกขาบารมี กล่าวคือดำารงอยู่ใน
หลักอคติ คือ ไม่ลำาเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ) ไม่
ลำาเอียงเพราะโกรธ (โทสาคต)ิ ไมล่ำาเอยีงเพราะหลง 
(โมหาคติ) ไม่ลำาเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) พิจารณา
ตัดสินปัญหาด้วยความเสมอภาคยุติธรรม ถือหลัก
การเปน็สำาคัญอุเบกขาเป็นหน่ึงในพรหมวหิารธรรม 
4 ประการ ดังนั้น ผู้นำาจึงควรบำาเพ็ญอุเบกขาบารมี 
เพื่อการตัดสินปัญหาโดยยุติธรรม
 ค.	ด้านการนำางาน
 การพัฒนาภาวะผู้นำาในด้านนำางานด้วย
บารมี 3 ประการคือ ปัญญาบารมี ขันติบารมี และ
อธิษฐานบารมี สรุปได้ดังนี้
 1) นำางานด้วยปัญญาบารมี
 โดยทั่วไป บุคคลผู้นำาย่อมมีปัญญาเป็น
องค์ประกอบที่สำาคัญท่ีสุดในการนำาพาหมู่คณะ
หรือองค์กรไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ ปัญญาเป็น
ตัวเลือกแรกท่ีสังคมยกย่องและยอมแต่งตั้งให้ผู้มี

ปญัญาเปน็ผูน้ำา ดงันัน้ ผูน้ำาจึงตอ้งนำางานดว้ยปญัญา 
ปัญญานั้นเกิดได้ 3 ทางคือ สุตมยปัญญา จินตมย
ปัญญา และภาวนามยปัญญา ดังตัวอย่าง มโหสถบั
ณฑิตแสดงให้เห็นถึงการบำาเพ็ญปัญญาบารมีที่ต้อง
อาศยัความมคุีณธรรมจริยธรรมเปน็พืน้ฐานในจติใจ 
ในการแก้ปัญหาต่างๆ สามารถช่วยเหลือประชาชน
ใหร้อดพน้จากคดีความไดอ้ยา่งยตุธิรรม สามารถเอา
ศัตรูมาเป็นมิตรได้
 2) นำางานด้วยขันติบารมี
 ขันติ คือความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์
ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา อดทนต่อความ
ผิดของคนอื่นที่ทำาต่อตน คือไม่โกรธ สามารถระงับ
อารมณ์โกรธได้ ขันติเป็นหนึ่งในหลักธรรมที่ทำาให้
งาม 2 อย่างคือขันติ ความอดทน โสรัจจะ ความ
สงบเสงี่ยม ในการบริหางานผู้นำาย่อมประสบกับ
ปัญหาและอุปสรรคนานัปปการ จึงจำาเป็นต้องมี
ความอดทนสูง เพราะเป็นที่รู้กันว่า จะต้องมีทั้งคน
รักคนชังในโอกาสเดียวกัน ตัวอย่าง พระจันทกุมาร 
ใชค้วามอดทนอดกล้ันต่อฝ่ายตรงขา้ม ทีป่องร้ายถงึ
ขั้นจะเอาชีวิตทั้งของพระองค์และพระประยูรญาติ 
พระองค์ไม่โกรธตอบข่มใจไว้ได้ในท่ีสุดสามารถแก้
ปญัหาได้สำาเร็จลุล่วง ทุกคนปลอดภยัโดยสวัสดิภาพ
 3) นำางานด้วยอธิษฐานบารมี
 นำางานด้วยอธิษฐานบารมี อธิษฐาน 
คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ในการทำาหน้าที่ในทาง
สร้างสรรค์ เมื่อตัดสินใจที่จะทำาอะไรแล้ว ก็ต้อง
ลงมือทำาจนกว่าจะประสบความสำาเร็จ ไม่ย่อท้อ 
ดุจพระโพธิสัตว์ที่อธิษฐานมุ่งตรงต่อพระโพธิญาณ
ฉะนั้น ดังตัวอย่าง พระเนมิราช ในขณะที่พระองค์
ทรงครองราชย์ ได้ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ 
เช่น บำาเพ็ญทาน เป็นต้นไว้มาก นอกจากพระองค์
ไดท้รงบำาเพญ็ดว้ยพระองคเ์องแลว้ ยงัได้ทรงชกัชวน
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ประชาชนได้ถวายทานและรักษาศีลด้วย และเมื่อ
ทรงครองราชย์พอสมควรแล้ว ก็ทรงสละราชสมบัติ
ออกผนวชตามโบราณราชประเพณี ซึ่งกษัตริย์ทุก
พระองค์ในราชวงศ์เดียวกันนั้นยึดถือปฏิบัติสืบต่อ
กันมาตามลำาดับ
 สำาหรับผู้นำาผู้ประกอบด้วยอธิษฐานบารมี 
ย่อมมีลักษณะคือเป็นผู้ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการ
บริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
ตลอดถึงเคารพและยอมรับในกฎ ระเบียบ กติกา 
ธรรมเนียมประเพณีของหน่วยงานหรือสังคมนั้นๆ 
รวมถึงการรู้จักทำาใจปล่อยวางไม่ยึดติดในตำาแหน่ง
หน้าที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเข้าใจกฎเกณฑ์
ธรรมชาติ หรือกฎไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง (อนิจจัง) 
เป็นทุกข์ (ทุกขัง) และมิใช่ตัวตนที่แท้จริง (อนัตตา) 

ข้อเสนอแนะ
 ผลจากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาด้วยบารมี 10 ทัศในพระพุทธศาสนา
เถรวาท” ผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นที่ควรค่าแก่การ
เสนอแนะเพื่อให้เกิดผลเชิงพัฒนา และการนำาไป
ประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

 1.	ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
 งานวิจัยนี้ ได้องค์ความรู้เก่ียวกับรูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้นำา 3 ด้าน คือ 1) รูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาด้วยบารมีในด้านการนำาตน 2) รูป
แบบการพัฒนาภาวะผู้นำาด้วยบารมีในด้านการนำา
คน 3) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาด้วยบารมีใน
ด้านการนำางาน ซึ่งสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการ
พฒันาภาวะผูน้ำาทีพ่งึประสงคใ์นสงัคมไทย ตลอดถงึ
การฝึกฝนอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน
 2.	ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
 ในการทำาวจัิยครัง้นี ้ผูว้จิยัได้เนน้การศกึษา
เชิงคุณภาพ โดยเน้นการวิจัยจากเอกสารดังนั้น ใน
การวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาการประยุกต์ใช้รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้นำาด้วยหลักบารมี 10 ประการ 
แต่ละข้ออย่างละเอียด 
  2.2 ควรศึกษาพัฒนาการการบำาเพ็ญ
บารมีของพระโพธิสัตว์แบบเถรวาทและมหายาน
เพื่อการประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการ
ดำาเนินชีวิต
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของ
กระบวนการฟอกยอ้มเสน้ใยไผแ่ละฝา้ยดว้ยสคีรามธรรมชาต ิเพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบ
การย้อมเส้นใยไผ่และฝ้ายในกระบวนการฟอกย้อมสีครามธรรมชาติ และเพื่อสร้าง
ตน้แบบผลติภณัฑผ้์ายอ้มสีครามธรรมชาติเชงิเศรษฐกจิสร้างสรรค ์โดยใชว้ธีิการวจัิย 
2 รูปแบบ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติ
การ (Participatory Action Research) ทำาการวิจัยในเขตพื้นที่บ้านโพนแพง หมู่ที่ 
10 ตำาบลดนิจี ่อำาเภอคำามว่ง จังหวดักาฬสินธุ ์การศกึษาสภาพปจัจุบนัและปัญหาของ
กระบวนการฟอกย้อมเส้นใยไผ่และฝ้ายด้วยสีครามธรรมชาติพบว่า การย้อมคราม
เป็นกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนยุ่งยาก ต้องอาศัยความชำานาญเป็นสำาคัญจึงสามารถ
ยอ้มผา้ใหไ้ดสี้สนังดงามตามความตอ้งการ ปจัจบุนัผลติภัณฑช์มุชนยงัไมไ่ดม้าตรฐาน
และรูปแบบของผลิตภัณฑ์เป็นแบบเดิม ส่วนปัญหาที่เกิดจากกระบวนการฟอกย้อม
เส้นใยไผ่และฝ้ายด้วยสีครามธรรมชาติพบว่า เส้นใยไผ่ขาดขณะย้อม ส่วนเส้นใยฝ้าย
ไม่มีปัญหาเนื่องจากชุมชนคุ้นเคยกับการฟอกย้อมมานาน การศึกษาเปรียบเทียบ
กระบวนการฟอกยอ้มด้วยสคีรามธรรมชาตริะหวา่งเสน้ใยไผแ่ละฝา้ย โดยการทดสอบ
คุณสมบัติทางเคมีด้านความคงทนของสีต่อนำ้า (ISO 105-E01 : 2010) และความ
คงทนของสีต่อการซัก (ISO 105-C10 : 2006) ทั้งเส้นใยไผ่และฝ้ายมีสีเปลี่ยนแปลง
เลก็นอ้ย ดา้นความคงทนของสตีอ่แสง (ISO 105-B02 : 1994) เสน้ใยไผแ่ละฝา้ยไมม่ี
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การเปลีย่นแปลงของส ีดา้นความคงทนของสตีอ่การ
ขดัถ ู(ISO 105-X12 : 2002) เสน้ใยไผส่เีปลีย่นแปลง
พอสงัเกตได ้สว่นเสน้ใยฝา้ยสีเปลีย่นแปลงคอ่นขา้ง
มาก และด้านความคงทนของสีต่อเหงื่อ (ISO 105-
E04 : 2008) ทัง้ในสภาวะทีเ่ป็นกรดและดา่ง เสน้ใย
ไผ่สีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เส้นใยฝ้ายสีไม่มีการ
เปลีย่นแปลง และจากผลการทดสอบตามมาตรฐาน
พบว่า ผ้าใยไผ่และฝ้ายสามารถนำามาประยุกต์ใช้
เปน็เสือ้ผา้เครือ่งนุง่หม่ทีม่คีณุภาพไดด้ ีและเปน็ตน้
แบบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามธรรมชาติเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้

คำาสำาคัญ	:  กระบวนการยอ้มส ีเสน้ใยไผ ่เสน้ใยฝา้ย 
  สีครามธรรมชาติ ความคงทนของสี

ABSTRACT
 This research aimed to study present
conditions and problems of bamboo and 
cotton fabrics dying process with natural
dye color, to compare bamboo and cotton 
fabrics dying process with natural indigo 
dying color, and to create prototype of 
products from natural indigo dying color 
based on creative economy theory. The 
research methodology was a combination 
of qualitative and participatory action
research which was carried out in Phon 
Phaeng village, Din Chi sub-district, Kham 
Muang district, Kalasin province. The
research result on conditions and prob-
lems of bamboo and cotton fabrics dying 
process with natural indigo color revealed 
that indigo dying was very complicated and 

difficult process which can be conducted by 
skillful and experienced professionals only 
to get premium quality. The cloth dyers in 
the community still cannot make the final 

products that reached the standard. 
All products were still the same and not 
well-known. The research also revealed 
that in the dying process of bamboo fabric, 
each time the color did not stick equally 
and during the process, some of the fabrics 
had ripped. However, in the dying process of 
cotton fabric, there was no problem because 
the dyers were familiar with equipment and 
methods that have been carried on from the 
older generations. In the comparative study 
of chemical characteristics of both fabrics 
after dying, color durability to water (ISO 105 
- E01: 2010) and color durability to washing 
(ISO 105 - C10 : 2006) both bleached a little 
; color durability to sunlight (ISO 105 - B02 : 
1994) both did not bleach, color durability
to rubbing (ISO105 - X12 : 2002) bamboo 
fabric bleached a little, whereas cotton 
fabric bleached a lot and color durability to 
sweat (ISO 105 - E04 : 2008) in acid and  lye 
condition, bamboo fabric bleached a little, 

whereas cotton fabric did not bleach. The result 
revealed that both dyed bamboo and cotton 
fabrics from natural indigo color can be made 
to daily men wears and can be a prototype 
of products of natural indigo dying cloth that 
can promote creative economy in the future.
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บทนำา
 มนุษย์ทุกคนทั้งในอดีตและปัจจุบัน มี
วิถีการดำาเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติทั้ง
สิ้น จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่า
มนุษย์ในสมัยโบราณรู้จักการทอผ้าและนำาเอาวัสดุ
ท่ีมีเส้นใยจากพืชต่างๆ มาขัดสานให้เป็นผืนผ้าทำา
เป็นเครื่องนุ่งห่มแบบง่ายๆ เพื่อให้ความอบอุ่นแก่
ร่างกาย เส้นใยที่นำามาทอเป็นผืนผ้า ได้แก่ เส้นใย
ฝ้าย ไหม กัญชง และใยไผ่ (กองโบราณคดี, 2531 
: 100-103) ส่วนวิธีการย้อมสีผ้าในอดีต มนุษย์มัก
จะใช้วัสดุธรรมชาติ คือ การใช้เปลือกไม้และผลไม้ 
ซ่ึงจะได้สีสันที่แตกต่างกันออกไป เช่น ต้นขนุนให้
สีเหลือง เปลือกมะพร้าวให้สีเทา และต้นครามให้สี 
นำ้าเงิน เป็นต้น (สุพจน์ สอนสมนึก, 2545 : 28) ใน
ปัจจุบันได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการย้อมผ้าข้ึน ได้แก่
ปัญหาที่เกี่ยวกับการฟอกย้อมผ้าด้วยสีสังเคราะห์
หรือสีเคมี ทำาให้เกิดผลเสียต่อผิวหนังของผู้สวม
ใส่เสื้อผ้า ทำาให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง โรคทางเดิน
หายใจ และเกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ทำาให้
เกิดนำ้าเสีย เป็นต้น (พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์, 
วารุณี พูลศิลป์ และสุชาดา บุญชู, 2542 : 10-11) 
อกีทัง้สยีงัไมค่งทน จากงานวิจยัของ Yuxing & Jian 
(1997 : 3512-3520) พบว่าเอนไซม์ Laccase ที่
ผลิตโดยเชื้อรา Trametes Versicolor เป็นตัวการ
ทำาให้สีอินดิโกสังเคราะห์ซีดจางลง ส่วน Hayase 
et al. (2000 : 94-100) พบว่า Aeromonas sp. 
B-5 เปน็ตวัการทำาใหส้ ีBordeaux 5 ซดีจางลง สว่น
ปัญหาท่ีเกิดจากการย้อมผ้าด้วยสีครามธรรมชาติ 

คือกระบวนการฟอกย้อมมีหลายขั้นตอน จึงทำาให้
ผลผลิตมรีาคาคอ่นข้างสูง รูปแบบการผลิตเปน็แบบ
ดั้งเดิมไม่เป็นที่นิยมของผู้ซื้อ และชุมชนไม่สามารถ
หาที่จำาหน่ายผ้าย้อมสีครามธรรมชาติได้ จึงทำาให้
ภมูปัิญญาชาวบา้นด้ังเดมิคอ่ยๆ เลอืนหายไป (เกสร 
สิทธิหนิ้ว, 2545 : 106-108) 
 เส้นใยไผ่ เป็นเส้นใยเซลลูโลสที่ได้จาก
ธรรมชาติ ซึ่งคนในสมัยโบราณใช้เส้นใยนี้ในการทำา
เครือ่งนุ่งห่มและสิง่ของเครือ่งใชใ้นชีวติประจำาวนั ซ่ึง
เสน้ใยทีใ่ชม้คีวามหยาบ เนือ่งจากกระบวนการไดม้า

ซึ่งเส้นใยเป็นแบบพื้นบ้านไม่มีความปรานีต แต่
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ซสิกิกา วรรณจนัทร ์อาจารย์
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้ทำาการพัฒนาจนเกิดเป็นเส้นใยไผ่ที่มีคุณสมบัติ
ที่ดีในด้านความนุ่ม การดูดซึม การระบายอากาศ 
การต่อต้านไรฝุ่นและเชื้อรา ฯลฯ (ซิสิกกา วรรณ
จันทร์, 2554) ทำาให้เส้นใยไผ่และผ้าใยไผ่ได้รับ
ความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ซ่ึงเส้นใยไผ่ท่ีใช้ใน
การวิจัยในคร้ังนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ซิสิกกา วรรณจันทร์ อาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมีลักษณะเส้นใยท่ีมีความนุ่ม
ขนาดสมำ่าเสมอ สีขาวนวลธรรมชาติ 
 ชุมชนบ้านโพนแพง หมู่ที่ 10 ตำาบลดินจี่
อำาเภอคำาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นชุมชนที่มีการ
ย้อมครามกันต้ังแต่อดีต และในปัจจุบันท่ีความ
เจริญได้เข้ามามีบทบาทภายในชุมชนมากขึ้น ทำาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการดำาเนินชีวิตและ
การย้อมผ้า โดยชาวบ้านได้หันมาย้อมผ้าด้วยสี
สังเคราะห์หรือสีเคมีมากข้ึน ท้ิงวิถีการย้อมผ้าด้วย
ครามซึง่เปน็สธีรรมชาต ิแตม่คีวามยุง่ยากในขัน้ตอน 
และข้อปฏิบัติในการย้อมไป ทำาให้เหลือผู้ที่สืบทอด
กระบวนการย้อมครามเพียงไม่กี่ครอบครัว ทั้งนี้
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เนื่องจากภูมิปัญญาการย้อมครามจะถูกถ่ายทอด
จากแม่สู่ลูกสาวภายในครอบครัวเท่านั้น เมื่อ
ลูกหลานท่ีเป็นหญิงรุ่นใหม่ไม่สนใจที่จะอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการย้อมครามนี้ไว้ ในไม่ช้าขั้นตอนและ
กระบวนการย้อมครามก็จะเลือนหายไปจากชุมชน
และสังคมไทย 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาค้นคว้าวิจัยและอนุรักษ์กระบวนการย้อม
ครามธรรมชาติของชุมชนบ้านโพนแพงนี้ไว้ โดย
การนำาเส้นใยไผ่ซึ่งเป็นเส้นใยเซลูโลลสธรรมชาติ
เช่นเดียวกับเส้นใยฝ้ายที่ชาวบ้านใช้ย้อมคราม แต่มี
ความนา่สนใจและกำาลงัเปน็ทีต่อ้งการของทอ้งตลาด
ใหช้าวบา้นไดล้องยอ้มเพือ่ศกึษาสภาพปัจจบัุนและ
ปัญหาของกระบวนการฟอกย้อมเส้นใยไผ่และฝ้าย
ดว้ยสีครามธรรมชาต ิเปรยีบเทียบการยอ้มเสน้ใยไผ่
และฝ้ายในกระบวนการฟอกย้อม สีครามธรรมชาติ 
และสร้างตน้แบบผลติภณัฑผ์า้ยอ้มสคีรามธรรมชาติ
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงได้ทำาการศึกษาค้นคว้า
วิจัยเรื่อง ผ้าใยไผ่และผ้าฝ้าย : การวิจัยปฏิบัติการ
เปรียบเทียบความคงทนของกระบวนการฟอกย้อม
สีครามธรรมชาติเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน 
โดยใช้เส้นใยไผ่และฝ้ายเป็นวัสดุหลักในการวิจัย 
และกำาหนดพื้นที่วิจัย คือ บ้านโพนแพง หมู่ที่ 10 
ตำาบลดินจี่ อำาเภอคำาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบัุนและปัญหาของ
กระบวนการฟอกยอ้มเสน้ใยไผแ่ละฝา้ยดว้ย สคีราม
ธรรมชาติ
 2. เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบการยอ้มเสน้ใยไผ่
และฝ้ายในกระบวนการฟอกย้อมสีครามธรรมชาติ
 3. เพ่ือสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสี

ครามธรรมชาติเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ระเบียบวิธีวิจัย
 ผู้วิจัยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และ การวิจัยเชิงคุณภาพ
 1.	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามแนวทาง
ของ Kemmis and Mctaggart. (อ้างถึง ยาใจ พงษ์
บริบูรณ์, 2537: 84-91) ดังนี้
   1.1.1  ขัน้วางแผน : สำารวจปญัหาทีเ่กดิ
ขึน้ในกระบวนการฟอกยอ้มเสน้ใยไผแ่ละฝา้ยดว้ยสี
ครามธรรมชาติ
  1.1.2  ขั้นปฏิบัติการ : มีส่วนร่วมใน
กระบวนการฟอกยอ้มเสน้ใยไผแ่ละฝ้ายดว้ยสคีราม
ธรรมชาติ --->> เกิดปัญหา (ในขณะทำาการฟอก
ย้อม) --->> หาวิธีแก้ไขปัญหา (ใช้ภูมิปัญญาชาว
บ้านแบบดั้งเดิม)
  1.1.3 ขั้นสังเกตการณ์ : สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากแก้ไขปัญหา
  1.1.4 ขัน้สะทอ้นการปฏบิตั ิ: นำาเสน้ใย
ไผ่และฝ้ายจากกระบวนการฟอกย้อมสีคราม
ธรรมชาติไปทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบความคงทน
ของสีระหว่างเส้นใยไผ่และฝ้าย ณ ห้องปฏิบัติการ 
ศนูยท์ดสอบสิง่ทอ สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ โดยทดสอบทาง
เคมี 5 รายการ ได้แก่ 
   - ทดสอบความคงทนของสีต่อนำ้า 
ตามมาตรฐาน ISO 105-E01 : 2010(E)
   - ทดสอบความคงทนของสต่ีอแสง 
ตามมาตรฐาน ISO 105-B02 : 1994(E)
   - ทดสอบความคงทนของสีต่อ
การซัก ตามมาตรฐาน ISO 105-C10 : 2006(E) 
MEDTHOD A (1) (40˚C, 30 นาที)
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   - ทดสอบความคงทนของสตีอ่การ
ขัดถูทั้งในสภาพแห้งและเปียก ตามมาตรฐาน ISO 
105-X12 : 2002
   - ทดสอบความคงทนของสีต่อ
เหงื่อทั้งในสภาวะกรดและด่าง ตามมาตรฐาน ISO 
105-E04 : 2008
 2.	การวิจัยเชิงคุณภาพ
  โครงสร้างทางสังคมและกิจการต่างๆ
มาจากการทำางานร่วมกันในสังคม พฤติกรรมต่างๆ 
ของคนในสังคมน้ัน ประชากรต้องมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน (Brown, 1990 อ้างอิงใน ทรงคุณ 
จันทจร, 2549 : 12-22)  โดยในการวิจัยครั้งนี ้
ผูว้จัิยไดใ้ช้เคร่ืองมือในการวจัิย ไดแ้ก ่การสมัภาษณ ์
การสนทนากลุ่ม การสังเกต และการประชุมเชิง
ปฏบิตักิาร จนเกดิเปน็ผลิตภัณฑต์น้แบบหลายชนดิ
ที่สามารถตอบโจทย์ของชุมชนได้ในระดับหนึ่ง

ผลการวิจัย
 1.	สภ าพปั จ จุ บั น แล ะปัญหาขอ ง
กระบวนการฟอกย้อมเส้นใยไผ่และฝ้ายด้วยสี
ครามธรรมชาติ
 กระบวนการยอ้มสคีรามธรรมชาตเิป็นกระ
บวนการที่ใช้เวลาในการเตรียมการเป็นเวลานาน มี

ขั้นตอนมาก ยุ่งยาก ซับซ้อน มีข้อห้ามมาก อีกทั้ง
การถา่ยทอดกระบวนการยอ้มครามมกัถา่ยทอดกนั
ตามสายโลหิต ทำาให้การย้อมสีครามธรรมชาติเร่ิม
เลือนหายไปจากสังคมไทย 
 จากสภาพการณ์ดังกล่าวทำาให้แม่ก้าน ไชยผา
แม่บ้านภูมิปัญญาเร่ืองการย้อมคราม นางทอม ไชยผา
ผู้เป็นบุตรสาว และชาวบ้านโพนแพง หมู่ที่ 10
ตำาบลดินจี่ อำาเภอคำาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ อยาก
อนุรักษ์กระบวนการย้อมครามธรรมชาติไว้ กอรป
กบัท่ีผู้วจัิยมคีวามสนใจในกระบวนการยอ้มครามจึง
ไดต้ดิตอ่เพือ่ขอเขา้ทำาวจิยั ซึง่กไ็ดร้บัการต้อนรบัเปน็
อย่างดี โดยผู้วิจัยได้ทำาความเข้าใจกับชาวบ้านโพน
แพงถึงข้ันตอนการวิจัย จากนั้นได้นำาเส้นใยไผ่ให้
ปราชญ์ชาวบ้านทำาการย้อมเปรียบเทียบกับเส้นใย
ฝ้ายด้วยวิธีการฟอกย้อมสีครามธรรมชาติแบบ
โบราณ โดยกระบวนการฟอกยอ้มเสน้ใยไผแ่ละฝ้าย
ด้วยสคีรามธรรมชาติของชมุชนบา้นโพนแพง มดัีงนี้
  1.1 การทำาเนื้อคราม โดยการนำาต้น
ครามมามัดเป็นฟ่อน แช่ในโอ่งนำ้าจนใบร่วง แล้ว
เติมปูนขาวลงไปเรื่อยๆ จนนำ้าครามไม่มีฟอง แล้ว
จึงเทนำ้าทิ้ง (รูปที่ 1) 
 

รูปที่	 1 การทำาเนื้อคราม 
ก) ลักษณะต้นคราม ข) 
ฟ่อนครามที่เตรียมนำาเข้า
ตุ่มเพื่อทำาเนื้อคราม ค) นำ้า
ครามที่ได้จากการหมักใบ
คราม ง) การกวนนำ้าคราม
จนเป็นฟอง จ) ปล่อยให้ 
เนื้อครามนอนก้นหลังจาก
ใส่ปูนขาว และ ฉ) เนื้อ
ครามที่ได้
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  1.2 การก่อหม้อคราม (อย่างน้อยต้องก่อ 4 หม้อขึ้นไป) โดยการใส่เนื้อคราม นำ้าฝน นำ้าข้าว 
และนำ้าด่าง เข้าด้วยกัน แล้วทำาการโจกคราม (เทขึ้น ลง) ทุกวัน เช้า เย็น จนกว่านำ้าครามจะมีสีเหลือง
ปนเขียว จึงจะนำามาย้อมเส้นใยได้ (รูปที่ 2)
 

 รูปที่	2 การก่อหม้อคราม ก) การเตรียมต้นคราม ข) การโจกคราม และ ค) หม้อครามที่มีสีสวย
จะมีสีเหลืองขมิ้นหรือเขียวหัวเป็ด
  1.3 การฆ่าด้าย ก่อนกระบวนการต้องเตรียมเส้นใยก่อนโดยนำาเส้นใยไปแช่นำ้า นำาไปตำาใน
ครกไม้โบราณให้นำ้าเข้าไปในเส้นใยให้ทั่วแช่ทิ้งไว้ 1 วัน นำาเส้นใยมาบิดให้หมาดแล้วจึงนำาไป ฆ่าด้าย โดยมี
ทั้งหมด 3 วิธี ได้แก่ 1) ใช้แป้งมันสำาปะหลังละลายในนำ้า นำาไปต้มให้แป้งสุกแล้วเอาเส้นใยที่เตรียมไว้มาบิด
ให้หมาดจุ่มในนำ้าแป้งที่ยังร้อนอยู่ ยกด้ายขึ้นห้อยไว้ให้เย็น ปั้นให้หมาดๆ แล้วนำาเส้นใยไปกระตุกให้เส้นใย
เรียงตัวไม่พันกัน 2) นำาข้าวสารเจ้าแดงหรือข้าวสารเหนียวมาตำาให้ละเอียด นำาไปต้มในนำ้าปริมาณมากๆ 
จนข้าวสุก รินเอาเฉพาะนำ้าใสหรือที่เรียกว่านำ้าข้าวใส่ในภาชนะที่มีนำ้าสะอาดอยู่ นำาเอาเส้นใยที่เตรียมไว้มา
บิดให้หมาดแล้วนำาลงไปจุ่มในนำ้าข้าวที่เย็นแล้ว ขยำาเส้นใยให้นำ้าข้าวซึมให้ทั่ว บิดให้หมาดๆ แล้วนำาเส้นใย
ไปกระตุกให้เรียงตัวไม่พันกัน และ 3) นำาแป้งมันสำาปะหลังละลายในนำ้า นำาเอาเส้นใยที่เตรียมไว้มาบิดให้
หมาดแล้วนำาลงไปจุ่มในนำ้าแป้งที่ละลายไว้ บิดพอหมาด นำาไปนึ่งจนสุก แล้วนำาไปกระตุกให้เส้นใยเรียงตัว
ไม่พันกัน (รูปที่ 3)
 

 รปูท่ี	3 การฆา่ดา้ย ก) การมว้นเสน้ใยเปน็ปมใหญห่ลวมๆ เพ่ือเตรียมฆา่เส้นใย ข) ตำาเส้นใยในครก
ไม้โบราณเพื่อให้นำ้าซึมเข้าไปในเส้นใยให้ทั่ว ค) จุ่มเส้นใยในนำ้าข้าว ง) บิดแส้นใยให้หมาด และ จ) กระตุก
เส้นใยเพื่อให้เส้นใยเรียงตัวไม่พันกัน
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  1.4 การย้อมคราม นำาเอาเส้นใยมาขยำาในหม้อคราม เพื่อให้นำ้าครามแทรกซึมเข้าไปในเนื้อผ้า 
ถ้าต้องการสีอ่อนให้จุ่ม 1 หม้อ ถ้าต้องการสีเข้มให้จุ่มก็เพิ่มจำานวนหม้อครามขึ้นตามต้องการ บิดให้หมาด 
แล้วนำาไปตากแห้ง จึงถือว่าสิ้นสุดกระบวนการฟอกย้อมเส้นใยด้วยสีครามธรรมชาติ (รูปที่ 5)

 รูปที่	4 การย้อมคราม ก) โจกคราม 3-4 ครั้ง ก่อนย้อมคราม ข) นำาเส้นใยที่ผ่านการฆ่าฝ้ายแล้วไป
จุ่มขยำาในหม้อคราม ค) เส้นใยที่ย้อมเสร็จใหม่ๆ จะมีสีเขียวเหลือง ง) กระตุกเส้นใยให้สีคงที่ จ) บิดเส้นใยที่
ผ่านการย้อมสีครามแล้วให้หมาด และ ฉ) กระตุกเส้นใยเพื่อให้เส้นใยเรียงตัว และให้สีคงที่
  ซึ่งจากปฏิบัติการฟอกย้อมเส้นใยไผ่และฝ้ายด้วยสีครามธรรมชาติร่วมกับชุมชนบ้านโพนแพง
พบสภาพปญัหาของกระบวนการฟอกยอ้มสคีรามธรรมชาตทิีเ่ปน็สภาพปญัหาเดมิทีช่าวบา้นประสบอยู ่และ
ปัญหาใหม่จากการฟอกย้อมเส้นใยไผ่ ดังนี้

	 สภาพปัญหาเดิม	
  1) ผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมยังไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากการฟอกย้อมได้สีครามที่ไม่สมำ่าเสมอกัน 
  2) รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นแบบเดิม ผู้วิจัยจึงได้ทำาการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีคราม
ธรรมชาตทิีม่คีวามแตกตา่งจากทีม่อียูเ่ดมิเพือ่สรา้งเศรษฐกจิสร้างสรรค ์โดยใชห้ลักการออกแบบผลิตภณัฑ์
ของวัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร (2548 : 25) มาประยุกต์ใช้ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
  3) ฝา้ยและครามขาดแคลนเนือ่งจากฝนไมต่กตอ้งตามฤดกูาล และหมูบ่า้นอยูใ่นเขตเงาฝนทำาให้
ขาดแคลนนำ้า

 สภาพปัญหาปัจจุบัน
  1) ปัญหาที่เกิดจากการฟอกย้อม เช่น สีครามติดเส้นใยไผ่ไม่สมำ่าเสมอกันในการย้อมแต่ละครั้ง 
โดยเกดิขึน้จากหลายปจัจยั ซึง่วธิกีารทีผู่วิ้จยัใชร้ว่มกบัชมุชนกค็อืการยอ้มสีหลายๆ คร้ัง ใหส้ท่ีีได้ออกมาใกล้
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เคียงกันมากที่สุด (รูปที่ 5 ก)
  2) ขณะที่ย้อมเส้นใยไผ่มีการขาดบางส่วน (รูปที่ 5 ข) ทำาให้ต้องเสียเวลาในการต่อเส้นใย เมื่อ
ทำาการปรึกษาหารือร่วมกับผู้รู้ในชุมชนและแม่บ้านภูมิปัญญา (รูปที่ 6) จึงเกิดการเสนอให้ทำาการเตรียม
เส้นใยเช่นเดียวกันกับการย้อมฝ้ายแบบเดิมของชุมชน คือมีการฆ่าด้ายก่อนการย้อม ซึ่งทำาให้ปัญหาเส้นใย
ขาดน้อยลง เป็นการใช้ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ในเรื่องการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการแก้ปัญหา (สมศักดิ์
ศรีสันติสุข. 2536 : 98-99) 
  3) อุปกรณ์ในกระบวนการฟอกย้อมเดิมใช้กับเส้นใยฝ้ายเท่านั้น เมื่อนำามาใช้กับเส้นใยไผ่ทำาให้
เส้นใยไม่เรียบ (รูปท่ี 5 ค) เนื่องจากเส้นใยไผ่เส้นเล็กกว่า เส้นใยไผ่เมื่อโดนนำ้าหรือความช้ืนจะเกิดการฟู
หรือการพองตัวของเส้นใย จึงควรแช่เส้นใยให้อ่ิมนำ้าอย่างทั่วถึงสมำ่าเสมอกันก่อนท่ีจะทำาการฆ่าด้าย (เพื่อ
ให้เส้นใยเรียงตัวดีไม่พันกัน) แล้วจึงนำาไปทำาการย้อมเส้นใยต่อไป
  4) เส้นใยไผ่เป็นของใหม่สำาหรับชุมชน ทำาให้ชุมชนต้องระมัดระวังในการฟอกย้อมเส้นใยไผ่
มากกว่าเส้นใยฝ้าย แต่เมื่อย้อมหลายๆ ครั้งชุมชนก็สามารถย้อมออกมาได้สีที่สวยงาม
 

 รูปที่	5 ปัญหาในการย้อมเส้นใยไผ่ ก) เส้นใยที่ติดสีครามไม่สมำ่าเสมอกัน ข) เส้นใยไผ่ที่มีการขาด
บางส่วนขณะย้อม และ ค) เส้นใยไผ่ไม่เรียบจากกระบวนการฟอกย้อมคราม
 

 รปูท่ี	6 ประชุมเชงิปฏิบัตกิารแบบมสีว่นรว่มของชมุชนเพ่ือปรกึษาปญัหาทีเ่กดิขึน้และหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา
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 2. เปรียบเทียบการย้อมเส้นใยไผ่และฝ้ายในกระบวนการฟอกย้อมสีครามธรรมชาติ
  การปฏิบัติการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาภูมิปัญญาดั้งเดิมในการย้อมครามเพื่อศึกษาเปรียบ
เทยีบคณุสมบตัทิางเคมขีองเสน้ใยไผแ่ละฝา้ยท่ีผ่านการฟอกยอ้มสคีรามธรรมชาติ โดยนำา เสน้ใยไผแ่ละฝา้ย
ท่ีผ่านการฟอกย้อมแล้วไปทดสอบคุณสมบัติทางเคมี ณ ศูนย์ทดสอบส่ิงทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ โดยทำาการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 105 ซึ่งได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1
โดยความคงทนของสีต่อนำ้า ตามมาตรฐาน ISO 105-E01 : 2010(E) พบว่า เส้นใยไผ่และฝ้ายมีการ
เปลีย่นแปลงของสจีากเดมิเล็กนอ้ย ความคงทนของสตีอ่แสง ตามมาตรฐาน ISO 105-B02 : 1994(E) พบว่า 
เสน้ใยไผแ่ละฝา้ยมกีารเปลีย่นแปลงของสจีากเดมิเพียงเล็กนอ้ย ความคงทนของสีต่อการซัก ตามมาตรฐาน 
ISO 105-C10 : 2006(E) METHOD A(1) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที พบว่า เส้นใยไผ่และ
ฝ้ายมีการเปลี่ยนแปลงของสีจากเดิมเพียงเล็กน้อย ความคงทนของสีต่อการขัดถูทั้งในสภาพเปียกและแห้ง 
ตามมาตรฐาน ISO 105-X12 : 2002 พบวา่ เสน้ใยไผ่มสีีเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ยพอสังเกตได้ ส่วนเส้นใยฝ้ายสี
มีการเปลีย่นแปลงคอ่นขา้งมาก และความคงทนของสีต่อเหง่ือทัง้ในสภาวะเปน็กรดและด่าง ตามมาตรฐาน 
ISO 105-E04 : 2008 พบว่า เส้นใยไผ่และฝ้ายมีการเปลี่ยนแปลงของสีจากเดิมเพียงเล็กน้อย

 ตาราง	1 การทดสอบทางเคมี ความคงทนของสีต่อแสง ต่อนำ้า ต่อการซัก ต่อการขัดถูในสภาพ
แห้งและเปียก และต่อเหงื่อในสภาวะกรดและด่าง

รายการทดสอบ R0137-1/56 R0138-1/56

ความคงทนของสีต่อแสง	:	ISO105-B02	:	1994	(E)
สีเปลี่ยนแปลงจากเดิม (ระดับ) >5 >5

ความคงทนของสีต่อนำ้า	:	ISO105-E01	:	2010	(E)
สีมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม (ระดับ)
สีตกติดผ้าขาว (ระดับ)
 - ACETATE
 - COTTON
 - NYLON
 - POLYSTER
 - ACRYLIC
 - WOOL

4

4
4
4
4
4
4

4

4
4
4
4
4
4
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ความคงทนของสตีอ่การซกั	:	ISO105-C10	:	2006	(E)	METHOD	
A(1)	(40°C,	30	นาที)
สีเปลี่ยนแปลงจากเดิม (ระดับ)
สีตกติดผ้าขาว (ระดับ)
 - ACETATE
 - COTTON
 - NYLON
 - POLYSTER
 - ACRYLIC
 - WOOL

4

3-4
4

3-4
4
4
4

3-4

3-4
4

3-4
3-4
4
4

ความคงทนของสีต่อการขัดถู	:	ISO105-X12	:	2002
สีตกติดผ้าขาวสภาพแห้ง (ระดับ)
สีตกติดผ้าขาวสภาพเปียก (ระดับ)

3
3-4

2
2

ความคงทนของสีต่อเหงื่อ	:	ISO105-E04	:	2008
สภาวะกรด สีมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม (ระดับ)
สีตกติดผ้าขาว (ระดับ)
 - ACETATE
 - COTTON
 - NYLON
 - POLYSTER
 - ACRYLIC
 - WOOL
สภาวะด่าง สีมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม (ระดับ)
สีตกติดผ้าขาว (ระดับ)
 - ACETATE
 - COTTON
 - NYLON
 - POLYSTER
 - ACRYLIC
 - WOOL

4

4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

4-5

3-4
3-4
3-4
4
4
4

4-5

3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
4

รายการทดสอบ R0137-1/56 R0138-1/56
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หมายเหตุ	 หมายเลข R0137-1/56 แทน เส้นใยไผ่
 หมายเลข R0138-1/56 แทน เส้นใยฝ้าย
 ระดับ 5 หมายถึง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี
 ระดับ 4 หมายถึง สีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
 ระดับ 3 หมายถึง สีเปลี่ยนแปลงพอสังเกตได้
 ระดับ 2 หมายถึง สีเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก
 ระดับ 1 หมายถึง สีเปลี่ยนแปลงมาก

 3.	สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีครามธรรมชาติเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  จากการศกึษาการวจิยัปฏบิตักิารเปรยีบเทียบความคงทนของกระบวนการฟอกยอ้มเส้นใยไผ่และ
ฝ้ายด้วยสีครามธรรมชาติเชิงสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน จากผลการทดสอบทางเคมีของเส้นใยไผ่
และฝ้ายที่ผ่านการฟอกย้อมด้วยสีครามธรรมชาติ คุณสมบัติในการป้องกันรังสี UV รักษาผิว และป้องกัน
ยุงของผ้าย้อมคราม และคุณสมบัติของเส้นใยไผ่และฝ้ายพบว่า เส้นใยทั้ง 2 ชนิดที่ผ่านกระบวนการฟอก
ย้อมด้วยสีครามธรรมชาติเหมาะที่จะนำามาทอเป็นผืนผ้าเพื่อแปรรูปเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ด้วยการนำาเอา
เสน้ใยทัง้ 2 ชนดิ ทีผ่า่นกระบวนการฟอกยอ้มดว้ยสคีรามธรรมชาตมิาทอเปน็ผนืผา้ โดยการใชเ้สน้ใยไผเ่ปน็
เส้นพุ่งและเส้นยืน การใช้เส้นใยไผ่เป็นเส้นพุ่งและเส้นใยฝ้ายเป็นเส้นยืน และการใช้เส้นใยฝ้ายเป็นเส้นพุ่ง
และเส้นยืน ทำาให้ได้ผืนผ้าที่มีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านกายภาพ คือ ความอ่อนนุ่มขึ้นกว่าเดิม 
และดา้นสขุภาพ ครัง้นีจ้งึไดน้ำาผนืผา้ทีไ่ดไ้ปผลติและสร้างต้นแบบผลติภณัฑ์ผ้ายอ้มครามเพ่ือสร้างเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ ได้แก่ ผ้าคลุมไหล่ เสื้อผ้า ปลอกหมอน และผ้าห่ม (รูปที่ 7)
 

 รูปท่ี	7 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากเส้นใยไผ่และฝ้ายย้อมสีครามธรรมชาติ ก) ผ้าคลุมไหล่จากเส้นใยไผ่ 100 
% ผลิตจากเส้นใยไผ่ท่ีพุ่งด้วยเส้นใยไผ่ผ่านการฟอกย้อมด้วยสีครามธรรมชาติ ข) เส้ือผ้าฝ้าย 100 % จากเส้นใย
ฝ้ายย้อมสีครามธรรมชาติ ค) ผ้าคลุมไหล่จากเส้นใยไผ่ผสมฝ้ายอัตราส่วน 50 : 50 ง) ปลอกหมอนผ้าใยไผ่ 100% 
จ) ผ้าคลุมไหล่จากสำาหรับผู้ชายจากเส้นใยไผ่ผสมฝ้ายอัตราส่วน 50 : 50 และ ฉ) ผ้าห่มใยไผ่ 100 %
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สรุปและอภิปรายผล
 บ้านโพนแพง หมู่ที่ 10 ตำาบลดินจี่ อำาเภอ
คำาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหมู่บ้านที่มีกลุ่มผู้ย้อม
ครามที่ยังคงรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านไว้
จนถึงปัจจุบัน โดยกระบวนการย้อมครามมีการทำา
สืบทอดกันในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ซิสิกกา วรรณจันทร์ และอัจฉรี จันทมูล (2553 :
32) ที่วิจัยเกี่ยวกับการย้อมเส้นใยไผ่ด้วยสีคราม
ธรรมชาติ ที่บ้านคำาบง ตำาบลคำาบง อำาเภอห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า การย้อมเส้นใยด้วยสีคราม
ธรรมชาติ จะสืบทอดให้แก่คนในครอบครัวเท่านั้น
 วิธีการย้อมครามของชุมชนกลุ่มผู้ย้อม
ครามบ้านโพนแพง เริ่มต้นด้วยการทำาเนื้อคราม
ก่อน แล้วจึงก่อหม้อคราม โดยใส่ส่วนผสมลงไปใน
หมอ้คราม เช่น เนือ้คราม นำา้ฝน นำา้ขา้ว และนำา้ดา่ง 
ผสมเข้าด้วยกัน ต่อจากนั้นก็ทำาการโจกครามทุกวัน
เช้า-เยน็ จนกวา่นำา้ครามจะมสีเีหลอืง หรอืสเีขยีวหวั
เป็ด แล้วจึงนำาเส้นใยหรือผ้าท่ีผ่านกระบวนการฆ่า
ด้ายมาย้อมได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา 
เตียวไพรัช และ อนันต์เสวก เหว่ซึ่งเจริญ (2550 : 
5-6) ที่ทำาการศึกษาการย้อมเส้นใยสาด้วยครามซึ่ง
ต้องคำานึงถึง เวลา อุณหภูมิ และภาวะความเป็นก
รด-ด่าง ของนำ้าครามก่อนทำาการย้อม ส่วนการฆ่า
ด้ายน้ันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สีครามธรรมชาติซึม
เข้าเส้นใยได้สมำ่าเสมอ และทำาให้เส้นใยไม่พันกัน 
เป็นการใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านมาใช้ใน
การแกป้ญัหาทีเ่กดิจากกระบวนการฟอกยอ้มเสน้ใย
ไผ่ด้วยสีครามธรรมชาติ เมื่อผู้วิจัยนำาเอาเส้นใยไผ่
และฝ้ายที่ผ่านการฟอกย้อมด้วยสีครามธรรมชาติ 
ไปทดสอบทางเคมีเปรียบเทียบความคงทนของสี
ของเส้นใยไผ่และฝ้าย ที่ศูนย์ทดสอบสิ่งทอ สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม 

กรุงเทพฯ ผลการทดสอบพบว่า เส้นใยทั้ง 2 ชนิด 
ผ่านมาตรฐานการทดสอบ (ISO 105) อีกทั้ง
คุณสมบัติของเส้นใยไผ่และฝ้าย ท่ีย้อมด้วยสีคราม
ธรรมชาติ เหมาะที่จะนำามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
ของชุมชนได้หลากหลาย และมีคุณสมบัติที่เป็นที่
ตอ้งการของทอ้งตลาด เกดิเปน็ต้นแบบผลติภณัฑผ์า้
ยอ้มครามเพือ่เศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องชมุชน ไดแ้ก ่
ผ้าคลุมไหล่ เสื้อผ้า ปลอกหมอน และผ้าห่ม

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
ชาวบ้านในการผลิตผ้าย้อมสีครามธรรมชาติไว้ เพื่อ
ใหอ้งคค์วามรูใ้นดา้นนีไ้มส่ญูหายไปจากชมุชน โดยมี
การอบรมให้ความรู้แก่ชาวบา้น และมกีารเรียนการ
สอนในโรงเรียน
 2. ควรมกีารพฒันากระบวนการผลติใหไ้ด้
มาตรฐานอยู่เสมอ
 3. ภาครฐับาล ควรจดัหนว่ยงานสนบัสนนุ
และพัฒนาตลาดของชุมชน

กิตติกรรมประกาศ
  งานวิจัยในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์
ด้านเส้นใยไผ่ ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ซิสิกกา วรรณจันทร์ ข้อมูลจาก 
แมก่า้น ไชยผา นางทอม ไชยผา กลุม่ยอ้มครามบา้น
โพนแพง และชาวบ้านโพนแพง และข้อเสนอแนะ
จากผู้เชีย่วชาญด้านต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจัิยใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
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บทคัดย่อ
 การวจิยัเรือ่งเรือ่งสมรรถนะของผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลในจงัหวัด
บุรีรมัย ์โดยการใชเ้กณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั มวีตัถปุระสงค์ในการศกึษา
ดงันี ้1) เพือ่ศกึษาสมรรถนะของผูบ้รหิาร ประกอบด้วย การบรหิารคน นวัตกรรมการ
ปฏิรปูระบบการจดัการ การบรหิารงานมุง่ผลสัมฤทธิ ์2) เพือ่ศกึษาเกณฑค์ณุภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย การนำาองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การ
ให้ความสำาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์ และการ
จดัการความรู ้การมุง่เนน้ทรพัยากรบคุคล การจัดการกระบวนการ 3) เพ่ือศกึษาความ
สัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
4) เพื่อแสวงหาแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ บรรลุผลด้าน
สมรรถนะของผู้บริหารด้วยการใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบผสม (Mixed Methods Research) 
ประกอบด้วย การใช้ระเบียบวิธีวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ได้กำาหนดไว้สำาหรับการ
วิจัยในเชิงปริมาณ คือ ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ประกอบด้วย ประธานสภา อบต. รอง
ประธานสภา อบต. นายก อบต. รองนายก อบต. และผู้บริหารฝ่ายข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย ปลัด อบต. และรองปลัด อบต. หัวหน้าหน่วยงานในระดับ
กลาง และหัวหน้าหน่วยงานในระดับปฏิบัติการ จำานวน 321 คน และกลุ่มตัวอย่างผู้
ให้ข้อมูลสำาคัญสำาหรับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ประธานสภา อบต. นายก อบต. 
และผู้บริหารฝ่ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำาบล จำานวน 15 คน

สมรรถนะของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์	
โดยการใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

Competency of administrators in sub-district administrative
organizations in Buriram province according to Criteria

of Public Sector Management Quality Award

สถาพร	วิชัยรัมย์	1/	ไชยา	ยิ้มวิไล	2

Sathaporn Wichairam / Chaiya Yimwilai

1 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
 ด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2 รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหาร
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลในจงัหวดับรีุรมัย ์โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นไดแ้ก่ 
การบริหารคน นวัตกรรมการปฏิรูปการจัดการ 
และการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาค
รัฐ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านได้แก่ การนำาองค์กร การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ การให้ความสำาคัญกับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การ
จัดการกระบวนการ อยู่ในระดับมากทุกด้าน การ
วเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจดัการภาครฐักบัสมรรถนะของผูบ้รหิาร
องค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 
ปัจจัยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท้ัง 
6 ด้าน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ในเชิง
บวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือการนำาผล
การวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ 1) ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ควรมีการปรับ
ตัวหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานให้เข้า
กับเหตุการณ์ บุคคล หรือกลุ่มบุคคล 2) ผู้บริหาร
ต้องมีการกำาหนด นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงจากการยกฐานะจากองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล (อบต.) เป็นเทศบาลในอนาคตอย่างเป็น
รูปธรรม 3) ผู้บริหารควรเพิ่มบทบาทในด้านการส่ง
เสริมการเรียนรู้ภายในองค์กรเพื่อพัฒนาให้องค์กร
ได้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อการทำางานและลดความขัดแย้งภายในองค์กร 
อันจะเป็นแนวทางการบริหารงานเพื่อสร้างความ

เป็นเลิศ
  ข้อเสนอแนะผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง 
1) รฐับาลควรเพิม่งบประมาณการสนบัสนนุองคก์าร
บริหารส่วนตำาบลให้มีความเหมาะสมในการดำาเนิน
งานทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและงานด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 2) ผู้บริหารควร
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารทั้งในด้านการ
บริหารเงิน การบริหารงานบุคคล เพื่อสร้างความ
ไว้วางใจในการบริหารงานระหว่างผู้บริหาร อบต. 
และประชาชน และควรเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วม
ของประประชนในทุกมิติ
 
คำาสำาคัญ : สมรรถนะ, ผู้บริหารองค์การบริหาร
   ส่วนตำาบล, เกณฑ์คุณภาพการบริหาร 
   จัดการภาครัฐ.

Abstract
  The purposes of this research were 
1) to study the administrators’ competency 
consisting of people administration, innovation
of management reform and results based 
management, 2) to study the criteria of public
sector management quality consisting of 
organization leading, strategic planning,
placing importance on customer and
stakeholder, measure, analysis, knowledge 
management, focusing on human resources, 
and process management, 3) to study the 
relationship between the administrators’ 
competency and the criteria of public sector
management quality, and 4) to find out 
the guidelines for sub-district administrative 
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organization in Buriram province to achieve 
the administrators’ competency using the 
criteria of public sector management quality. 
  This research was mixed methods 
research which comprised the quantitative 
research and qualitative research. The samples
used in the quantitative research were 
321 political administrators of sub-district 
administrative organization consisting of 
council presidents, council vice-presidents, 
chairmen and vice-chairmen, and local 
servant administrators consisting of chief 
administrator, deputy chief administrator, 
subdivision chief and section chief, and the 
samples used in the qualitative research 

were 15 people who gave important
information consisting of council presidents, 
chairmen and local servant administrators 
of sub-district administrative organization.
  The results were shown that the 
administrators’ competency of sub-district
administrative organization in Buriram
province were at ‘high’ level as a whole. 
Considering individually, personnel
administration, innovation of management 
reform and results based management were 
at ‘high’ level. Considering individually,
organization leading, strategic planning, 
placing importance on customer and
stakeholder, measure, analysis, knowledge 
management, focusing on human resources,
and process management were all at ‘high’ 

level. The analysis of the relationship be-
tween the criteria factor of public sector 
management quality and the administrators’ 
competency indicated that the six criteria 
factors of public sector management quality 
were positively related to the administrators’
competency at statistical significance of 0.01. 
  The policy suggestions or applying 
of sub-district administration organization in 
Buriram province should adapt or change 
the work practices to suit the situations,
a person or person group, 2) the administrators
had to determine the policy, vision, mission,

strategy, and performing plan to how
carrying capacity to change from sub-district
administration organization to the sub-
district municipality in the future substantially,
and 3) the administrators should play a role in
promoting the learning within the organizations
to develop as learning organizations to
create good attitude in working and to
reduce conflict in organization which are the 
guidelines on an excellent administration. 
  The suggestions of this research 
from the samples were 1) the government 
should add the appropriate budget for
supporting sub-district administrative
organization both in the basic structure and 
the people’s life quality development, and
2) the administrators should use the principles
of  good governance  for  financial  and 
personnel administrations to keep the 
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reliability between the administrator of 
sub-district administrative organizations 
and people, and should encourage public 
participation in all dimensions.

Key word : Administrators’ competency, 
sub-district administrative organization, 
 Public Management quality Criteria.

บทนำา
  การบริหารจัดการภาครัฐมีความสำาคัญ
และเปน็มาตรการสำาคญัของการบรหิารราชการและ
การปฏิรูปราชการของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ 
ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย รวมทั้งประเทศไทยใน
ขณะนี้ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระแสความคิด
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซ่ึงเป็นความ
ต้องการของประชาชนและความพยายามของ
ผู้บริหารประเทศที่ปรับพลิกฟื้นบทบาทของรัฐ
และการบริหารงานและการบริการของรัฐให้ตอบ
สนองเท่าทันกับความต้องการของภาคเอกชนและ
ประชาชนในยุคโลกาภิวัตน์ แนวคิดการบริหาร
งานภาครัฐแนวใหม่เริ่มก่อตัวและได้รับความสนใจ
มากขึ้นเป็นลำาดับในฐานะเป็นเครื่องมือและกลไก
ของความคิดและการปฏิบัติในการปฏิรูประบบ
รัฐ (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2553 หน้า 4) โดยสาระสำาคญัของการบรหิารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่นั้น ได้แก่ภาครัฐหรือส่วนราชการ
ต้องลดบทบาทการแทรกแซงและจำากัดขนาดของ
รัฐและระบบราชการลง โดยอาศัยกลไกตลาดเข้า
มาทำาหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ มีการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ มีการแปรสภาพหน่วยราชการ

ใหเ้ปน็องค์กรอสิระรปูแบบใหม ่มกีารนำาเอาแนวคดิ 
วิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์มา
ประยุกต์ใช้ รวมท้ังมุ่งเสริมสร้างการเข้ามามีส่วน
ร่วมของประชาชน ประชาสังคมเข้ามามีบทบาทใน
การจดัการตนเอง เปน็ตน้ (จมุพล หนิมพานชิ, 2550 
หน้า 421)
 องค์การบริหารส่วนตำาบล เป็นองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำา
หน้าที่ใช้อำานาจรัฐ ซึ่งให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยตรง ตามหลักการกระจายอำานาจ (Decen-
tralization) ในระบอบประชาธิปไตย ทั้งอำานาจ
การเมืองและการบรหิารทีก่ระจายจากราชการส่วน
กลางให้ท้องถิ่นสามารถกำาหนดนโยบาย แผนงาน 
โครงการท่ีตรงกับความต้องการของชุมชน และนำา
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ความสำาคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะมีความแตก
ต่างจากองค์กรส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค โดยมีลักษณะสำาคัญ เช่น มีอำานาจหน้าที่ที่
หลากหลาย (Multi-function agency) ผูบ้รหิารมา
จากการเลอืกต้ังของประชาชน (Local election) มี
ความเปน็อสิระในอำานาจการบริหารจดัการ (Local 
autonomy) มีอำานาจในการจัดเก็บรายได้ (Local 
Income) นอกเหนือจากเงินอุดหนุนของส่วนกลาง
 ในอดีตที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่ได้มีบทบาทในการจัดการสาธารณะที่
ชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับ วุฒิสาร ตันไชย (2552) 
ที่ได้อธิบายว่า การบริการสาธารณะที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักเป็น
งานแมบ่า้นหรือเปน็หนว่ยงานรองในการจัดบริการ
สาธารณะ เช่น งานรักษาความสะอาด งานขุดลอก
คูคลอง และงานอนุญาตเล็ก ๆ น้อย ๆ ส่วนการ
บริการสาธารณะท่ีสำาคัญ ๆ เป็นความรับผิดชอบ
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ของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
รัฐวิสาหกิจ หากแต่วันนี้ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไป 
เจตนารมณ์ทางกฎหมายมีความชัดเจนว่า ต้องการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทใน
การจัดบริการสาธารณะมากข้ึน ดังเห็นได้จากพระ
ราชบญัญตักิำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำา
นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ที่กำาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอำานาจ
หนา้ทีก่วา้งขึน้ รวมทัง้มแีผนการการถา่ยโอนภารกิจ 
การถา่ยโอนงบประมาณ และการแกไ้ขกฎหมายและ
ระเบยีบทีเ่ก่ียวขอ้ง เพือ่ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิ่นจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
และจากการท่ีประเทศไทย จะก้าวสู่เวทีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งภาครัฐและเอกชนต้องปรับ
บทบาทในการบริหารงาน เพื่อให้สามารถปรับตัว
เข้ากับความเปลี่ยนแปลง โดยหน้าที่ภาคราชการ
ไทยต้องกำาหนดเป้าหมายทิศทางยุทธศาสตร์ของ
ประเทศและหน่วยงาน ต้องจัดระบบบริการใหม่
ให้สอดคล้องกับหน้าที่ อันได้แก่ ปรับหรือแก้ไข 
หรือสร้างระบบการทำางานใหม่ ปรับปรุงหรือสร้าง
บุคลากรใหม่ให้สอดคล้องกับหน้าที่ ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานในประเทศกับต่างประเทศ ภาค
ราชการโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน รวมท้ัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าท่ีในการ
อำานวยความสะดวก การบริการสาธารณะเชิงบูรณ
าการในพื้นที่ โดยต้องคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ 
 ดงันัน้ ผูบ้รหิารท้องถ่ินต้องมคีวามสามารถ
ในแก้ไขปัญหาองค์กร ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ต้องมีความสามารถในการเป็น
ผู้นำา พัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยทั้งต้องบูรณา
การผสานความแตกตา่ง การสือ่สาร การสรา้งความ

เข้าใจที่ชัดเจนในเป้าหมายขององค์กร การพัฒนา
นวัตกรรมการบริหาร การเสริมสร้างเทคนิคการ
พัฒนางาน และการเป็นผู้มีความสามารถในการ
พัฒนาทั้งคนและงาน ไปสู่ผลสำาเร็จหรือผลลัพธ์
ที่องค์กรต้องการ ส่ิงเหล่านี้ผู้บริหารจึงเป็นบุคคล
สำาคัญที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยต้องมีสมรรถนะทางการบริหารให้
สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 การวิจัยสมรรถนะของผู้บริหารองค์การ
บรหิารสว่นตำาบลในจงัหวดับรุรีมัย ์โดยการใชเ้กณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
กำาหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้
  1. เพือ่ศึกษาระดบัสมรรถนะของผูบ้รหิาร 
ประกอบด้วย การบริหารคน นวัตกรรมการปฏิรูป
ระบบการจัดการ การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
  2. เพื่อศึกษาระดับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย การนำาองค์กร 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การให้ความสำาคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด 
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ
  3. เพื่ อศึ กษาความ สัมพันธ์ ระหว่ า ง
สมรรถนะของผู้บริหารกับเกณฑ์คณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
  4. เพือ่แสวงหาแนวทางให้องคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลในจงัหวดับรุรีมัย ์บรรลผุลดา้นสมรรถนะ
ของผู้บริหารด้วยการใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
   การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ เป็นแบบผสม 
(Mixed Methods Research) ประกอบด้วย 
การใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) กลุ่มตัวอย่างที่ได้กำาหนดไว้สำาหรับการ
วิจัยในเชิงปริมาณ คือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำาบลในจงัหวดับรุรีมัย ์ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารฝา่ยการเมอืง 
ประกอบด้วย ประธานสภา อบต. รองประธานสภา 
อบต. นายก อบต. รองนายก อบต. และผู้บริหาร
ฝ่ายข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย ปลัด 
อบต. และรองปลัด อบต. และหัวหน้าหน่วยงานใน
ระดับปฏิบัติการ จำานวน 321 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และ
กลุม่ตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มลูสำาคญัสำาหรับวธิกีารวจิยัเชงิ
คุณภาพ ได้แก่ ประธานสภา อบต. รองประธานฯ 
นายก อบต. รองนายกฯ และผู้บริหารฝ่ายพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำาบล จำานวน 15 คน โดยใช้วิธี
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

 2.	เครื่องมือในการวิจัย
 ผู้วิจัยได้กำาหนดเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้
 2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้
แบบสอบถามเพื่อสอบถามระดับการปฏิบัติใน
ด้านกายภาพในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ และเก็บรวบรวมมาดำาเนิน
การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณปกติ (Enter Multiple 

Regression Analysis) เพื่อดูความสัมพันธ์ในภาพ
รวม และใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้
ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
เพือ่คดัเลอืกเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั
ที่ส่งผลต่อสมรรถนะผู้บริหาร
  2.2 การวิจัย เชิ งคุณภาพผู้ วิ จัยได้
วเิคราะหเ์อกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
และไดน้ำามาเปน็กรอบในการสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร ซึง่
ผู้วิจัยได้กำาหนดผู้ให้ข้อมูลเพ่ือการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) โดยใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำานวน 15 คน และใช้
การวิเคราะห์เนื้อหาจากการถอดไฟล์บันทึกเสียง
และขัดเกลาภาษา จำาแนกเนือ้หาตามประเด็นท่ีเกบ็
ขอ้มลูมา แลว้ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูล สรปุ
และการตีความ นำาเสนอในรูปแบบบรรยาย

สรุปผลการวิจัย
  1. ระดับสมรรถนะของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบ
ว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.88 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการบริหารคน พบ
ว่า อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 มี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 ด้านนวัตกรรม
การปฏิรูประบบการจัดการ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
มคีะแนนเฉล่ียเทา่กบั 3.86 มคีา่เบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.72 ด้านการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ พบ
ว่า อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 มี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 
 2. ระดับเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.83 มีค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ดา้นการนำาองค์กร พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก มคีะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.88 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.72 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 มีค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.69 ด้านการให้ความสำาคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า อยู่ใน
ระดบัมาก มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.84 มคีา่เบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.72 ด้านการวัด การวิเคราะห์ 
การจัดการความรู้ พบว่า อยู่ในระดับมาก มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.81 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.71 ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล พบว่า อยู่ใน
ระดบัมาก มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.78 มคีา่เบีย่งเบน
มาตรฐานเทา่กับ 0.72 ดา้นการจดักระบวนการ พบ
ว่า อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 มี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกับ
สมรรถนะของผู้บรหิารองค์การบรหิารสว่นตำาบลใน
จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ขั้นที่	 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐกับสมรรถนะของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐทั้ง 6 ด้าน มีความสัมพันธ์
กบัสมรรถนะของผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
ในจังหวัดบุรีรัมย์ ในเชิงบวกอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยที่ปัจจัยด้านการนำาองค์กร 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสมรรถนะของผู้บริหาร
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลในจงัหวัดบรุรีมัยม์ากทีส่ดุ 
โดยมีปจัจัยดา้นการมุง่เนน้ทรพัยากรบุคคล มคีวาม

สัมพันธ์เชิงบวกกับสมรรถนะของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์น้อยที่สุด ซึ่ง
หมายความว่าเมื่อปัจจัยเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐท้ัง 6 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเพิ่มมากข้ึนจะ
ทำาใหค้า่เฉล่ียสมรรถนะของผู้บริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มมากขึ้นด้วย
 	 ขั้นที่	 2	 การวิเคราะห์แบบถดถอย
พหุคูณระหว่างปัจจัยเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐกับสมรรถนะของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิค 
Enter เข้ามาใช้ในการคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่สม
การ เพื่อดูความสัมพันธ์ในภาพรวมพบว่าปัจจัยที่
มีเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีอิทธิพล
ต่อสมรรถนะของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสามารถอธิบายความ
แปรปรวนที่เกิดขึ้นในตัวแปรตามได้สูงถึงร้อยละ 
71.8 และทำานายได้ว่ามีปัจจัยเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐอย่างน้อย 1 ตัว มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะของผู้บรหิารองค์การบรหิารสว่นตำาบลใน
จังหวัดบุรีรัมย์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ซ่ึงผลจาก
การทดสอบสมัประสทิธิถ์ดถอยดว้ย T-test พบวา่ มี
ปจัจยัเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครฐั 4 ตัว 
(ปัจจัยด้านการนำาองค์กร, ปัจจัยด้านการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์, ปัจจัยด้านการให้ความสำาคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ปัจจัยด้านการ
วดั-วเิคราะห-์การจดัการความรู)้ ทีพ่บวา่มนียัสำาคญั
ทางสถิติ (สามารถทำานายได้)
  ขั้นที่	 3	 การวิเคราะห์แบบถดถอย
พหุคูณระหว่างปัจจัยเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐกับสมรรถนะของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิค 
Stepwise เข้ามาใช้ในการคัดเลือกปัจจัยเกณฑ์
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คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่สมการ
ทีละ 1 ตัวแปร และมีการทบทวนตัวแปรนั้น เพื่อ
คัดเลือกตัวแปรสำาหรับสร้างสมการทำานาย ผลการ
วิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า มีการนำาตัวแปร (1) ปัจจัย
ด้านการนำาองค์กร (2) ปัจจัยด้านการวางแผนเชิง
ยทุธศาสตร ์(3) ปจัจยัดา้นการจดั-การวเิคราะห-์การ
จัดการความรู้ (4) ปัจจัยด้านการให้ความสำาคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (5) ปัจจัย
ด้านการจัดการกระบวนการ เข้าสู่สมการเพราะมี
ความสมัพนัธกั์บสมรรถนะของผูบ้รหิารขององคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลในจงัหวดับรุรีมัยอ์ยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติ ส่วนตัวแปรท่ีเหลือถูกตัดออกจากสมการ
เพราะไมมี่ความสมัพนัธ์ในระดบัมนียัสำาคัญทางสถิต ิ
ดังนั้น สมการถดถอยที่เหมาะสมคือ สมรรถนะของ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัด
บรุรีมัย ์= 0.679 + 0.327 (ปัจจยัด้านการนำาองคก์ร) 
+ 0.175 (ปัจจัยด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) + 
0.156 (ปจัจัยดา้นการจดั-การวเิคราะห-์การจดัการ
ความรู้) + 0.095 (ปัจจัยด้านการให้ความสำาคัญกับ
ผูร้บับริการและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี) + 0.077 (ปจัจยั
ด้านการจัดการกระบวนการ)

การอภิปรายผล
 การวิจัยเร่ืองเรื่องสมรรถนะของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์โดยการ
ใช้เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ผูว้จิยัได้
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
 1. ระดับสมรรถนะของผู้บริหารทั้งใน
เชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ สามารถพบข้อมูล
ท่ียืนยันไปในทิศทางเดียวกันว่า สมรรถนะของผู้
บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าการ

จะเป็นผู้บริหารนั้นต้องมีระยะเวลาในการบ่มเพาะ
ความรู้ ความสามารถ ทักษะประสบการณ ์ในหนา้ท่ี
การงานมาในระดบัหนึง่ เมือ่มบีทบาทในงานบรหิาร
จงึตอ้งปฏบิตัหินา้ทีท่ีร่บัผดิชอบให้ดทีีส่ดุ อนัจะเปน็
เครื่องกำาหนดวัดสมรรถนะของผู้บริหาร สอดคล้อง
กับ Dales and Hes (1995) ที่กล่าวถึงสมรรถนะไว้
วา่ เปน็การคน้หาสิง่ทีป่ฏบิตั ิงานทีเ่ป็นเลศิหรอืการ
ปฏบิตังิานทีเ่หนือกวา่ และยงัหมายถงึความสามารถ 
(Ability) ในการทำากจิกรรมตา่ง ๆ  ในสายอาชพี เพือ่
ให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจาก
ผลการวิจัยสมรรถนะของผู้บริหารองค์การบริหาร
สว่นตำาบลในจงัหวดับรีุรมัย์นัน้ ผูว้จัิยได้อภปิรายผล
การวิจัยตามลักษณะตัวแปรย่อยแต่ละด้านดังนี้
   1.1 ด้านการบริหารคน ผลการศึกษา
พบว่า สมรรถนะด้านการบริหารคน อยู่ในระดับ
มาก เพราะผู้บริหารท่ีมีบทบาทรับผิดชอบหน้าท่ี
ต่าง ๆ ในองค์การ ย่อมต้องทำางานเกี่ยวกับคนเป็น
ส่วนใหญ่ ดังที่ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548) และ 
Spencer, L.M. and Spencer, S.M. (1993) ได้
เสนอวา่ สมรรถนะของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ  ต้อง
เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง การบริหารความยืดหยุ่น
ต่อการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในด้านการผลัก
ดัน หรือยกระดับการเปล่ียนแปลงสู่การปฏิบัติ ผู้
บริหารต้องมีบทบาทในการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
   1.2 ด้านนวตักรรมการปฏริปูระบบการ
จัดการ ผลการศกึษาพบวา่ สมรรถนะด้านนวตักรรม
การปฏิรูประบบการจัดการ อยู่ในระดับมาก เพราะ
การบริหารงานยุคใหม่ที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพ 
และประสทิธภิาพในการบรหิารนัน้ ผูบ้รหิารองคก์ร
ต้องพัฒนาและสนับสนุนทรัพยากรด้านนวัตกรรม
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ในองค์กร โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำาบล 
ซ่ึงเก่ียวข้องกับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
อย่างใกล้ชิด ซ่ึงจากความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
ทำาให้ต้องกำาหนดแนวทางการบริหารยุคใหม่เพื่อ
ความเป็นเลิศ ดังที่ จิระประภา อัครบวร และ
กัลยาณี คูณมี (2547) และ Schroeder (2003) 
ซึ่งนำาเสนอผลการศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกัน
คือ องค์กรที่มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ ต้องเน้น
การสร้างนวัตกรรมการบริหาร ตั้งแต่การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องมีความเหมาะสมระหว่าง
บุคคลและองค์กร และการกำาหนดนโยบาย แผน
กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับแนวคิดการบริหารงานเพ่ือ
ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 
  1.3 ด้านการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะด้านด้านการบริหาร
งานมุ่งผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับมาก เพราะกระบวน
ทศัน์และวธีิการบรหิารงานภาครฐัยคุใหม ่ไดมุ้ง่เนน้
ถึงวัตถุประสงค์หรือผลสัมฤทธิ์ของการดำาเนินงาน 
ทั้งในแง่ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
และความคุ้มค่าของเงิน (Value of Money) 
สอดคล้องกับ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2539) และ
ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2549) ที่เสนอว่า การบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เป็นหลักการประเมินผลงานโดยอาศัย
ตัวบ่งชี้เป็นตัวสะท้อนให้ออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
โดยตอ้งมีการการวางแผน การกำาหนดวตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย และกลยทุธก์ารดำาเนินงานแบบมสีว่นรว่ม 
โดยแตล่ะองคก์รนัน้ตอ้งกำาหนดความสำาเรจ็ของงาน
ให้ชัดเจน
 2. ผลการวิจัยการใช้เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของผู้บริหารองค์การบริหาร
สว่นตำาบลในจงัหวดับุรรีมัย ์ท้ังในเชิงปรมิาณและใน

เชิงคุณภาพ สามารถพบข้อมูลที่ยืนยันไปในทิศทาง
เดียวกันว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะ
องค์การบริหารส่วนตำาบลเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด มี
ระดับความสามารถในการบริหารจัดการท่ีก่อให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจภาครัฐภายใต้งบประมาณการดำาเนิน
งานทีม่ขีอ้จำากดั โดยประชาชนผูรั้บบรกิารไดร้บัการ
อำานวยความสะดวกสบาย ลดขัน้ตอนการปฏิบตังิาน
จนสามารถทำาให้ประชาชนเกดิความพึงพอใจ หนว่ย
งานมีการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อ
เนือ่งซึง่เปน็เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั
แนวใหม ่ซ่ึงจากผลการวจิยัการใชเ้กณฑค์ณุภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของผู้บริหารองค์การบริหาร
สว่นตำาบลในจงัหวดับรุรัีมย ์ผูว้จิยัไดอ้ภปิรายผลการ
วิจัยตามลักษณะตัวแปรแต่ละตัวดังนี้
   2.1 การนำาองคก์าร ผลการศกึษาพบวา่ 
การใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้าน
การนำาองค์การ อยู่ในระดับมาก เพราะองค์การจะ
ประสบความสำาเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการร่วมมือ
กันทำางานเป็นทีมอย่างเต็มกำาลังความสามารถของ
พนักงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหาร
ที่มีภาวะผู้นำามักจะมีความเกี่ยวข้องกับการชักจูง
และสร้างอิทธิพลต่อความรู้สึกและความต้องการ
ในการทำางานของพนกังานเพือ่เปา้หมายท่ีวางไว ้ซ่ึง
สอดคล้องกับเกณฑ์ MBNQA (Malcom Baldrige 
National Quality Award, 2009) ที่ได้กำาหนดวิธี
การดำาเนินงานของผู้นำาระดับสูงขององค์การใช้ใน
การกำาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ การสื่อสาร 
และผลการดำาเนนิการขององคก์าร รวมถงึการกำากบั
ดแูลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ซึง่ในปจัจบุนัวสิยั
ทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้มุ่งเน้นการ
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บริการที่ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
  2.2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ผล
การศึกษาพบว่า การใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ อยู่
ในระดับมาก เพราะการจัดทำายุทธศาสตร์หรือแผน
กลยทุธ์ขององคก์รนั้น เปน็การกำาหนดแนวทางการ
ดำาเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามพันธกิจ 
(Mission) ขององค์กร สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะ
ผู้ที่ได้ประโยชน์จากองค์กร (Stakeholders) และ
ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุน
การทำางานรว่มกนัระหวา่งผูบ้รหิาร บุคลากรภายใน
องค์การ และประชาชนในพื้นที่ อันจะทำาให้ทุก
คนทำางานโดยมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เกรียงไกร วิริยสถิตย์กุล (2549) 
พรรณพร สนิสวัสดิ ์(2551) และ Labroukos et al. 
(1995) ท่ีพบวา่ การวางแผนยทุธศาสตรจ์ะเกีย่วขอ้ง
กับบทบาทของคณะกรรมการองค์การ กลุ่มงาน
นโยบาย และมิติด้านของการกระจายอำานาจและ
การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
  2.3 การให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผลการศึกษาพบว่า การใช้เกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐด้านการให้ความสำาคัญ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ในระดับมาก เพราะการ
ดำาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำาบลย่อมส่ง
ผลกระทบต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทัง้ทางบวกและทางลบ ทัง้ทางตรงและทางออ้มจาก
การดำาเนนิงานขององคก์ร ผูบ้รหิารจำาเปน็ตอ้งสรา้ง
ระดบัความสมัพนัธท่ี์ดกัีบผู้รบับรกิารและผู้มสีว่นได้
ส่วนเสียซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารและองค์กรสามารถ
รับรู้ปัญหาของประชาชนผู้รับบริการ และช่วย

พัฒนาระบบ ขั้นตอนการจัดทำาข้อมูลการทำางาน
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้อง
กับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ที่ได้
กำาหนดแนวปฏบิตัริาชการมุง่ใหเ้กดิประโยชนสุ์ขแก่
ประชาชน โดยยดึหลักประชาชนเปน็ศนูยก์ลาง การ
ดำาเนนิงานของหนว่ยงานจึงมุง่หมายใหเ้กดิความพึง
พอใจแก่ประชาชน
  2.4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการ
ความรู้ ผลการศึกษาพบว่า การใช้เกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐด้านการวัด การวิเคราะห์ 
การจัดการความรู้ อยู่ในระดับมาก เพราะองค์กร
ที่มีการบริหารท่ีเป็นเลิศจะต้องมีระบบการวัด
และประเมินผลการดำาเนินการขององค์การ เพื่อ
ใช้ติดตามผลการดำาเนินงานตามเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร และผลักดันให้เกิดการ
ปรับปรุงพัฒนาองคก์ร อกีทัง้องค์กรต้องสร้างความ
พร้อมในการใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ โดยต้อง
ออกแบบระบบข้อมูลและสารสนเทศให้ตรงกับ
ความตอ้งการใช ้และทำาใหข้อ้มลูสารสนเทศมคีวาม
ถูกต้องแม่นยำา เชื่อถือได้ ทันเวลา สามารถนำาไปใช้
งานได้ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
รวมถงึการจดัการความรูซ่ึ้งจะกอ่ใหเ้กดิการกำาหนด
นโยบาย กลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงจันทร์ ศรี
ประเสริฐ (2549) ปิยรัตน์ กาญจนะจิตรา (2550) 
และ Adekunle (2003) ที่พบว่า การจัดการความ
รู้ส่งผลให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
และการวัด การวิเคราะห์การจัดการความรู้ที่ดีจะ
ช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการแลก
เปล่ียนเรียนรู้อันเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากขึ้น   



ROMMAYASAN 85ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2558                     Vol. 13 No. 1 (January – April) 2015

  2.5 การมุง่เน้นทรพัยากรบุคคล ผลการ
ศึกษาพบวา่ การใชเ้กณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการ
ภาครัฐด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลอยู่ในระดับ
มาก เพราะบุคคลจัดเป็นทรัพยากรที่สำาคัญที่สุด 
เม่ือทรัพยากรบุคคลมีการได้รับการพัฒนาที่ดีแล้ว 
องค์กรย่อมมีการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลควบคู่กันไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Wan, Kok and Ong (2002) Carlson, Upton 
and Seaman (2006) ท่ีพบวา่ การบรหิารทรัพยากร
มนุษย์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและความ
ผกูพนัในองคก์าร เพราะจะทำาใหบ้คุลากรในองคก์าร
มีขวัญ กำาลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดัง
นั้น ผู้บริหารต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยด้าน
กายภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำางาน รวมถึงการ
จัดการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการด้านอ่ืน ๆ แก่
บุคลากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
   2.6 การจัดการกระบวนการ ผลการ
ศึกษาพบวา่ การใชเ้กณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐัดา้นการจดัการกระบวนการ อยูใ่นระดบัมาก 
เพราะการจัดการกระบวนการเป็นหัวใจสำาคัญที่สุด
ของระบบบริหารคุณภาพ เพราะคุณภาพคือความ
อยู่รอด การมุ่งพัฒนาสู่คุณภาพเท่านั้นจะทำาให้เรา
มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากข้ึน จน
สามารถต่อสู้แข่งขันในระดับสากลได้อย่างแท้จริง 
สอดคล้องกับ สำานักงานคณะกรรมการรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (2553) ท่ีสรุปความหมายของ
การจัดกระบวนการว่าหมายถึง วิธีที่องค์กรใช้เพื่อ
บรรลุความสำาเร็จของงาน โดยเน้นที่ความสำาคัญ 
การปกปอ้ง และการใชป้ระโยชนจ์ากความสามารถ
พิเศษ เพื่อความสำาเร็จและความยั่งยืนขององค์กร 

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่ง
ขอ้เสนอแนะออกเปน็สองส่วน คอื ขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบายหรือการนำาผลการวจัิยไปใช้ประโยชน ์และ
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและแนวทางการทำาวิจัย
ครั้งต่อไป ดังนี้
 1. ข้อเสนอแนะเชงินโยบายหรือการนำาผล
การวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.1 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ควรมีการปรับตัวหรือการ
เปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบัติงานให้เข้ากับเหตุการณ์ 
บุคคล หรือกลุ่มบุคคล
  1.2  ผูบ้รหิารตอ้งมกีารกำาหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงจากการยกฐานะ
จากองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) เป็นเทศบาล
ในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม
  1.3 ผู้บริหารควรเพิ่มบทบาทในด้าน
การส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาให้
องค์กรได้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างทัศนคติที่
ดีต่อการทำางาน และลดความขัดแย้งภายในองค์กร 
อันจะเป็นแนวทางการบริหารงานเพื่อสร้างความ
เป็นเลิศ
  2. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการเพื่อการวิจัย
ครั้งต่อไป
  2.1 ควรมกีารกำาหนดกรอบแนวคดิการ
วิจัยด้านสมรรถนะของผู้บริหารให้กว้างขวาง และ
ครอบคลุมในทุกประเด็น เพราะผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทในการบริหารงาน

ใน อบต. และบทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และงานด้าน
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้บริหาร อบต. ต้องมีการ
พฒันาขดีความสามารถ หรอืสมรรถนะทีห่ลากหลาย
  2.2 ควรมีการวิจัยสมรรถนะผู้บริหาร
โดยแยกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้บริหารฝ่าย
การเมือง (นายก อบต., รองนายก อบต.) กลุ่มสภา 
อบต. และกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดผล
การวิจัยดา้นสมรรถนะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลที่มีความชัดเจน เพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์
ด้านการมีสมรรถนะของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลอย่างรอบด้าน และสามารถนำามาเป็น

แนวทางที่จะส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนาอย่างตรงจุด
เน้นท่ีควรพัฒนา เพราะบริบทของผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ
มีที่มาแตกต่างกัน
  2.3 ควรมีการวิจัยสมรรถนะผู้บริหาร
ท้องถ่ินขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบอ่ืนๆ 
เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็น
ข้อมูลที่นำามาเปรียบเทียบ และสามารถเป็นข้อมูล
เชงิประจกัษ์ให้หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดน้ำาไปกำาหนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาผู้บริหารองค์การปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ใหม้สีมรรถนะทีเ่หมาะสมกบัการปฏบิติั
งานในพื้นที่
  2.4 ควรมีการขยายพื้นที่การวิจัยด้าน
สมรรถนะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลใน
จังหวดัอืน่ ภมูภิาคอ่ืน เพือ่เปน็ข้อมลูยนืยนัแนวทาง
การพัฒนาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลให้มี
มาตรฐานการพัฒนาท่ีสอดคล้องกัน และมีความ
ยืดหยุ่นตามสถานะขององค์การบริหารส่วนตำาบล
แต่ละแห่ง 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาการทำา
บายศรีเชิงพาณิชย์ใน สถานศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ ระยะเวลาในการศึกษาเริ่มตั้งแต่ มิถุนายน 2555 – เมษายน 2557 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำานวน 50 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ นำาเสนอผลการ
วิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า ที่มาของบายศรีที่เป็นลายลักษณ์
อักษรนั้นมาจากศาสนาพราหมณ์ เขมรนั้นมีเพียงแผ่นจารึกเท่านั้นที่บอกถึงเรื่องราว
ของบายศร ีแตไ่มม่เีอกสารหรือหลักฐานใดทีบ่ง่ชีว้า่มทีีม่าหรือต้นกำาเนดิมาจากเขมร 
คนไทยไดน้ำาเอาบายศรมีาใช้ในชีวิตประจำาวนัตัง้แตเ่กดิจนตาย สำาหรบับายศรขีองไทย
นั้นไม่มีปรากฏหลักฐานว่าเกิดขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานกันว่าน่าจะเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย 
โดยทา้วศรจีฬุาลักษณจ์ากเค้าโครงในเรือ่งของ “งานเมืย่งและหมาก” งานทำาบายศรี
กน็า่จะเริม่ขึน้มาในสมยันัน้เพราะมหีลกัฐานวา่เริม่มนีำาเอาใบตองมาประดษิฐก์ระทง
ลอย การคิดประดิษฐ์บายศรีขึ้นมาเพื่อใช้ในการบูชานั้นสันนิฐานว่าเป็นการทำาเลียน
แบบยอดเขาพระสุเมรุอันเป็นที่ประทับของพระอิศวร การนำาเอาดอกไม้ที่เป็นมงคล
นามมาประดับตกแต่งก็เพ่ือความเป็นสิริมงคลและใช้เป็นส่ือท่ีมีความหมายถึงองค์
เทพยดาทีท่ำาพธิบูีชา พราหมณจ์ะเปน็ผูแ้ทนในการประกอบพธิกีรรมต่างๆตามความ
เชื่อของทางศาสนา 
 ในแง่ของการเรียนการสอนในสถานศึกษา วิชาการงานพื้นฐานอาชีพเป็น
สว่นหนึง่ของรายวชิาในภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ท่ีเปดิสอนเยบ็ปกั ถักร้อย ทำาอาหาร 

แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาการทำาบายศรีเชิงพาณิชย์
ในสถานศึกษา	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Guideline for commercial promotion of creation of Bai Sri by indigenous
knowledge of Educational Institutions in Bangkok and Vicinity
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และงานดอกไม้ใบตอง การเรียนทำาบายศรีน้ันแยก
ย่อยมาจากงานดอกไม้ใบตอง โดยเรียนหนึ่งครั้ง 4 
ชั่วโมงใน 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น ในระดับประถม
และมธัยมจะมเีวลาเรยีนเพยีง 45 นาท ีซึง่ตอ้งเรยีน
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จึงทำาให้เกิดปัญหาของครูผู้
สอนวา่จะสอนอะไรใหแ้กเ่ดก็ไดบ้้างในเมือ่เวลาเรยีน
น้ันมีจำากัด ทำาอย่างไรเด็กจึงจะได้รู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน 

คำาสำาคัญ	: บายศรีปากชาม บายศรีเทพ
  บายศรีพรหม

ABSTRACT
 This research aimed to study the
guideline for commercial promotion of 
creation of Bai Sri with indigenous knowledge 
in the educational institutions in Bangkok and 
vicinity. The research was conducted during 
June 2012 to April 2014.The sample was 50 
persons, the data derived from which were
analyzed by qualitative method, and the
results were presented by descriptive analysis. 
The results showed that the origin of the Bai 
Sri in written form came from Hinduism. In 
Khmer there was only inscription that depicted
the story of Bai Sri, but no documentation or 
evidence that indicated the source or origin 
from Cambodia. It is believed that the Bai Sri 
had been used by Thai in everyday life 
from birth to death. In Thailand, there was 
no evidence to finalize the time when it 
originated. It was assumed that it originated 

in the Sukhothai period by creation of the 
royal lady by name Sri Chulalak from the hint, 
“work in Leaf-Wrapped Bite-size Appetizer 
and Betel Nuts”. Bai Sri Work was likely to

begin in those days, because there wasevidence
to show that people invented floating basket 
from banana leaves. It was assumed that Bai 
Sri Inventing for use in worship was modeled 
after Sumeru Mount which was the residence
of Lord Shiva. Decorating Bai Sri with flowers of
auspicious names indicated the auspiciousness
and used as symbolic sign for deity who presided
over the ritual. Brahmin was authorized to 
perform ceremonies by religious beliefs.
 In terms of teaching and learning 
in educational institutions, the basic career 
was a part of the course in the Department 
of Home Economics, which was opened for 
training in embroidery, cooking, flower work 
and banana leaf work. Bai Sri making was a 
part of flower and banana leaf work, which 
was taught once for about four hours in one 
semester only. In primary and secondary 
schools, students were given 45 minutes to 
learn both theory and practice. This causes 
problems to teachers as to what extent they 

had to teach students within the limited period,
and how to make students understand both 
theory and practice.

Key Words : Bai Sri Pak Cham, Bai Sri Deva, 
    Bai Sri Brahma.
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บทนำา
 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นสิ่งท่ีบ่งบอกให้เห็นถึงราก
เหงา้ในการดำารงชวีติของบรรพบุรษุตัง้แตอ่ดตีจนถึง
ปจัจบุนัและมพัีฒนาการมาอยา่งตอ่เนือ่งอาจมคีวาม
แตกต่างกนับา้งตามสภาพแวดลอ้มของแตล่ะทอ้งถิน่ 
ซ่ึงในยุคสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีประเทศใดที่มีวัฒนธรรม
บริสุทธ์ิเป็นของตนเองอย่างแท้จริง การได้อิทธิพล
จากต่างชาติต่างภาษาจะเป็นตัวแปรที่ทำาให้วิถี
ชีวิตแบบดั้งเดิมถูกเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ยังคงมีพื้น
ฐานท่ีมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ที่ได้รับจาก
ประสบการณ์ตรงในวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณีและ
พิธีกรรมที่คนรุ่นเก่าได้ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่และถือ
ปฏิบติักันมาจนกลายเป็นประเพณ ีอาจมกีารพฒันา
ปรับปรุงให้ทันตามยุคสมัยและตามสภาพแวดล้อม
ของสงัคมบ้างแตก่ย็งัคงรกัษารากเหง้าของเดมิไวใ้ห้
เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาติ 

 คนไทยในสมัยโบราณดำารงชีวิตอยู่โดยอิง
กบัธรรมชาตเิปน็หลกั ไมว่า่จะเป็นในเรือ่งของความ
เชื่อสิ่งลี้ลับที่ไม่สามารถอธิบายในทางวิทยาศาสตร์
ได้ หรือวัฏจักรของชีวิตที่ไม่สามารถทำาความเข้าใจ
ไดอ้ยา่งลึกซึง้ ส่ิงเหลา่นีเ้ปน็สาเหตทุีท่ำาใหเ้กดิความ
กลวัและความเชือ่ในสิง่ศกัดิส์ทิธิท่ี์มอีำานาจอยูเ่หนอื
ปรากฏการณท์างธรรมชาติ ทีส่ามารถบนัดาลใหเ้กดิ
คุณและโทษแก่มนษุยไ์ด ้มนุษยจ์งึพยายามคิดค้นหา
และหาวิธีการต่างๆเพื่อต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
อำานาจลึกลับเหล่านั้น ด้วยการกล่าวคำาอ้อนวอน
ขอในสิ่งที่ตนเองต้องการในเร่ืองต่างๆ ที่จะทำาให้
เกิดผลโดยตรงต่อตนเองและครอบครัว โดยการ
ประกอบพธีิกรรมในรปูแบบตา่งๆ พรอ้มทัง้ตัง้เครือ่ง
บวงสรวงสังเวยเพื่ออันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมา
รับเครื่องบรรณาการที่จัดเตรียมไว้และอวยชัยให้

พรให้สำาเร็จสมดังปรารถนาตามที่ต้องการ สิ่งหนึ่ง
ในเครื่องบรรณาการท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรม
ต่างๆที่สำาคัญที่ขาดไม่ได้ สิ่งนั้นคือ “บายศรี” ที่ทำา
มาจากใบตองและประดับด้วยดอกไม้สดที่มีชื่อเป็น
มงคลนาม บายศรีเป็นของสูงที่ทรงคุณค่าและอยู่คู่
กับวิถีชีวิตของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ และยังเป็น
สัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่สำาคัญย่ิงในศาสนา
พราหมณ์ (สำานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
สำานกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร.ี (2543). เอกลกัษณ์
ไทย เล่ม 1 หน้า 70 – 77). กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์ชวนพิมพ์.) ในด้านของพิธีกรรมและความ
เชื่อทางศาสนานั้น คนไทยเราได้รับอิทธิพลมาจาก
ศาสนาพราหมณ์ และฮินดู ซ่ึงถูกผสมกลมกลืน
อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยจนบางครั้งแทบจะแยก
ไม่ออกว่าสิ่งใดเป็นของไทยอย่างแท้จริง อย่างเช่น
ในการนับถือเทพเจ้าที่มีมากมมายหลายองค์ของ
ศาสนาพราหมณ์และฮินดู การประกอบพิธีกรรม
ตามความเชื่อ หรือประเพณีสำาคัญๆ ต่างๆ ท้ังใน
พระราชพิธี (พิธีหลวง) หรือพิธีของราษฎรมากมาย 
ในการบูชาเทพเจ้านั้นพราหมณ์จะเป็นผู้ประกอบ
พธิกีรรม สิง่ของทีน่ำามาใชใ้นการประกอบพิธนีัน้ก็จะ
มีความหมายล้วนแต่เป็นของที่เป็นสิริมงคลเพื่อใช้
เป็นสื่อไปถึงองค์เทพเจ้าที่เราเคารพบูชา พราหมณ์
ใช้บายศรีในการประกอบพิธีกรรม 3 ประเภทคือ 
บายศรีปากชาม บายศรีตอ บายศรีต้น งานสำาคัญ
ต่างๆ จึงต้องมีบายศรีเพ่ือเพิ่มความเป็นสิริมงคล 
การจะตกแต่งทำาบายศรีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่
ทำากันได้ทุกคน ในภาคอีสานสมัยโบราณ ถือว่าการ
ทำาบายศรีต้องมีครู ซึ่งจะเรียกกันว่าครูภูมิปัญญา 
(ผญาอีสาน) ท่านจะเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ใน
การทำา ดังมีคำากล่าวท่ีเป็นภาษาอีสานว่า “จ่ีปลา
ใหม้คีรู จ่ีปใูหม้วีาด” แปลความหมายได้วา่ จะเรียน
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วชิาใดกต็อ้งมคีรเูป็นผูส้ัง่สอน การเรยีนบายศรกีเ็ชน่
กันจะต้องมีการครอบครูและไหว้ครูเพื่อขออนุญาต
เรียนก่อนเป็นเบื้องต้น และครูจะเป็นผู้คอยแนะนำา
สั่งสอนในการเรียนทุกขั้นตอน ในระหว่างการเรียน
และการทำาบายศรี ผู้ทำาต้องมีการสำารวมจิตใจไม่
ให้คิดในสิ่งที่เป็นอกุศล ไม่กล่าวถ้อยคำาที่ไม่ไพเราะ 
ปจัจบุนันีม้กีารพฒันารปูแบบการทำาบายศรปีระเภท
ต่างๆ และใช้วัสดุท่ีมีความคงทนกว่าวัสดุท่ีได้มา
จากธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามกระแสความนิยม
และการแข่งขันในตลาดการค้าที่มีการแข่งขันกัน
สูง ส่วนบายศรีหลวงหรือบายศรีในราชสำานักยังคง
ใช้วัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติและคงรูปแบบดั้งเดิม
ไว้ ซ่ึงจะมีความวิจิตรบรรจงและประณีตมากกว่า
บายศรีของพราหมณ์และของราษฎร์ วัสดุท่ีนำามา
ประกอบเป็นบายศรีแต่ละชนิดจะมีความหมาย
ที่แตกต่างกันไปและต้องสื่อความหมายแทนองค์
เทพเจ้า สำาหรับบายศรีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทั้งพิธี
หลวงและพิธขีองพราหมณน์ัน้ จะใชบ้ายศรปีากชาม 
บายศรีเทพ บายศรีพรหม บายศรีต้น บายศรีตอ 3 
ชั้น5 ชั้น 7 ชั้น หรือ 9 ชั้น ส่วนบายศรีของราษฎร์
นั้น เช่น บายศรีปากชาม บายศรีเทพ บายศรีพรม 
บายศรีต้น บายศรีตอ 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น หรือ 9 ชั้น 
บายศรีพญานาค บายศรีธรรมจักร บายศรีพรมโลก 
บายศรีเปิดโลก ฯลฯ 
 คุณค่าของงานบายศรีนั้นมีมากมายหลาย
ด้าน อาทิเช่น คุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยที่อยู่คู่กับคนไทย ที่พบเห็นในวิถีชีวิต 
เช่น ภาชนะใส่อาหารที่เป็นกระทง พานขันหมาก 
พานขันหมั้น พานดอกไม้ธูปเทียน คุณค่าทางด้าน
เศรษฐกิจคือการนำาเอางานที่ประดิษฐ์จากใบตอง
และดอกไม้ไปสรา้งเป็นรายได ้ไมว่า่จะเป็นการนำาไป
ประกอบอาชีพถาวร หรือนำาเอาไปเป็นอาชีพเสริม 

คุณค่าทางจิตใจก็คือการทำาให้เกิดความเพลิดเพลิน 
มสีมาธ ิและจติใจทีเ่ยอืกเยน็สขุมุ และเกดิความภาค
ภูมิใจในผลงานที่สำาเร็จและยังเป็นการช่วยดำารง
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยไว้ได้เป็นอย่างดี (สุพัส
ดา ศรอุีดร และ สมัย ศรอีดุร. (2551). ประวัติบายศร ี
บายศรีดอกไม้สด. (หน้า 5-6). (กรุงเทพฯ : บริษัท 
วาดศิลป์ จำากัด.) การนำาบายศรีไปใช้งานพิธีกรรม
ต่างๆ ตามความเช่ือมีข้อกำาหนดไว้ว่า บายศรีปาก
ชาม นำาไปใช้ในพิธีทำาขวัญภายในครัวเรือนอย่าง
ง่ายๆ ท่ีมิใช่งานพิธีใหญ่ พิธีบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธิ์ 
การตัง้ศาล การทำาบญุในวาระตา่งๆ ฯลฯ บายศรตีน้
หรอืบายศรใีหญใ่ชใ้นการบชูาเทพยดาตามลทัธขิอง
พราหมณ ์หรือใชใ้นงานพิธใีหญ ่การไหวค้รู บางงาน
อาจใช้บายศรีปากชามและบายศรีต้นควบคู่กัน ใน
ภาคกลางใช้บายศรีชนิดนี้ในการบวงสรวง พิธีไหว้
ครู หรือพิธีสมโภช ส่วนในภาคอีสานและล้านนาใช้
บายศรีนี้ในการทำาขวัญต่างๆ เช่น การทำาขวัญคน 
การทำาขวัญสัตว์ และการทำาขวัญสิ่งของต่างๆ 
 ปจัจุบนัสังคมไทยต้องเผชญิกบัวกิฤตความ
เส่ือมถอยของวัฒนธรรมและสภาพเศรษฐกิจ วิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่แบบไทยๆ ถูกทอดทิ้งและ
เลอืนหายไป ความเชือ่ในเรือ่งพธิกีรรมและประเพณี
แบบดั้งเดิมได้ลดน้อยถอยลงไป การทำาพิธีบายศรีสู่
ขวญัและพธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัความเชือ่ของชวีติมนษุย์
ตั้งแต่เกิดจนตาย กลับถูกมองว่าล้าหลังและงมงาย
เป็นเร่ืองฟุ่มเฟือยไม่จำาเป็น ผู้คนที่อยู่ในสังคมยุค
ใหม่เกิดการแสวงหาความสุข ด้วยการสร้าง อัต
ลักษณ์ที่เป็นของตัวเองจากสังคมออนไลน์และโลก
ไซเบอร ์ความภาคภมูใิจในภมูปัิญญาและวฒันธรรม
ของไทยกลับถกูทอดทิง้ละเลยไมค่อ่ยมใีครใหค้วาม
สนใจจนเกิดการสูญหาย เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ได้ให้
ความสำาคัญหรือสนใจท่ีจะศึกษาหาความรู้ ผู้สนใจ
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ที่จะศึกษาค้นคว้าก็น้อยมาก ปัญหาที่เป็นอุปสรรค์
ใหญ่ในการถ่ายทอดความรู้ ประการแรก คนสมัย
โบราณจะไม่ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาให้กับผู้อื่น
ใดนอกจากลูกหลานญาติพี่น้องและคนสนิทในวง
แคบๆ ของครอบครัวเท่านั้น รูปแบบของการถ่าย
จะเป็นแบบการลงมือปฏิบัติและสอนกันแบบปาก
ต่อปาก ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือจดบันทึก
เปน็ลายลกัษณอ์กัษรจึงไมส่ามารถศกึษาและสบืค้น
ข้อมูลในรายละเอียดเชิงลึกได้ ประการท่ีสอง คือ
ขาดผู้สืบทอดอย่างต่อเนื่องซึ่งบางอย่างมีขั้นตอน
ในการประดิษฐ์ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ใช้เวลานานใน
การประดิษฐ์ อายุการใช้งานของวัสดุที่นำามาใช้ก็มี
ระยะเวลาจำากัด ราคาของวัสดุปกรณ์ที่นำามาใช้มี
ราคาค่อนข้างแพง ในระบบการศึกษาของไทยไม่มี
นโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาเท่าที่ควร
 ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งศิลปะที่
บรรพบุรุษที่มอบไว้ให้เป็นมรดกตกทอดทางศิลป
วัฒนธรรมของชาติ จึงได้ทำาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
และจดุประสงค์หลกักเ็พือ่มุง่เนน้หาแนวทางในการ
ส่งเสริมการภูมิปัญญาการทำาบายศรีให้เป็นที่แพร่
รู้จักและแพร่หลาย ในสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
 

ความมุ่งหมาย
 ศึกษาความเป็นมาของภูมิปัญญาการทำา
บายศร ีความเช่ือ พธิกีรรมท่ีเกีย่วขอ้ง สภาพปัจจบัุน
และปญัหาการประดษิฐแ์ละการนำาบายศรไีปใชง้าน
ศึกษาแนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาการทำาบายศรี
เชิงพาณิชย์ในสถานศึกษากรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

วิธีดำาเนินการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ทำาการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม จากการสังเกต (Observation) การ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Indepth Interview) 
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
แล้วนำาข้อมูลมาทำาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สรุปด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ศึกษาความเป็นมา
ของภูมิปัญญาการทำาบายศรี ความเช่ือ พิธีกรรมท่ี
เก่ียวข้อง สภาพปัจจุบันและปัญหาการประดิษฐ์และ
การนำาบายศรีไปใช้งานศึกษาแนวทางการส่งเสริม
ภูมิปัญญาการทำาบายศรีเชิงพาณิชย์ในสถานศึกษา 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะเวลาในการ
ศึกษาเร่ิมต้ังแต่ มิถุนายน 2555 – เมษายน 2557 กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มผู้รู้กลุ่มผู้
ปฏิบัติ และกลุ่มบุคคลท่ัวไป รวมจำานวน 50 คน

ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริม
ภูมิปัญญาการทำาบายศรีเชิงพาณิชย์ในสถานศึกษา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า
 1.	ความเปน็มาภมูปิญัญาการทำาบายศร	ี
พบว่า
 ไม่เป็นที่ปรากฏเด่นชัดว่าบายศรีเกิดขึ้น
เมื่อใด สันนิฐานกันว่าน่าจะเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย 
โดยท้าวศรีจุฬาลักษณ์ จากเค้าโครงในเร่ืองของ
งานเมื่ยงและหมาก ที่มาของบายศรีที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรนั้นมาจากศาสนาพราหมณ์ ส่วนเขมร
นั้นมีเพียงจารึกท่ีบอกถึงเร่ืองบายศรีท่ีนำามาใช้ใน
พิธีต่างๆ แต่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานใดที่บ่งบอก
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ว่ามีต้นกำาเนิดมาจากเขมรเลย เชื่อกันว่าบายศรี
นั้นเป็นของคนไทยเพราะคนไทยนำามาใช้คู่กับวิถี
ชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย ด้วยเหตุที่ไทยได้รับอิทธิพล
ทางศาสนามาจากพราหมณ์และฮินดู พิธีกรรมและ
ความเชื่อจึงมีอิทธิพลต่อการดำารงชีวิตเป็นอย่าง
มาก การประกอบพิธีเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเป็น
เร่ืองสำาคญัหากทำาผดิพลาดหรอืผดิข้ันตอนกอ็าจเกดิ
โทษได้ พราหมณ์จึงมีหน้าที่ในการประกอบพิธีบูชา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นผู้กำาหนดว่าจะต้องใช้สิ่งใดบ้าง
ในการประกอบพิธีกรรมแต่ละอย่าง บายศรีเป็นสิ่ง
สำาคัญที่ขาดไม่ได้ บายศรีที่นำามาใช้คือ บายศรีปาก
ชาม บายศรีตอ บายศรีต้น 3 - 7 ชั้น งานที่เกี่ยว
กับพระราชพิธีพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นเชื้อ
พระวงศ์ จะใช้ 9 ชั้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทำาบายศรีนั้นจะเป็นการถ่ายทอดกันในครอบครัว
เท่านั้น พราหมณ์ทุกคนต้องทำาบายศรีที่ใช้ประกอ
[พิธีเอง โดยมีภรรยาและบุตรเป็นผู้ช่วย 
 ด้านความเชื่อ
 บายศรีเป็นของสูงที่มีครู คนในสมัยก่อน
ค่อนข้างที่จะหวงวิชาและจะไม่ทำาให้ใครเห็น การ
ถ่ายทอดวิชาจึงเป็นเรื่องลับเฉพาะในครอบครัว
เท่านั้น ผู้เรียนต้องทำาพิธีไหว้ครูและครอบครูตาม
ประเพณีและตามคติความเชื่อของคนโบราณ วัสดุ
ทีใ่ชแ้ละขัน้ตอนการทำาบายศรีนัน้จึงเป็นเรือ่งสำาคญั 
เช่น ดอกไม้ที่นำามาใช้ประกอบตกแต่งตัวบายศรี
ต้องเป็นดอกไม้ท่ีเป็นมลคลนามและมีความหมาย 
ดังนี้ ดอกดาวเรือง หมายถึง พบแต่ความรุ่งเรือง 
ดอกรัก ความหมายถึง ความรัก ความพิศวาสดอก
บานไม่รูโ้รย หมายถงึ รกัไมรู่โ้รย ดอกกหุลาบ หมาย
ถึง ความรักที่สดชื่น ดอกพุด หมายถึง พบแต่สิ่งที่
ดีๆ สิ่งที่บริสุทธิ์ ดอกบัวหลวง หมายถึง ความสุข, 
ความสำาเรจ็ ใบมะตมู หมายถึง มชีือ่เสยีง หญา้แพรก 

หมายถึง มีความฉลาด
 ด้านพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง
 การนำาบายศรมีาใชใ้นพธิกีรรมประกอบไป
ด้วย บายศรีปากชาม 1 คู่ บายศรีพรม 1 คู่ บายศรี
เทพ 1 คู่ บายศรีหลัก 1 คู่ บายศรีตอ 1 คู่ บายศรี
ทัง้หมดนีถ้อืเปน็ 1 งาน บายศรีปากชาม จะใช้ในการ
บูชาเทวดา พระภูมิเจ้าที่ พระชัยมงคล บายศรีตอ 
5 7 9 ชั้น จะใช้ในงานบวช งานเรียกขวัญ – สู่ขวัญ 
และงานพระราชพิธี ส่วนบายศรีต้น และ บายศรี
พรหม จะใช้ในการตั้งศาลพระพรหม บายศรีเทพ 
ใช้ในการไหว้เทพทางพราหมณ์ทุกองค์ บายศรีครู 
ใช้ในการไหว้ครู บายศรี 9 ชั้น ใช้ในการบวงสรวง
พระมหากษัตริย์
 2.	สภาพปจัจบุนัและปัญหาการประดษิฐ	์
พบว่า
 สังคมไทยต้องเผชิญกับวิกฤตความเส่ือม
ถอยของวฒันธรรมและสภาพเศรษฐกจิ วถิชีีวติและ
ความเปน็อยูแ่บบไทยๆ ถกูทอดทิง้และเลอืนหายไป 
ความเชื่อในเรื่องพิธีกรรมและประเพณีแบบดั้งเดิม
ได้ลดน้อยถอยลงไป พิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อ
ของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย กลับถูกมองว่าล้า
หลังและงมงายเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยไม่จำาเป็นเยาวชน
รุ่นใหม่ไม่ได้ให้ความสำาคัญหรือสนใจที่จะศึกษา
หาความรู้ ผู้สนใจที่ศึกษาค้นคว้าก็น้อยมาก ปัญหา
ที่เป็นอุปสรรค์ใหญ่คือการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
คนรุ่นใหม่ ประการแรก คนสมัยโบราณไม่ถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาให้กับผู้อื่นใดนอกจากลูกหลาน
ญาติพี่น้องและคนสนิทในวงแคบๆ ของครอบครัว
เท่านั้น รูปแบบของการถ่ายเป็นแบบการลงมือ
ปฏิบัติและสอนกันแบบปากต่อปากไม่มีการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูหรอืจดบนัทกึเปน็ลายลกัษณอ์กัษรจงึ
ไมส่ามารถศกึษาและสบืคน้ขอ้มลูในรายละเอยีดเชงิ
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ลกึได ้ประการท่ีสอง คอืขาดผูส้บืทอดอยา่งตอ่เนือ่ง
ซึง่บางอยา่งจะมขีัน้ตอนในการประดิษฐท์ียุ่ง่ยาก ซบั
ซอ้น ใชเ้วลานานในการประดษิฐน์าน อายกุารใชง้าน
ของวสัดทุีน่ำามาใชก้ม็รีะยะเวลาจำากดั ราคาของวสัดุ
ปกรณ์ที่นำามาใช้มีราคาค่อนข้างแพง ในระบบการ
ศกึษาของไทยไมม่นีโยบายในการสง่เสรมิสนบัสนนุ
ให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาเท่าที่ควร

 3.	แนวทางการส่งเสรมิภมูปัิญญาการทำา
บายศรีเชิงพาณิชย์ในสถานศึกษา	พบว่า
 ในแง่ของการเรียนการสอนในสถาน
ศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษาพบปัญหาเดียวกันคือรายวิชาพื้น
ฐานอาชีพงานใบตองที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 
มัธยมศึกษามีเวลาเรียนเพียง 45 นาที ใน 1 ภาค
การศึกษา ในระดับอุดมศึกษาเรียน 1 ครั้ง 4 ชั่วโมง 
ใน 1 หลักสูตร ปัญหาจึงเกิดเป็นในเรื่องของการ
จัดการเรียนการสอนว่า ครูสอนอะไรให้แก่เด็กได้
บ้าง เพราะเป็นรายวิชาภาคปฏิบัติในความเป็นจริง
ไม่สามารถสอนอะไรได้เลย ทำาอย่างไรให้เด็กได้รับ
ความรู้ให้ได้มากที่สุด การเรียนในภาคปฏิบัติจึง
เป็นเร่ืองสำาคัญ เด็กที่มีความสนใจและชอบในวิชา
น้ีก็หาโอกาสศึกษาเพ่ิมเติมฝึกปฏิบัติจากครูผู้สอน
หรือตามแหล่งศูนย์ฝึกวิชาชีพต่างๆ หรือศึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนอกห้องเรียน
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาค้นคว้าวิจัย เรื่อง แนวทาง
การส่งเสริมภูมิปัญญาการทำาบายศรีเชิงพาณิชย์ใน
สถานศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุป
ผลการศึกษาได้ดังนี้
 1.	ความเปน็มาภมูปิญัญาการทำาบายศร	ี

พบว่า
 จากการศึกษาความเป็นมาภูมิปัญญาการ
ทำาบายศรี ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีต้นกำาเนิดมาจาก
ทีใ่ด การถา่ยทอดภมูปิญัญาจะเป็นการทอดกนัจาก
รุน่สูรุ่น่ จากคนในครอบครวัเอง สว่นในสถานศกึษา
นัน้ไดจ้ดัใหม้กีารเรยีนการสอนในระยะเวลาสัน้ เมือ่
ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกทักษะแล้วผู้เรียนบางส่วน
ที่มีความสนใจและรักในงานด้านนี้ ก็จะไปศึกษา
หาความรู้ความชำานาญเพิ่มเติมจากแหล่งศูนย์ฝึก
อาชีพต่างๆ ที่เปิดสอน หรือศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
โดยตรงเท่านั้น จึงจะนำามาประกอบอาชีพได้
 ด้านความเชื่อ
 เชื่อกันว่าบายศรีนั้นเป็นของสูงและเป็น
ของมคีรแูรง ผูใ้ดจะทำาการศกึษาเลา่เรยีนจะต้องทำา
พธิไีหว้ครแูละครอบครเูสยีกอ่น เพือ่เปน็การฝากตัว
เป็นศิษย์ก่อนการลงมือประดิษฐ์บายศรีทุกครั้งผู้
ทำาจะต้องนำาดอกไม้ ธูป เทียนมาจุดกลางแจ้งเพื่อ
ขออนุญาตครูทำาและขอให้ครูช่วยให้การทำาบายศรี
สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีความงดงาม อย่ามีอุปสรรค์
ในเวลาที่ประดิษฐ์บายศรีนั้นผู้ทำาจะต้องไม่กล่าว
วาจาที่ไม่สุภาพนี่คือกลอุบายของคนสมัยโบราณที่
ตอ้งการจะใหค้นนัน้ปฏบิตัดิ ีคดิด ีทำาด ีพดูด ีมคีวาม
กตัญูกตเวทีต่อครูอาจารย์
 ด้านพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง
 ปัจจุบันนี้ยังคงมีการนำาบายศรีไปใช้ใน
งานสำาคัญต่างๆ ท้ังในงานพระราชพิธี (พิธีหลวง) 
พิธีราษฏร์และยังรวมไปถึงการนำาไปใช้ในงานท่ี
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เพื่อเพิ่มความเป็นสิริ
มงคลยิ่งขึ้น
 2.	สภาพปจัจบุนัและปัญหาการประดษิฐ	์
พบว่า
 การประดษิฐบ์ายศรแีต่ละประเภทเพือ่นำา
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ไปใช้ในงานพิธีต่างๆ นั้นได้มีการประยุกต์รูปแบบ
และวัสดุที่นำามาใช้ เพื่อให้เกิดความทันสมัย มีอายุ
การใชง้านทีน่านขึน้ และเปน็การสรรหาวสัดทุีน่ำามา
ใช้ทดแทนวัสดุที่ได้จากธรรมชาติท่ีมีราคาแพงและ
ขาดแคลนในบางฤดูกาล เพ่ีอเป็นการสนองความ
ต้องการของตลาดการค้าที่มีการแข่งขันกันสูง 
	 3.	แนวทางการส่งเสรมิภมูปัิญญาการทำา
บายศรีเชิงพาณิชย์ในสถานศึกษา	พบว่า
  กระทรวงศึกษาควรพัฒนาการเรียน
การสอน และเพิ่มรายวิชาพื้นฐานอาชีพให้มากขึ้น 
และสง่เสรมิดา้นการถา่ยทอดภูมปิญัญาจากผูรู้จ้าก
ภายนอกมาถ่ายทอด โดยต้ังเป็นชมรมและจัดหา
งานมาให้เด็กและต่อไปก็อาจจะนำาไปเป็นอาชีพ
เสริมได้ เม่ือเขาเรียนทำาบายศรีแล้วเขาจะได้อะไร
กลับมาบ้าง 

ข้อเสนอแนะ 
 1. หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการเรยีนการ
สอนในสถานศึกษา สามารถนำาผลการศึกษา ไป
ประยกุตใ์ช้ในการพฒันาการเรยีนการสอนใหม้รีะยะ
เวลาที่เหมาะสม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิจัยบูรณาการด้านการทำาบายศรีต่อไป

 2. หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการจัดเก็บ
รวบรวมองค์ความรู้ในการศึกษาประวัติความเป็น
มาความหมายของการทำาบายศรี ต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันที่ชัดเจน
 3. ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูภูมิปัญญาและความหลากหลายในรูปแบบ 
และพัฒนาวสัดุท่ีนำามาใชท้ดแทนวสัดุจากธรรมชาติ
มาในบางฤดูกาล เป็นต้น
 4. ควรมีการศึกษารูปแบบและปรับปรุง
เพ่ือพัฒนาในการบริการลูกค้า เพ่ือจะได้สามารถเป็น
ทางเลือกให้กับลูกค้าในแข่งขันทางการตลาด และ
เป็นการแก้ปัญหาวัตถุดิบขาดตลาดหรือมีราคาสูง
 5.สถานศึกษาจะต้องเป็นสถาบันหลักใน
สังคมที่มีศักยภาพในการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญในการที่จะปลูกฝังทัศนคติ
ที่ดีต่อภูมิปัญญาไทยและจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ชี้แนะแนวทาง สร้าง
ประสบการณ์และความชำานาญ เพ่ือให้สามารถนำา
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอด และผลักดันให้เกิด
ศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดการค้าได้ 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสำารวจความตระหนักของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและเพื่อศึกษาปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความตระหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน รวมท้ังนำาผลการสำารวจไปใช้พัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำาหรับกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 
4 ซึ่งกำาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2554 จำานวนตัวอย่าง 
313 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.8602 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ
ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันโปรดักส์โมเมนต์ ผลการวิจัยพบ
ว่าการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการศึกษาอาเซียนในปี 2558 นักศึกษา
ส่วนใหญ่พอรู้บ้าง คิดเป็นร้อยละ 69.6 สำาหรับในเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในปัจจุบันมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การเปิดเสรีทางการศึกษาอาเซียนในปี 2558 มาก
น้อยเพียงใด นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าค่อนข้างพร้อม คิดเป็นร้อยละ 62.0 และหาก
ต้องการเพิ่มรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารต้องการให้เพิ่มเกี่ยวกับ
ภาษาใดมากที่สุดนักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าควรเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อย
ละ 63.9 รองลงมาคือภาษาจีน คิดเป็นร้อยละ 25.9 โดยการเตรียมการรับการเปิด
เสรีทางการศึกษาอาเซียนในปี 2558 อย่างมืออาชีพ เร่ืองที่นักศึกษาต้องการให้รีบ
เตรยีมการมากท่ีสดุไดแ้ก ่การฝกึอบรมพฒันา ทกัษะทางด้านต่างๆ ของบคุลากรและ
ผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 

การสำารวจความตระหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

A Survey of Buriram Rajabhat University Students’
Awareness Towards Joining the ASEAN Community

รินทร์หทัย	กิตติ์ธนารุจน์	1

Rinhathai Kitthanarut

1 อาจารยป์ระจำาสาขาวชิาสถติปิระยกุต ์คณะวิทยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรัีมย์
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73.8 รองลงมาได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ต้องให้ความสำาคัญด้วยการสนับสนุนและส่งเสริม
อย่างจริงจัง/ถือเป็นวาระเร่งด่วน โดยกระตุ้นคณะ
ต่างๆในการเตรียมความพร้อมคิดเป็นร้อยละ 67.1
โดย เพศ อาย ุคณะทีศ่กึษา อาชพีบิดา อาชพีมารดา 
และแหลง่ขอ้มูลขา่วสารท่ีไดร้บัสว่นใหญ ่เป็นปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความตระหนักโดยรวมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05

คำาสำาคัญ : ความตระหนัก, ปัจจัยที่มีอิทธิพล, 
  ประชาคมอาเซยีน, มหาวิทยาลยัราชภัฏ
  บุรีรัมย์ 

Abstract
  This research aimed to survey an 
awareness of Buriram Rajabhat University’s 
students in joining the ASEAN community, to 
examine the factors affecting the awareness
of the students in joining the ASEAN
community as well as to apply results from 
the survey to develop and improve the 
educational system of Buriram Rajabhat 
University (BRU). Sample was the 1st – 4th 
year students of BRU in the academic year 
2011 with 313 persons of sample size. The 
tool used was a set of questionnaire with
reliability at level of 0.8602. Statistics used 
for data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, Chi-square test, 
and Pearson’s product-moment correlation 
coefficient. The results from the study were 

summarized as follows : In terms of knowing 
about ASEAN cross-border education in the 
year 2015, most of the students had some 
knowledge, which accounted for 69.6%. 
Regarding levels of BRU’s readiness at the 
present in joining the ASEAN cross-border 
education in the year 2015, most of the 
students viewed that BRU was quite ready, 
which accounted for 62.0% and regarding 

the most required courses related to 
languages for communication be added to 
curriculum, most of the students believed 
that English courses should be added, which 
accounted for 63.9%, followed by Chinese, 
which accounted for 25.9%. In terms
of preparing for handling with ASEAN
cross-border education in the year 2015
professionally, the students would like 
BRU to urgently organize the following 
issues : trainings for developing skills of the 
personnel and students for getting ready, 
especially languages for communication, 
which accounted for 73.8%, followed by 
the issues that BRU must place its emphasis 
on supporting and promoting every faculty 
seriously, and this must be considered as an 
urgent agenda by motivating every faculty 
to get ready, which accounted for 67.1%. 
Whereas sex, age, faculty in which students 
enrolled, father’s and mother’s occupation 
and main sources of received information 
were parameters affecting overall awareness
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of BRU Students in joining the ASEAN
community at statistical significant level of 
0.05.

Key Words : Awareness, Factor affecting, 
 ASEAN Community,
 Buriram Rajabhat University

หลักการและเหตุผล
 ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้าน
ต่างๆ ของโลกยคุปจัจบุนัทำาใหท้กุประเทศตอ้งเผชญิ
กับภาวะความท้าทายต่อการเร่งรัดพัฒนาประเทศ
ให้สอดคล้องกับทิศทางความก้าวหน้าของโลกและ
ประเทศเพ่ือนบ้านท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกันประเทศ
ต่างๆตระหนักดีว่าการศึกษาคือรากฐานสำาคัญใน
การพัฒนาประเทศจึงทำาการปฏิรูปการศึกษาและ
พยายามสร้างความรว่มมอืระหว่างประเทศใหม้ากข้ึน

 ประเทศไทยเป็นหนึ่ งในสมาชิกของ
ประเทศกลุ่มอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประกอบด้วยประเทศไทย
บรูไนดารุสซาลามสหพันธรัฐมาเลเซียสาธารณรัฐ
ฟลิปิปนิสส์าธารณรฐัสงิคโปรส์าธารณรฐัอนิโดนเีซีย
กัมพูชาสหภาพพม่าสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
รวมจำานวน 10 ประเทศทุกประเทศมคีวามก้าวหนา้
ในการปฏิรูปการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นลำาดับเพื่อเร่ง
พัฒนาประเทศให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของ
โลกโดยในส่วนของความร่วมมือด้านการศึกษาของ
ประชาคมอาเซียนนั้น ได้มีการลงนามในปฏิญญา 
ชะอำา – หัวหิน โดยนายกรัฐมนตรีของไทยและ
ผู้นำาของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ประกอบด้วย
ความร่วมมือใน 3 เสาหลัก คือ ประชาคมด้าน

การเมืองและความมั่นคง โดยใช้การศึกษาเป็น
ตัวนำา ประชาคมด้านเศรษฐกิจ ทุกประเทศจะ
ต้องพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก 
และประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรม ให้ถือว่า
ความงดงามมาจากความแตกต่างและหลากหลาย
วฒันธรรม ในแตล่ะพืน้ทีไ่มจ่ำาเปน็ต้องเหมอืนกนั แต่
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นจะช่วยสร้าง
ความร่วมมือในลักษณะสังคมเอื้ออาทร โดยมีเป้า
หมายร่วมกัน คือ ทั้ง 3 เสาหลักส่งเสริมสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถก้าวไปสู่ความสำาเร็จ
ของการเป็นประชาคมอาเซียนได้ภายในปี 2558 
หรอือกี 5 ปีขา้งหน้า ซึ่งจากปฏญิญาดังกล่าว ส่งผล
ใหท้กุภาคสว่นต้องเรง่แสวงหาความรว่มมอืเพือ่เดิน
หนา้ขบัเคลือ่นเตรยีมพรอ้มเดก็ไทยกา้วสูป่ระชาคม
อาเซียนตามเปา้หมาย โดยเฉพาะใหก้ลไกการศกึษา
เป็นตัวนำาสำาคัญในการขับเคลื่อนให้สามารถก้าวไป
ได้อย่างมีทิศทางและผสานประโยชน์ร่วมกัน (ฟาฏินา
วงศ์เลขา, เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 มี.ค. 2553)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นอีกหนึ่ง
สถาบนัอดุมศกึษาในสงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงควรมีการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งการเตรียมความ
พร้อมที่สำาคัญท่ีสุดก็คือ การเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่จะพัฒนาสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนให้ชัดเจนทั้งด้านความรู้ทักษะ/
กระบวนการและเจตคต ิเพือ่ใหม้หาวทิยาลยัราชภัฏ
บรุรีมัยส์ามารถพฒันานกัศกึษาสูป่ระชาคมอาเซยีน
ให้ประสบผลสำาเร็จและทันต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยต้องเริ่มที่ตัวนักศึกษา ดังนั้น
จึงควรมีการศึกษาดูเสียก่อนว่านักศึกษามีความ
พร้อมและมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาก
น้อยเพียงใด และนอกจากภาษาอังกฤษแล้วภาษา
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ท่ีสามที่นักศึกษาต้องการทราบเพิ่มเติมคือภาษาใด เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดเตรียมผู้สอน และจัด
เตรียมหลักสูตรตอบสนองต่อนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและตรงจุดประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้เกิดแนวคิดว่าควรมี
การสำารวจความตระหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการเข้าสู่ประชาคมนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อสำารวจความตระหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตระหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 3. เพื่อนำาผลการสำารวจไปใช้พัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์

ขอบเขตของการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 – 4 ปีการศึกษา 2554 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำานวน 6 คณะ จำานวน 10,717 คน
 2. กลุ่มตัวอย่าง จากประชากรจำานวน 10,717 คน จะกำาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรในการ
คำานวณในกรณีที่ทราบจำานวนประชากร ดังนี้

     (Krejcie and Morgan, 1970 : 608-610)

 โดยทีก่ำาหนดสดัสว่นของประชากรเท่ากบั 0.30 ตอ้งการความมัน่ใจ 95% โดยยอมใหม้คีวามคลาด
เคลื่อนได้ 5%
 และจากข้อมูลทราบว่า N = 10,717 , P = 0.30
 ต้องการความม่ันใจ 95% ดังน้ัน Z = 1.96ความคลาดเคล่ือนท่ีพอจะอนุโลมได้ 5% ดังน้ัน e = 0.05
 แทนค่าในสูตรจะได้
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 เมื่อได้ขนาดตัวอย่างแล้วจะใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) ในการสุ่มตัวอย่างโดยแบ่งประชากร 10,717 คน ออกเป็น 6 ชั้นภูมิ และทำาการสุ่มอย่างง่าย
ให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจำานวนที่คำานวณไว้จากแต่ละชั้นภูมิให้ครบทุกชั้นภูมิโดยเทียบตามสัดส่วนดังนี้
 ชั้นภูมิที่ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์  จำานวน  45  คน 
 ชั้นภูมิที่ 2 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  จำานวน  53  คน 
 ชั้นภูมิที่ 3 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำานวน  8  คน 
 ชั้นภูมิที่ 4 ได้แก่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำานวน  19  คน 
 ชั้นภูมิที่ 5 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ  จำานวน  40  คน
 ชั้นภูมิที่ 6 ได้แก่ คณะครุศาสตร์  จำานวน  148 คน 
 ทำาให้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำานวน 313 คนตามที่ต้องการ

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอก
แบบสอบถามเอง ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ
  สว่นที ่1 เปน็แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูปจัจยัดา้นบคุคลของนกัศกึษาเปน็คำาถามประเภทเลือก
ตอบ (Checklist) มีจำานวน 7 ข้อ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา คณะ อาชีพบิดา อาชีพมารดาภูมิลำาเนา 
แหล่งของข้อมูลข่าวสาร จำานวนชั่วโมงในการรับชมข่าวต่อสัปดาห์ ความถี่ในการอ่านข่าวต่อสัปดาห์
  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
  ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความตระหนักในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 2.	ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผูว้จิยัจะใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ในชว่งเดอืนพฤษภาคม – สงิหาคม 2555 เมือ่เกบ็รวบรวม
ข้อมูลได้ครบตามจำานวน 313 ชุด ผู้วิจัยได้ทำาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนซึ่งมี
ความสมบูรณ์ครบทุกชุด 
	 3.	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นำาไปทดลองใช้กับนักศึกษา จำานวน 30 ชุด 
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ได้ค่า
สมัประสทิธ์ิแอลฟาของ Cronbach เทา่กบั 0.8602 จากน้ันทำาการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปู
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ทางสถติิเพือ่คำานวณหาคา่สถิตดิงันีส้ถิติเชงิพรรณนา 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานของข้อมูลสำาหรับสถิติเชิงอนุมาน 
ได้แก่ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนัก
ของนกัศกึษาในการเข้าสูพ่ลเมอืงอาเซยีนโดยใชส้ถติิ
ทดสอบไคสแควร์ และสถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ของเพียร์สัน

สรุปผลการวิจัย
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็น
เพศหญงิ จำานวน 171 คน คดิเปน็ร้อยละ 54.6 มอีาย ุ
17 – 20 ปี จำานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 
รองลงมาคืออายุ 21 – 23 ปี จำานวน 129 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.5 โดยเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
จำานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 รองลงมา
คือนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จำานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 บิดามีอาชีพ
เกษตรกร จำานวน194 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 
รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง จำานวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.4 มารดามีอาชีพเกษตรกร จำานวน 199 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง 
จำานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และส่วนใหญ่มี
ภูมิลำาเนาอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน 265 คน คิด
เป็นร้อยละ 84.7 โดยแหล่งของข้อมูลข่าวสารที่ได้
รับส่วนใหญ่มาจากโทรทัศน์ จำานวน 224 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.6 รองลงมาคืออินเทอร์เน็ต จำานวน 
63 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีจำานวนชั่วโมงใน
การรบัชมขา่วตอ่สปัดาห ์คดิเป็นคา่เฉล่ีย 56 ชัว่โมง 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 9.523 ช่ัวโมง 
ส่วนความถี่ในการอ่านข่าวต่อสัปดาห์คิดเป็นค่า
เฉลี่ย 8.56 ครั้ง และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 

9.523 ครั้ง
 3. การรับรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับการเปิด
เสรีทางการศึกษาอาเซียนในปี 2558 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่พอรู้บ้าง จำานวน 218 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.6 สำาหรับในเร่ืองมหาวิทยาลัย
ราชภฏับรีุรัมยใ์นปัจจุบนัมคีวามพร้อมทีจ่ะเขา้สู่การ
เปิดเสรีทางการศึกษาอาเซียนในปี 2558 มากน้อย
เพยีงใด ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญค่ดิวา่คอ่นขา้ง
พร้อม จำานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 และ
หากต้องการเพ่ิมรายวชิาท่ีเกีย่วข้องกบัภาษาท่ีใชใ้น
การสือ่สารทา่นตอ้งการใหเ้พ่ิมเกีย่วกบัภาษาใดมาก
ที่สุดส่วนใหญ่เห็นว่าควรเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ 
จำานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 รองลงมาคือ
ภาษาจีน จำานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9 และ
ภาษาเวียดนาม จำานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 
ตามลำาดับ
 สำาหรับการเตรียมการรับการเปิดเสรี
ทางการศึกษาอาเซียนในปี 2558 อย่างมืออาชีพ 
เรื่องที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้รีบเตรียม
การมากที่สุดได้แก่ การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ทางด้านต่างๆของบุคลากรและผู้เรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมโดยเฉพาะเร่ืองภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร 
จำานวน 231 คน คดิเปน็รอ้ยละ 73.8 รองลงมาได้แก่ 
มหาวทิยาลัยราชภฏับรุรัีมยต์อ้งใหค้วามสำาคญัด้วย
การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจังถือเป็นวาระ
เร่งด่วน โดยกระตุ้นคณะต่างๆ ในการเตรียมความ
พร้อมจำานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 และ
การร่วมมือกับทุกภาคส่วน นักวิชาการ หรือผู้ท่ีมี
ความรู้ความเช่ียวชาญในการขับเคลื่อนการเปิดเสรี
ทางการศึกษาในระดับอาเซียนให้ประสบผลสำาเร็จ
จำานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 55.9 ตามลำาดับ
4. ความตระหนกัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั
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บุรีรัมย์ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากใน
ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
เพือ่นบ้านเปน็ประโยชน์ รองลงมาไดแ้ก ่การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศชว่ยใหเ้กิดความคดิสร้างสรรคแ์ละเกดิ
ความรู้ที่กว้างไกล และ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านประชาคมอาเซียนเป็นสิ่งที่
ดีงาม รวมทั้ง มีความภูมิใจในความเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.30, 4.26 
และ 4.09 ตามลำาดับ
 5. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ใน
การกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน พบวา่ ปจัจยัในเรือ่งเพศ อาย ุคณะทีศ่กึษา อาชพีบดิา อาชพีมารดา และแหลง่
ขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดร้บัสว่นใหญ ่มคีวามสมัพนัธห์รอืสง่ผลตอ่ความตระหนกัโดยรวมของนกัศกึษามหาวทิยาลยั
ราชภัฏบรุรีมัยใ์นการกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับนยัสำาคญั 0.05 (คา่ P – Value 
= 0.000*, 0.000*,0.017*, 0.000*, 0.000*, 0.000* ตามลำาดับ) สำาหรับปัจจัยในเรื่องภูมิลำาเนาไม่มีความ
สมัพนัธห์รอืสง่ผลตอ่ความตระหนกัโดยรวมของนกัศกึษามหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมยใ์นการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน (ค่า P – Value = 0.264)
 6. การวเิคราะหปั์จจยัดา้นบุคคลในเรือ่งของจำานวนชัว่โมงในการรบัชมข่าวต่อสปัดาห ์และความถี่
ในการอ่านข่าวต่อสัปดาห์ ท่ีส่งผลต่อความตระหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน โดยใช้สถิติทดสอบเพียร์สันโปรดักส์โมเมนต์ได้ผลดังตาราง

ตารางที่	 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคลในเรื่องของจำานวนชั่วโมงในการรับชมข่าวต่อสัปดาห์ และ
ความถีใ่นการอ่านขา่วตอ่สปัดาห ์ทีส่ง่ผลตอ่ความตระหนกัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัยใ์นการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวแปร ความตระหนักของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน
	(Y)

จำานวนชั่วโมงในการรับ
ชมข่าวต่อสัปดาห์

(X1)

ความถี่ในการอ่าน
ข่าวต่อสัปดาห์

(X2)

Y
X1

X2

1.00
0.059
0.008

1.00
0.215** 1.00

 จากตาราง พบว่า จำานวนชัว่โมงในการรบัชมขา่วตอ่สปัดาห์ และความถีใ่นการอา่นขา่วตอ่สปัดาห์
มีความสัมพันธ์กัน (r =0.215) โดยมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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อภิปรายผล
 ผลการศึกษาวิ จั ยการสำ ารวจความ
ตระหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน อภิปรายผลได้ดังนี้
 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ยังขาดความกระตือรือร้นและตระหนักถึงความ
สำาคัญของการเปิดเสรีทางการศึกษา โดยจะเห็นได้
ว่านักศึกษาส่วนใหญ่พอรู้บ้างเท่าน้ันซ่ึงคิดเป็นร้อยละ
69.6 ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสอดคล้องกับ
การสัมมนาของ จิรวัฒน์ วีรังกร เรื่อง เมื่อไทยก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนกับทิศทางการพัฒนานิสิต ได้บท
สรุปว่า ความสนใจประเทศเพื่อนบ้านย่านอาเซียน

ของนิสิตนักศึกษาไทยยังมีน้อย โดยข้อน่าสนใจ 
คือ บรรดาประเทศสมาชิก 10 ประเทศในอาเซียน
 ไทยอยูอ่นัดบัที ่8 ในการสร้างความตระหนกัความรู้
เกี่ยวกับ ASEAN และเมื่อพิจารณาความพร้อมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นักศึกษายังคงคิดว่า
ค่อนข้างพร้อมและควรเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
เข้าไปในรายวิชาเรียนให้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ เปรื่อง กิจรัตน์ภร ท่ีทำาการศึกษา
การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
การเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ปี 2558 ได้บทสรุป
ว่า ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเห็นความสำาคัญ
และมีการเตรียมการด้านภาษาและวัฒนธรรมรวม
ทั้งองค์ความรู้ที่เก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียนให้
อาจารย์และนักศึกษาการพัฒนาบุคลากรโดยฝึก
อบรมภาษาอังกฤษซึง่เป็นภาษากลางในการสือ่สาร
 2. จากการศึกษาการเตรียมการรับการ
เปิดเสรีทางการศึกษาอาเซียนในปี 2558 อย่างมือ
อาชีพ เรื่องที่นักศึกษาต้องการให้รีบเตรียมการ
มากที่สุดคือเร่ือง การฝึกอบรมพัฒนา ทักษะทาง
ด้านต่างๆของบุคลากรและผู้เรียนเพ่ือเตรียมความ

พร้อมโดยเฉพาะเรื่องภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร รวม
ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต้องให้ความสำาคัญ
ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจัง/ถือเป็น
วาระเร่งด่วน โดยกระตุ้นคณะต่างๆ ในการเตรียม
ความพร้อมและการร่วมมือกับทุกภาคส่วน นัก
วิชาการ หรือผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการขับ
เคลื่อนการเปิดเสรีทางการศึกษาในระดับอาเซียน
ให้ประสบผลสำาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ เปรื่อง กิจรัตน์ภร ที่ทำาการศึกษาการเตรียม
ความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเข้าร่วม
ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ได้บทสรุปว่า ควรมีการ
จดัทำาโครงการพฒันาอาจารยข์องมหาวทิยาลยัเพือ่
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558 
โดยพฒันาอาจารยท์ีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาเอก
ในประเทศไทยรว่มกบัมหาวทิยาลยัตา่งประเทศดว้ย
การอบรมระยะส้ันเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาวิจัย
การจดัการเรยีนการสอนและประสบการณด์า้นตา่ง
ประเทศอบรมในประเทศไทยประมาณ 1–2 สัปดาห์
และไปหาประสบการณต์า่งประเทศในมหาวทิยาลยั
ที่ร่วมมือ 1 สัปดาห์
 3. จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
ตอ่ความตระหนกัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย์ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจะเห็นว่า 
เพศ อายุ คณะที่ศึกษา อาชีพบิดา อาชีพมารดา 
และแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับส่วนใหญ่ มีความ
สัมพันธ์หรือส่งผลต่อความตระหนักโดยรวมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ส่วนปัจจัยในเรื่องภูมิลำาเนาของ
นกัศกึษา จำานวนชัว่โมงในการรับชมขา่วต่อสัปดาห์
และความถี่ในการอ่านข่าวต่อสัปดาห์ไม่มีความ
สัมพันธ์หรือส่งผลต่อความตระหนักโดยรวมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการก้าวสู่
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ประชาคมอาเซียนอาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นนักศึกษา
ที่มีภูมิลำาเนาอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่ไม่ได้อยู่
ในจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะเป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำาเนา
อยู่บริเวณใกล้เคียงกับจังหวัดบุรีรัมย์ทำาให้สภาพ
ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมต่างๆ ใกล้เคียงกัน 
ส่วนจำานวนชั่วโมงในการรับชมข่าวต่อสัปดาห์และ
ความถี่ในการอ่านข่าวต่อสัปดาห์ก็จะใกล้เคียงกัน
และเรื่องที่รับชมข่าวก็มักเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การเปดิเสรทีางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซยีนทำาให้
ปัจจัยเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อความ
ตระหนกัโดยรวมของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภัฏ
บุรีรัมย์ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อเสนอแนะ
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รี รั มย์ควร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดำาเนิน
งานสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและความ
เคลื่อนไหวในการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการ
ด้านการศึกษาในอาเซียนและระหว่างอาเซียน
กับประเทศคู่เจรจาแก่นักศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนแก่นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ควรส่ง
เสริมให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยไปสอน/วิจัย/ให้
บรกิารวชิาการ/ทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรมแก่สถาบนั
อุดมศึกษาในอาเซียน
 3. มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัยค์วรพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน ส่ิงอำานวยความสะดวกและสภาพ
แวดล้อมที่มีความเป็นนานาชาติทั้งในกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร กิจกรรม
ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์

 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ควรมีการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยสนับสนุนการถ่ายโอน
หน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับ
สถาบนัอดุมศึกษาของประเทศสมาชกิอาเซียนอยา่ง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ควรมีการ
จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นภาคบังคับ
อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและท่ัวถึงเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ
 6. การศึกษาวจัิยการสำารวจความตระหนัก
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัยใ์นการกา้ว
สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งนี้เป็นการสำารวจเฉพาะ
นักศึกษา โดยยังไม่ได้มีการสำารวจเกี่ยวกับความ
ตระหนักในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของบุคล
กรท่ีเก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดัง
นัน้ เพือ่ใหเ้กดิแนวทางในการพฒันาในการวจัิยครัง้
ต่อไปควรมีการสำารวจความตระหนักในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนของบุคลกรที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย
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บทคัดย่อ
  การวจิยัเรือ่ง แนวทางการพฒันาโจทยว์จิยัทีม่าจากความตอ้งการของชมุชน
บ้านเสม็ด ตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อ
ศึกษาความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชนบ้านเสม็ดผ่านกระบวนการพัฒนา
โจทย์วิจัยระหว่างนักวิชาการกับคนในชุมชน 2. เพื่อค้นหาเทคนิควิธีการให้ได้มาซึ่ง
โจทย์วจิยัระหวา่งนกัวชิาการและคนในชมุชนบา้นเสมด็ ตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง 
จงัหวดับุรรีมัย ์และ 3. เพ่ือพฒันาโจทยว์จิยัใหเ้ปน็ขอ้เสนอโครงการวจิยัรว่มกบัชมุชน
บ้านเสม็ด อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
  ผลการศกึษา พบวา่ การจัดเวทพัีฒนาโจทยว์จัิยคร้ังที ่1 “ชวนคดิ ชวนคยุ”
ค้นหาประเด็นวิจยั ทีมวิจัยใช้เครื่องมือการสนทนาพูดคุย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
ตัง้คำาถามวา่ สิง่ดีๆ  ทีม่อียูใ่นชมุชน โดยเขยีนการแผนทีค่วามคิด (Mind Map) เปน็การ
วาดแผนผังเช่ือมโยงความคิด และมีการแยกย่อยของแต่ละสถานการณ์ปัญหา เพื่อ
ทำาให้คนในชุมชนมองเห็นการเชื่อมโยงของแต่ละประเด็น พบว่า ภายในชุมชนบ้าน
เสม็ดมีกลุ่มอาชีพต่างๆ หลากหลาย หลังฤดูกาลทำานา ได้แก่ กลุ่มทำากระถางต้นไม้ 
กลุ่มทำาปุ๋ย กลุ่มทำาเกษตร กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงกบ และเพาะปลูกพืชผักสวนครัว 
เมื่อประชาชนปลูกผักมากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตล้นตลาด และประสบปัญหาวัชพืช
ทำาลายผลผลติทางการเกษตร ในท่ีสดุประชาชนจำานวนมากตัดสนิใจเลกิทำา เนือ่งจาก
ขาดความรู้ในการจัดการเรื่องผลผลิตและการกำาจัดวัชพืช 

แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยที่มาจากความต้องการของชุมชน
บ้านเสม็ด	ตำาบลหนองเต็ง	อำาเภอกระสัง	จังหวัดบุรีรัมย์

Guidelines for developing research problem derived from 
Community’s needs of Samet Village, Nong Teng 

Sub-district, Krasang District, Buriram Province

อุทิศ	ทาหอม	1/ พิชิต	วันดี	2/ สำาราญ	ธุระตา	3

Utis Tahom / Pichit Wandee / Samran Dhurata

1 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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  การพฒันาโจทยว์จิยัครัง้ที ่2 “คยุซำา้ ยำา้คิด 
พชิติโจทยว์จิยั” ทมีวจิยัใชว้ธิกีารต้ังประเดน็คำาถาม 
ค้นหาทุนเดิมและศักยภาพของชุมชน เป็นการ
ทบทวน หรือ ตรวจสอบข้อมูลเดิมที่ได้พูดคุยกันใน
การพัฒนาโจทย์ครั้งแรก พบว่า ชุมชนบ้านเสม็ดมี
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมอย่างมาก ประชาชนบ้านเสม็ดก็เข้าไปใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ป่าริมแม่นำ้าชี ได้แก่ หาฟืน เก็บ
เห็ด ขุดมัน หาสัตว์ป่า แต่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อม
ป่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด มี
ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าริมแม่นำ้าชีมากขึ้น
 เวทกีารพฒันาโจทยว์จิยัครัง้ท่ี 3 “ทบทวน
โจทย ์คน้หาประโยชนร่์วมของชมุชน” เปน็การตรวจ
สอบข้อมูลที่ได้จากเวทีครั้งที่ 1 และเวทีครั้งที่ 2
เพื่อค้นหาแนวทางการสร้างความร่วมมือ และได้
ชื่อโจทย์วิจัยที่มาจากความต้องของชุมชน การ
พฒันาโจทยว์จิยัครัง้ท่ี 3 ใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยให้งาน
ขอ้มลูเกีย่วกบัการบุกรกุทรพัยากรธรรมชาติและสิง่
แวดลอ้มไดชั้ดเจน คอื การทำาแผนทีด่นิเดนิดนิ และ
แผนที่ทรัพยากรรอบหมู่บ้าน เพื่อทำาการวิเคราะห์
ขอ้มูลทางกายภาพ (Physical Space) ให้เห็นสภาพ
การณ์เปลี่ยนแปลงในภาพรวม จนได้โจทย์วิจัยร่วม
กันว่า “กระบวนการเสริมสร้างชุมชนจัดการตนเอง
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน” เพราะที่ผ่านมาชุมชนยังไม่สามารถจัดการ
คน องค์กร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และอาชีพของชุมชนได้ จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ค้นหากลไกในการขับเคลื่อนการทำางาน เน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

คำาสำาคัญ	:  การพัฒนาโจทย์วิจัย / ความต้องการ
  ของชุมชน 

ABSTRACT
 This research aimed to 1) study the 
needs for solutions of Samet Village Community
through the developing research problem 
process between scholars and people of the 
community; 2) seek the techniques to obtain 
a research problem between scholars and
villagers of Samet Village, Nong Teng Sub-
district, Krasang District, Buriram Province; 3) 
develop research problem as participatory 
research proposal in cooperation with the 
Community. The research results were as 
follows:

 In the first forum of developing
research problems ‘To Think To Talk’ to find 
out the research points, the research team
used conversation and knowledge sharing
as means by asking what goodness the
community has through mind map writing 
which was the drawing of opinion- related 
diagram. Each problem was subdivided to 
make the community understand the relation 
of each issue. It was found that there were 
various professional groups that come from 
different jobs in Samet Village after the rice 
season: making flowerpot group, producing 
fertilizer group, feeding fish group, feeding frog 
group, and planting home-grown vegetable. 
When more people planted vegetable, the 
products were oversupply. Also, there was the 
problem of weed destroying the agricultural 
products. Consequently, many people finally 
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quitted their extra jobs because they lacked 
the knowledge in product management and 
weeding. 
 In the second forum of developing 
research problems ‘Talk Again, Think Again, 
Obtaining Research Problems’, the research 
team used the means of setting questions by 
asking about original capital and potential of 
the community for the revision or checking 
the previous information obtained from the 
first forum. The findings showed that Samet 
Village was rich in natural resources and
environment. The villagers used the forest 
area beside the Chi River for firewood, 
mushroom, sweet potatoes and wild animals. 
However, the condition of the today forest 
was dramatically changing from the more 
encroachment. 
 The third forum of developing 
research problems ‘Revising Research
problems, Seeking for a Community Mutual 
Benefits’, was checking the information 
obtained from the first and the second 
forum to find guidelines for cooperation and 
get the title of research problem from the 
needs of the community. The instruments 
used for gathering information on the clearly 
encroachment of natural resources and
environment were making a map of the 
earth and a map of resources around the 
village for physical space analysis to see 
the overall situation changed. Finally, the 

co-research problem ‘The Process of
Promoting Self-managed Community on
Community Natural Resources and
Environment’ appeared because the 
community could not manage about man, 
organizations, natural resources and environment,
and community’s careers in the past time. 
Therefore, it was necessary to seek mechanism
in propelling working which emphasized on 
the community participation.

Key Words : Developing Research Problems,
  The needs of Community

บทนำา
 การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(2504–2509) เป็นต้นมาเป็นการพัฒนาตาม
แนวคิดเศรษฐกิจกระแสหลัก ท่ีมุ่งเน้นความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นหลัก การผลิตทั้ง
ทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการก็
เน้นการมีกำาไรสูงสุด ส่งผลต่อการบุกรุกทำาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และการจ้างแรงงานราคาถูก
ผลกระทบที่ตามมาจากการพัฒนาในลักษณะดัง
กล่าวคือ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของสังคมไทย
เปลี่ยนไป กลายเป็นสังคมบริโภคนิยม พึ่งพาเงิน 
และพ่ึงพาคนอืน่ ในด้านเศรษฐกจิ ภาวะรายจ่ายสูง
รายรับตำ่า หนี้สินมาก และเงินออมไม่มี ในด้านสิ่ง
แวดล้อม ป่าไม้ลดลง ความแปรปรวนของสภาพดิน
ฟ้าอากาศ และเกดิมลภาวะ เปน็ต้น (วนัพิชติ ศรีสุข, 
2549 : 1) ผลกระทบเกิดขึ้นจากสภาพปัญหาการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
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เพราะกระบวนการพัฒนาของประเทศไทยเน้น
การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการขยายการเติบโตทาง
เศรษฐกจิ เนน้พฒันาชมุชนเมอืงมากกวา่ชนบท การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยึดหลักการ
สรา้งความทนัสมยั ตามแนวคดิพ่ึงพาประเทศตะวนั
ตกทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่เน้นในส่วนของ
โครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเพื่อพัฒนาความสะดวกสบาย 
“นำ้าไหล ไฟสว่าง ทางดี” อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะ
มีการทำาให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
แต่ก็สร้างผลลัพธ์เชิงลบหลายด้าน เช่น ปัญหายา
เสพติด อาชญากรรม ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ปัญหาคนขอทาน เด็กเร่ร่อน สตรี 
คนชรา คนพิการ คนด้อยโอกาส รวมท้ังปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกนำามาใช้
อย่างขาดจิตสำานึก ฟุ่มเฟือย เกิดความสิ้นเปลือง
สูญเสีย ลดน้อยถอยลง และเสื่อมโทรมลงทุกขณะ 
(อุทิศ ทาหอม, 2556 : 7)
 จากสภาวะวกิฤตท่ีิเกดิข้ึน มคีวามพยายาม
ของหลายฝา่ยไดค้น้หาทางออกและทางแกไ้ขปญัหา
ให้กับสังคมไทย ซ่ึงหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยหา
ทางออกของปญัหา กค็อื กระบวนการวจิยั ซึง่เปน็ก
ระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพ มีความ
น่าเชื่อถือ และมีขั้นตอนกระบวนการที่ชัดเจน จึง
ได้ถูกนำาเสนอเพื่อเป็นเครื่องมือของหน่วยงานรัฐ
และองค์กรการปกครอง ในการตั้งคำาถามวิจัย การ
ออกแบบ เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและ
กำาหนดทางเลือกเพื่อการพัฒนาและนำาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประเทศ จึงนำางานวิจัยไปพัฒนา
ในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายแนวทาง และที่
สำาคัญงานวิจัยมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อวิธีคิดใน
การวางแผนพัฒนาคือ แนวเศรษฐศาสตร์กระแส
หลกั อนัเปน็แบบอยา่งการพฒันาจากตะวนัตก รวม

ทั้งแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง ที่มีเป้าหมายอยู่ที่
การสร้างความยุติธรรมในสังคม แต่ผลของการทำา
วิจัยที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไม่รู้
เลยว่า งานวิจัยที่นักวิชาการได้ดำาเนินการ ถูกนำา
ไปพัฒนาประเทศจริงหรือไม่ และพัฒนาในรูปแบบ
ไหน สิง่เหลา่นีส้ะทอ้นใหเ้ห็นวา่ กระบวนการทำาวจิยั
ท่ีผ่านมาไม่ตอบโจทย์ชุมชนท้องถ่ินและยังขาดการ
มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลวิจัย เพราะประชาชนคิด
ว่า ถามมาตอบไปทำาให้เสร็จ กระบวนการทำางาน
วิจัยของนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัยกำาหนด
โจทยว์จัิยมาจากส่วนบนลงล่าง และนำาโจทยว์จิยัมา
ดำาเนนิการภายในชมุชน ไมไ่ดเ้กดิจากความตอ้งการ
ของเจ้าของปัญหา หรือคนในท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการกำาหนดโจทย์วิจัยแก้ไขปัญหาของชุมชน 
และท่ีสำาคญัไปกวา่นัน้ งานวจัิยส่วนใหญไ่มถู่กนำาไป
ใช้ประโยชน์ หรือที่เรียกกันว่า ขึ้นหิ้ง เป็นคำากล่าว
ของบคุคลจำานวนมากทีใ่หค้วามหมายในเชงินอ้ยใจ
ตอ่งานวชิาการทีอ่าจารยใ์นมหาวทิยาลยัทำาตามรปู
แบบที่ตนได้รำ่าเรียนมาจากห้องเรียนในสาขาวิชา
ต่างๆ ปัญหางานวิจัยขึ้นหิ้งที่ว่านี้เป็นปัญหาที่ซับ
ซ้อนและจะต้องใช้เวลานานพอสมควรในการสร้าง
นักวิจัยที่มองเห็นงานวิจัยให้สอดคล้องกับบริบท
ของสังคมไทย ท่ีใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการนำาวิจัยมา
พัฒนา จึงทำาใหน้กัวชิาการต้ังคำาถามวา่ “ทำาอยา่งไร
งานวิจัยจึงจะไม่ข้ึนห้ิง?” คำาถามนี้สามารถแปรก
ลับมาเป็นคำาถามใหม่ได้ว่า “ทำาอย่างไรงานวิจัยจึง
จะมีประโยชน์และคนในสังคมรับทราบ ?” เพราะ
การวิจัยที่ผ่านมาคนทำาวิจัยเป็นนักวิชาการ นักวิจัย 
เปน็คนทำา ซ่ึงเปน็งานวิจยัแบบปจัเจก เนน้การสรา้ง
องค์ความรู้แต่ไม่ได้มุ่งสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมอย่างแท้จริง (อุทิศ ทาหอม, 2556 : 87) 
ฉะนั้นการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมระหว่างนักวิชาการ
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กับประชาชนในท้องถิ่น จึงเป็นมิติใหม่ของงานวิจัย 
เพราะปัญหาอยู่ในชุมชน คำาตอบท่ีดีและเหมาะ
สมต้องอยู่ที่ชุมชน คนในชุมชนท้องถิ่นจึงต้องตั้ง
คำาถาม และหาคำาตอบด้วยตนเองให้มากขึ้น ตั้งข้อ
สงสัย สนทนาพูดคุย หรือจัดเวทีร่วมกันระหว่าง
นักวิชาการและประชาชน ค้นหาจุดร่วมที่จะได้มา
ซึ่งปัญหาของชุมชนที่แท้จริง พิจารณาไตร่ตรอง
อย่างมีเหตุผล ฉะนั้นการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
และพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยจึงถือเป็นขั้นตอนที่สำาคัญ
อย่างยิ่ง เพราะถ้าหากวิเคราะห์ปัญหาไม่เข้าใจราก
เหงา้อยา่งแทจ้ริง แนวทางการแก้ไขปัญหาจะไมต่รง
ตามเปา้หมายทีไ่ดว้างไวร้ว่มกนัของนกัวชิาการและ
ชุมชน 
 จากเหตุผลท่ีได้กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาจึง
สนใจที่จะศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัย
ท่ีมาจากความต้องการของชุมชนบ้านเสม็ด ตำาบล
หนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือนำา
ไปสู่การกำาหนดโจทย์วิจัยที่เกิดจากความต้องการ
ระหวา่งชมุชนกบันกัวิชาการ พรอ้มทัง้แสวงหาความ
รว่มมอืในการดำาเนนิโครงการวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัวถิี
ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน ในการนำามา
สู่การพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลในเชิงประจักษ์ ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ที่ทำาให้ รู้จักชุมชน รู้จักตนเอง 
รู้จักรากเหง้าของปัญหา รู้จักคิด วิเคราะห์ และรู้จัก
ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยคนในชุมชนเอง

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความต้องการในการแก้ไข
ปญัหาของชมุชนบา้นเสมด็ผา่นกระบวนการพัฒนา
โจทย์วิจัยระหว่างนักวิชาการกับคนในชุมชน
 2. เพื่อค้นหาเทคนิควิธีการให้ได้มาซึ่ง
โจทย์วิจัยระหว่างนักวิชาการและคนในชุมชนบ้าน

เสม็ด ตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 3. เพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัยให้เป็นข้อเสนอ
โครงการวิจัยร่วมกับชุมชนบ้านเสม็ด อำาเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
(Community - Based Research: CBR) ที่ศึกษา
แนวทางการพัฒนาโจทย์ที่มาจากความต้องการ
ของชุมชนบ้านเสม็ด ตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือนำามาสู่การกำาหนดเป็นโจทย์
วจิยัทีม่าจากความตอ้งการของชมุชน การวเิคราะห์
ปัญหา ค้นหาศักยภาพความสามารถในการจัดการ
ตนเองของชมุชน พร้อมท้ังคน้หาอาสาสมคัรนกัวจัิย
ชุมชนที่จะเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มประชาชนที่อยู่
อาศัยในชุมชนบ้านเสม็ด ตำาบลหนองเต็ง อำาเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน 210 คน โดยทำาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ท่ีสามารถใหข้้อมลูเกีย่วกบั
ความต้องการของหมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มผู้นำาชุมชน
ผูอ้าวโุส เจา้หนา้ทีห่นว่ยงานภาครฐัและเอกชน และ
ประชาชนทัว่ไป เพือ่คน้หาแนวทางการแกไ้ขปญัหา 
สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำางานวิจัยได้ชัดเจน 
และนอกจากนีย้งัใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบการเลอืก
แบบอาสาสมคัร (Volunteer Sampling) เกบ็ขอ้มลู
ผู้ท่ีเข้ามาเปน็อาสาสมคัรนกัวจัิยชมุชน พร้อมท้ังเข้า
ร่วมเวทีพัฒนาโจทย์วิจัยของชุมชน วิธีการในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูไดแ้ก ่การจัดเวทวีเิคราะหป์ญัหา
ร่วมกับชุมชน การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนา
กลุ่ม การเดินสำารวจบริบทชุมชน การสังเกตอย่าง
มีส่วนร่วม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และนำา
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ข้อมูลมาทำาการวิเคราะห์เบ้ืองต้นดำาเนินการควบคู่
ไปกับการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าวแล้ว
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้วิธีการจำาแนกประเภท
ข้อมูลการเปรียบเทียบข้อมูลการสร้างข้อสรุปแบบ
อุปนัยการอธิบายสาเหตุ การเช่ือมโยงข้อมูลและ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้รายละเอียดตรงตาม
วัตถุประสงค์

ผลการศึกษา
 1.	 ลงพื้นที่พัฒนาโจทย์วิจัยครั้งที่	 1	
“ชวนคิด ชวนคุย”	ค้นหาประเด็นวิจัย
  จากการสนทนาพูดคุยในเวทีการพัฒนา
โจทยว์จิยัคร้ังที ่1 พบว่า ชุมชนบ้านเสมด็ เป็นชุมชน
ทีห่นว่ยงานภาครฐั เชน่ ธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เทศบาลตำาบลหนอง
เต็ง เข้ามาพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดย
ผา่นกระบวนการศกึษาดูงานในพืน้ท่ีตา่งๆ ท่ีเป็นตน้
แบบ การฝึกอบรมด้านการประกอบอาชีพ และนำา
พันธุ์ปลา พันธุ์กบมาให้กับประชาชนในชุมชนเลี้ยง 
เพือ่เป็นการสง่เสรมิการประกอบอาชพีภายในชมุชน 
จนทำาให้มีประชาชนบางคนนำาความรู้ที่ได้จากการ
ไปศึกษาดูงานพื้นที่อื่น และการฝึกอบรม มาสู่การ
ประกอบอาชีพให้ครัวเรือน และนำามาพัฒนาต่อย
อดดา้นอาชพี ไดแ้ก ่การทำากระถางตน้ไม ้การทำาปุย๋ 
การสร้างธนาคารข้าว การทำาการเกษตร การเลี้ยง
ปลา และเลีย้งกบ เปน็ตน้ ซึง่เปน็การประกอบอาชพี
เสรมิเพือ่สรา้งรายได้ให้กับครวัเรอืน แตปั่ญหาท่ีเกดิ
กคื็อ ประชาชนส่วนใหญซ่ึง่ประกอบอาชพีดงัทีก่ลา่ว
มาข้างต้นขาดความรู้ในการนำาไปต่อยอดเกี่ยวกับ
อาชพี จากการพดูคยุกับประชาชนท่ีประกอบอาชพี
ต่างๆ พบว่า หลังจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาอบรมการประกอบ

อาชีพ พาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ และนำาพันธุ์
ปลา พันธุ์กบมาให้เล้ียง แต่หน่วยงานดังกล่าวยัง
ไม่ได้สอนให้ประชาชนรู้จักการเพาะพันธุ์ปลา พันธุ์
กบ และนอกจากนี้ในการเลี้ยงในแต่ละครั้งประสบ
ปญัหาเร่ืองคา่ใชจ่้ายด้านอาหารปลา กบ ซ่ึงมต้ีนทุน
ที่สูง และเมื่อนำามาขายในท้องตลาดไม่คุ้มค่ากับ
ต้นทุนที่เสียไป จึงทำาให้ประชาชนส่วนใหญ่ล้มเลิก
เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และไม่สามารถต่อยอดให้เกิด
อาชีพหลักที่หลากหลายของคนชุมชนได้
 เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาโจทย์
วิจัยครั้งที่ 1 “ชวนคิด ชวนคุย” ค้นหาประเด็นวิจัย
 เทคนิคในการพัฒนาโจทย์วิจัย ได้แก่ การ
สนทนาพูดคยุ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยต้ังคำาถาม
วา่ ส่ิงดีๆ ท่ีมอียูใ่นชมุชน ชมุชนต้องการแกไ้ขปญัหา
อะไร และชุมชนมีศักยภาพในด้านใดบ้าง ซึ่งเป็น
ประเด็นคำาถามที่เน้นให้ชุมชนค้นหาคำาตอบ และ
สะท้อนปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาโจทย์วิจัย 
ได้แก่ แผนที่ความคิด (Mind Map) เป็นการวาด
แผนผังเชื่อมโยงความคิด และมีการแยกย่อยแต่ละ
สถานการณ์ปัญหา เพื่อทำาให้คนในชุมชนมองเห็น
การเชื่อมโยงของแต่ละประเด็น โดยการใช้การ
พูดคุยแบบไม่เป็นทางการเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดี รับฟังปัญหาและสถานการณ์จากการทำางาน
และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำางาน ใช้
กระบวนการพดุคยุเสรมิสรา้งการเรียนรู ้การทำางาน
แบบมสีว่นรว่มและการบรูณาการการทำางานรว่มกนั
ของชุมชน
 2.	ลงพื้นที่พัฒนาโจทย์วิจัยครั้งที่	2	
“คุยซำ้า ยำ้าคิด พิชิตโจทย์วิจัย”
 จากการสนทนาพดูคยุในเวท ีพบว่า ชมุชน
บ้านเสม็ด เป็นที่ราบลุ่มริมแม่นำ้าชี ทำาให้นำ้าท่วม
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แทบทุกปีในฤดูฝน ลักษณะรูปทรงหมู่บ้านจะยาว
จากทิศตะวนัตก ไปทิศตะวนัออก มป่ีารมิฝัง่แมน่ำา้ช ี
ประมาณ 2,000 ไร ่และพืน้ทีป่่าดงักลา่วมคีวามอดุม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมาก ประชาชนบ้านเสม็ดเข้าไปใช้ประโยชน์
จากพืน้ทีป่า่รมิแมน่ำา้ช ีไดแ้ก ่หาฟนื เกบ็เหด็ ขดุมนั 
หาสัตว์ป่า เพื่อนำามาประกอบอาหารในระดับครัว
เรือน นอกจากนี้ยังมีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้า
มาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าริมแม่นำ้าชี แต่ในปัจจุบัน
สภาพแวดล้อมป่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
อย่างเห็นได้ชัด มีปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าริมแม่นำา้ชี
มากขึ้น โดยประชาชนในพื้นที่ได้เข้าไปจับจองพื้นที่
เพื่อทำาการเกษตร พร้อมท้ังมีการตัดไม้ทำาลายป่า 
เช่น ตัดไม้เผาถ่าน ตัดไม้ขายให้กับชุมชนใกล้เคียง 
และปัญหาดงักลา่วมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ หากปลอ่ยให้
เปน็เช่นนีต้อ่ไป ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ในพืน้ทีป่า่จะไมเ่หลอืใหใ้ชป้ระโยชนใ์นอนาคตอยา่ง
แน่นอน และที่สำาคัญมีนายทุนเข้ามาซื้อพื้นที่ต่อ
จากชาวบ้านที่จับจองไว้ในราคาถูก ท่ีผ่านมาเคย
มีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้ามาตรวจสอบ แต่ไม่เกิด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน รวมทั้งยัง
มีกรมพัฒนาที่ดินประกาศเป็นพ้ืนที่การปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) อีกด้วย เพราะหน่วยงาน
ดังกล่าวเห็นว่าเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีป่าไม้ เหมาะแก่
การเป็นพื้นที่การเกษตรให้กับประชาชนประกอบ
อาชีพทำาไร่ ทำานา และนอกจากนี้ชุมชนยังได้เผชิญ
กับปัญหาการการท้ิงขยะในพื้นท่ีป่ามากยิ่งขึ้น 
เนือ่งจากพืน้ทีป่า่ดังกลา่วไมมี่คนในชมุชนเข้าไปดแูล
รักษา มีแต่การใช้ประโยชน์ในลักษณะแบบทำาลาย 
จากการพูดคุยกับผู้นำาและชาวบ้านพบว่า ที่ผ่านมา
ชุมชนบ้านเสม็ดยังไม่มีกติกาชุมชน ไม่มีบทลงโทษ 
ในการดูและป่าริมแม่นำ้าชีอย่างชัดเจน ประกอบ

กับมีประชาชนในพ้ืนที่เข้าไปบุกเบิกทำาเป็นพื้นที่
การเกษตรและมีนายทุนเข้าไปครอบครองในพื้นที่
ดังกล่าว จึงทำาใหเ้กดิการปล่อยปะละเลยในการดูแล
รักษาพื้นที่ป่าชุมชนริมแม่นำ้าชี หากยังปล่อยให้เป็น
เชน่นีป้ญัหาการบกุรกุพืน้ทีป่า่ชมุชนจะมเีพิม่มากขึน้ 
และในที่สุดจะไม่มีพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมให้เข้าไปใช้ประโยชน์อีกต่อไป
 เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาโจทย์
วิจัยครั้งที่	2	“คุยซำ้า ยำ้าคิด พิชิตโจทย์วิจัย” 
 เทคนิคในการพัฒนาโจทย์วิจัย ใช้การต้ัง
ประเด็นคำาถาม ดังต่อไปนี้
 1. สิ่งดีๆ ที่มีในชุมชนมีอะไรบ้าง
 2. ชุมชนมีจำากัดอะไรบ้าง ที่ต้องการให้
หน่วยงานองค์กรภายนอกช่วยเหลือเรื่องใด
 เพราะการใช้คำาถาม 2 คำาถามนี้จะเป็น
เคร่ืองมอืหนึง่ทีต้่องการใหผู้้เขา้ร่วมเวทตีอบคำาถาม 

เพราะ สิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนได้ครอบคลุมไปถึง
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จึงเปน็คำาถามทีค่น้หาทนุ
เดิมทีม่ใีนชมุชน นอกจากนีย้งัมคีำาถามวา่ ชมุชนมีข้อ
จำากัดอะไรบ้าง ท่ีไม่สามารถดำาเนินการด้วยตนเอง 
จำาเป็นต้องอาศัยความรู้จากคนภายนอกเข้ามา
ช่วยในการสนับสนุน หรือให้คำาปรึกษา ซึ่งประเด็น
คำาถามในการค้นหาโจทย์วิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัย
ได้ตั้งประเด็นในการค้นหาสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 
ข้อจำากัดของชุมชนมีอยู่ เพ่ือค้นหาประเด็นความ
ต้องการร่วมของชุมชน ดังภาพที่ 1
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ภาพที่	1 เทคนิควิธีการสร้างความสัมพันธ์การค้นหาโจทย์วิจัย

 นอกจากนีก้ารพฒันาโจทยว์จิยัครัง้ท่ี 2 เป็นการทบทวน หรือ ตรวจสอบข้อมลูเดิมท่ีได้พูดคยุกนัใน
การพัฒนาโจทยค์ร้ังแรก ซึง่เปน็กลุม่คนเลก็ๆ อาจยงัไมไ่ดป้ระเดน็ปญัหาทีร่อบดา้น หรอืยงัขาดผูท้ีม่สีว่นได้
เสียในประเด็นปัญหา นักวิจัยจำาเป็นต้องนำาข้อมูลในการพัฒนาโจทย์วิจัยครั้งที่ 1 มาสู่การพัฒนาโจทย์วิจัย
ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เข้าร่วมที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูล ประเด็นปัญหาที่มาจาก
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามทฤษฏีต้นไม้ปัญหา (Problem Tree) 
ที่ค้นหา ปัญหา สาเหตุปัญหา และผลกระทบของปัญหา ดังภาพที่ 2
 

ภาพที่	2 เทคนิควิธีขยายกลุ่มในการค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน

 3.	ลงพื้นที่พัฒนาโจทย์วิจัยครั้งที่	3	“ทบทวนโจทย์	ค้นหาประโยชน์ร่วมของชุมชน”
 การพัฒนาโจทย์วิจัยครั้งที่ 3 เพื่อนำาข้อมูลไปสู่การการเขียนข้อเสนอโครงการ (Proposal) ให้

ขยายการ
สนทนากลุ่ม

Re Check โจทย์

สนทนากลุ่ม
เล็กก่อน

เน้นผู้นำา

เน้นผู้นำา
ประชาชนทั่วไป

ผู้อาวุโส
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กับแหล่งทุน สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน เน่ืองจากแหล่งทุนมีข้อ
กำาหนดว่า โจทย์วิจัยต้องมาจากชุมชน ชุมชนต้องเป็น
ผู้ร่วมวิจัย และมีปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้วย ฉะน้ัน 
การพัฒนาโจทย์วิจัยคร้ังท่ี 3 จึงจำาเป็นต้องทบทวน
ข้อมูลท้ัง 2 เวทีท่ีผ่านมา เพ่ือค้นหาข้อสรุปร่วมกัน
พร้อมท้ังขมวดประเด็นให้กลายเป็นโจทย์วิจัยร่วม
กันระหว่างนักวิชาการกับชุมชน จากการสนทนาพูด
คุย ทบทวนข้อมูลท้ัง 2 เวที จึงได้โจทย์วิจัยร่วมกัน
ว่า “กระบวนการเสริมสร้างชุมชนจัดการตนเองบน
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชน” 
เพราะท่ีผ่านมาชุมชนยังไม่สามารถจัดการคน องค์กร 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และอาชีพของ
ชุมชนได้ จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องค้นหากลไกการ
ขับเคล่ือนการทำางาน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ค้นหาศักยภาพของชุมชน และแผนการจัดการชุมชน
อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในกการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนริมลำานำ้าชี เพ่ือนำาไปสู่การเช่ือมโยงเครือข่าย
กับทำางานกับองค์กรภายนอกชุมชน เช่น เทศบาล
ตำาบลหนองเต็ง ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านเสม็ดสามัค
คีราษฏร์วิทยาคาร จากการพัฒนาโจทย์วิจัยในคร้ังน้ี
ได้มีประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถ่ิน เกิดอาสาสมัครนักวิจัยชุมชน จำานวน 10 คน 
เพ่ือมาเป็นบุคคลหลักท่ีจะช่วยในการขับเคล่ือนการ
ทำางานในระดับชุมชนต่อไป
 เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาโจทย์
วิจัยครั้งที่	3	“ทบทวนโจทย์ ค้นหาประโยชน์ร่วม
ของชุมชน”
 เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัย โดยใช้วิธี
การวิเคราะห์แบบสืบค้นหาปัญหาเหตุ – ผลโดย

ให้คนในชุมชนท้องถ่ินร่วมสะท้อนปัญหาท่ีมาจาก
ความต้องการของตนเอง พร้อมท้ังใช้เวทีระดมปัญหา
เป็นการตรวจสอบข้อมูล เพ่ือเป็นการกล่ันกรองข้อมูล
ให้เกิดความละเอียดและครบถ้วนย่ิงข้ึน โดยให้เกิด
พลัง 3 ด้าน คือ พลังข้อมูลท่ีเกิดจากการสนทนาพูด
คุยกันผ่านเวทีประชาคม เกิดความสัมพันธ์ความคุ้น
เคยสนิทสนมระหว่างนักวิชาการกับชุมชน ท่ีสามารถ
ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงของชุมชนได้อย่างเช่ือใจ และเกิด
ความสามัคคีของคนในชุมชนแก้ไขปัญหาร่วมกัน เกิด
ความรู้สึกความเป็นเจ้าของในประเด็นปัญหา และ
พร้อมท่ีจะเข้ามาแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยให้เกิดความ
ร่วมมือกันท้ัง 3 ภาคส่วน ได้แก่ 1. ภาควิชาการท่ี
เข้ามาให้การสนับสนุนให้คำาปรึกษาแนะนำาการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน 2. หน่วยงานภาครัฐ เช่นเทศบาล
ตำาบลหนองเต็ง ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
และผลักดันให้เกิดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับ
ท้องถ่ินในการจัดการตนเองของชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
3. ภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และ
ค้นหาคำาตอบในการจัดการชุมชนด้วยตนเอง ถือได้ว่า 
การทำางานจะเกิดความสำาเร็จต้องอาศัยการทำางานท้ัง 
3 ภาคส่วนบูรณาการให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน เพราะเป้าหมายสูงสุดในการทำางาน
วิจัยเพ่ือท้องถ่ิน คือ คนในชุมชนต้องเกิดความรู้ใน
การจัดการตนเอง และสามารถขับเคล่ือนชุมชนของ
ตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ร่วมกัน และเกิดการ
ทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพราะปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
ไม่สามารถจัดการได้โดยใครคนใดคนหน่ึง แต่ต้องเกิด
กลุ่มคนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และสุดท้ายชุมชน
ต้องเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน โดยเกิด
แผนการจัดการชุมชน ส่ิงท่ีได้กล่าวมาท้ัง 3 ส่วนเรียก
ได้ว่า Three In One ท่ีเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง
ของชุมชนบ้านเสม็ดในอนาคต
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ภาพที่	3 วิธีการวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นปัญหาไปสู่การปฏิบัติการในโจทย์วิจัย 

 4.	เวทีรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ	และลงพื้นที่เพิ่มเติมข้อมูลชุมชน
 หลังจากได้มีการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชนทั้ง 3 และข้อเสนอโครงการร่วมกับชุมชน จึงนำา
ข้อมูลให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากทีมพี่เลี้ยง สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้แก่ ผศ.ดร.
อมร สวุรรณนมิติร คณุมสัยา คำาแหง คณุปณุกิา หงษอ์ดุร ได้ข้อเสนอแนะวา่ควรจะเพ่ิม คำาวา่ ศกัยภาพชมุชน
ลงไปในชื่อโครงการวิจัยด้วย โดยมีความเชื่อว่า “กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัดการตนเองบน
ฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของชมุชนบา้นเสมด็ ตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสงั จงัหวดับรุรีมัย”์ 
เพื่อจะทำาให้เกิดข้อมูลที่ชัดเจน และเกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย นอกจากนี้ผู้ทรง
คุณวุฒิยังได้เสนอแนะให้ทีมวิจัยเพิ่มเติมข้อมูลด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลด้านทรัพยากร, ระบบนิเวศน์ในพื้นที่
ปา่ชมุชน, อาหารในป่า พืน้ท่ีป่าชุมชนเหลอืเท่าไหร ่และหมูบ่า้นทีเ่กีย่วขอ้งมีการดูแลรบัผดิชอบอย่างไรบา้ง 
ความสมัพันธ์ระหวา่งคนกบัปา่, การนำาวฒันธรรมประเพณมีาจดัการทีเ่ชือ่มโยงกบัปา่ อดตี – ปจัจบุนั มกีาร
บุกรุกป่าชุมชนเกิดขึ้นช่วงไหน (พื้นที่เป็นป่าดั้งเดิม, ป่าปลูกขึ้นมาใหม่) คุณค่าของป่า, จิตสำานึกของคนใน
ชมุชนเปน็อยา่งไร และท่ีผา่นมาเคยมสีว่นรว่มในการจดัการปา่ชมุชนอย่างไรบา้ง พรอ้มทัง้คน้หาศกัยภาพใน
การจัดการตนเองที่ผ่านมาเป็นอย่างไร (คน องค์กร ทรัพยากร อาชีพ) เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในข้อเสนอ
โครงการวิจัยและเกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูลยิ่งขึ้น 
 จากนั้นทีมวิจัยได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเสม็ด โดยเปิดเวทีระดมสมองจากข้อเสนอแนะของผู้ทรง
คณุวฒุ ิพบวา่ บา้นเสมด็ไดม้าตัง้ถิน่ฐานในพืน้ทีด่งักล่าวไดอ้าศยัปา่รมิแมน่ำา้ชีเปน็ทีท่ำามาหาเลีย้งชพี เขา้ไป
ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น หาของป่า หาฟืน เก็บเห็ด เป็นต้น และมีเห็ดต่างๆ ในป่าชุมชนริมแม่นำ้าชี
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มากกว่า 30 ชนิด ผักในป่ามีมากกว่า 10 ชนิด ใน
อดีตปา่แห่งนีม้คีวามอดุมสมบูรณ์เป็นอยา่งมาก มทัีง้ 
เผือก กลอย มัน หากขาดป่าชุมชนริมแม่นำ้าชี คนใน
ชุมชนก็คงอยู่ไม่ได้ เพราะต้องอาศัยป่าในการเลี้ยง
ชพี ในชว่งเดอืนพฤษภาคม หากมฝีนตกคนในชุมชน
จะพากันเขา้ไปเก็บของปา่ไดต้ลอด เพราะอาหารใน
พื้นที่ป่าชุมชนริมลำานำ้าชีมีความอุดมสมบูรณ์ เจริญ
เติบโตอย่างรวดเร็ว และในปัจจุบันประชาชนที่
เข้ามาใช้ประโยชน์ไม่ใช่เพียงชุมชนบ้านเสม็ดเพียง
หมู่บ้านเดียว แต่ยังมีประชาชนจากพื้นที่อื่นเข้ามา
ใช้ประโยชน์ด้วย ในอดีตป่าชุมชนริมลำานำ้าชี มีสัตว์
ปา่ขนาดใหญอ่าศัยอยู ่ไดแ้ก ่เสอื กระตา่ย ไกป่่า ซึง่
มีความอุดมสมบูรณ์มาก หลังจากมีการบุกรุกพื้นที่
ป่าชุมชนเพิ่มมากขึ้น แหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์
เริ่มหมดไป ทำาให้สัตว์ป่าที่เคยมีก็เริ่มสูญหายไปจน
หมดสิ้น ในช่วงปี พ.ศ 2528 ผู้นำาชุมชนประกาศให้
มีการจับจองพื้นที่ในบริเวณป่าได้ ชาวบ้านก็มีการ
บุกรุกป่าเพื่อจับจองพื้นที่ทำาการเกษตร ในอดีตป่า
ชุมชนริมลำานำ้าชีมีทั้งหมด 2,000 ไร่ ปัจจุบันเหลือ
เพียง 350 ไร่ เนื่องจากคนในชุมชนบุกรุกอย่างต่อ
เน่ือง เมือ่เขา้ไปจบัจองพืน้ที ่บางคนขายพืน้ทีใ่หก้บั
นายทุนอีกทอดหนึ่ง 
 เทคนิคและเครื่องมือในการลงพ้ืนที่เพ่ิม
เติมข้อมูลชุมชน
 การใช้เครือ่งมอืในการวเิคราะหก์ารบกุรุก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้าน
เสม็ด โดยการใช้แผนที่เดินดิน เพื่อทำาการวิเคราะห์
ข้อมูลทางกายภาพ (Physical Space) ด้านสิ่ง
แวดล้อมของชุมชนและสิ่งต่างๆ ท่ีพบเห็นลงบน
บันทึก เพื่อเป็นการทำาความเข้าใจเบื้องต้นร่วมกัน
ของคนในชุมชน ซึ่งประโยชน์ของแผนที่เดินดิน 
ทำาให้มองเห็นภาพรวมของชุมชนได้ครบถ้วน ได้

ข้อมูลมากและละเอียดในระยะเวลาส้ัน ได้ข้อมูลท่ี
มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะได้จากการสังเกต
ด้วยตนเอง และนำาไปสู่ความเข้าใจในมิติอื่นๆ ตาม
มา เชน่ พืน้ทีต่ัง้ของหมูบ่า้น และพืน้ทีท่รพัยากรของ
ชุมชน เป็นต้น
 จากนั้นทีมวิจัยนำาข้อมูลจากการจัดเวที
ร่วมกับชุมชนนำามาเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
รับทุนจาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
 ข้อเสนอโครงการวจิยัรว่มกับชุมชนบ้าน
เสม็ด	(Proposal)
    ชือ่โครงการวจัิย กระบวนการเสริมสร้าง

ศักยภาพชุมชนจัดการตนเองบนฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชนบ้านเสม็ด 
ตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
  คำาถามวิจัยหลัก
   กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
จัดการตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมของชุมชนบ้านเสม็ด ท่ีเหมาะสมควรเป็น
อย่างไร

คำาถามวิจัยรอง
 1. บริบทชุมชน การตั้ งถิ่ นฐานและ
พัฒนาการการเปล่ียนแปลงของชุมชน ต้ังแต่อดีต
ถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร
 2. การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
 3. ปัญหาและสาเหตุในการจัดการตนเอง
ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
 4. คุณค่าและวิถีชีวิตของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้าน
เสม็ด ต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร จะมี
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กระบวนการจดัการให้เกดิความเหมาะสมไดอ้ยา่งไร 
 5. การเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการ
ตนเองท่ีมีความเหมาะสมบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มของชมุชนบา้นเสมด็ทีเ่หมาะสมควร
เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์
 1. เพือ่ศึกษาสถานการณ์ปัญหาการจดัการ
ตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนบ้านเสม็ด ตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์
 2. เพื่อวิ เคราะห์สาเหตุแนวทางการ
เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการตนเองบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้าน
เสม็ด ตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 3. เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการจัดการตนเองบนฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านเสม็ด 
ตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

อภิปรายผลการศึกษา
 ผลจากการศกึษาแนวทางการพฒันาโจทย์
ท่ีมาจากความต้องการของชุมชนบ้านเสม็ด ตำาบล
หนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ช้ีให้เห็น
ว่า การพัฒนาโจทย์วิจัยที่มาจากความต้องการของ
ชุมชนจะทำาให้คนในชุมชนตระหนักในปัญหาท่ีเกิด
ขึ้นและมีผลกระทบต่อชุมชน ท่ีสำาคัญรู้ถึงความ
เป็นเจ้าของที่ต้องการค้นหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาของตนเอง และที่สำาคัญการค้นหาความ
ต้องการของชุมชน นักวิจัย จำาเป็นต้องทำาความ
เข้าใจเบ้ืองต้น 2 ประการ ได้แก่ 1. ความรู้ความ
เข้าใจในสถานการณ์ปัญหาของชุมชนทีเกิดขึ้น ว่า

ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจขนาดไหน และที่ผ่านมา
มีการแก้ไขปัญหาในระดับไหนบ้าง เพื่อวางแผน
การตรงตามเป้าหมาย 2. ความรู้ความเข้าใจในทุน
ชมุชน ทนุทางกายภาพทีแ่สดงถงึความอดุมสมบรูณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
ชุมชน หรือทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นที่เป็นปัจจัยสำาคัญที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงและ
ความสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นท่ี หลังจากที่นักวิจัย
ได้ทำาความเข้าใจในระดับเบื้องต้นแล้ว สิ่งที่สำาคัญ
อีกประการหนึ่งก็คือ การพัฒนาโจทย์วิจัยที่มาจาก
ความต้องการของชุมชน นักวิจัยจำาเป็นต้องคำานึง
หลักความความจำาเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ แนว
คิดทฤษฏีของ Maslow ได้กล่าวว่ามนุษย์มีความ
ต้องการและความต้องการนี้จะมีอยู่ตลอดเวลาและ
ไม่สิ้นสุด ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว 
จะไมเ่ปน็ส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอกีต่อไป และความ
ต้องการของมนุษย์จะมีลักษณะเป็นไปตามลำาดับ
ขั้น จากระดับพื้นฐานไประดับที่สูงขึ้น ซึ่งลำาดับขั้น
ตอนของความต้องการของมนุษย์จากผลการศึกษา
ของมาสโลว์นี้มี 5 ขั้นคือ 1. ความต้องการทางด้าน
รา่งกาย 2. ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยั 3. 
ความต้องการทางด้านสังคม 4. ความต้องการทาง
ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ 5. ความต้องการ
ความหวงัในชวีติ เปน็ความตอ้งการระดบัสงูสดุ จาก
ผลการดำาเนินโครงการวิจัย พบว่า การใช้เครื่องมือ
ในการพฒันาโจทยว์จิยัทีม่าความตอ้งการของชมุชน 
นักวิจัยจำาเป็นต้องมีเทคนิคเครื่องมือที่เหมาะสม 
เช่น การจัดเวทีพัฒนาโจทย์วิจัยจากครั้งที่ 1 ใช้การ
สนทนาพูดคยุ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยต้ังคำาถาม
วา่ สิง่ด ีๆ  ทีม่อียูใ่นชมุชน ชมุชนตอ้งการแกไ้ขปญัหา
อะไร และชุมชนมีศักยภาพในด้านใดบ้าง ซึ่งเป็น
ประเด็นคำาถามที่เน้นให้ชุมชนค้นหาคำาตอบ และ
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สะท้อนปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข การใช้แผนที่
ความคิด (Mind Map) เป็นการวาดแผนผังเช่ือม
โยงความคิด และมีการแยกย่อยแต่ละสถานการณ์
ปัญหา เพื่อทำาให้คนในชุมชนมองเห็นการเชื่อมโยง
ของแตล่ะประเดน็ ใชก้ารพดูคยุแบบไมเ่ปน็ทางการ
เพือ่สรา้งความสมัพนัธท่ี์ด ีรบัฟงัสถานการณปั์ญหา
จากการทำางานและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดำาเนินการที่ผ่านมาของชุมชน จากการเวทีพัฒนา
โจทย์วิจัย ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 เป็นค้นหาแนวทางการ
สรา้งความรว่มมอื และโจทยว์จิยัท่ีมาจากความตอ้ง
ของชุมชน และการพฒันาโจทยว์จัิยครัง้ที ่3 เปน็การ
หาข้อสรุปที่จะดำาเนินโครงการร่วมกัน พร้อมท้ัง
คน้หาแนวทางการขบัเคลือ่นการทำางานใหบ้รรลผุล
สำาเรจ็ ผา่นกระบวนการงานวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่ เพราะ
กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจะให้ความสำาคัญ
กับการได้มาซึ่งโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน ฐานคิดของ
งานวิจัยประเภทนี้จะมีวิธีคิด เป็นหลักการกำากับไว้
อย่างน้อย 4 ประการด้วยกันคือ 1. โจทย์วิจัยต้อง
มาจากปัญหาความต้องการของชุมชน 2. โจทย์วิจัย
นั้นต้องมีความเป็นไปได้ท่ีจะประสบผลสำาเร็จ 3. 
โจทยว์จิยัตอ้งยกระดบัทกัษะการแกป้ญัหาของชาว
บ้านผ่านการศึกษาค้นคว้าข้อมูล (ไม่ใช่การปฏิบัติ
การโดยไม่ค้นหาข้อมูลก่อน) 4. ทุกคนที่เข้าร่วมมี
ความเข้าใจตอ่โจทย์วจิยัอยา่งชดัเจน เมือ่มหีลกัการ
กำากบังานวจิยัทอ้งถิน่เปน็รปูแบบนี ้เปน็ไปไมไ่ดเ้ลย
ที่โจทย์วิจัยจะได้มาจากการศึกษาค้นคว้าทบทวน
เอกสารเพียงอย่างเดียว ดังนั้นนักวิจัยที่เป็นนัก
วชิาการตอ้งเปดิตวัเอง เดินออกจากหอ้งแลว้เปิดตา
เปดิใจเขา้ไปหาชมุชนเทา่นัน้จงึไดโ้จทยว์จิยัทีก่ำากับ
ด้วยหลักการสำาคัญ 4 ข้อข้างต้น เมื่อเข้าไปสู่ชุมชน
แล้ว ทำาอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กลับ
มา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดชีวี ชมงานดี และ

คณะ (2553) ทำาการวิจัยเร่ือง การศึกษาแนวทาง
ที่เหมาะสมในการลดหมอกควันตำาบลขุนยวมโดย
อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า 
การศึกษาและวิจัยเป็นการศึกษาโดยชาวบ้านเป็น
หลักในการสืบหาและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน 
ดังนั้นจึงเป็นงานวิจัยท่ีมิได้เน้นชุดความรู้มากไป
กว่ากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนเพ่ือวาง
แนวทางในการดำาเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่าต่อไปภายในอนาคต กระบวนการเรียนรู้
ที่สำาคัญคือ ค้นหาชุดความรู้ที่มีอยู่ทั้งภายในชุมชน
และนอกชุมชนและนำาความรู้มาทดลองปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาตามวิถีชุมชน เพราะเนื่องจากว่า การ
ทดลองปฏิบัติการในงานวิจัยจำาเป็นต้องคำานึงถึง
ความเหมาะสมตามศกัยภาพของพ้ืนทีใ่นการดำาเนนิ
การด้วยตนเอง เพราะในบางเรื่องชุมชนไม่สามารถ
จัดการด้วยตนเองได้ด้วยตนเอง จำาเป็นต้องอาศัย
ความรู้ของนักวิชาการในแต่ละด้านเข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือชุมชน 
  

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
 1. การทำางานวิจัยที่จะตอบโจทย์ชุมชน
ทอ้งถิน่นัน้ นกัวชิาการจำาเปน็อยา่งยิง่ทีค่น้หาความ
ต้องการที่มาจากชุมชน
 2. การพัฒนางานโจทย์วิจัยนักวิชาการ
จำาเปน็ทีจ่ะตอ้งค้นหาศกัยภาพของคนในชมุชน เพือ่
เป็นแนวทางการในการขับเคลื่อนงานวิจัยให้เกิด
การนำาความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนมาสู่การแก้ไขปัญหา
ด้วยคนในชุมชนเอง
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ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา	
 1. นักวิชาการควรให้ความสำาคัญกับการ
ค้นหาความต้องการของชุมชน เพื่อท่ีจะได้นำางาน
วิจัยมาสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 2. การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
ควรให้สำาคัญกับการค้นหาปัญหาในระดับท้องถ่ิน 
เพ่ือนำาไปสูก่ารพฒันา และตอ่ยอดใหเ้กิดความยัง่ยนื
ในระดับพื้นที่
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บทคัดย่อ
 การวจิยัในครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาองค์ประกอบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนและ 2) พัฒนากลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏบิตังิานของครใูนโรงเรยีนเอกชนสังกดัสำานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษา
เอกชน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชนสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 20 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จำานวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองแผนกลยุทธ์ ได้แก่ ผู้บริหารและครู
ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามชนิดปลาย
เปิด การดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเก่ียวข้อง ระยะท่ี 2 การสร้างแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 3 การทดลองแผนกลยุทธ์ใน
โรงเรยีนเอกชน ระยะท่ี 4 การเสนอแผนกลยทุธ ์สถิตทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก ่รอ้ยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. องคป์ระกอบการสรา้งแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของครใูนโรงเรยีนเอกชน
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านสถานที่ 2) ด้านผลตอบแทน 3) ด้านความ
ต้องการความสำาเร็จ 4) ด้านความสัมพันธ์องค์กรและชุมชน 5) ด้านผู้บริหาร 6) ด้าน
ความต้องการในตัวบุคคล 7) ด้านการบริหารงาน 8) ด้านภาระงาน 

การพัฒนากลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

The development of motivation strategy for performance of the 
private school teachers in the Northeast
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 2. กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
งานของครูในโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย 6 
กลยุทธ์ ดังนี้ 1) จัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ
การปฏบิตังิาน 2) พัฒนาระบบบริหารค่าตอบแทน 
3) จัดทำามาตรฐานในการปฏิบัติงาน 4) พัฒนา
ศักยภาพ สมรรถนะและคุณธรรม จริยธรรมของ
บคุลากรครู 5) ส่งเสริมความสัมพันธ์ของบุคลากร
ในองค์กร 6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

คำาสำาคัญ : กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจ, การปฏิบัติ
งานในโรงเรยีนเอกชน, ครโูรงเรยีนเอกชน, แรงจงูใจ

ABSTRACT
 This research aimed 1) to study the 
motivation components of the performance 
of the private school teachers, and 2) to 
develop the motivation strategies for the 
performance of private school teachers 
under the Office of the Private Education 
Commission. The 400 public school teachers 
from 20 provinces in the Northeast under the 
Office of the Private Education Commission 
were used for the strategies investigation. 
In additions, 64 administrators and teachers 
in private schools in Buriram province were 
used for strategies implementation. The 
research instruments were 5-point rating 
scale and open-ended questionnaires. The 
research was carried out in four stages i.e. 

stage 1) study documents and related 
research papers, stage 2) creating a strategic 

plan, stage 3) experimenting strategy in private
school, stag 4) proposing the strategy. The 
data were analyzed by descriptive statistics 
such as percentage, mean, and standard 
deviation. The research findings were shown 
as follows :
 1. The motivation components of 
the operation of the private school teachers
consisted of 8 components: 1) place, 2) 
compensation, 3) need for success, 4) 
relationship between organizations and 
communities, 5) administrator, 6) needs of 
individual, 7) administration, and 8) working 
load.

 2. The results derived from the opinions
of experts showed that the motivation 
strategies for performance of the private 
school teachers included 6 strategies : 1) 
the suitable environment for performance, 
2) the development of compensation
administration system, 3) the standard
of performance, 4) the development of
capability competency and morality of 
teachers, 5) the promotion of the relationships
of people in the organizations, and 6) the 
promotion in participation in the development
of education quality. 

Key Words : Motivation strategy for operation,
the operation the private school, Private 
school teachers, Motivation.
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บทนำา
 ในปัจจุบันโรงเรียนเอกชน ถึงแม้จะเป็น
ท่ียอมรับของสังคมในหลายๆ ด้าน แต่ก็ยังประสบ
ปัญหาไม่ว่าจะเป็น ด้านนโยบายการรับนักเรียนการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานของภาครัฐเน่ืองจากรัฐไม่มีการ
กำาหนดสัดส่วนการรับนักเรียนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนไว้อย่างชัดเจน ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ มี
จำานวนมากจึงเป็นข้อจำากัดท่ีทำาให้โรงเรียนไม่สามารถ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและไม่สามารถปรับ
ตัวได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์
รวมท้ัง การเปล่ียนแปลงผู้บริหารระดับสูง ทำาให้ขาด
การผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลง แก้ไข กฎระเบียบ
ต่าง ๆ  ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบัน เช่น 
ข้อจำากัดของการจัดต้ังโรงเรียนสองภาษา และกฎ
ระเบียบเก่ียวกับครูผู้สอนชาวต่างชาติ เป็นต้น ซ่ึงมีข้อ
กำาหนดจากกฎระเบียบของทางราชการหลายประการ
ท่ียังมิได้มี อีกท้ังสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชนซ่ึงสังกัดสำานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ยังขาดบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจน จึงทำาให้เกิดปัญหาเชิง
นโยบายและความสับสนต่อการปฏิบัติของโรงเรียน
เอกชนด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐได้รับ
การสนับสนุนไม่เพียงพอเน่ืองจากรัฐมีงบประมาณ
จำากัดจึงไม่สามารถพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน
ได้อย่างท่ัวถึงและทันต่อการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ
และเทคโนโลยี (ธีระ รุญเจริญ, 2550 : 34)
 โรงเรียนจึงจำาเป็นต้องช่วยตัวเองมากขึ้น 
ด้านบุคลากรครูโรงเรียนเอกชนส่วนหนึ่งได้รับเงิน
เดือนไม่เต็มตามวุฒิ และไม่มีบัญชีเงินเดือนที่แสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในอาชีพ จึงเป็นเหตุหนึ่ง
ที่ทำาให้ครูเข้า - ออกบ่อย และมีการลาออกในช่วง
ระหว่างปีการศึกษา ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่
มีการสอบบรรจเุพือ่คดัเลอืกบคุลากรครเูขา้สูร่ะบบ

ราชการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนเอกชนสมัครเข้าสอบ
แขง่ขนัเพือ่บรรจเุขา้รบัราชการทำาให้เกดิปญัหาการ
ขาดครู โรงเรียนเอกชนจึงต้องรับสมัครบุคลากรครู
เพ่ือทดแทนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน อีกทั้งครู
ยังเห็นว่าการรับราชการมีความมั่นคงมากกว่าการ
เป็นครูโรงเรียนเอกชน อันแสดงให้เห็นถึงความไม่
เสมอภาคในการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและ
เอกชนอย่างชัดเจน และการขึ้นอัตราเงินเดือน
ของข้าราชการแต่ละคร้ังสร้างช่องว่างระหว่างเงิน
เดือนของครูโรงเรียนเอกชน ทำาให้ครูขาดแรงจูงใจ
ในการทำางานเป็นอย่างมาก และหากมองในด้าน
การแข่งขัน การท่ีประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community)
หนว่ยงานอืน่และองคก์รเอกชนต่างประเทศสามารถ
เข้ามาจัดการศึกษาหรือเปิดธุรกิจการศึกษาและ
วิชาชีพต่างๆ ได้อย่างเสรีทำาให้เกิดการแข่งขันทาง
ด้านการจัดการศึกษาระหว่างเอกชนด้วยกัน ดังนั้น 
โรงเรียนเอกชนต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพของ
โรงเรยีนใหส้ามารถแขง่ขนักบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กิด
ขึ้นได้ (อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ, 2551 : 56)
 ประสิทธิภาพของโรงเรียนข้ึนอยู่กับองค์
ประกอบหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร
จัดการอาคารสถานท่ี แบบการเรียนการสอน ส่ือ
การสอน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ แต่ที่สำาคัญที่สุดก็คือ
บุคลากร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือครูผู้สอนล้วน
มีอิทธิพลที่สำาคัญต่อคุณภาพของนักเรียนท้ังสิ้น 
เนื่องจากบุคลากรเหล่าน้ีเป็นกุญแจสำาคัญในการ
ดำาเนินงานทุกอย่างภายในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียน
ทำาหน้าท่ีได้อย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพดัง
นั้นสิ่งสำาคัญที่สุดที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้
ความสำาคัญเป็นอันดับแรก คือ การพัฒนาบุคลากร 
พยายามกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ ความผูกพัน ความ
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ตระหนักในหน้าท่ี และความสำาคัญของอาชีพแก่
บุคลากรผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความ
สามารถและมีการพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติ เน่ืองจากครู
เป็นบุคลากรท่ีสำาคัญจึงต้องได้รับความเอาใจใส่เพ่ือ
ให้การเรียน การสอนมีคุณภาพสูงสุด และการท่ีครู
จะปฏิบัติงานได้ผลดีมากน้อยเพียงใดน้ัน ข้ึนอยู่กับ
ขวัญและกำาลังใจของครูท่ีส่งผลต่อทัศนะคติท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนการ
สอนในโรงเรียน อาจกล่าวได้ว่า การสร้างแรงจูงใจให้
ครูมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานเป็นวิธีสร้างความ
สำาเร็จของการเรียนการสอนน่ันเอง (ปัณรส มาลากุล 
ณ อยุธยา, 2551 : 1) 
 จากความสำาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนเอกชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนเอกชน ให้สามารถปฏิบัติ
งานในหน้าท่ีได้บรรลุเป้าประสงค์การปฏิบัติงานใน 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพในการปฏิบัติงานของครู ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และด้านการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์
 1. เพือ่ศึกษาองคป์ระกอบแรงจูงใจในการ
ปฏบิตังิานของครูในโรงเรยีนเอกชน สงักดัสำานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 2. เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ขอบเขตของการวิจัย
 1. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูของสถานศึกษา
เอกชนขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ จำานวน 400 คน โดยใช้ตารางสำาเร็จรูป
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
กำาหนดจำานวนของกลุ่มตัวอย่างของแต่ละโรงเรียน
ตามสัดส่วนของประชากรโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling)ด้วยการจับสลาก
เลือกโรงเรียนและกำาหนดจำานวนของกลุ่มตัวอย่าง
ของแต่ละโรงเรียนโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ได้จำานวนครูจังหวัดละ 
20 คน จำานวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คนและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองกลยุทธ์ คือ คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนอนุบาลธีรา สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วย ผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำานวยการ รองผู้อำานวยการ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ รวมจำานวน 8 คน ครูโรงเรียน
อนุบาลธีรา จำานวน 56 คน รวมท้ังส้ิน 64 คน ได้มา
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 2. เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
  2.1 องค์ประกอบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู ประกอบด้วย1) ด้านสถานที่ 2) 
ด้านผลตอบแทน 3) ด้านความต้องการความสำาเร็จ 
4) ด้านความสัมพันธ์องค์กรและชุมชน 5) ด้านผู้
บริหาร 6) ด้านความต้องการในตัวบุคคล 7) ด้าน
การบริหารงาน และ 8) ด้านภาระงาน 
  2.2 การจัดทำาแผนกลยุทธ์การสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน
 3. ตัวแปร มีดังนี้
  3.1 ตัวแปรอิสระได้แก่องค์ประกอบ
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนเอกชน
  3.2 ตัวแปรตามได้แก่การปฏิบัติงาน
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ของครู 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพและด้านการปฏิบัติงานของครู

วิธีดำาเนินการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ
จาก เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้องค์
ประกอบที่ส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
งานและนำาองค์ประกอบมากำาหนดเป็นประเด็นใน
แบบสอบถามองคป์ระกอบการสรา้งแรงจงูใจในการ
ปฏิบัติงานและแบบประเมินการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนเอกชนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ 

	 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ
 1.1 ความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม
องค์ประกอบการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
งานของครูในโรงเรียนเอกชน โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับพฤติกรรมชี้วัดด้าน
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (IOC) และ
แบบประเมินสภาพการปฏบิตังิานของครใูนโรงเรียน
เอกชน โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คำาถามกับพฤติกรรมชี้วัดด้านสภาพการปฏิบัติงาน
 1.2 อำานาจจำาแนกรายข้อ ( )  ของ
แบบสอบถามองค์ประกอบการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน และแบบ
ประเมินสภาพการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียน
เอกชนโดยใช้สูตรสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson) 
 1.3 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามองค์

ประกอบการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูในโรงเรียนเอกชน และแบบประเมินสภาพ
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน โดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยดำาเนินการดังนี้
 1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการสำารวจ 
โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานโดยการคำานวณหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
 2. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Coefficient)
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาจากการจด
บันทึก การสัมภาษณ์และนำาข้อมูลมาสรุป

สรุปผลการวิจัย
 1. องค์ประกอบการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนประกอบด้วย 
8 องค์ประกอบ โดยรวมองค์ประกอบท้ัง 8 องค์
ประกอบอยูใ่นระดับมาก และเมือ่พิจารณาเปน็ราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด 3 
ดา้น โดยด้านทีม่คีา่เฉลีย่สูงสุด คอื องคป์ระกอบดา้น
ความสัมพันธ์องค์กรและชุมชน รองลงมา คือด้าน
การบริหารงาน และด้านผลตอบแทน ตามลำาดับ 
และอยูใ่นระดบัความเหมาะสมมาก 5 ดา้น โดยดา้น
ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ด้านความต้องการความสำาเรจ็
รองลงมา คอื ดา้นสถานทีท่ำางาน ดา้นผูบ้รหิาร ดา้น
ภาระงาน และด้านความต้องการในตัวบุคคลตาม
ลำาดับ 
 2. จากการสรุปข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่า กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนเอกชนประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ 
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ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานกลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบบริหารค่า
ตอบแทนกลยุทธ์ที่ 3 จัดทำามาตรฐานในการปฏิบัติ
งานกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และ 
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรครู กลยุทธ์ที่ 5 ส่ง
เสริมความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรกลยุทธ์ที่ 
6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นสอดคล้องกัน
ใน 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหาร
ค่าตอบแทนและกลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมความสัมพันธ์
ของบุคลากรในองค์กรและผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิด
เห็นตรงกัน 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 จัดสภาพ
แวดล้อมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานกลยุทธ์ที่ 3 
จดัทำามาตรฐานในการปฏบิตังิานกลยทุธท์ี ่4 พฒันา
ศักยภาพ สมรรถนะ และ คุณธรรม จริยธรรมของ
บคุลากรครูกลยุทธท์ี ่6 สง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

อภิปรายผลการวิจัย
 1. องค์ประกอบการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนประกอบด้วย 
8 องค์ประกอบ โดยรวมองค์ประกอบทั้ง 8 องค์
ประกอบอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเปน็ราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด 3 
ดา้น โดยด้านทีม่คีา่เฉลีย่สูงสุด คอื องคป์ระกอบดา้น
ความสัมพันธ์องค์กรและชุมชน รองลงมา คือด้าน
การบริหารงาน และด้านผลตอบแทน ตามลำาดับ 
และอยูใ่นระดบัความเหมาะสมมาก 5 ดา้น โดยดา้น
ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นความตอ้งการความสำาเรจ็
รองลงมา คือ ด้านสถานที่ทำางาน ด้านผู้บริหาร 
ด้านภาระงาน และด้านความต้องการในตัวบุคคล
ตามลำาดับซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ เบ๊กซ์ลีย์ 

(Bexley, 2005 : 1898 - A.) ได้เสนอว่า นโยบาย
การบริหารงานในองค์การ การบริหารจัดการ การ
ควบคุมดูแล ต่างเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลสำาคัญ
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูองค์ประกอบ
รองลงมา คือด้านผลตอบแทน ซ่ึงส่งผลสำาคัญต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและผลการวิจัย
ครั้งนี้สอดคล้องกับแอคคินตอย (Akintoye, 2003 
: 1) ยืนยันว่าเงินยังคงเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญ
ที่สุด โดยเทย์เลอร์ (Taylor, 1911 : 1) สนับสนุน
แนวคิดว่าเงินเป็นองค์ประกอบจูงใจบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของเรเจอร์
และสแตง (Reiger and Stang, 2006 : 2343-A) 
ที่ศึกษาเร่ืององค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครู พบว่าความพึงพอใจของ
ครูเกิดจากความต้องการของบุคคลที่แตกต่างกัน
ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพแวดล้อมในท่ีทำางาน ความ
ต้องการความยุติธรรม ความต้องการการยอมรับ
และสนบัสนนุจากผูบ้รหิารและงานวจิยัของเกยีคอม
เมตติ (Giacometti, 2005 : 433-A.) ศึกษาตัวแปร
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและการรักษาสภาพ
การจา้งงานของคร ูพบวา่ องค์ประกอบทีจ่ะทำาให้ครู
ลาออกหรือเลือกท่ีจะทำางานต่อ คือ องค์ประกอบ
ด้านอารมณ์ความรู้สึกของครูว่าตนเองมีความสุข 
มีคุณค่า ระบบการจ้างงาน ค่าจ้างและสวัสดิการที่
ยุติธรรมและการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การ
ส่วนในด้านสถานท่ีทำางาน งานวิจัยของฮอล์ลิฟิลด์ 
(Hollifield, 2005 : 19233-A) พบว่าลักษณะของ
โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพได้แก่ สภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัยและมีระเบียบ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรยีนและครอบครัวโดยแรมเลล (Ramlall, 2002 
: 1) ไดเ้สนอวา่ในขณะทีเ่งนิเดอืนค่าตอบแทนของครู
มีความสำาคัญ แต่ไม่ได้สำาคัญท่ีสุด ส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุด
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สำาหรับครูคือสภาพที่ทำางานและลักษณะงาน ที่จะ
ทำาให้ครูตัดสินใจที่จะทำางานต่อไปกับโรงเรียนนั้นๆ 
โดยออซการ (Ozcan, 2006 : 1) ศึกษาปัจจัยที่
ช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานของครู พบว่า การเพิ่ม
โอกาสในการรับรางวัลหรือสิ่งจูงใจต่างๆ ส่งผลให้
ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น นอกจากนี้
การมอบรางวัลเปรียบเสมือนการได้รับการยกย่อง
จากองค์กรและชุมชนจะส่งผลให้ครูปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพสอดคล้องจากข้อค้นพบของ แมน
คูโซ่ (Mancuso, 2006 : 1) เสนอว่าแจงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครูขึ้นอยู่กับความรู้สึกศรัทธาใน
วิชาชีพว่า เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชน เกิด
ประโยชน์ต่อสงัคมสงัคมไดร้บัการยอมรบันบัถอืจาก
ชุมชน
 2. กลยุทธ์การสร้างแรงจงูใจในการปฏบิัติ
งานของครูในโรงเรียนเอกชนประกอบด้วย กลยุทธ์ท่ี 1
จัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบบริหารค่าตอบแทนกลยุทธ์ท่ี 3
จดัทำามาตรฐานในการปฏบิตังิานกลยทุธท์ี ่4 พฒันา
ศักยภาพ สมรรถนะ และ คุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรครู กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมความสัมพันธ์ของ
บคุลากรในองค์กรกลยทุธท่ี์ 6 สง่เสริมการมสีว่นรว่ม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ผลการทดลองใชแ้ผนกลยทุธ ์ทดลองใช้กบั
บุคลากรครูในโรงเรียนเอกชนที่ใช้ทดลองประกอบ
ด้วยครูจำานวน 56 คน และจากการสัมภาษณ์คณะ
กรรมการบรหิารโรงเรยีนจำานวน 8 คน พบว่า ระดบั
การปฏิบตังิานของครใูนโรงเรยีนเอกชน เมือ่เปรยีบ
เทียบ ก่อนการนำากลยุทธ์ไปทดลองใช้ในโรงเรียน
และหลังจากการนำากลยุทธ์ไปทดลองใช้ในโรงเรียน 
ระดับการปฏิบัติงานของครูสูงขึ้นในทุกด้าน โดย
รวมแลว้ระดบัการปฏบิติังานของครอูยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยวิธีประเมิน
ผลระดับการปฏิบัติงานของครู พบว่า 
 ด้านคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ
วชิาชพีมคีา่สงูทีสุ่ด จากการสมัภาษณค์ณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน พบว่าพฤติกรรมของครูในภาพรวม

มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี มีความสามัคคีในการ
ทำางานและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น จากการ
สังเกตการณ์จัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนได้จัดข้ึน 
เช่นกิจกรรมวันสำาคัญของ ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตรยิ ์เป็นตน้ สงัเกตเหน็วา่บคุลากรครใูนโรงเรยีน
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมายและ
ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี มีการแสดงออกถึงความ
สมัพนัธท์ีดี่ต่อเพือ่นร่วมงาน มจีติสาธารณะ เขา้ร่วม
กจิกรรมทีท่างโรงเรยีนไดจ้ดัข้ึนอยา่งพรอ้มเพยีงกนั 
จากการทีผู่้บรหิารไดร้่วมพูดคุยกับผูป้กครองพบว่า 
ครปูฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ตีอ่นกัเรยีนและสงัคม
ได้ โดยทางโรงเรียนได้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากรได้มีความสัมพันธ์
อันดีกับเพื่อนครู มีการส่งเสริมครูท่ีประพฤติตนดี 
ประเมินจากการลงคะแนนจากเพ่ือนครู ให้ได้รับ
รางวัล ผู้บริหารจัดให้มีการพัฒนาความรู้โดยการ
จัดให้มีการศึกษาดูงาน ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาน
ศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาความรู้
ความสามารถเพ่ือให้ครูได้มีความรู้สึกว่าตนมีความ
สามารถ มทีกัษะเพยีงพอกบัการทำางานและสามารถ
ทำางานได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีต้ังไว้ ซ่ึง
สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานในด้าน
คณุภาพในการปฏบิติังานของครทูีอ่ยูใ่นระดับปฏบิติั
มากที่สุด 
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ด้านการปฏิบัติงานของครู จากการสัมภาษณ์คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน พบว่า ครูมีความพร้อม
และมคีวามสามารถในการจัดการสอนไดเ้ปน็อยา่งด ี
มคีวามใสใ่จในนักเรียนมากขึน้ สงัเกตจากการบันทกึ
หลังการสอน แสดงให้เห็นว่าครูให้ความสำาคัญกับ
นกัเรยีน มีการสงัเกตผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและนำาผล
จากการบันทึกไปศึกษาเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนจาก
การจัดประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนาโครงการ
อ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมตอน
ต้น ในภาพรวมครูทุกคนมีส่วนร่วมเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหานักเรียน พัฒนาวิธีการแก้ไข
ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล แสดงให้เห็นถึงความ
พึงพอใจในการที่จะมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน
แสดงถึงความภาคภูมิใจท่ีผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครู
ได้แสดงความคิดเห็น รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งกับ
องค์กร และครูยังส่งเสริมวินัยและคุณลักษณะที่ดี
แก่ผู้เรียนอยู่แสมอ สังเกตได้จากการจัดกิจกรรม
หน้าเสาธง โครงการนิเทศติดตามในช้ันเรียน และ
ครูมีการแนะนำาและแลกเปลี่ยนข้อมูลพฤติกรรม
นักเรียนระหว่างครูกับผู้ปกครอง เป็นผลมาจากผู้
บริหารโรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหาร
ใหค้รไูดม้สีว่นร่วมในการกำาหนดมาตรฐานการศกึษา 
รับฟังข้อคิดเห็นและผู้บริหารมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ทำาให้ครูรู้สึกถึงความใกล้ชิด
และมีส่วนร่วมกับผู้บริหารในการพัฒนาโรงเรียน มี
การกำาหนดมาตรฐานการประเมินผลการติดตาม
งานที่ชัดเจน ทำาให้ครูเกิดความตระหนักถึงการมี
ส่วนรว่มในการพฒันาคณุภาพการศกึษากบัโรงเรยีน 
ผู้บริหารพัฒนาระบบค่าตอบแทนที่สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบัน มีระบบการ
ประเมินการทำางานอย่างเป็นธรรม ทำาให้ครูรู้สึกถึง

ความก้าวหน้าในอาชีพ ผู้บริหารจัดทำาโครงสร้าง
การบริหารที่ชัดเจนมีการมอบหมายงานและหน้าที่
ขอบข่ายภาระงานที่เหมาะสมตามความสามารถ
ของคร ูซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดับผลการปฏบิติังานของ
ครูที่อยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
 ด้านคุณภาพในการปฏิบัติงาน จากการ
สัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารโรงเรียน พบว่าครู
มีการแสดงออกและมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับนักเรียน
ใหค้วามใสใ่จและตดิตามนกัเรยีนอยูเ่สมอ ซึง่เปน็ผล
จากการทีผู่บ้รหิารไดจ้ดัใหม้กีารประชมุรบัทราบถงึ
จดุเนน้ของสถานศกึษาและเนน้ยำา้ใหบ้คุลากรเขา้ใจ
ในพันธะกิจและจุดมุ่งหมาย บริบทของโรงเรียน
ถึงความสำาคัญต่อการเอาใจใส่ต่อนักเรียน ความ
สัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้บุคคล
เหล่านี้มีส่วนสำาคัญในการร่วมพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียน และยังพบว่าครูมีความสนใจในการพัฒนา
ความรู้ของตนเองจากการที่ครูขอเข้าร่วมการ
อบรมจากหน่วยงานภายนอกและสนใจที่ศึกษาต่อ 
เนื่องจากโรงเรียนได้ส่งเสริมและปรับโครงสร้างเงิน
เดือนตามคุณวุฒิทางการศึกษา ครูสามารถทำางาน
ได้อยา่งเปน็ระบบมกีารวางแผนการทำางาน ติดตาม
งานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี เช่น สามารถ
จัดทำางานธุรการในชั้นเรียนได้ครบถ้วน มีการส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ครบ ตรงเวลา จากการตรวจ
สอบแผนการสอน พบว่ามีการพัฒนาสื่อการสอน
และนำาเทคโนโลยีมาใช้มากข้ึนเนื่องจากโรงเรียนได้
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ครอบคลุม
บรเิวณอาคารเรยีน และมกีารพฒันาหอ้งปฏบิตักิาร
ให้เข้าถึงระบบสารสนเทศให้มากขึ้น และจัดเตรียม
วัสดุครุภัณฑ์ที่เพียงพอ โดยใช้วิธีการสำารวจจัดทำา
แผนการใช้วัสดุครุภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน 
ในบริเวณห้องพักครูมีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ครู
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ได้ใช้ในการสืบค้นหาข้อมูล และพัฒนาสื่อการสอน
อย่างสมำ่าเสมอ สอดคล้องกับระดับผลการปฏิบัติ
งานในดา้นคณุภาพในการปฏบิตังิานของครทูีอ่ยูใ่น
ระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้
 1. โรงเรียนควรมีการพัฒนาและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้มีความสะอาด
เรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบให้เหมาะสม
กบัสภาพการปฏิบตังิาน มกีารจดัอปุกรณ ์เครือ่งมอื
เครือ่งใชส้ำานกังานใหม้คีวามพรอ้มในการปฏิบัตงิาน 
รวมถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ แก่บุคลากรอย่าง
พอเพียง เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรง่ายขึ้น 
มีความพร้อมและสะดวกข้ึน ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ี หาก
ได้รับการดูแลจากโรงเรียนและผู้บริหาร จะทำาให้
บุคลากรรู้สึกพอใจกับการทำางาน มีความพอใจกับ
การเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน
 2. ในการรักษาครูในโรงเรียนเอกชน เพื่อ
ไม่ให้ครูย้ายออกไป หรือออกไปสอบบรรจุอยู่บ่อย
ครั้งเนื่องจากความไม่มั่นใจในในความมั่นคงของ
โรงเรียน หรือภาระงานไม่เหมาะสมกับค่าตอบแทน 
ซึ่งจะเป็นสาเหตุของการลาออกของครูโรงเรียน
เอกชน ผู้บริหารควรจะส่งเสริม การสร้างความพึง
พอใจในอาชีพ โดยการปรับความก้าวหน้าในอาชีพ 
ทบทวนและพัฒนาระบบคา่ตอบแทนเพือ่เทยีบเคียง
กบัสถานศกึษาอืน่ในระดบัเดยีวกันจดัทำาโครงสรา้ง
เงนิเดอืนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐและสภาพ
เศรษฐกจิ สงัคมในปจัจบุนั จดัทำาหลกัเกณฑภ์าระงา
นข้ันตำ่าให้สอดคล้องกับเป้าหมายของงานประเมิน
ผลการปฏิบติังานจากผลสำาเรจ็ของงานอยา่งโปรง่ใส 
เป็นธรรม

 3. ผู้บริหารพยายามกำาหนดภาระงานและ
ความรับผิดชอบของครูแต่ละคนให้มีขอบข่ายท่ี
ชัดเจน มีเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนที่ทำาให้
ประสบความสำาเร็จได้ จัดประเภทงานให้ตรงกับ
ความสามารถของแต่ละบุคล และสอดคล้องกับ
ค่าตอบแทนเบื้องต้น จัดทำาคู่มือในการปฏิบัติงาน
มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
สมำ่าเสมอ ประเมินผลงานจากประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูให้สอดคล้องกับ 
ปรัชญา วิสัยทัศน์และบริบทของสถานศึกษา
 4. โรงเรียนควรมีการพัฒนาบุคลากร 
จัดอบรมเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ อบรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถให้เพ่ิมมากข้ึนใน
ทุกด้าน เช่น การส่งเสริมการจัดสัมมนา การศึกษา
ดูงาน อบรมธรรมะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ต่อเพ่ือนครูด้วยกันโครงการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรม ด้านคณุธรรม และจริยธรรมในการใหบ้ริการ 
และคุณภาพชีวิตจัดกิจกรรมส่งเสริม/กระตุ้น
จิตสำานึกการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการประเมิน
ผลการดำาเนินงานตามจรรยาบรรณของบุคลากร
โครงการครดูเีดน่ประจำาปมีอบเกียรตบิตัรเงนิรางวลั
 5. โรงเรียนควรจะมกีารเปดิโอกาสใหค้รูมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้แสดงความคิดริเริ่มและ
ได้สร้างสรรค์ เช่น อาจจะให้ครูมีส่วนร่วมในการจัด
ทำาแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำาปี 
เปน็ผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให้ครูรู้สึกมวีา่ตนเองมี
ความสำาคัญ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาครู
และบคุลากรรู้จุดมุง่หมายของโรงเรียน ส่งเสริมการ
ทำางานเป็นทีมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียน และ
มีระบบการประเมินคุณภาพของโรงเรียน เพ่ือเป็น
เครื่องมือ ในการสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการ
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ศกึษาของโรงเรยีนและของตนเอง เพือ่เปน็แรงจงูใจ 
ในการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรได้มีความครอบคลุมแก่
บุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษา ผู้วิจัยเห็นควรให้มี
การดำาเนินการต่างๆ ดังนี้
 1. ศึกษาบุคลากรนอกเหนือจากระดับ
ปฏิบัติการ เช่น ศึกษาบุคลากรระดับผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อจะได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งขึ้น เนื่องจาก
ผู้บริหารหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ อาจมีมุม
มองทัศนคติ และความต้องการท่ีแตกต่างกัน 
 2. ศกึษาเปรียบเทียบระหว่างบุคลากร ท่ีมี
บทบาทหนา้ทีแ่ตกตา่งกนั เช่น ระดบัการปฏิบัตงิาน
และระดับบริหารงาน
 3. ควรนำาตัวแปรข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง เช่น เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทำางาน 
ร่วมพิจารณาด้วยว่า มีผลหรือไม่อย่างไรต่อการนำา
แผนกลยุทธ์ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา
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บทคัดย่อ
 รายงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์กระบวนการ
พฒันาผูป้ระกอบการในหน่วยบม่เพาะวสิาหกจิ ของมหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนอืตอนลา่ง เพือ่เปรยีบเทยีบแนวปฏบิติัท่ีดีของศนูยบ์ริการกลยทุธแ์ละประเมนิผล
ของกรมวสิาหกจิกรรมาธกิารยโุรปกบัแนวปฏบัิติของหนว่ยบม่เพาะวสิาหกจิของไทย 
เพือ่ประเมนิศกัยภาพเชิงพาณชิย ์และ ความพงึพอใจของผูป้ระกอบการทีผ่า่นการบม่
เพาะจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และผู้ประกอบ
การที่เข้ารับการบ่มเพาะในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
จำานวน 8 คน ผู้ประกอบการ จำานวน 40 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 

และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยและเปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบว่า (1) 
ผู้ประกอบการมีคุณลักษณะที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ 21 คุณลักษณะ อยู่ในระดับ
มาก ผู้ประกอบการมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการพื้นที่ ที่ปรึกษาและ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 12 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ประกอบ
การมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้คำาปรึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอด
ความรู้ 14 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการดำาเนินงานของ
หนว่ยบม่เพาะวสิาหกจิของมหาวทิยาลยัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง 8 แห่ง

กระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการในโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
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กับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของ
ศนูย์บรกิารกลยทุธแ์ละประเมนิผลของกรมวสิาหกจิ 
กรรมาธกิารยโุรป โดยการใช้แนวเทียบ พบวา่ หน่วย
บม่เพาะวสิาหกิจของมหาวิทยาลยัในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือทั้ง 8 แห่ง มีผลการดำาเนินการที่น่าพึง
พอใจ โดยมีแนวปฏิบัติที่เท่าเทียมกับแนวปฏิบัติที่
ดีของศูนย์บริการกลยุทธ์และประเมินผลของกรม
วิสาหกิจกรรมาธิการยุโรป 3) วิเคราะห์ศักยภาพ
เชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เพิ่งสำาเร็จการ
ศึกษา เป็นทายาทธุรกิจ ส่วนมากมีโครงการหรือ
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจท่ีจะลงทุน แต่ไม่มีแผนธุรกิจ 
มีรูปแบบเป็นกิจการส่วนตัว เป็นบริษัทท่ีเริ่มตั้ง
ใหม่ ที่มีพนักงานอยู่ประมาณ 1 -3 คน ใช้เวลาใน
ช่วง 1 – 3 ปี สนใจในธุรกิจประเภทการผลิต ส่วน
ใหญน่ำาเงนิทนุสว่นตัวมาลงทนุ สนใจใชง้านวจิยัหรอื
นวตักรรมทีพ่ฒันาแลว้เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ ตอ้งการ
ความช่วยเหลือด้านการเริ่มต้นธุรกิจและเข้าถึง
แหล่งเงินทุน ต้องการเขียนแผนธุรกิจเป็น มีความรู้
ความเขา้ใจในการดำาเนนิกจิการเพ่ิมขึน้ ตน้ทนุลดลง 
มีการจัดการบริการองค์กรได้ดีขึ้น ขอวงเงินกู้ใหม่
ได้ มีความคาดหวังหลังเข้าโครงการก็เป็นไปตามที่
คาดหวังไว้ กิจการดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้า
รับการบ่มเพาะ 

คำาสำาคัญ : กระบวนการบ่มเพาะ, ผู้ประกอบการ, 

ศักยภาพเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการที่ผ่าน
การบ่มเพาะ, แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง

Abstract
 The research aimed to study the 
process of Entrepreneur Development of UBI, 
to benchmark the best practices of the Center 
for Strategic & Evaluation of the European
Union (CSEEU) with the practices of the UBI
in the Lower Northeast, to evaluate the 
commercial capacity and satisfaction of the 
entrepreneurs toward services of the University
Business Incubators in the Lower Northeast. 
The population was the managers and 
entrepreneurs of 8 University Business 

Incubators in the Lower Northeast. The sample
consisted of 8 managers and 40 entrepreneurs. 
The research tools were questionnaires and 
interviews. Quantitative data were analyzed 
by descriptive statistics such as frequency, 
percentage, mean and standard deviation. 
The qualitative data were analyzed by
content analysis, comparison and conclusion 
by induction. It was found from the study that 
entrepreneurs had the qualities of successful 
entrepreneurs in all 21 items at a high level.
By overall, entrepreneurs had a high level
of satisfaction with the services of area,
consultant and management of intellectual 
property in all 12 items. By overall, the
entrepreneurs had a high level of satisfaction
with counseling, training and passing on 
knowledge in all 14 items. By benchmarking 
the practice of 8 University Business Incubators
in the Lower Northeast with the best practice 
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of the Business Incubators of the CSEEU,
the result showed that 8 University Business
Incubators in the Northeast had the practices 
at the same level as the best practices of the 
Business Incubators of CSEEU at a satisfactory 
level. By analysis of the commercial capacity 
of the Entrepreneurs of UBI, it was found that 
most of entrepreneurs were the recent
graduates, business heirs; had projects/
business to invest, but no business plan ; 
most of the forms of the business were the 
private companies, and the startup companies
with an approximate staff of 1 person to 3 
persons; most of these companies spent 1 
year to 3 years in the manufacturing, most of 
them used the private capital investment, and 
were interested in research and innovation
to create the value added, most of them 
needed the assistance in starting a business, 
and access to capital, wanted to know how
to write a business plan, and a better
understanding of the business management, 
low costs of investment, better organizational
management, and a financial loan amount. 
Their expectations after undergoing incubation
project were at high level as they expected.
Theirs business operated well when compared
with the time prior to incubation process. 

Key Words :  Entrepreneur, Commercial 

Capacity of Entrepreneurs, Best practice of 
University Business Incubator, Lower Northeast

ความสำาคัญและที่มาของปัญหา
 สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ได้
เร่ิมโครงการหนว่ยบม่เพาะวสิาหกจิในมหาวทิยาลัย 
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2547 โดยมีเป้าหมายให้ 
University Business Incubator (UBI) ใน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นด้วยการสนับสนุน
ของสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทำาหน้าที่
บ่มเพาะให้เกิด “บริษัทจัดตั้งใหม่” (Start-Up 
Companies) และ “ผู้ประกอบการใหม่” (New 
Entrepreneurs) ท่ีจะได้รบัการดูแลให้มพีฒันาการ
เติบโต โดยใช้ข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเสริมสร้างความเข้ม
แข็ง สามารถพัฒนาเป็น “บริษัทธุรกิจเต็มรูปใน
อนาคต” (Spin-off companies) เพ่ือเป็นช่อง
ทางการนำาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่
สร้างในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่กระบวนการใช้
งานเชิงพาณชิย ์สรา้งวงจรรายได ้ผลประโยชนก์ลบั
สู่สถาบันอุดมศึกษา และประเทศในระยะยาว
 หน่ วยบ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ ในสถาบัน
อุดมศึกษา หรือเรียกช่ือย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า 
UBI เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับ
ความรู้ด้านธุรกิจท่ีหลากหลายกิจกรรมเข้าด้วยกัน 
โดยการใชพ้ืน้ทีแ่ละเวลารว่มกนัในเวลาทำางาน เพือ่
เป็นการลดต้นทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่ ควบคู่กับ
การสนับสนนุในด้านปจัจยัเชงิธรุกิจตา่ง ๆ  ทีส่ามารถ
เร่งอัตราเร็วของการเจริญเติบโตของบริษัท จน
พร้อมที่จะดำาเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง ดังนั้น หน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถ
ดำาเนินกิจกรรมได้จึงจำาเป็นต้องมีความพร้อมด้าน
อาคารสถานที่ เช่น ระบบกลางด้านเลขานุการห้อง
ประชุม ระบบส่ือสารและอินเตอร์เน็ต รวมถึงการ
เข้าถึงแหล่งความรู้ในห้องสมุด ห้องปฏบิัติการ และ
เครื่องมือ ความพร้อมด้านการบริการให้คำาปรึกษา
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เชิงธุรกิจ เช่น ท่ีปรึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา
ร่วมงาน และประการสำาคัญ คือ ความพร้อม
ด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (สำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา, 2549 : 1) 
 โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน
อุดมศึกษาแต่ละแห่งต่างมีความหลากหลายในวิธี
การดำาเนินงาน รวมท้ังจุดเน้นและเอกลักษณ์ของ
ผลผลิตหรือนวัตกรรมที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ หน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา หลายแห่ง
สามารถเพิ่มศักยภาพทางวิชาการท่ีตนเองเป็น
เจ้าของให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเทคโนโลยี
สูงหรือมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ แต่เนื่องด้วย
โครงการ UBI ถือเป็นมโนทัศน์ใหม่ของระบบการ
อุดมศึกษาในประเทศไทย ทำาให้การดำาเนินงานยัง
มอีปุสรรคและข้อจำากดัในบางสว่น ในปีงบประมาณ 
2549 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
กำาหนดเป้าหมายการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบนัอุดมศึกษาใหมจ่ำานวน 10 แห่ง โดยดำาเนนิ
การแจ้งข้อกำาหนดการจัดตั้ง (TOR) เพื่อเปิดรับข้อ
เสนอโครงการ UBI จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
53 แห่ง ในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2549 
และมีสถาบันอุดมศึกษาให้ความสนใจยื่นข้อเสนอ
โครงการ UBI จำานวน 18 แห่ง 
 ในปัจจุบัน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษามีทั้งหมด 56 แห่ง โดยกระจาย
ทั้งทุกภูมิภาคของประเทศ ในจำานวนนี้เป็นหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่ง ซึ่ง
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของสถาบันอุดมศึกษาเหล่าน้ี
เปน็หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบในการสรา้งวสิาหกจิใหม ่
โดยใช้ความรู้วิชาการ ผลงานด้านวิจัย ด้านวิชาการ 
นวัตกรรมความคิด และงานสร้างสรรค์เป็นฐานใน

การสร้างสินค้าและบริการที่ตลาดต้องการ โดยมี
วตัถปุระสงคโ์ดยรวมเพ่ือผลักดันและส่งเสริมผลงาน
วิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า 
และดำาเนนิการวสิาหกจิ การใหค้ำาปรึกษาและขอ้มลู
ในการจัดตั้งบริษัทและการจัดฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู ้ความเขา้ใจในฐานะผูป้ระกอบการ 
การประสานงานระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชนเพือ่
อำานวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัท ตลอดจน
การสง่เสริมการสรา้งสรรคน์วตักรรมธรุกจิใหมแ่ละผู้
ประกอบการรายใหมใ่นภาควสิาหกจิ อยา่งไรกต็าม
สภาพปัจจบุนัของระบบการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์
ใหเ้ปน็ผู้ประกอบการหรือบริษทัท่ีจัดต้ังใหม ่ยงัมีข้อ
จำากัดและปญัหาหลายประการ เช่น งานวจัิย ผลงาน
วชิาการจำานวนมากไม่ไดน้ำามาเผยแพรห่รอืประยกุต์
ใช้เชิงพาณิชย์เพื่อให้นักศึกษาและบัณฑิตที่มีความ
สนใจเกดิความคดิสรา้งสรรค ์สง่ผลใหม้กีารประกอบ
อาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการน้อยมาก อีกทั้ง
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความสนใจ ความเข้าใจ
และประกอบอาชีพธุรกิจไม่มากนัก และมักจะเป็น
ธุรกิจเสริมหรือธุรกิจที่ไม่ได้ใช้ความรู้ทางวิชาการ
และนวัตกรรม นอกจากนี้วิสาหกิจในประเทศไทย
ไม่ได้ใช้ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยมาเป็น
ฐานในการประกอบธุรกิจมากนัก 
 ในกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาสู่การ
เป็นผู้ประกอบการ นอกจากจะเป็นการฝึกอบรมให้ผู้
ประกอบการยังช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการ เพ่ือ
ผลักดันสู่บริษัท การให้คำาปรึกษาทางวิชาการ และการ
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน สถาบันการเงินต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในเรื่องศักยภาพและขีดความสามารถ
ของหน่วยบ่มเพาะมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ในการบ่ม
เพาะของแตล่ะแหง่จะนำาไปสูค่วามสำาเรจ็และปญัหา
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อุปสรรคอันจะนำาไปสู่การค้นหาต้นแบบที่เป็น
การดำาเนินกลยุทธ์ที่ประสบผลสำาเร็จอย่างดีเยี่ยม
นำาไปสู่การพฒันาผูป้ระกอบการอยา่งมัน่คงตอ่เนือ่ง
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเป็นธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และพัฒนาเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของ
ประเทศต่อไป คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำาการ
ศึกษาเรื่องกระบวนการดำาเนินงานของหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ล่างท้ังหมด 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สรุนาร ีและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
โดยจะศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดความสำาเร็จ
ของสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตลอดทั้ง
ศึกษาศักยภาพเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการ และ
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อหน่วยบ่ม
เพาะวสิาหกิจในมหาวทิยาลยัในภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนือตอนล่าง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
 1. เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ สั ง เ ค ร า ะ ห์
กระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการของหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 
 2. เพือ่เปรยีบเทียบแนวปฏิบัตท่ีิดขีองศูนย์
บรกิารกลยทุธแ์ละการประเมนิผลของกรมวสิาหกจิ
กรรมาธิการยุโรปกับแนวปฏิบัติของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่างของไทย
 3. เพื่อประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์และ

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการท่ีผ่านการบม่เพาะ
จากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ขอบเขตการวิจัย
 ด้านพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้ังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง จำานวน 8 แห่ง 
 ด้านบุคคล ได้แก่ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจของมหาวิทยาลัยใน ภาคตะวันออกเฉียง
เหนอืตอนล่าง 8 แหง่ จำานวน 8 คน และ ผู้ประกอบ
การท่ีเข้ารับการบม่เพาะในหนว่ยบม่เพาะท้ัง 8 แหง่ 
จำานวน 40 คน
 ด้านเวลา ได้แก่ การดำาเนินงานของหน่วย
บม่เพาะวสิาหกจิในสถาบนัอดุมศกึษา ในระยะเวลา 
3 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554-2557

ระเบียบวิธีวิจัย
 ประชากร ทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก ่ผูจ้ดัการ
ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลา่ง 8 แหง่ และ 
ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รับการบ่มเพาะในหนว่ยบม่เพาะ
วิสาหกิจของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง 8 แห่ง ในระยะเวลา 3 ปี ระหว่าง ปี 
2554-2557 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำานวน จำานวน 8 คน ได้
มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และ ผู้ประกอบการ
ท่ีเข้ารับการบ่มเพาะในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของ
มหาวิทยาลัย 8 แห่งๆ ละ 5 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการ ท่ี
เป็น startup company และ spin-off company 
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รวมทัง้สิน้ จำานวน 40 คน การเกบ็ขอ้มลู ผูว้จิยัใชว้ธิี
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูด้วยตนเอง และการสมัภาษณ์
ทางโทรศัพท์และการประสานงานผ่านหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือวิจัย ที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล มี 2 ประเภท  ได้แก่  แบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง ที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัยจากการศึกษาแนว
คิดทฤษฏีและรายงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ให้มีเนื้อหา
ครอบคลุมประเด็นต่างๆท่ีต้องการศึกษา โดย
แบบสอบถามมีทัง้คำาถามแบบ ปลายเปิด และ ปลาย
ปิด เนื้อหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
คือ ศักยภาพเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการ ความ
พงึพอใจของผูป้ระกอบการท่ีมตีอ่การใหบ้รกิารของ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นอกจากนี้ ยังอาศัยการ
สัมภาษณเ์ชงิลกึผูจ้ดัการหนว่ยบ่มเพาะวสิาหกจิและ
การบันทึกข้อมูลภาคสนาม 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การเปรียบเทียบ และการ
สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย

สรปุผลการวิจัย
 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	มีวิสัยทัศน์	
ทีมุ่ง่สรา้งองคค์วามรูจ้ากการวจัิยนำาไปสูก่ารพฒันา
ศกัยภาพผูป้ระกอบการวิสาหกจิท้ังใหม ่และท่ีกำาลงั

เร่ิมต้น ให้มีความสามารถในการแข่งขันทางด้าน
ธุรกิจมุ่งเน้นผลงานการวิจัยในเชิง พาณิชย์ท่ีเกิดข้ึน
ในมหาวิทยาลัยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ จนสามารถ
จัดต้ังเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้สร้างสรรค์ผลงานท่ี
เป็นนวัตกรรมให้สามารถจดทรัพย์สินทางปัญญา
ของมหาวิทยาลัย นำาองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการ
สร้างธุรกิจบนฐานความรู้ พ้ืนท่ีแห่งการก่อกำาเนิดผู้
ประกอบการใหม่ ส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของ
ชุมชนให้ดีข้ึนโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
เคร่ืองมือช่วยยกระดับศักยภาพของการผลิต ให้
สามารถผลิตสินค้าท่ีได้คุณภาพมาตรฐานและมีคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์สูงข้ึนรวมท้ังเพ่ิมสมรรถนะ ในการ
แข่งขันและเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน เป็นผู้นำา
ด้านการบ่มเพาะการเรียนรู้ทางธุรกิจ เป็นท่ีพ่ึงทาง
ปัญญา เสริมสร้างคุณค่า ประสบการณ์ และโอกาส
ของการเป็นผู้ประกอบการใหม่ท่ีมีศักยภาพสูง
 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มีพันธกิจ เพ่ือสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่โดยอาศัยบุคลากร องค์ความ
รู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและเครือ
ข่ายมหาวิทยาลัยเป็นฐาน ช่วยเหลือยกระดับความ
สามารถของผู้ประกอบการในท้องถ่ินให้มีศักยภาพ
สูงข้ึน นำาความรู้ความชำานาญของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมาแก้ไขปัญหาให้แก่ภาคเอกชนเพ่ือ
ให้เกิดการพัฒนาสินค้าและธุรกิจอย่างต่อเนื่องส่ง
เสริมการนำางานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยออกไปพัฒนาเป็นสินค้าสู่ตลาด สร้าง
เครือข่ายสถาบันวิจัยทางวิสาหกิจ เป็นแหล่งฝึก
ประสบการณว์ชิาชพีใหแ้กน่กัศกึษา บรกิารรว่มวจิยั
และพฒันาโดยความรว่มมอืในรูปแบบตา่ง ๆ  การให้
บริการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ และการบริการให้ปรึกษา
ทางเทคนิค การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบในเชิง
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เทคนิค การให้บริการในด้านสถานที่ อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือวิจัย การสร้างเครือข่ายภายในภูมิภาค เพ่ือ
ให้เกิดการระดมทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เคร่ืองมือ
และด้านอื่นๆ
 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อ
สร้างนักศึกษา บัณฑิต อาจารย์และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ที่สามารถ
ดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิด
การนำาผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมเทคโนโลยีใน
มหาวทิยาลยั มาเช่ือมตอ่กบัโลกธรุกจิเพือ่พฒันาไป
สูก่ารเปน็ผูป้ระกอบการใหม ่สรา้งความตระหนกัแก่
นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

ในการพัฒนาศักยภาพและแรงจูงใจสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้นำาผลงานวิจัย นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และศักยภาพด้านวิชาการของสถาบัน
อุดมศกึษามาเชือ่มตอ่กับโลกธรุกจิ เพือ่พฒันาสูก่าร
สร้างผู้ประกอบการใหม่ ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา 
บัณฑิต และบุคลากร เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นและพัฒนา
สู่การเป็นผู้ประกอบการ เสริมสร้างและบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการใหม่ พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจอย่างเข้มแข็ง 
สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กับผู้เข้ารับการบ่ม
เพาะที่มีศักยภาพให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้โดย
การให้ความช่วยเหลือประสานงาน ให้คำาปรึกษา 
ตลอดจน เข้าร่วมลงทุน เพื่อให้เกิดผลทางด้าน
การเริ่มต้นธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม นำาผลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาและต่อยอด
ให้สามารถดำาเนินการเชิงธุรกิจได้จริง พัฒนาเครือ
ข่ายทางธุรกิจที่มหาวิทยาลัยมีอยู่แล้วให้เกิดความ
ร่วมมือ ด้วยการประสานงานช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง

กันและกัน สร้างความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันเชิงธุรกิจลดความเสี่ยงเพื่อประกัน
ความสำาเร็จในอนาคต พัฒนาเศรษฐกจิชมุชนใหเ้กดิ
ความเขม้แขง็ดว้ยการสรา้งงานรายไดจ้ากการเปน็ผู้
ประกอบการของผู้เขา้รับการบม่เพาะ สร้างสถานที่
ฝึกงานจริงจากธรุกจิของผู้ประกอบการใหมท่ีจ่ะเกิด
ขึ้นให้กับนักศึกษา 
 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	 มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา
ท่ีกำาลังจะสำาเร็จการศึกษา หรือศิษย์เก่าคณาจารย์ 
นักวิชาการ ที่ผลงานวิจัย สามารถนำามาพัฒนาต่อย
อดได้ บัณฑิตว่างงานของมหาวิทยาลัย บุคลากร
ภายในมหาวทิยาลยั ผูป้ระกอบการรายใหมใ่นพืน้ที่
ใหบ้ริการของมหาวทิยาลัย บคุคลภายนอกท่ีนำางาน
วิจัยหรือนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาไปพัฒนา
เปน็ผลติภณัฑ ์บคุคลภายนอกทีต่อ้งการนำาเอาความ
รู้ด้านวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไปพัฒนาสู่เชิง
พาณิชย์
 หนว่ยบม่เพาะวสิาหกิจในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ	 มีโครงสร้างบริหารขององค์กร	 ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุ รี รัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารองค์กร 
ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับอำานวยการและระดับ
ปฏิบัติการ ได้แก่ (1) คณะกรรมการอำานวยการ 
ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดีของมหาวิทยาลัย เป็น
ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร 
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณบดีจากคณะ
ต่างๆ และ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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เป็นกรรมการและเลขานุการ (2) คณะกรรมการ
ดำาเนินงาน ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และพัฒนาเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเป็นรองประธาน ผู้แทนจากคณะต่างๆ 
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นกรรมการ 
และผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
  ส่ ว น ห น่ ว ย บ่ ม เ พ า ะ วิ ส า ห กิ จ ใ น
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง 
ไดแ้ก ่มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีและ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี มีโครงสร้างองค์กรแบบพิเศษ 
กลา่วคอื หนว่ยบม่เพาะในมหาวทิยาลยัทัง้สองแหง่
เปน็หน่วยงานหนึง่ของโครงการอทุยานวทิยาศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีโครงสร้างบริหารองค์กร ดังนี้ 1) คณะกรรมการ
อำานวยการ ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำานวย
การอุทยานวิทยาศาสตร์ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะ
วสิาหกจิ (UBI), โครงการบม่เพาะธรุกจิวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (TBI), สำานักงานจัดการ
สิทธิเทคโนโลยี (TLO), ฝ่ายออกแบบ, โครงการ
สนับสนนุการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย 
(ITAP) เป็นคณะกรรมการ 2) คณะกรรมการดำาเนิน
งาน ประกอบด้วย ผู้อำานวยการโครงการอุทยาน

วิทยาศาสตร์ ผู้จัดการเครือข่ายโครงการ ITAP
ผู้จัดการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  ผู้ช่วย
ผูอ้ำานวยการโครงการอทุยานวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่
ฝา่ยวจัิย เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานท่ัวไป เจ้าหนา้ทีธุ่รการ
และพัสดุ เจ้าหน้าท่ีประสานงานอุตสาหกรรม เจ้า
หนา้ทีอ่อกแบบและประชาสมัพนัธ ์เจา้หนา้ทีบรหิาร
งานทั่วไป โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอตุสาหกรรมไทย ทีป่รกึษาเทคโนโลย ีโครงการ

สนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีสุรนารี มีโครงสร้างบริหาร
องคก์ร ดังนี ้1) คณะกรรมการอำานวยการ ประกอบ
ดว้ย อธกิารบดมีหาวทิยาลยั ผู้อำานวยการเทคโนธาน ี
รองผู้อำานวยการเทคโนธานี ผู้อำานวยการโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ 2) คณะกรรมการดำาเนินงาน
ประกอบด้วย ผู้อำานวยการโครงการอุทยาน
วทิยาศาสตร ์ผูจ้ดัการสำานกังานอทุยานวทิยาศาสตร ์
ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ผู้จัดการสำานักงาน
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา 3) หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ ประกอบด้วย ผู ้จัดการหน่วยบ่มเพาะ
ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะ เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนา
ธุรกิจและการตลาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บริการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มีบริการหลัก คือ 
การพฒันาผลติภณัฑ์ การใหค้ำาปรกึษาธุรกจิ การให้
คำาปรึกษาด้านเทคโนโลย ีการหาเครือข่ายธรุกจิการ
จบัคูธ่รุกจิ การหาแหลง่ทนุ การสนบัสนนุทรพัยากร 
การให้บริการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาการให้
บริการด้านการอบรมพัฒนาบุคลากร การทดสอบ
ตลาด การประชาสัมพันธ์ การให้บริการด้านสัญญา
และข้อกฎหมาย บริการพ้ืนฐานสำาหรับประกอบ
ธุรกิจ บริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนา บริการ
ให้คำาปรึกษาแนะนำา บริการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
และการทดสอบ บรกิารดา้นการเขา้ถงึแหลง่เงนิทุน 
บริการด้านพื้นที่อำานวยความสะดวก

กระบวนการบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ
 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกระบวนการรับสมัคร
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และการคัดเลือก ดังนี้ คณะกรรมการของหน่วยบ่ม
เพาะวสิาหกิจแตล่ะแหง่จะมีกระบวนการ พจิารณา
ใบสมัคร และการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ ใน
ประเดน็ตา่งๆ ท่ีกำาหนดไว ้กระบวนการบม่เพาะของ
หนว่ยบม่เพาะ จะแบ่งขัน้ตอนการทำางานออกเปน็ 3 
ขัน้ตอนไดแ้ก ่ในขัน้ Pre-incubation ซึง่ใชเ้วลา 1-3 
เดือน คณะกรรมการจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
จะให้คำาปรึกษาต่างๆ แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ ใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ฝึกอบรมด้านธุรกิจ รับคำาปรึกษา
แนะนำา แผนธุรกิจฉบับร่าง โมเดลสินค้าต้นแบบ 
ประเมินความเป็นไปได้ ในข้ัน Incubation ซึ่งใช้
เวลา 3 ป ีคณะกรรมการจากหนว่ยบ่มเพาะวสิาหกจิ 
จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านต่างๆ 
เช่น การพัฒนาสินค้าต้นแบบ การทดสอบตลาด 
การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ การเสริมความเข้มแข็ง 
การทำาแผนธรุกจิฉบับสมบูรณ์ การประเมนิศกัยภาพ 
ในขั้น Start-up Company ซึ่งใช้เวลา 3 ปี คณะ
กรรมการจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จะให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ดังนี้ จัดตั้งธุรกิจในรูปแบบ
นติบิคุคล นำาสนิค้าออกสูต่ลาด เกดิธรุกรรมทางการ
ค้า ในขั้น Spin-off company ซึ่งครบตามกำาหนด
เวลาที ่จะต้องได้รับการดูแลจากหน่วยบ่มเพาะ
ผูป้ระกอบการสามารถดำาเนนิธรุกจิเองได ้แตห่นว่ย
บ่มเพาะก็จะมีการติดตามประเมินผลอยู่
 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีรูปแบบการบ่มเพาะ
2 รูปแบบ ตามความต้องการของผู้ประกอบการ
ได้แก่ 1) การบ่มเพาะแบบ In-Wall Incubation
เหมาะสำาหรับผู้เข้ารับการบ่มเพาะที่ยังไม่มีพื้นที่ตั้ง
ธรุกจิ จงึตอ้งเขา้มาอยูใ่นพืน้ท่ีศนูยบ่์มเพาะวสิาหกจิ
ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ 2) การบ่มเพาะแบบ Out-Wall 
Incubation เหมาะสำาหรับผู้เข้ารับการบ่มเพาะที่มี

พื้นที่ต้ังธุรกิจเป็นของตนเองแล้ว เช่น มีสำานักงาน 
อปุกรณเ์ครือ่งมอื และเครือ่งจกัรของตนเองอยูแ่ลว้ 
ต้องการเพียงบริการปรึกษาแนะนำาจากพ่ีเล้ียงและท่ี
ปรึกษาเฉพาะทางท่ีทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจัดหา
ให้ในช่วงระยะเวลาการบ่มเพาะ

การประเมินผลและการติดตามผลของหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจ
 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง มีการประเมินผลและติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการบ่มเพาะอย่างต่อ
เนื่อง เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าในการประกอบ
การ ตลอดจนใหค้วามชว่ยเหลอื ในกรณทีีผู่ป้ระกอบ
การพบปญัหา และ มีการปรบัการบรกิารของหนว่ย
บ่มเพาะให้เหมาะสมกับความต้องการของ ผู้เข้ารับ
การบ่มเพาะ อยู่ตลอดเวลา จากการศึกษา พบว่า
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มีการประเมินผลและ
ติดตามแบ่งเป็น 3 ระยะตามกระบวนการ ดังนี้ ใน
ระดับ Pre-incubation หน่วยบ่มเพาะ กำาหนดให้
ผูเ้ขา้รว่มบม่เพาะจะตอ้งรายงานความกา้วหนา้ของ
ธุรกิจ โดยใช้แบบฟอร์ม รายงานความคืบหน้าการ
บ่มเพาะธุรกิจ ทุก 1 เดือน บางแห่งกำาหนดเงื่อนไข
ว่า ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ ต้องจัดทำาแผนการบ่มเพาะ
ธุรกิจเฉพาะรายกับ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อ
เปน็แนวทางในการดำาเนนิงานบม่เพาะธรุกจิภายใน
เวลาทีก่ำาหนด ในระดับ Incubation หนว่ยบม่เพาะ
วสิาหกจิ กำาหนดใหผู้เ้ข้ารว่มบม่เพาะจะตอ้งรายงาน
ความก้าวหน้าของธุรกิจ โดยใช้แบบฟอร์มรายงาน
ความคืบหน้าการบ่มเพาะธุรกิจ ทุก 3 เดือน โดย
หวัขอ้ทีป่ระเมนิไดแ้ก ่ความกา้วหนา้ของการปฏบิตั ิ
เปรียบเทียบกับแผนการบ่มเพาะธุรกิจ ผลสำาเร็จท่ี
ได้จากการปฏบิติัทีไ่ด้ดำาเนนิการไปแล้ว ปญัหาและ
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อุปสรรคที่พบพร้อมการแก้ไข หลายแห่ง กำาหนด
เงื่อนไขว่า ผู้เข่าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ ต้องมีแผนธุรกิจ
เบือ้งต้น ซึง่จะเปน็สว่นหนึง่ของการประเมนิการบ่ม
เพาะธุรกิจภายใน 3 เดือนแรก ในระดับ Spin-off 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจะติดตามประเมินผลหลัง
จากผู้ประกอบการท่ีเป็นบริษัทได้ Spin-off แล้ว
อย่างน้อย 2 ครั้งในระยะเวลา 1 ปี 

การประเมินคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
ที่ประสบความสำาเร็จ
 ผู้ประกอบการท่ีเข้ารับการบ่มเพาะใน
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ มีคุณลักษณะที่ทำาให้ประสบความ
สำาเร็จ ในประเด็นต่างๆ รวม 21 ประเด็น โดยภาพ
รวม อยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงลำาดบัจากคา่เฉลีย่มาก
ไปหาคา่เฉลีย่นอ้ย ดงันี ้1) กลา้ตดัสนิใจและมคีวาม
มุมานะพยายาม (  = 4.73) 2) การยืนหยัดต่อสู้
ทำางานหนัก (  = 4.73) 3) การเอาประสบการณ์
ในอดีตมาเป็นบทเรียน (  = 4.70) 4) การมีความ
ซื่อสัตย์ (  = 4.70) 5) มีความเชื่อมั่นในตนเอง
(  = 4.60) 6) การมีความรับผิดชอบ (  = 4.58) 
7) การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม (  = 4.58) 8) มีความ
สามารถในการบริหารงานและมีความเป็นผู้นำาที่ดี
(  = 4.53) 9) ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืน 
(  = 4.43) 10) มีความกระตือรือร้นไม่หยุดนิ่ง (  = 
4.43) 11) การปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้ม (  = 4.38) 
12) การมองเหตุการณป์ัจจุบนัเป็นหลัก (  = 4.33)
13) การกล้าเสี่ยง (  = 4.30) 14) การมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล (  = 4.30) 15) การประหยัดเพื่ออนาคต 
(  = 4.27) 16) การรู้จักผูกพันต่อเป้าหมาย (  = 
4.30, S.D. = 0.79) 17) การไม่ตั้งความหวังไว้กับ
ผู้อื่น (  = 4.25) 18) ความต้องการมุ่งความสำาเร็จ 

(  = 4.23) 19) ความต้องการให้มีความร่วมมือ
และการแข่งขัน (  = 4.20) 20) การมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ (  = 4.05) และ 21) การประมาณ
ตนเอง (  = 4.00)

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ	 ต่อการ
ให้บริการพื้นที่	 ที่ปรึกษา	 และการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา	
 ผู้ประกอบการท่ีเข้ารับการบ่มเพาะใน
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มีความพึงพอใจต่อหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจในประเด็นต่างๆ 12 ด้าน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลำาดับจาก
ค่ามากไปหาค่าน้อย ดังนี้ การอำานวยความสะดวก
ในการเขา้ถงึผูเ้ชีย่วชาญในมหาวทิยาลยั (  = 4.65) 
การให้บริการพื้นที่ห้องประชุม ร้านอาหาร พื้นที่
ส่วนกลางอื่นๆ (  = 4.65) การจัดหาที่ปรึกษาทาง
ด้านเทคนิค และท่ีปรึกษาทางธุรกิจ (  = 4.65) 
รองลงมาคือ ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการพื้นที่สำานักงาน บริการสำานักงาน (  
= 4.63) และเงินสนับสนุนในการจัดตั้งการดำาเนิน
ธุรกิจ (  = 4.63) การให้บริการอุปกรณ์สำานักงาน 
เช่น โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
(  = 4.60) การบริการทำาความสะอาด การบำารุง
รักษา (  = 4.53) การประชาสัมพันธ์ เลขานุการ
หรือพนักงานวิชาชีพท่ัวไป (  = 4.53) และการ
อำานวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากร เคร่ือง
มือ และเครื่องจักร (  = 4.53) การให้บริการรับ
ดำาเนินการจดเอกสารคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
สทิธบิตัรอืน่ๆ (  = 4.45) การใหค้ำาปรกึษาทางดา้น
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (  = 4.27) และ
การให้บริการจัดหาแหล่งเงินทุนในการจัดตั้งและ
ดำาเนินธุรกิจ (  = 3.90) 
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ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ต่อการให้
คำาปรึกษา	 การฝึกอบรม	 และการถ่ายทอด
ความรู้	
 ผู้ประกอบการท่ีเข้ารับการบ่มเพาะใน
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มีความพึงพอใจต่อหน่วย
บม่เพาะวสิาหกจิ ในประเดน็ต่าง ๆ  14 ดา้นโดยภาพ
รวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยเรียงลำาดบัจากคา่มาก
ไปหาคา่นอ้ย ดงันี ้การใหก้ารสนบัสนนุดา้นการวจัิย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการหรือกระบวนการใหม ่
(  = 4.65) การช่วยสนับสนุนการส่งออก และช่วย
เหลือการหาตลาดต่างประเทศ (  = 4.62) ด้าน
การบัญชี กฎหมาย การบริการอื่น ๆ  ที่เกี ่ยวข้อง
(  = 4.60) และการสรา้งเครอืขา่ยกบัหนว่ยงานอืน่
(  = 4.60) ด้านการจัดทำาแผนธุรกิจ และการจัดตั้ง
บริษัท (  = 4.57) การให้ทุนหรือเงินสนับสนุนหรือ
สร้างเครือข่ายแหล่งเงินทุน (  = 4.52) และการให้
คำาแนะนำาในการพฒันาสนิคา้ และบรกิารใหม ่(  = 
4.52) ด้านการบริการบ่มเพาะธุรกิจเบื้องต้น (  = 
4.45) การฝกึอบรมทักษะการพฒันาดา้นธุรกจิ (  = 
4.45) และการช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนและหาแหล่ง
ร่วมทุน (  = 4.45) ด้านการสนับสนุนการทำาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ และด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร (  = 
4.40) ด้านการวิจัยตลาด การขาย และการทำาการ
ตลาด (  = 4.27) การให้คำาแนะนำาในการบริหาร
จัดการคัดเลือกบุคลากร (  = 4.22) ด้านการเป็น
ทีป่รกึษา และใหค้ำาแนะนำาในการคุม้ครองทรพัยส์นิ
ทางปัญญา (  = 4.10) 
 
เปรียบเทียบแนวทางการดำาเนินงานของ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของไทยและยุโรป
 แนวทางการดำาเนินงาน ของหน่วยบ่ม
เพาะวสิาหกิจในมหาวทิยาลยัในภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนอืตอนล่าง 8 แหง่ เปรยีบเทยีบกบัแนวปฏบิตัทิีด่ี
ของหนว่ยบม่เพาะวสิาหกจิ ของศนูยบ์รกิารกลยทุธ์
และประเมนิผล ของกรมวสิาหกจิ คณะกรรมาธกิาร
ยุโรป จากแนวเทียบ พบว่า หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 8 
แห่ง มีผลการดำาเนินการที่น่าพึงพอใจ โดยมีระดับ
การดำาเนินการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ
ศนูยบ์รกิารกลยทุธแ์ละประเมนิผลของกรมวสิาหกจิ
ของกรรมาธิการยุโรป ยกเว้นข้อสุดท้าย ซ่ึงมีผล
ตรงข้ามกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1) การจัดตั้ง
และการดำาเนินการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 2) การ
พัฒนากลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร 
3) การส่งเสริมจากหน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาค
เอกชน 4) การจัดทำาแผนธุรกิจสำาหรับการดำาเนิน
การ 5) การสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากภาค
รัฐ 6) หน้าที่ของหน่วยบ่มเพาะ 7) การสนับสนุน
พืน้ทีท่างกายภาพ 8) การบรกิารสนบัสนนุการจดัตัง้
ธรุกจิ 9) การเรยีกเกบ็คา่บรกิารในอตัราทีเ่หมาะสม 
10) การมีความชัดเจนในกลุ่มเป้าหมายและมุ่งเน้น
ลกัษณะเฉพาะทาง การรบัฟงัความคดิเห็นของผูเ้ขา้
รบับรกิาร 11) การกำาหนดระยะเวลาของการเขา้รบั
บรกิาร 12) การดแูลบรษิทัทีอ่อกจากหนว่ยบ่มเพาะ

แล้ว 13) ความสามารถและความเชี่ยวชาญของ
ผูบ้รหิารและบคุลากร 14) ความสำาคญัของกจิกรรม
การบม่เพาะ 15) การประเมนิคณุคา่การบรกิารของ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 16) ศักยภาพของหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจ 17) การรับฟังข้อมูลท่ีได้รับจาก
บริษัทผู้รับการบ่มเพาะ 18) การมีค่าธรรมเนียม
ในการบริการที่ตำ่า 19) คำาแนะนำาทางด้านนโยบาย
และการสร้างแนวทางการดำาเนินงานที่ดี 20) การ
ส่งเสริมแนวทางดำาเนินการที่ดีในระดับปฏิบัติการ 
21) การวิเคราะห์เปรียบเทียบการดำาเนินงานกับ
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี 22) การสร้างคุณภาพ
ในการบรกิาร 4 ดา้น คอื การฝกึอบรม การสนบัสนนุ
ทางธรุกจิ การจดัการเงนิทนุ และการสนบัสนนุทาง
เทคโนโลยี 23) การประเมินผลการดำาเนินงานท้ัง
ก่อนและหลังการบริการ 24) การลดการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ

วิเคราะห์ศักยภาพเชิงพาณิชย์ของ
ผู้ประกอบการในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
 จากการตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบ
การทีเ่ขา้รบัการบม่เพาะ ในหนว่ยบม่เพาะวสิาหกจิ
ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้าน
ข้อมูลทั่วไปและการประกอบธุรกิจ ผลการศึกษา 
พบว่า 
 1)	 สถานภาพก่อนเข้ารับการบ่มเพาะ	
พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบการ 
เพิ่งสำาเร็จการศึกษา ทายาทธุรกิจ อาจารย์ นักวิจัย 
นกัวิทยาศาสตร์ ขา้ราชการ พนกังาน ลกูจา้งเอกชน 
เป็นผู้ว่างงาน ตามลำาดับ
 2)	 โครงการหรือแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ
ที่ต้องการจะลงทุน พบว่า ผู้ประกอบการส่วนมาก 
มีโครงการหรือแนวคิดเก่ียวกับธุรกิจที่จะลงทุนอยู่
แล้ว รองลงมา ได้แก่ ยังไม่มีแนวคิดว่าจะลงทุนใน
ธุรกิจอะไร 
 3)	 รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ พบว่า
ผู้ประกอบการส่วนมาก มีรูปแบบเป็น ร้านค้า 
กิจการส่วนตัว รองลงมา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน และ 
ห้างหุ้นส่วนจำากัด ตามลำาดับ
 4)	 ธุรกิจมีการจัดทำาแผนธุรกิจ	พบว่า 
ผูป้ระกอบการสว่นมาก ยงัไมม่กีารทำาแผนธรุกจิมาก 
รองลงมา มีการทำาแผนธุรกิจเรียบร้อยแล้ว 
 5)	 รูปแบบบริษัท	พบว่า ผู้ประกอบการ 

มีรูปแบบบริษัทเป็น บริษัทที่เริ่มตั้งใหม่ อันดับหนึ่ง 
เปน็สาขาของบริษัทท่ีมอียูแ่ล้ว อนัดับสอง และ เปน็
บริษัทที่มีอยู่แล้ว อันดับสาม
 6)	 พนกังานในปจัจบุนัทีป่ฏบิติังานรวม
ตัวผูป้ระกอบการ	พบวา่ ผู้ประกอบการ มพีนกังาน 
1-3 คน/ บรษัิท มากอันดบัแรก มีพนกังาน 4-6 คน/
บริษัท เป็นอันดับสอง มีพนักงาน 6-10 คน/บริษัท 
เป็นอันดับสาม
 7)		 ระยะเวลาในการดำาเนนิธรุกิจ พบวา่ 
ผู้ประกอบการ ใช้ระยะเวลามากในช่วง 1-3 ปี รอง
ลงมา ได้แก่ ไม่เกิน 1 ปี ตามด้วย 4-10 ปี และ 10 
ปี ขึ้นไป ตามลำาดับ
 8)  ประเภทธุรกิจที่ท่านดำาเนินการอยู่ 
พบวา่ ผูป้ระกอบการ สว่นมาก ดำาเนนิธรุกจิประเภท
การผลิต รองลงมาคือประเภทการบริการ
 9)		 แหล่งเงินทุนเริ่มแรกในการก่อตั้ง
ดำาเนนิการธุรกิจ	พบวา่ ผูป้ระกอบการสว่นใหญ ่ได้
แหล่งทุนจากเงินทุนส่วนตัว เช่น เงินออม กู้ยืมจาก
ญาติ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน เงินอุดหนุน
จากภาครัฐและเอกชน เงินกองทุน ตามลำาดับ
 10)	ธรุกิจมคีวามเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
และการวิจัยพัฒนา พบว่า ผู้ประกอบการ ส่วน
มาก ใชง้านวิจยัหรอืนวตักรรมทีพ่ฒันาแลว้เพือ่สรา้ง
มูลค่าเพิ่ม รองลงมา ได้แก่ คิดค้นวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง 
 11)	สาเหตุที่เข้ามาใช้บริการหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ	 พบว่า ผู้ประกอบการ ต้องการ
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เรียงจากค่ามากไปหา
น้อย ดังนี้ การเริ่มและดำาเนินธุรกิจ สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เป็นหน่วยบ่มเพาะที่ตรงกับ
ประเภทธุรกิจ มีการคมนาคมสะดวก มีส่ิงอำานวย
ความสะดวกครบตามความต้องการ ต้องการความ
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รูเ้พือ่ปรบัปรงุเทคโนโลยใีหม่ๆ มคีวามน่าเช่ือถือหรอื
มคีวามชำานาญ สามารถเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูและเครอื
ข่ายธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ ตามลำาดับ
 12)	การขอรับการบริการปรึกษาและ
แนะนำา	พบว่า ผู้ประกอบการขอรับบริการมากใน
ด้านการลงทุน การร่วมลงทุน การเงิน การตลาด 
การจัดตั้งธุรกิจ ตามลำาดับ 
 13)	ความตอ้งการฝกึอบรมหลกัสตูร พบ
ว่า ผู้ประกอบการต้องการ การเขียนแผนธุรกิจ การ
วิเคราะห์ด้านการเงินเบื้องต้น การตลาด กฎหมาย
ธุรกิจ ตามลำาดับ
 14)	ผลการดำาเนินงานของบริษัทหลัง
จากท่ีได้กอ่ต้ังจากหนว่ยบม่เพาะวสิาหกิจ	พบวา่ ผู้
ประกอบการ มกีารจำานวนการสัง่ซือ้เพิม่ข้ึน จำานวน
เงนิโดยประมาณเพิม่ขึน้ มคีนรูจ้กัมากมีความนา่เชือ่
ถือมากขึ้น ตามลำาดับ
 15)	กิจการได้รับการแก้ไขปัญหา พบว่า 
ผู้ประกอบการ ส่วนมาก ปรับปรุงกิจการ เมื่อเทียบ
กับก่อนเข้ารับการบ่มเพาะดีข้ึน และรองลงมาคือ
เท่าเดิม
 16)	กิจการที่ได้รับการแก้ปัญหาเพ่ิมขึ้น
ในด้านใดบ้าง	พบว่า ผู้ประกอบการมี พันธมิตร
การค้าเพิ่มขึ้น มียอดขายเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบก่อนมี
โครงการ มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น มีความรู้ความเข้าใจ
ในการดำาเนินกิจการเพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง เมื่อเทียบ
กับก่อนมีโครงการ มีการจัดการบริการองค์กรได้ดี
ขึ้น ขอวงเงินกู้ใหม่ได้ ตามลำาดับ
 17)	ความคาดหวังต่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบ
การ ก่อนเข้าโครงการ มีความคาดหวังมาก หลังเข้า
โครงการ พบวา่ มคีวามคาดหวงัเป็นไปตามทีค่าดไว้
มาก 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลสรุปของการวิจัยดังกล่าวข้าง
ต้น มีประเด็นที่สามารถนำามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
แนวทางการดำาเนินการของหน่วยบม่เพาะวสิาหกิจ
ของไทยเปรียบเทียบกับแนวทางการดำาเนินการ
ที่ดีของศูนย์บริการกลยุทธ์และประเมินผลของ
กรมวิสาหกิจ กรรมาธิการยุโรป คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่ประสบความสำาเร็จ และความพึง
พอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อการให้บริการของ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 ในประเด็นแรก การเปรียบเทียบ แนว
ปฏิบัติที่ดี ของศูนย์บริการกลยุทธ์และประเมินผล
ของกรมวิสาหกิจกรรมาธิการยุโรป กับแนวทาง
การดำาเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
มหาวทิยาลยัภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง พบ
วา่ หนว่ยบม่เพาะของไทยมกีารดำาเนนิงานทีต่รงกบั 
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในยุโรป 
ยกเว้นเร่ืองเดียว ในเร่ืองเกณฑ์ ท่ีระบุให้หน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจต้องการลดการสนับสนุนจากหน่วย
งานภาครัฐ ซึ่งพบว่าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของ
ไทยทัง้หมด ยงัตอ้งพงึพาการสนบัสนนุจากโครงการ
อดุหนนุการจดัตัง้หนว่ยบม่เพาะวสิาหกจิในสถาบนั
อดุมศกึษาของไทย จากแนวเทยีบพบวา่ ผลสัมฤทธิ ์
มาจากการกำากับดูแลของสำานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาที่ ที่ได้ศึกษารูปแบบการดำาเนินการที่ดี
ของต่างประเทศแล้วนำามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับ
บริบทของมหาวทิยาลัยในประเทศไทย ซ่ึงสำานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554 : 1-3) ได้
กำาหนดเกณฑ์มาตรฐาน ไว้ว่า UBI เป็นแหล่งรวม
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและความรู้ด้านธุรกิจที่
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หลากหลาย ดงันัน้ การดำาเนนิกจิกรรมบ่มเพาะของ
หน่วย UBI ต้องมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 
ดา้นการบรกิารใหค้ำาปรกึษาเชงิธรุกิจ ดา้นบคุลากร 
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการ ผู้ประกอบการ
ใหม่ที่สมัครเข้ารับการบ่มเพาะและผ่านการคัด
เลือกรอบแรกเพื่อเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ โดย
อยู่ในข้ันตอนการพัฒนาแผนธุรกิจ และเมื่อแผน
ธุรกิจผ่านการประเมินของคณะกรรมการแล้วจึง
เข้าสู่สถานของ Incubatee ผู้ประกอบการใหม่ที่
ผ่านการคัดเลือกจาก Pre-Incubatee โดยมีแผน
ธุรกิจที่ดี ต้องดำาเนินการพัฒนาธุรกิจโดยมีอาจารย์
ที่ปรึกษาช่วยขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะ 2 
ด้านคือ การพัฒนาแผนธุรกิจ และการพัฒนา เทค
โนโยลีผลิตภัณฑ์ บริษัท startup companies จะ
ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็น incubatee 
ของหน่วย มีธุรกรรมจากผลิตภัณฑ์ ระบบรายได้
ต้องมีความต่อเนื่องและชัดเจน ยังไม่จำาเป็นต้อง
จดทะเบียนนิติบุคคล มีปัจจัยช้ีว่ายังต้องได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยบ่มเพาะในธุรกิจนั้น spin-off 
company ตอ้งจดทะเบยีนเปน็นติบิคุคล ตอ้งแสดง
บญัชีรายได้รายรบัไมต่ำา่กวา่ 6 แสนบาท จาก งบดลุ
องค์กรทีผ่านการตรวจสอบ ต้องแสดงการจ้างงาน
ไม่น้อยกว่า 1 คน หน่วยบ่มเพาะได้ตรวจสอบและ
ประเมนิสมรรถนะวา่ผูป้ระกอบการรายนัน้ไมจ่ำาเปน็
ต้องได้รับบริการในธุรกิจนั้น 
 ในประเด็นของคุณลกัษณะผูป้ระกอบการ

ที่ประสบความสำาเร็จ ซึ่งผลจากการวิจัย พบว่า
ผู้ประกอบการของหน่วยบ่มเพาะทุกแห่งให้ค่า
คะแนนเฉล่ียในหัวข้อของผู้ประกอบการท่ีประสบ
ความสำาเร็จ 21 ข้อ ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับ
แรกและมากเป็นอันดับสอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
คุณสมบัติของผู้ประกอบการถือว่าเป็นปัจจัยหลัก

ในการเสรมิสรา้งผูป้ระกอบการใหม ่ซึง่จำาเปน็อยา่ง
ยิง่ทีผู่บ้รหิารหนว่ยบม่เพาะทกุแห่ง จะตอ้งมกีารฝกึ
อบรมในหลักสูตรผู้ประกอบการใหมด้่วย ซ่ึงเปน็แรง
กระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ นอกเหนือจาก
การฝึกอบรมในด้านทฤษฏีต่างๆ ซึ่ง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ พิบูล ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล 
(2552 : 6-7) ที่กล่าวถึง ปัจจัย 10 ประการสู่การ
เป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสำาเร็จ ได้แก่ ความ
กระหายในความสำาเร็จ ชอบความเสี่ยง มีความ
คิดสร้างสรรค์ และสร้างฝันให้ยิ่งใหญ่ มีความยึด
มั่นไม่ย่อท้อ มีความเชื่อมั่น มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มองการเปลี่ยนแปลงคือโอกาส มีความ
อดทนต่อความไม่แน่นอน รู้จักเริ่มต้นและต้องการ
ความสำาเร็จที่สมบูรณ์ และตระหนักในคุณค่าของ
เวลา นอกจากนี้ ผลการวิจัย ยังสอดคล้องกับการ
ศึกษาค้นคว้า ในเรื่อง คุณลักษณะของผู้ประกอบ
การของ บุณฑวรรณ วิงวอน (2556 : 229) ที่กล่าว
ว่า ผู้ประกอบการจำาเป็นต้องมีคุณลักษณะในการ
ประกอบการที่หลากหลาย ได้แก่ ความต้องการ
ความสำาเร็จ มีความรับผิดชอบสูง เป็นผู้ยอมรับ
ความเสี่ยง มีความอดทนในความไม่แน่นอน มีวิสัย
ทศันก์วา้งไกล มภีาวะผูน้ำา ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
เน้นการจัดการภายใน มีความรู้ทางเทคนิค เชื่อมั่น
ในตนเอง ต้องการบรรลุความสำาเร็จ ดำาเนินงานเชิง
รุก มีประสบการณ์ มีความยึดหยุ่น มีมนุษยสัมพันธ์ 
มีการสื่อสารกับทีมงาน มีความมุ่งมั่นในการทำางาน 
ความสามารถสร้างเครือข่าย โชคชะตาและสุขภาพ 
และสติปัญญาที่เฉียบแหลม 
 ในประเด็นความพึงพอใจของผู้ประกอบ
การที่มีต่อการให้บริการพ้ืนที่ ที่ปรึกษาและการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจและ ความพึงพอใจของผู้ประกอบการท่ีมี
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ตอ่การใหค้ำาปรกึษา การฝกึอบรมและการถา่ยทอด
ความรู้ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ผลจากการ
วิจัยพบว่า ผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ล่าง ให้คะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า การดำาเนินการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
แต่ละแห่งเป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดความ
สำาเร็จ ที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษาและสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผู้เข้ารับการบ่มเพาะได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลการวิจัยนี้ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทวี วัชระเกยีรตศิกัดิ ์และ
คณะ (2551 : 95-96) ที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการ
จดัตัง้และยทุธศาสตร์การบรกิารจัดการ การดำาเนนิ
งานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย
ราชภฏันครราชสมีา ทีพ่บวา่ ผูใ้หข้อ้มลูสว่นใหญใ่ห้
ความเห็นต่อระดับบริการของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจที่
การบรหิารแนะนำาชอ่งทางการเลือกธรุกจิระดบัมาก 
คิดเป็นร้อยละ 57 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ สุรัตน์ แท่นประเสริฐกุล (2551) ท่ีได้ทำาการ
ศึกษาแนวทางการดำาเนินงานของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจของสถาบันอุดมศึกษาของไทย ซึ่งผลการ
วิจัย พบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของหน่วยบ่มเพาะในด้านต่าง ๆ  โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และปานกลาง 

ข้อเสนอแนะ
 1. การวจิยัครัง้ตอ่ไปควรศกึษาในเรือ่ง รปู
แบบดำาเนินงานของชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา 
และปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการดำาเนินงานของ
ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา และ แนวปฏิบัติที่ดี
ของชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา
 2. การวิ จัยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษา 
แนวปฏิบัติที่ดี Best practice ของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจแต่ละแห่ง โดยใช้แนวเทียบตามปัจจัยแห่ง
ความสำาเร็จ
 3. การวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาปจัจยั
เฉพาะด้าน เชน่ ค่านยิมร่วม ภมูหิลังของผู้เขา้อบรม
เปน็ผู้ประกอบการ ของหนว่ยบม่เพาะวสิาหกิจของ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือศึกษา
วัฒนธรรมขององค์ท่ีมีผลต่อการดำาเนินงานของ
หน่วยบ่มเพาะ การติดตามผลการดำาเนินงานหลัง
การอบรมอย่างต่อเนื่อง
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 การคน้ควา้อสิระครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาประสทิธภิาพในการทำางาน
ของพนกังานและปจัจยัทีม่ผีลต่อการเพ่ิมประสิทธภิาพในการทำางานของพนกังานใน
องค์กรไม่แสวงผลกำาไร
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานในองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่มีสถานะเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ไม่แสวงหากำาไร 
จำานวน 150 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่อง
มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมานได้แก่ Independent Samples t-test, One-Way ANOVA, LSD, และ 
Multiple Linear regression ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุ
อยู่ในช่วง 25 - 35 ปี มีสถานภาพโสด และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มี ระดับ
รายได้ต่อเดือนที่ 15,000 - 20,000 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 - 10 ปี 
แรงจูงใจในการทำางานมีความสำาคัญในระดับมากโดยปัจจัยจูงใจมีความสำาคัญมาก
กว่าปัจจัยคำ้าจุน ส่วนประสิทธิภาพการทำางานอยู่ในระดับมาก โดยการใช้ทรัพยากร
อยา่งคุม้คา่ มีความสำาคญัมากทีส่ดุ ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่อาย ุและลกัษณะ
ของงานท่ีทำามีผลต่อปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในงาน ส่วนระดับการศึกษาและ

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำางานของพนักงาน

ในองค์กรไม่แสวงผลกำาไร
Factors affecting the Efficiency of Employee’s Performance 
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ลักษณะของงานที่ทำามีผลต่อปัจจัยจูงใจด้านการได้
รับการยอมรับนับถือ ในด้านอายุและลักษณะของ
งานที่ทำามีผลต่อปัจจัยคำ้าจุนด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา และลักษณะของงานที่ทำาหรืองาน
ประจำาทีร่บัผดิชอบอยูม่ผีลตอ่ปัจจยัคำา้จนุดา้นความ
สมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ทำางาน และดา้นความมัน่คงในการทำางาน นอกจาก
นี้ปัจจัยจูงใจและปัจจัยคำ้าจุนมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการทำางานด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

คำาสำาคัญ : ประสิทธิภาพการทำางาน, 
 องค์กรไม่แสวงผลกำาไร 

ABSTRACT
     This Independent study aimed 
to investigate the efficiency of performance 
of employees and factors affecting the 
performance of employees in a non - profit 
organization. The sample in this research was 
150 personnel who worked at National
Science Museum (NSM), which was the 
non-profit state enterprise. Questionnaires 
were used to collect data. Statistics used to 

analyze data were descriptive statistics such as
frequency, percentage, mean and standard 
deviation and inferential statistics such as
Independent samples t-test, one-way ANOVA,
LSD, and Multiple Linear Regression at
statistical significant level of 0.05.
 The results showed that most of the 
respondents were female, aged between 
25 – 35, single, holding bachelor’s degree, 

earning 15,000 - 20,000 baht of monthly 
income, having working duration between 
6-10 years, The motivation in performance 
was significant at a high level in which the 
motivating factors were higher than the 
hygiene factors; whereas, the efficiency of 
performance was significant at a high level, 
in which the resources efficiency was at the 
highest level. The results of hypothesis test 
revealed that age and job description affected
motivating factors in the progress of work. 
Educational level and job description
affected motivating factors in the recognition.
Age and job description affected hygiene 
factors in the supervisor’s relationships.
Job description affected hygiene factors in
colleague relationships, working environment
and job security. In addition, the motivating 
and hygiene factors influenced working
performance in resources efficiency.

Key Word : performance efficiency, 
    A non-Profit Organization

บทนำา
 รูปแบบการดำาเนินงานขององค์กรไม่
แสวงผลกำาไร ได้รับการยอมรับและเป็นที่สนใจของ
ประชาชนในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ซึ่ง
องคก์รไมแ่สวงหาผลกำาไรสามารถจำาแนกออกเปน็ 2 
รปูแบบ คอื องคก์รเอกชนทีไ่มแ่สวงผลกำาไรทีห่าเงนิ
ทุนมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรด้วยตนเอง ซึ่ง
อาจจะเป็นในรูปแบบเงินบริจาค เช่น การจัดการ
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ประชุมหรือการสัมมนาเพื่อหารายได้เข้ามาใช้ใน
การบริหารงานภายในองค์กร และองค์กรของภาค
รัฐที่ไม่แสวง ผลกำาไรซึ่งจัดตั้งจากนโยบายของภาค
รัฐ ซึ่งเงินทุนสนับสนุนในการดำาเนินงานส่วนใหญ่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการองค์กรของตนเอง ซึ่งกิจกรรม
ต่างๆ ที่เป็นภารกิจขององค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร 
ที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาทางด้านการศึกษา การ
ส่งเสริมพัฒนาทางด้านสังคมและเทคโนโลยี การ
ส่งเสริมพัฒนาทางด้านศิลปะ รวมถึงการอนุรักษ์
และพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
สอดคลอ้งกับความหมายขององคก์รไมแ่สวงหากำาไร
ของระบบบัญชีประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2536 ท่ีให้
ความหมายไว้ว่า องค์กรไม่แสวงผลกำาไรคือ องค์กร
ที่ตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นองค์กร
ทางสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสินค้าและ
บริการ แต่ไม่สามารถเป็นแหล่งรายได้ กำาไร หรือ
แหล่งเงินทุนอื่น ๆ หากมองในเรื่องของการบริหาร
งานภายในองคก์รไมแ่สวงผลกำาไรให้มปีระสทิธิภาพ
และการตอบโจทย์วัตถุประสงค์ขององค์กรให้
มากที่สุด คงต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากร
มนุษย ์เพราะถอืเปน็ทรพัยากรทีม่คีณุคา่และสำาคญั
อย่างยิ่งของทุก ๆ องค์กร เช่นเดียวกับองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติองค์กรไม่แสวงผล
กำาไรที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างความตระหนักทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความหลากหลาย
ทางธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชนในชาติให้
มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความรู้ การใช้
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการดำารงชีวิตและการ
ที่จะทำาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ จำาเป็น
ต้องให้ความสำาคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภายในองค์กร ซึ่ง จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ บุคลากร

ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุน ซึ่งทรัพยากรบุคคล
ทัง้ 2 ประเภทมีความสำาคญัและสอดคลอ้งกนัในทกุ
หนว่ยงาน เพราะทกุๆ หนว่ยงานไมว่า่จะเปน็องค์กร
ประเภทใดกต็าม จะต้องมบีคุลากรเปน็กลไกในการ
ขบัเคลือ่นการดำาเนนิกจิการภายในองคก์รตา่งๆ ถอื
เปน็หัวใจหลกัในการดำาเนนิงานเพราะ ทกุคนยอ่มมี
ศกัยภาพของตนเองขึน้อยูว่า่จะนำามาใชไ้ด้มากเทา่ไร 
การทีอ่งคก์ร จะบรรลเุปา้หมายตามทีว่างไว้ได้อยา่ง
มปีระสทิธภิาพนัน้ จำาเปน็ตอ้งมีการสรา้งแรงจงูใจใน
การทำางานในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างขวัญและ
กำาลังใจของการทำางานของบุคลากรในองค์กร หาก
บุคลากรในองค์กรไร้ซึ่งแรงจูงใจ ประสิทธิภาพของ
การปฏบิติังานทีอ่งคก์รจะได้รับจากบุคลากรกจ็ะลด
ลด เช่น ทำางานได้ไม่เต็มความสามารถ การขาดลา
มาสาย เปน็ต้น เปน็ผลกระทบทางด้านลบต่อองคก์ร
ทั้งสิ้น
 จากสภาพการดังกล่าว จึงทำาให้มีการ
ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ทำางานของบุคลากรในองค์กรไม่แสวงผลกำาไร 
ที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ในกำากับกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยทำาการศึกษา
ระหวา่งปจัจัยด้านประชากรศาสตร์ และปจัจัยดา้น
แรงจูงใจในการทำางานโดยใช้หลกัทฤษฏแีรงจงูใจใน
การทำางานของ Herzberg ที่นำา แนวความคิดเรื่อง
ของความพึงพอใจในการทำางานท้ังท่ีเปน็ปจัจัยจูงใจ 
และปัจจัยคำ้าจุน ที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การทำางานของบุคลากรในองค์กรไม่แสวงหาผล
กำาไรมากที่สุด เพื่อนำาผลท่ีได้มาเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการเพ่ิมประสิทธภิาพในการทำางาน รวมถงึ
เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการสร้างแรงจูงใจ
ในการทำางานขององค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรต่อไป
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กรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำางานของพนักงาน
ในองค์กรไม่แสวงผลกำาไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทำางานของบุคลากรในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.)
 2. เพือ่ศกึษาปัจจยัท่ีมผีลต่อการเพิม่ประสทิธิภาพในการทำางานของพนกังานในองคก์ารพพิธิภณัฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
 
ขอบเขตการวิจัย
 ขอบเขตของการศกึษาการวจิยัเรือ่งปัจจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการทำางานของพนกังานในองคก์ร
ไม่แสวงผลกำาไรครั้งนี้ มุ่งเน้นพนักงานในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่มีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจที่ไม่แสวงหาผลกำาไร จำานวน 233 คน (ข้อมูลกองบุคลากร สำานักบริหาร 30 กันยายน 2556) 
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ จำานวน 150 คน โดยกำาหนดความคลาด
เคลื่อนที่ร้อยละ 0.05 โดยใช้การจูงใจในการทำางานของ Herzberg (Herzberg, Mausner, Bernard. 
Synderman, Barbara, 1959 อ้างถึงใน สุพานี สฤษฏ์วานิช, 2552) ซ่ึงมีการนำามาใช้เป็นแนวคิดหลัก

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

- เพศ

- อายุ

- สถานภาพ

- ระดับการศึกษา

- ระดับรายได้

- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

- ลักษณะของงานที่ทำา 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำางาน

(ทฤษฏี	2	ปัจจัย

ของ	Frederick	Herzberg)

ปัจจัยจูงใจ

 - ด้านความสำาเร็จในงาน

 - ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ

 - ด้านความรับผิดชอบ

 - ด้านลักษณะของงาน

 - ด้านความก้าวหน้าในงาน

ปัจจัยคำ้าจุน

 - ด้านค่าตอบแทน

 - ด้านนโยบายและกฎระเบียบ

 - ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา

 - ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

 - ด้านสภาพแวดล้อมในการทำางาน

 - ด้านความมั่นคงในการทำางาน

ประสิทธิภาพในการทำางาน

ของพนักงานในองค์กร

ไม่แสวงผลกำาไร	ประกอบด้วย

- ด้านความถูกต้องในงาน

 ภายในเวลากำาหนด

- ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน

- ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
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ในการดำาเนินงาน และแนวคิดประสิทธิภาพของ 
Harrington Emerson (Harrington Emerson, 
1913 อ้างถึงใน ไพบูลย์ ตั้งใจ, 2554) มาปรับเป็นก
รอบแนวคิดการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ โดยกำาหนด
ตวัแปรตน้ คอื ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบ
ด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับ
รายได้ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลักษณะ
ของงานที่ทำาหรืองานประจำาที่รับผิดชอบอยู่ และ
ปจัจยัดา้นแรงจูงใจในการทำางานจากทฤษฏ ี2 ปัจจยั
ของ Frederick Herzberg ส่วนตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิภาพการทำางานของพนักงานในองค์กรไม่
แสวงผลกำาไร ประกอบดว้ย ดา้นความถกูต้องในงาน
ภายในเวลาที่กำาหนด ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์
ของงาน และด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ
 1. เพื่อนำาผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำางานของเจ้าหน้าท่ีองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้ดีขึ้น
 2. เพื่อนำาไปวางแผนการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้ตอบสนองความต้องการ
ของเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

วิธีดำาเนินการศึกษาวิจัย
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ 
และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวบข้อมูล 
โดยมีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของ
แบบสอบถามได้ทำาการศึกษา เอกสาร ทฤษฏี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำางานของพนักงานในองค์กร
ไม่แสวงผลกำาไร โดยมุ่งเน้นการศึกษาองค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ภายใต้
วตัถปุระสงคใ์นเรือ่งดังกลา่ว และสรา้งแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำางาน
ของพนักงานในองค์กรไม่แสวงผลกำาไร ตามกรอบ
แนวคิดที่กำาหนด และทำาการวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิตและสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ประกอบด้วย ร้อยละ เพื่อแจกแจง
ความถีใ่นการจัดลำาดับชัน้ลักษณะของผู้ใหข้อ้มลู คา่
เฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.) เพื่อวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
และวัดการกระจายของลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้
ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ปัจจัยด้านข้อมูล
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศกึษา ระดับรายได้ ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน และลักษณะของงานที่ทำาหรือ
งานประจำาที่รับผิดชอบอยู่ และวิเคราะห์ข้อมูลใน
แบบสอบถามส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการ
ทำางานจากทฤษฏี 2 ปัจจัยของ Frederick Herz-
berg และวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 3 
ประสิทธิภาพการทำางานของพนักงานในองค์กรไม่
แสวงผลกำาไร ประกอบดว้ย ดา้นความถกูต้องในงาน
ภายในเวลาที่กำาหนด ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์
ของงาน และด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 2. สถิติเชงิอนมุาน (Inference Statistics) 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple
regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ระหว่างตัวแปรตาม 1 ตัว กับตัวแปรอิสระตั้งแต่ 2 
ตัวแปรขึ้นไป (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1.	การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจ	ปัจจัยคำ้าจุน	
	 แสดงจำานวนร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

แรงจูงใจในการทำางาน

ระดับความเห็น

S.D.
แปล

ผล
อันดับ

มาก

ที่สุด

(5)

มาก

(4)

ปาน

กลาง

(3)

น้อย

(2)

น้อย

ที่สุด

(1)

1. ด้านปัจจัยจูงใจ 12

(8)

99

(66)

38

(25.3)

1

(0.7)

-

-

3.81 0.572 มาก (1)

2. ด้านปัจจัยคำ้าจุน 11

(14)

90

(52.7)

46

(30.7)

3

(2.7)

-

-

 3.73 0.623 มาก (2)

ภาพรวมด้านแรงจูงใจ

ในการทำางาน

25

(16.7)

105

(70)

20

(13.3)

-

-

-

-

4.03 0.543 มาก

 แสดงจำานวนรอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของภาพรวมแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน
ของพนักงานในองค์กรไม่แสวงผลกำาไร กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีระดับความคิดเห็นที่ มาก และมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 4.03 (S.D. = 
0.543) โดยที่ปัจจัยจูงใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81 (S.D. = 0.572) และปัจจัย คำ้าจุนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.73 (S.D. 
= 0.623) แสดงว่าพนักงานส่วนใหญ่เห็นว่าแรงจูงใจมีความสำาคัญในการปฏิบัติงาน

2.	การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	
	 แสดงจำานวนรอ้ยละ	คา่เฉลีย่	และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	ของประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ประสิทธิภาพในการทำางาน

ระดับความเห็น

S.D. แปลผล อันดับ
มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย

(2)

น้อย
ท่ีสุด
(1)

1. ด้านความถูกต้องในงาน
 ภายในเวลากำาหนด

16
(10.7)

100
(66.7)

34
(22.7)

-
-

-

-

3.88 0.567 มาก (3)

2. ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน 24
(16)

89
(59.3)

37
(24.7)

-
-

-
-

3.91 0.634 มาก (2)

3. ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 31
(20.7)

85
(56.7)

32
(21.3)

2
(1.3)

- 3.97 0.689 มาก (1)

ภาพรวมด้านประสิทธิภาพ
ในการทำางาน

20
(13.3)

100
(66.7)

30
(20)

-
-

-
-

3.93 0.575 มาก
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  แสดงจำานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาพรวมด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานในองคก์รไมแ่สวงผลกำาไร กลุ่มตัวอยา่งเป็นพนกังานองคก์ารพิพธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ 
(อพวช.) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท้ังหมด มรีะดบัความคดิเหน็ท่ี มาก มคีา่เฉลีย่ในภาพรวมอยูท่ี ่3.93 (S.D. 
= 0.575) โดยลำาดบัท่ีให้ความสำาคญัมากทีส่ดุ คอื ดา้นการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่3.97 (S.D. 
= 0.689) รองลงมา คือ ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.91 (S.D. = 0.634) แสดงว่า
พนักงานให้ความสำาคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3.	 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานตามวัตถุประสงค์งานวิจัยโดยใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อ
วิเคราะห์สมมุติฐาน
 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ค่าระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำางาน 
ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ (X1) ปัจจัยคำ้าจุน (X2) ที่มีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำางาน 
ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ( 3)

ตัวแปรทำานาย R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 0.490(a) 0.240 0.235 0.603

2 0.513(b) 0.263 0.253 0.596

Predictors: (Constant), ปัจจัยจูงใจ, ปัจจัยคำ้าจุน

 สรุปได้ว่า ปัจจัยจูงใจ (X1) ปัจจัยคำ้าจุน (X2) มีผลในเชิงบวกกับด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ที่ 0.490 และ 0.513 ตามลำาดับ และสามารถทำานายค่าสมการ
ของการวิเคราะห์ของตัวแปรตาม R Square ได้เท่ากับร้อยละ 24.0 และ 26.3 ตามลำาดับ 
แสดงค่าระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำางาน ประกอบด้วยปัจจัยจูงใจ (X1) ปัจจัยคำ้าจุน (X2) 
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำางานด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ( 3 )

ตัวแปรทำานาย Unstandardized	Coefficients
Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) 1.163 0.390 2.980 0.003

ปัจจัยจูงใจ 0.484 0.133 0.350 3.639 0.000*

ปัจจัยคำ้าจุน 0.263 0.122 0.207 2.157 0.033

 A Dependent Variable: ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 พบว่า ปัจจัยจูงใจ (X1) ปัจจัยคำ้าจุน (X2) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมากกว่านัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ H1 และ H0 สรุปได้ว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำางานด้านปัจจัยคำ้าจุน
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มีผลกับประสิทธิภาพในการทำางาน ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งสามารถเขียนในรูปสมการได้ ดังนี้ 

3 = 1.163+0.484 X1+0.263 X2 

 แสดงคา่สัมประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หคุณู (R) ระหวา่งปจัจยัด้านแรงจงูใจในการทำางาน ประกอบด้วย
ปัจจัยจูงใจ (X1) ปัจจัยคำ้าจุน (X2) ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำางานในภาพรวม ( T )

ตัวแปรทำานาย R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 0.628(a) 0.395 0.391 0.405

Predictors: (Constant), ปัจจัยจูงใจ 

 สรุปได้ว่า ปัจจัยจูงใจ (X1) ปัจจัยคำ้าจุน (X2) มีผลในเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการทำางาน โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ที่ 0.628 และสามารถทำานายค่าสมการของการวิเคราะห์ของตัวแปร
ตาม R Square ได้เท่ากับร้อยละ 39.5 
 แสดงคา่ระหวา่งปจัจยัดา้นแรงจงูใจในการทำางาน ประกอบด้วย ปจัจยัจูงใจ (X1) ปจัจัยคำา้จุน (X2) 
มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำางานในภาพรวม ( T )

ตัวแปรทำานาย Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) 1.424 0.256 5.561 0.000*

 ปัจจัยจูงใจ 0.655 0.067 0.628 9.829 0.000*

 A Dependent Variable: ประสิทธิภาพในการทำางาน

 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ (X1) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่านัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ H0 และ H1 สรุปได้ว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำางานมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทำางาน ซึ่งสามารถเขียนในรูปสมการได้ดังนี้ T = 1.424+0.655 X1

สรุปผลการวิจัย
 จากจำานวนกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามจำานวน 150 คน พบว่าเป็นเพศชายจำานวน 
68 คน และเพศหญิง จำานวน 82 คน และมีอายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี มีสถานภาพโสดจำานวน 83 คน และ
สมรสจำานวน 62 คน ในจำานวนนี้ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 88 คน และปริญญาโทหรือสูง
กว่าจำานวน 51 คน และมีระดับรายได้ระหว่าง 15,000 - 20,000 บาท จำานวน 95 คน และระดับรายได้ 
ระหว่าง 20,001 - 25,000 บาท จำานวน 22 คน โดยมีอายุการทำางานส่วนมากที่ 6 - 10 ปี จำานวน 55 
คน และอายุงานระหว่าง 1 - 5 ปี จำานวน 47 คน แบ่งเป็นลักษณะงานสนับสนุน และลักษณะงานวิชาการ 
โดยที่มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำานวน 75 คนเท่า ๆ  กัน โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าแรง
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จงูใจทัง้ปจัจัยจงูใจและปัจจยัคำา้จนุมคีวามสำาคญัตอ่
ประสิทธิภาพการทำางานในระดับที่ มาก โดยที่ให้
ความสำาคัญกับปัจจัยจูงใจมาเป็นอันดับหนึ่ง รอง
ลงมาเป็นปัจจัยคำ้าจุน และให้ความสำาคัญกับการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามาเป็นอันดับหนึ่ง นอกจาก
นี้ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างมีผลต่อ
แรงจูงใจในการทำางานผลการศึกษาพบว่า อายุท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้า
ในงาน ระดับการศึกษามีผลต่อปัจจัยจูงใจด้านการ
ยอมรับนับถือ และลักษณะของงานที่ทำามีผลต่อ
ปัจจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของ
งาน และด้านความก้าวหน้าในงาน และพบว่าอายุ
ที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยคำ้าจุนด้านความสัมพันธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชา และลกัษณะของงานทีท่ำามผีลตอ่
ปจัจัยคำา้จุนดา้นความสมัพนัธก์บัผูบั้งคบับัญชา ดา้น
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน และด้านความมั่นคงในการทำางาน 
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำางานพบว่าลักษณะของงานที่
ทำามีผลต่อประสิทธิภาพการทำางานด้านการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของงาน ส่วนปัจจัยด้านแรงจูงใจใน
การทำางานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำางานพบ
วา่ปจัจยัจงูใจและปจัจยัคำา้จนุ มผีลตอ่ประสทิธภิาพ
ในการทำางานด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ
ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำางานด้าน
ความถูกต้องในงานภายในเวลาท่ีกำาหนด และด้าน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน และประสิทธิภาพ
ในภาพรวม 

การอภิปรายผลการวิจัย
 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานพบประเดน็
ที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบ
ด้วย อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติ
งาน และลักษณะของงานที่ทำามีผลต่อแรงจูงใจใน
การทำางาน ผลการศึกษา พบว่าพนักงานองค์การ
พพิิธภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาติ (อพวช.) ระดับอายุ
ที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้า
ในงาน ระดับการศึกษามีผลต่อปัจจัยจูงใจด้าน
การยอมรับนับถือ และลักษณะของงานที่ทำามีผล
ต่อปัจจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะ
ของงาน และด้านความก้าวหน้าในงาน นอกจาก
นี้พบว่าอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยคำ้าจุนด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และลักษณะของ
งานที่ทำามีผลต่อปัจจัยคำ้าจุนด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำางาน และด้านความ
มั่นคงในการทำางาน สอดคล้องกับทฤษฏี 2 ปัจจัย
ของ Herzberg (Frederick Herzberg, 1959 
อ้างถึง สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552) จากทฤษฎีดัง
กล่าว สรุปได้ว่า ปัจจัยทั้งสองด้านนี้เป็นสิ่งที่คน
ต้องการเพราะเป็นแรงจูงใจในการทำางาน ปัจจัย
จูงใจเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่ทำาให้เกิดความสุข
ในการทำางาน โดยมีความสัมพันธ์กับแนวคิดที่ว่า
เมื่อคนได้รับการตอบสนองด้วยปัจจัยนี้แล้วจะช่วย
เพิ่มแรงจูงใจในการทำางานผลที่ตามมาก็คือ คนจะ
เกิดความพึงพอใจในงานสามารถทำางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยคำ้าจุนทำาหน้าที่เป็นตัวป้องกัน
มิให้คนเกิดความไม่เป็นสุข หรือไม่พึงพอใจในงาน 
ช่วยทำาให้คนเปล่ียนเจตคติจากการไม่อยากทำางาน
มาสู่ความพร้อมที่จะทำางาน นอกจากนี้ Herzberg 
ยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจัยจูงใจและปัจจัยคำ้า
จุนจะต้องมีค่าเป็นบวกเท่านั้น จึงจะทำาให้บุคคลมี
แรงจูงใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
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 2) ลักษณะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการ
ปฏบัิตงิาน พนกังานองคก์ารพพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์
แห่งชาต ิ(อพวช.) ใหค้วามสำาคญักบัลกัษณะของงาน
ที่ทำามีผลต่อประสิทธิภาพการทำางาน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Bruce J. Avolio, (1990) ที่ได้
ทำาการวิจัยเร่ือง Age and work performance 
in Non-Managerial Jobs : The Effects of 
Experience and Occupational Type เป็นการ
ตรวจสอบเร่ืองของอำานาจและอธบิายความสมัพนัธ์
ระหว่างอายุและประสบการณ์ในการทำางาน ซึ่ง
จากการคาดการณ์ชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์เป็น
ตัวทำานายที่ดี กล่าวคือเมื่อมีอายุการทำางานที่มาก
ขึ้นประสิทธิภาพในการทำางานยอมมีมากขึ้นตาม
ไปด้วย ซึ่งอายุและประสบการณ์ในการทำางานมี
ความสมัพนัธเ์ชิงเสน้กบัประสทิธภิาพในการทำางาน 
นอกจากน้ีปัจจัยด้านลักษณะของงานที่ทำาในด้าน
การบรรลุวตัถปุระสงคข์องงานมีผลตอ่ประสทิธภิาพ
ในการทำางานในองคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่
ชาติ (อพวช.) ซึ่งมี 2 ลักษณะงาน คือ ประเภทงาน
วิชาการ และประเภทงานสนับสนุน หากได้รับการ
เสริมแรงจูงใจในการทำางาน รวมถึงการสร้างความ
เข้าใจบทบาท หน้าที่ ที่แตกต่างแต่มีความสำาคัญ
ตอ่องคก์รดว้ยกนัทัง้สิน้ ผลดงักลา่วยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของเกษรี สร้อยมณีวงษ์, (2553) ที่ทำาการ
วจิยัเรือ่ง ตวักำาหนดประสทิธภิาพในการทำางานของ
พนักงานธนาคารออมสินเขตลำาปาง โดยการศึกษา
พบว่าลักษณะของงานย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำางานของพนักงานซึ่งข้ึนอยู่กับระบบงานท่ีได้
รับมอบหมาย การกำาหนดคุณลักษณะงานที่เหมาะ
สมแกพ่นักงานยอ่มจะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพในการ
ทำางานที่มากขึ้น 

 3) ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำางานท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำางานพบว่าปัจจัย
จูงใจและปัจจัยคำ้าจุน มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทำางานด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พนักงาน
ในองคก์ารพิพิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์แหง่ชาติ (อพวช.) 
ให้ความสำาคัญกับการใช้ทรัพยากรภายในหน่วย
งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Francois, Patrick, (2001) ที่ทำาการวิจัยเรื่อง 
Employee Care and the Role of Nonprofit 
Organizations ผลการวิจัยพบว่า องค์กรไม่แสวง
ผลกำาไรมีความสามารถในการกระตุ้นให้พนักงาน
ให้ความสำาคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
โดยที่องค์กรต้องสร้างความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร เพ่ือให้
พนกังานเกดิความเขา้ใจและสามารถปฏบิติัตามกฎ
ระเบียบอย่างเต็มใจสอดคล้องกับสมมุติฐาน และ
ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำางานด้าน
ความถูกต้องในงานภายในเวลาที่กำาหนด และด้าน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน และประสิทธิภาพ
ในภาพรวม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Frank 

H.M. Verbeeten, (2008) ที่ทำาการวิจัยเรื่อง
Performance management practices in public
sector organization : Impact on performance 
เป็นการศึกษาความแตกต่างระหว่างผลการดำาเนิน
งานเชิงปริมาณและประสิทธิภาพการทำางานเชิง
คุณภาพ ใช้ข้อมูลจากการสำารวจจาก 93 องค์กร
ภาครัฐในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิภาพการทำางานจะมากขึ้น จะต้องมีแรง
สนบัสนนุจากแรงจงูใจจากพนกังานในเชงิบวก และ
องค์กรต้องมีเป้าหมายในการทำางานที่ชัดเจนและ
มีแบบแผนในการวัดผลงานที่เป็นมาตรฐาน จะส่ง
ผลต่อประสิทธิภาพในการทำางานของพนักงานที่
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เพิ่มมากขึ้น 
 จากภาพรวมท้ังหมดสรุปได้ว่า พนักงาน
ในองคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ(อพวช.) 
ใหค้วามสำาคัญกับเรือ่งปัจจยัจงูใจดา้นความกา้วหนา้
ในงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของ
งาน และปัจจัยคำ้าจุนด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับ
บัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทำางาน และด้านความมั่นคง
ในการทำางาน และทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยคำ้าจุนมี
อิทธพิลตอ่ประสทิธภิาพในการทำางานทัง้ดา้นความ
ถูกต้องภายในเวลาที่กำาหนด และด้านการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของงาน และด้านการใช้ทรัยพากรอ

ย่างคุ้มค่า ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำางาน 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏี 2 ปัจจัยของ Herzberg 
(Frederick Herzberg, 1959 อ้างถึง สุพานี 
สฤษฎ์วานิช, 2552) ที่ทำาการวิจัยจนได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับปัจจัยจูงใจซึ่งเป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานโดยตรง เพ่ือจูงใจให้บุคคลเกิดความรักในงาน
เป็นการกระตุ้นความพึงพอใจใน และปัจจัยคำ้าจุน
ซ่ึงเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน เป็นแรงสนับสนุนให้เกิดความ
พึงพอใจในการทำางานให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อพนักงานมีความพึง
พอใจต่อทฤษฏี 2 ปัจจัยมากเท่าใด ย่อมจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการทำางานมากขึ้นไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้น อพวช. ควรให้ความสำาคัญในเรื่อง
ของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใน
องค์กร การจัดทำาแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ให้เป็นรูปธรรม เน่ืองจากทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็น
หัวใจหลักของการดำาเนินงาน การพัฒนางาน ส่งผล
จากการปฏิบัติงาน และเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กร
ให้เป็นในทิศทางบวกหรือลบ ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ John J. Rodwell. (2004) ที่ทำาการวิจัย
เกี่ยวกับเรื่อง Strategic HRM in for-profit and 
non-profit organizations in a knowledge - 
intensive industry. โดยทำาการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์และการดำาเนินงานขององค์กรที่ให้การบริการ
ทางด้านสุขภาพในประเทศออสเตรเลีย ใช้การเก็บ
ข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงมาทำาการวิเคราะห์ พบ
วา่ทัง้องคก์รทีแ่สวงหากำาไรและไมแ่สวงหากำาไร เมือ่
นำากลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรมนษุยม์าใชส้ามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานและส่งผลให้งาน
ประสบความสำาเรจ็ โดยผา่นกระบวนการปฐมนเิทศ 
ปลูกฝังความมุ่งมั่นให้กับพนักงาน การฝึกอบรม
พัฒนา การให้รางวัลและประเมินรวมถึงบริหารผล
การปฏิบัติงาน รวมถึงเส้นทางสายอาชีพ (Career 
Path) อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำางานของ
พนกังานทีเ่ปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั และสอดคลอ้ง
กบัทฤษฏ ี12 หลักการทำางานใหมี้ประสทิธภิาพของ 
Harrington. (Harrington Emerson, 1913 อา้งถึง
ใน ไพบูลย์ ตั้งใจ, 2554) 

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการทำางานของพนักงานในองค์กรไม่
แสวงผลกำาไร ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) พบว่าพนักงานให้ความสำาคัญกับ
เรื่องปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านลักษณะ
ของงาน และปัจจัยคำ้าจุนด้านความสัมพันธ์กับผู้
บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำางาน และด้านความ
มั่นคงในการทำางาน ตามลำาดับ และท้ังปัจจัยจูงใจ
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และปัจจัยคำา้จุนมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำางานท้ัง
ด้านความถูกต้องภายในเวลาท่ีกำาหนด และด้านการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน และด้านการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำางาน ดัง
น้ันฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงควรพิจารณาข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี
	 1)	ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ	
   1.1) ควรให้ความเสมอภาคกับทั้ง
พนักงานเก่าและพนักงานใหม่ โดยดูจากผลงาน
และใช้เกณฑ์ในการประเมินท่ีเป็นมาตรฐานและ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ เพื่อ
ใหพ้นกังานทกุคนมคีวามกระตือรอืรน้ และเกดิขวญั
และกำาลังใจในการที่จะทำางานเพ่ือสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และธำารง
ค์ไว้ซึ่งภารกิจขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   1.2) ควรให้ความสำาคัญกับความ
สมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้งัคบับัญชา และผูใ้ต้บังคบับัญชา
ดว้ยกจิกรรมสนัทนาการในรปูแบบตา่ง ๆ  เพือ่สรา้ง
โอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือความ
รู้สึก อันจะเป็นการลดช่องว่างระหว่างกัน เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
  1.3) ควรพิจารณาถึงขวัญและกำาลังใจ
ของพนักงานที่ปฏิบัติงานทั้งด้านปัจจัยจูงใจ และ
ปัจจัยคำ้าจุน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ประกอบด้วย ลักษณะงานวิชาการ และลักษณะ
งานสนับสนุน เนื่องจากงานทั้งสองลักษณะมีความ
สำาคัญ อันจะนำาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ให้
ความเสมอภาคกับทั้งสองลักษณะงาน การสร้าง
ขวัญและกำาลังใจในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการสร้าง
ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของแต่ละลักษณะงาน

ถงึความสำาคญัของแต่ละงาน และสรา้งความสัมพนัธ์
ระหวา่งหนว่ยงานเพือ่ลดชอ่งวา่งระหว่างการทำางาน
 2)	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  2.1) ควรยกระดับความสำาคัญของงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีความเข็ม
แข็งให้มากยิ่งขึ้น และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งควรจัดทำาเป็นแผนแม่บทการพัฒนางานบริหาร
ทรพัยากรบคุคลขององคก์ร เพือ่เปน็แนวทางสำาหรบั
การพฒันาบุคลากรภายในองคก์ร รวมไปถงึแผนการ
สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรซึ่งถือเป็นทรัพยากร
หลักในการขับเคลื่อนองค์กร
  2.2) ควรจัดทำาแผนเส้นทางสายอาชีพ 
(Career Path) สำาหรับตำาแหน่งงานเพ่ือกำาหนด
แนวทางในการพัฒนาอาชีพ และกำาหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการทำางานที่เป็นมาตรฐานและตรวจ
สอบได้ ท้ังนี้เพ่ือเป็นเป้าหมายให้กับบุคลากรของ
องค์กรให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
กำาลังความสามารถ 
  2.3) มีพันธกิจหลักเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (knowledge management) ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงความหลาก
หลายทางชีวภาพ ดังน้ันองค์กรควรให้ความสำาคัญ
กับองค์ความรู้ในตัวบุคคลที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
และรวมถงึผูเ้ปน็ฝ่ายสนบัสนนุทกุฝ่าย เนือ่งจากขอ้
จำากดัทางดา้นอายกุารทำางานทีส่ิน้สดุเมือ่อาย ุ60 ปี
(เกษียณอายุ) ควรจัดทำาระบบการถ่ายโอน องค์
ความรู้จากตัวบุคคลสู่ตัวบุคคล 
  2.4) ควรให้ความสำาคัญกับการสื่อสาร
ภายในองค์กรระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือความ
เขา้ใจในบทบาท และหนา้ที ่และต้องใหค้วามสำาคญั
กับการบูรณาการงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร 
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งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
  1) ควรศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานที่แตกต่างกัน เปรียบเทียบเชิงลึกว่าลักษณะงานใดหากขาด
แรงจงูใจในการทำางานจะส่งผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพการทำางาน และแนวโนม้ของลกัษณะงานทีจ่ะมคีวาม
จงรักภักดีต่อองค์กร 
  2) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำางาน จากลักษณะงานที่แตกต่างกัน
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ที่คล้ายคลึงกัน เพื่อที่จะได้มีความหลากหลายของ
ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้าง และการใช้คำาราชาศัพท์
ทีป่รากฏ ในหนงัสอืสาสน์สมเด็จ และเปรียบเทยีบการใชค้ำาราชาศพัทใ์นหนงัสือสาส์น
สมเดจ็กบัการใชค้ำาราชาศพัท ์ในสมยัอยธุยาและการใชร้าชาศพัท์ในสมยัปจัจุบนั โดย
การเกบ็ขอ้มลูราชาศพัทจ์ากหนงัสือสาส์นสมเด็จ จำานวน 26 เล่ม รวบรวมราชาศพัท ์
ทั้งหมดได้ 1,962 คำา แล้วนำามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป
 ผลการศึกษา พบว่าด้านการสร้างคำาราชาศัพท์ที่ปรากฏในหนังสือสาส์น
สมเด็จ พบวิธีการสร้างคำาราชาศัพท์ 4 วิธี ได้แก่ 1) สร้างโดยการประสมคำาระหว่าง
คำายมืกบัคำาไทย 2) สรา้งโดยการประสมคำาระหวา่งคำาไทยกบัคำาไทย 3) สรา้งโดยการ
ประสมคำาระหว่างคำาไทยกับคำายืม และ 4) สร้างจากการยืมคำาภาษาอื่นทั้งคำา ด้าน
การใช้คำาราชาศัพท์ที่ปรากฏในหนังสือสาส์นสมเด็จ พบการใช้ราชาศัพท์จำาแนกตาม
หน้าที่ของคำา ได้ 4 ชนิด ได้แก่ นามราชาศัพท์ สรรพนามราชาศัพท์ กริยาราชาศัพท์ 
และลกัษณนามราชาศัพท ์ดังนี ้การใชน้ามราชาศพัทใ์นหนงัสอืสาสน์สมเดจ็ พบวา่ มี
การใช้แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 1)นามราชาศัพท์ที่เป็นราชาศัพท์ในตัว 2) นาม
ราชาศัพท์ท่ีต้องใช้คำาอื่นมาประกอบ 3) นามราชาศัพท์ที่เป็นชื่อเฉพาะบุคคล การ
ใช้สรรพนามราชาศัพท์ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) สรรพนามบุรุษที่ 1 2) 
สรรพนามบุรุษที่ 2 และ 3) สรรพนามบุรุษที่ 3 การใช้กริยาราชาศัพท์ พบว่า มี 8 
ลกัษณะ ไดแ้ก ่1) กริยาราชาศพัทท์ีเ่ปน็กริยาราชาศพัทใ์นตัว 2) การใชค้ำาวา่ ทรง นำา
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หน้าคำากริยาธรรมดาและนามราชาศัพท์เพื่อทำาให้
เป็นกริยาราชาศัพท์ 3) การใช้คำาว่า เสด็จ นำาหน้า
คำากริยาธรรมดา และนำาหน้าราชาศัพท์ เพื่อทำาให้
เป็นกริยาราชาศัพท์ 4) การใช้คำาว่า ตรัส นำาหน้าคำา
กรยิาธรรมดาและนำาหนา้ราชาศัพทเ์พือ่ทำาใหเ้ป็นก
ริยาราชาศัพท์ 5) การใช้คำาว่า กราบทูล ทูล นำาหน้า
คำากริยาธรรมดาและนำาหน้าราชาศัพท์เพื่อทำาให้
เป็นกริยาราชาศัพท์ 6) การใช้คำาว่า โปรด นำาหน้า
คำากริยาธรรมดาและนำาหน้าราชาศัพท์ เพื่อทำาให้
เป็นกริยาราชาศัพท์ 7) การใช้คำาว่า รับ ได้รับ นำา
หน้าราชาศัพท์ เพื่อทำาให้เป็นกริยาราชาศัพท์ และ 
8) การใช้กริยาราชาศัพท์แยกตามชั้นบุคคล การใช้
ลักษณนามราชาศัพท์ พบว่า มีการใช้ แบ่งออกเป็น 
2 ลักษณะ คือ 1) การใช้ลักษณนามหลังคำาบอก
จำานวนนับ และ 2) การใช้ลักษณนามหน้าคำาบอก
จำานวนนับ 
  ด้านการเปรียบเทียบการใช้คำาราชาศัพท์
ในหนังสือสาส์นสมเด็จกับการใช้คำาราชาศัพท์ใน
สมัยอยุธยา พบว่า มีการใช้ราชาศัพท์ที่เหมือนกัน 
จำานวน 301 คำา คิดเป็นร้อยละ 15.35 และแตกต่าง
กัน จำานวน 1,662 คำา คิดเป็นร้อยละ 84.65 การ
ใช้คำาราชาศัพท์ในหนังสือสาส์นสมเด็จกับการใช้คำา
ราชาศัพทใ์นสมยัปัจจบุนั พบว่า มกีารใชร้าชาศพัทท์ี่
เหมือนกัน จำานวน 1,385 คำา คิดเป็นร้อยละ 70.60 
และแตกต่างกัน จำานวน 577 คำา คิดเป็นร้อยละ 
29.40 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 แหล่งข้อมูล คือ การ
ใช้คำาราชาศัพท์ในหนังสือสาส์นสมเด็จกับในสมัย
อยธุยา และในสมยัปจัจบัุน พบวา่มกีารใชร้าชาศพัท์
ที่เหมือนกันทั้ง 3 แหล่งข้อมูล จำานวน 236 คำา คิด
เป็นร้อยละ 12.03 และแตกต่างกัน จำานวน 1,726 คำา
คิดเป็นร้อยละ 87.97

Abstract
  This research aimed to study the 
creation and usage of royal words in the books 
‘SANSOMDET’ and compare the usage of royal
words in the book ‘SANSOMDET’ with royal 
words used in the Ayuthaya period and the 
present period. The data were collected from 
26 volumes of the books ‘SANSOMDET’ with 
the total amount of 1,962 royal words and the 
data were analyzed to arrive at conclusion.
The results showed that the royal words in 
the books ‘SANSOMDET’ were created in 4 
ways i.e.,1) a compound of borrowed words 
and Thai words, 2) a compound of Thai words, 
3) a compound of Thai words and borrowed 
words, and 4) a compound of pure borrowed 
words. The usage of royal words was divided 
into 4 categories by their function i.e., royal 
nouns, royal pronouns, royal verbs, and royal 
classifiers. Hence, the usage of royal nouns 
in the books ‘SANSOMDET’ was divided into 
3 categories i.e.,1) royal nouns used as royal 
nouns, 2) royal nouns which needed other 

components, and 3) royal nouns used
as proper names. Royal pronoun usage was 
also divided into 3 categories i.e., 1) 1st person 
pronoun, 2) usage of 2nd person pronoun, 
and 3) the usage of 3rd person pronoun. Royal 
verbs usage was used in 8 ways i.e., 1) royal 
verbs used as royal verbs, 2) royal verbs which 
were made by using the word “song” in front 
of normal verbs and royal nouns, 3) royal 
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verbs which were made by using “sadet” in 
front of normal verbs and royal words,  4) 
royal verbs which were made by using the 
word “trat” in front of normal verbs and 
royal words, 5) royal verbs which were made 
by using the word “krabtun, tun” in front of 
normal verbs and royal words, 6) royal verbs 
which were made by using the word “prot” 
in front of normal verbs and royal words, 7) 
royal verbs which were made by using the 
word “rap, dai rap” in front of normal words, 
and 8) using verbs corresponding to the
hierarchy of the royal family. Royal classifiers 
were used in 2 ways: 1) using classifiers after 
counting numbers, and 2) using classifiers 
before counting numbers. By comparison
of the usage of royal words in the books 
‘SANSOMDET’ with the usage of royal words 
in the Ayuthaya period, it was found that there 
was similarity of 301 words which accounted 
for 15.35 percent and difference of 1,662 
words which accounted for 84.65 percent. By 
comparison of the usage of royal words in the 
book ‘SAN SOMDET’ and the usage of royal 
words in the present, it was found that there 
was similarity of 1,385 words which accounted
for 70.60 percent and difference of 577 words 
which accounted for 29.40 percent. When 
comparing the 3 sources, it was found that 
there was similarity of 236 words which
accounted for 12.03 percent and difference of
1,726 words which accounted for 87.97 percent.

บทนำา
 ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร
ของมนุษย์ และเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยมของคนใน
ชาตินั้นๆ ภาษาไทยก็เช่นเดียวกัน คือเป็นภาษาที่
สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมในสังคมไทย แสดงให้
เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ความเป็น
อยู ่และคา่นยิมของคนในสงัคมทีเ่ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
คือ การที่ภาษาไทยมีการใช้ระดับภาษาตามฐานะ
ของบคุคลเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม ซึง่แสดงใหเ้หน็
ถงึวฒันธรรมของคนไทย ทีม่คีวามเคารพ ยกยอ่งผูท้ี่
มฐีานะสูงกวา่ เสมอกนั และตำา่กวา่ไมว่า่จะด้านชาติ
วุฒิ วัยวุฒิ หรือคุณวุฒิ เป็นต้น 
 การที่ภาษาไทยมีการใช้ระดับภาษาตาม
ฐานะของบคุคลนัน้เปน็การแสดงถึงระดบัวฒันธรรม
ของผู้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาสำาหรับพระ
มหากษตัริย ์ซ่ึงเปน็บคุคลทีค่นในชาติใหค้วามเคารพ
ยกยอ่ง เทดิทนูเหนอืสิง่อืน่ใด จงึไดม้รีะเบยีบวธิกีาร
ใชร้าชาศพัท ์ซ่ึงสังคมไทยกำาหนดใช้สำาหรับพระมหา
กษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ไว้แตกต่างกันตาม
ลำาดับความสำาคัญ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศ
ให้เหมาะสมตามฐานานุรูป ราชาศัพท์จึงเป็นเครื่อง
ท่ีแสดงใหเ้หน็ถึงความประณตีและงดงามของภาษา
ไทย ซ่ึงมีการใช้ระดับภาษาตามฐานะของบุคคล 
สำาหรับใช้กับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุ
วงศ์ พระภิกษุ ขุนนาง ข้าราชการ ตลอดจนสามัญ
ชนทั่วไป ราชาศัพท์เป็นการใช้ภาษาที่มีระบบกฎ
เกณฑ์กำาหนดไว้อย่างชัดเจน ราชาศัพท์จึงถือได้ว่า
เป็นคำาศัพท์เฉพาะที่แตกต่างกับการใช้ศัพท์ทั่ว ๆ 
ไป ราชาศัพท์เป็นคำาท่ีแบ่งประเภทเหมือนกับคำา
สามญัทัว่ ๆ  ไป ซึง่แบง่ออกเปน็ คำานาม คำากรยิา คำา
สรรพนาม คำาวเิศษณ ์ลักษณนาม และวธิกีารเพ็ดทลู 
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แต่มีการกำาหนดระเบียบวิธีการใช้ที่เฉพาะเจาะจง 
ตามลำาดับชั้นของบุคคล ราชาศัพท์จึงถือเป็นศัพท์
ท่ีมีวิธีการใช้ต่างไปจากการใช้ศัพท์ในชีวิตประจำา
วนัอยา่งทัว่ไป การศกึษาคำาราชาศพัทน์ัน้ จะชว่ยให้
ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมทำาให้มีความรู้เรื่อง
ศัพท์กว้างขวางข้ึนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมทางภาษา 
และทำาให้รู้สึกภูมิใจที่ภาษาไทยมีการใช้ราชาศัพท์
ซึ่งเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติของคนไทยและชาติไทย 
ในปัจจุบันมีการใช้ราชาศัพท์อย่างผิด ๆ เช่น การ
ใช้คำาที่ไม่ตรงความหมาย การใช้คำาราชาศัพท์ซ้อน 
การใช้ไม่ตรงกับลำาดับทางพระราชวงศ์ เป็นต้น 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาคำาราชาศัพท์ เพื่อ
ช่วยให้สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับชั้นของบุคคล ทำาให้เข้าใจถึงหลักการ
ใช้ราชาศัพท์ และความหมายของคำาราชาศัพท์ได้
อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของ
ชาติ ซึ่งราชาศัพท์ถือว่า เป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่
มีความประณีตนุ่มนวล และน่าฟัง
 การศึกษาราชาศัพท์ไม่เพียงศึกษาได้
เฉพาะแต่ในตำาราราชาศัพท์เท่านั้น หากแต่ศึกษา
จากเอกสารต่างอ่ืนๆ ก็จะทำาให้ได้รับความรู้เกี่ยว
กับราชาศัพท์ได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาราชาศัพท์ที่ใช้กันโดยตรงระหว่างเจ้า
นายโดยไม่ผ่านสามัญชน อย่างเช่นในหนังสือสาส์น
สมเด็จ ซึ่งเป็น ลายพระหัตถ์ตอบโต้ระหว่างสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัต
ติวงศ์ กับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา
ดำารงราชานุภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 จนถึงปี พ.ศ.
2486 หนงัสอืสาสน์สมเด็จนอกจากจะเป็นจดหมาย
สว่นบคุคลทีเ่ขยีนโตต้อบกนัระหวา่งทัง้สองพระองค์ 
แล้ว หนังสือสาส์นสมเดจ็ ยงัถอืไดว้า่เปน็หนงัสอืทีม่ี
คุณค่าอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะมีเน้ือหาเกี่ยวกับ

เรือ่งสว่นพระองค ์ยงัมเีนือ้หาแสดงความรู ้ความคดิ 
คำาวจิารณ ์เกีย่วกบัความรูข้องไทยทีม่คีณุคา่ในดา้น
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ศิลปะ และอักษร
ศาสตร์ เป็นต้น (องค์การค้าของคุรุสภา, 2515 : 2)
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาราชาศัพท์
ในหนังสือสาส์นสมเด็จ เพ่ือศึกษาการใช้ภาษาใน
หนังสือสาส์นสมเด็จ ซึ่งเป็นภาษาที่ทั้งสองพระองค์
ทรงใช้โดยตรง โดยไม่ผ่านสามัญชน ถือว่าเป็นการ
ใช้ราชาศัพท์ของเจ้านายในพระราชวงศ์ เป็นการ
ใช้ราชาศัพท์ของเจ้านายโดยตรง อีกทั้งยังไม่มีผู้ใด
ศึกษามาก่อน ผู้วิจัยจึงเห็นเป็นเรื่องสำาคัญที่ควร
ศึกษาในด้านการสร้างคำาราชาศัพท์ และการใช้คำา
ราชาศัพท์ไว้ให้เป็นประโยชน์แก่วงวิชาการต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร คำาราชาศพัท์ท่ีปรากฏในหนงัสือ
สาส์นสมเด็จ จำานวนทั้งหมด 1,962 คำา ได้มาจาก
หนังสือสาส์นสมเด็จ จำานวน 26 เล่ม ผู้วิจัยใช้
ประชากรทั้งหมด
 กลุ่มตัวอย่าง (1) คำาราชาศัพท์ในสมัย
อยุธยา ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จาก
พงศาวดารสมัยอยุธยาท่ียังคงเน้ือหาสมบูรณ์ 
สามารถเข้าถึงได้ และแต่งข้ึนในสมัยอยุธยาเท่าน้ัน 
(ผู้วิจัยไม่เลือกพงศาวดารสมัยอยุธยาท่ีแต่งหรือ
ชำาระข้ึนภายหลัง) ได้แก่ พระราชพงศาวดารกรุง
ศรีอยุธยา ฉบับวันวลิต พระราชพงศาวดารกรุง
ศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ และพระ
ราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์
(จาด) ได้ ตัวอย่างคำาที่ปรากฏสอดคล้องกับ
ราชาศัพท์ที่ใช้ในหนังสือสาส์นสมเด็จ จำานวน 894 
คำา (2) คำาราชาศัพท์ในสมัยปัจจุบัน ได้จากการ
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สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากหนังสือ ราชาศัพท์ 
ของราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2550 และหนังสือ
ราชาศัพท์ ของสำานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาต ิพ.ศ.2537 เพราะเปน็เอกสารทีเ่ปน็หลกัในการ
ใช้ราชาศัพท์ในสมัยปัจจุบัน ได้ตัวอย่างคำาที่ปรากฏ
สอดคล้องกับราชาศัพท์ที่ใช้ในหนังสือสาส์นสมเด็จ 
จำานวน 1,916 คำา 

ขอบเขตด้านเนื้อหา
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา
เฉพาะคำาราชาศัพท์ท่ีใช้กับพระมหากษัตริย์ และ 
พระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้น โดยศึกษาในด้านการ
สร้างคำาราชาศัพท์ และการใช้คำาราชาศัพท์ แบ่ง
ออกเป็น 1) การใช้คำานาม 2) การใช้คำาสรรพนาม 
3) การใช้คำากริยา 4) การใช้คำาวิเศษณ์ 5) การใช้ลัก
ษณนาม

การตรวจเอกสาร
ความหมายของราชาศัพท์
 คำาว่า “ราชาศัพท์” เกิดจากคำา ราชา 
+ ศัพท์ นำามารวมกัน โดยวิธีสมาส จึงได้คำา 
“ราชาศัพท์”ราชา เป็นภาษาบาลีและสันสกฤต 
แปลว่า ผู้ที่ให้เกิดความพอใจ ความยินดี ตรงกับ
คำาว่า พระเจ้าแผ่นดิน ส่วน คำาว่า ศัพท์ เป็นภาษา
สันสกฤต แปลว่า เสียง คำา คำายากที่ต้องแปล เมื่อ
นำามาสมาสกัน เป็น “ราชาศัพท์” มีความหมาย 
ตามรูปว่า ถ้อยคำาที่ใช้สำาหรับพระเจ้าแผ่นดิน 
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 952) ให้
ความหมายของราชาศพัทว์า่ “น.คำาเฉพาะใชส้ำาหรบั
เพ็ดทูลพระเจ้าแผ่นดิน และเจ้านาย ต่อมาหมาย
รวมถึงคำาที่ใช้กับพระภิกษุ ข้าราชการ และสุภาพ
ชนด้วย” จึงสรุปได้ว่า ราชาศัพท์ หมายถึง คำาศัพท์

เฉพาะที่มีแบบแผนในการใช้ และกำาหนดใช้สำาหรับ
พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ 
พระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งสุภาพชนทั่วไปให้เหมาะสม
ตามฐานานุรูป

ความเป็นมาของราชาศัพท์
 พระวรเวทย์พิสิฐ (2502 : 97) ได้กล่าวถึง
ความเป็นมาของการใช้ราชาศัพท์ว่า “ต้นเดิมที่จะ
เกดิราชาศพัทข์ึน้กเ็พราะเม่ือไทยเราตัง้ชาตเิขม้แขง็
ขึน้ในดนิแดนทีเ่ข้ามาปกครองใหม ่คอื ดนิแดนสยาม
ประเทศนี้ เราก็เลือก ผู้ที่มีความสามารถมีลักษณะ
เปน็ชัน้อจัฉริยบคุคลในคณะ แล้วยกขึน้เปน็ประมขุ
ของชาติ เรียกกันว่า พระราชาธิบดี เมื่อเกิดมีพระ
ราชาธบิดีขึน้ จึงยกยอ่งพระองคท์า่นใหส้งูกวา่คนใน
ชาติ และต้องสร้างส่ิงทีเ่ป็นเคร่ืองประดับพระเกยีรติ
ให้เป็นพิเศษกว่าคนอื่นๆ” จึงสรุปได้ว่า ราชาศัพท์
เกิดข้ึนมาจากความเคารพเทิดทูนต่อสถาบันพระ
มหากษัตริย์ของประชาชน จึงมีการคิดคำาที่สุภาพ
ขึ้นมาใช้สำาหรับกราบบังคมทูล ซ่ึงแตกต่างจากคำา
ที่ใช้ทั่วไป เพื่อให้เหมาะสมกับพระเกียรติโดยมีการ
กำาหนดใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในสมัยอยุธยา
ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ราชาศัพท์กับสังคมไทย
 ภาษาเป็นสิ่งที่คนในสังคมใช้เพื่อสื่อสาร
ระหวา่งกนั เปน็ส่ิงสะท้อนใหเ้หน็ถึงขนบธรรมเนยีม 
ประเพณ ีวถีิชีวิตความเปน็อยู ่และคา่นยิมของคนใน
สังคมนั้นๆ จึงถือได้ว่าการใช้ภาษา มีความสัมพันธ์
กับสังคม ในสังคมไทยมีค่านิยมความเชื่อว่าพระ
มหากษัตริย์ เป็นสมมุติเทพ เป็นเทพเจ้าให้ความ
สำาคัญ ยกย่อง เทิดทูนพระมหากษัตริย์ไว้เหนือสิ่ง
อื่นใด ทำาให้การใช้ภาษาในสังคมไทย มีลักษณะ
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เฉพาะ ภาษาไทยมกีารใชภ้าษาตามฐานะของบคุคล 
เพือ่แสดงความเคารพยกยอ่งผูท้ีม่ฐีานะสงูกวา่ จงึมี
การกำาหนดใช้ภาษาตามลำาดบัชัน้ของบุคคลในสงัคม 
ที่เรียกว่า ราชาศัพท์ มีระเบียบวิธี ที่กำาหนดการ
ใช้ให้เหมาะสมตามลำาดับช้ันของบุคคล สำานักงาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (2537 : 207-208) 
ได้กล่าวถึงลำาดับของพระราชวงศ์ไว้ 3 ช้ัน ดังนี้ 
1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2) สมเด็จพระ
พระบรมราชินีนาถ และ 3) พระบรมวงศ์และพระ
อนุวงศ์ โดยแยกย่อยออกได้อีก 6 ช้ัน ได้แก่ 1) 
สมเด็จพระบรมราชินี, สมเด็จพระบรมราชชนนี, 
สมเด็จพระยุพราช, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระบรมราชกุมารี 2) 
สมเด็จเจ้าฟ้า 3) พระบรมวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า (พระ
ราชโอรสธิดาของพระมหากษัตริย์) 4 พระเจ้าวรวง
ศ์เธอพระองค์เจ้า (ที่มิได้ทรงกรม), พระอนุวงศ์ชั้น
พระวรวงศ์เธอ (ที่ทรงกรม) 5) พระอนุวงศ์ชั้นพระ
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (ท่ีมิได้ทรงกรม) และ 6) 
หม่อมเจ้า
 การลำาดับชั้นของพระราชวงศ์ดังกล่าวนี้ 
แสดงให้เห็นว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความผูกพัน 
ใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์และยกย่อง 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ในอดีต
จนถงึปจัจบุนั จงึมกีารสร้างคา่นยิม ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีที่ให้ความเคารพ ยกย่อง ให้ความสำาคัญ
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำาให้เกิดการคิดคำา
ราชาศัพท์ขึ้นใช้ เพื่อใช้ให้เหมาะสมกับการยกย่อง 
เทินทูนน้ัน ดังน้ัน การที่จะใช้ราชาศัพท์ให้ถูกต้อง
ตามพระเกียรติยศ และฐานนันดรศักดิ์ของพระ
มหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์นั้น คนไทย
จึงต้องรู้ถึงลำาดับของพระราชวงศ์ จึงจะทำาให้ใช้
ราชาศัพท์ ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลัก

การใช้ราชาศัพท์
 

ผลการวิจัย
 จากผลการศึกษาราชาศัพท์ในหนังสือ
สาส์นสมเด็จ ผลการศึกษามี ดังนี้ 
 1. การสร้างคำาราชาศัพท์ ท่ีปรากฏใน
หนังสือสาส์นสมเด็จ
 จากการศึกษาการสร้างราชาศัพท์ใน
หนังสือสาส์นสมเด็จ จำานวน 26 เล่ม โดยใช้แนวคิด
ของ บรรจบ พันธุเมธา (2518) พบว่ามีการสร้าง
ราชาศัพท์ 4 วิธี ดังนี้ 
  1.1 การสร้างโดยการประสมคำาระหวา่ง
คำายืมกับคำาไทย โดยแบ่งการสร้างออกเป็นคำานาม
และคำากริยา ดังนี้
   1.1.1 คำานาม ใช้คำาว่า พระ_ 
ประสมกับคำาไทยเป็นราชาศัพท์ ตัวอย่างเช่น คำาว่า 
พระรก พระแกล พระอู่
   1.1.2 คำากริยา ใช้คำาว่า ทรง_นำา
หน้าคำากริยาและคำานามท่ีเป็นคำาไทย ตัวอย่างเช่น 
คำาว่า ทรงหา ทรงสืบ ทรงม้า ทรงดำา

  1 .2 การสร้างโดยการประสมคำา
ระหว่างคำาไทยกับคำาไทย ตัวอย่างเช่น คำาว่า รับสั่ง 
เรือนต้น 
  1.3 การสร้างโดยการประสมคำาระหวา่ง
คำาไทยกบัคำายมื ทีเ่ปน็ราชาศพัท ์ตวัอยา่งเช่น คำาวา่ 
ขอบพระเนตร ข่มพระทัย ฝีพระหัตถ์
  1.4 การสร้างโดยการยืมคำาจากภาษา
อื่นทั้งคำา โดยแบ่งเป็นสองลักษณะ คือ
   1.4.1 คำายมืโดดๆ คอื การใชค้ำายมื
ที่เป็นคำาราชาศัพท์อยู่แล้วในตัว ตัวอย่างเช่น คำาว่า 
ประทาน เสด็จ โปรด ประทับ
   1.4.2 การสร้างจากคำายืมประสม
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กบัคำายมื พบวา่มกีารใชค้ำายมืจากภาษาบาลสีนัสฤต 
ภาษาเขมร ภาษาจีน และภาษาองักฤษ โดยมกีารใช้
คำาว่า พระ_พระราช_และ ทรง_นำาหน้า และใช้คำา
วา่_หลวง ประกอบหลงั ดงันี ้1) คำายมืท่ีมาจากภาษา
บาลีสันสกฤต ยกตัวอย่างเช่น คำาว่า พระราชธิดา 
พระชนก 2) คำายืมที่มาจากภาษาเขมร ยกตัวอย่าง
เช่น คำาว่า พระนลาฏ พระหนุ พระกำาลัง 3) คำายืม

ท่ีมาจากภาษาจีน ได้แก่คำาว่า พระเก้าอ้ี และ 4) คำายืม
ท่ีมาจากภาษาอังกฤษ ยกตัวอย่างเช่น คำาว่า ทรงเซ็น
ทรงสปอร์ต การ์ดพระนาม 
 2. ศกึษาการใชร้าชาศพัทใ์นหนงัสอืสาสน์
สมเด็จ 
 การใช้ราชาศัพท์ในหนังสือสาส์นสมเด็จ 
พบว่ามีคำาที่ใช้เป็นราชาศัพท์ โดยจำาแนกตาม
หน้าที่ของคำา 4 ชนิด คือ นามราชาศัพท์ สรรพนาม
ราชาศัพท์ กริยาราชาศัพท์ และลักษณนาม
ราชาศัพท์ พบว่ามีการใช้ ดังนี้
  2.1 การใชน้ามราชาศพัท์ พบการใชแ้บ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
   2 .1 .1  นามราชาศัพ ท์ที่ เป็น
ราชาศัพท์ในตัว นามราชาศัพท์ที่เป็นราชาศัพท์
ในตัว คือ ราชาศัพท์ ท่ีเป็นคำาท่ีไม่ต้องใช้คำาใดๆ 
เข้าประกอบเพื่อเป็นราชาศัพท์ จากการศึกษา
ราชาศัพท์ ในสาส์นสมเด็จพบว่า มีการใช้นาม
ราชาศัพท์ที่เป็นราชาศัพท์ในตัว ยกตัวอย่างเช่น คำา
ว่า ตำาหนัก
   2.1.2 นามราชาศัพท์ท่ีต้องใช้คำา
อ่ืนมาประกอบ จากการศกึษาการใชน้ามราชาศพัท์
ที่ต้องใช้คำาอื่นประกอบ พบการใช้แบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ได้แก่ คำาที่ใช้สำาหรับพระมหากษัตริย์ คำาที่
ใช้สำาหรบัเจา้นาย คำาท่ีใช้เป็นช่ือของคน สตัว ์สิง่ของ 
หรอืของใชท้ีเ่ปน็ของหา่งไกลไมไ่ดเ้กีย่วเนือ่งกบัพระ

มหากษัตริย์หรือเจ้านาย รวมท้ังเป็นคำาท่ีมีข้ึนมาหลัง ๆ
และคำาที่ใช้ตามลำาดับชั้นบุคคล ดังนี้
 1) คำาที่ใช้สำาหรับพระมหากษัตริย์
  1.1) คำานามที่เป็นชื่อของส่ิงสำาคัญอัน
ควรยกย่อง พบการใช้คำาว่า พระบรมมหาราช_ 
พระบรมราช_พระบรมราชา_พระบรม_พระอัคร_ 
พระอรรค_พระมหา_ประกอบเขา้ขา้งหนา้เปน็นาม
ราชาศัพท์ ตัวอย่างเช่น คำาว่า พระบรมมหาราชวัง 
  1.2) คำานามที่เป็นชื่อสิ่งสำาคัญรองลง
มา หรือไม่ให้ปนกับเจ้านายอื่นๆ ใช้คำาว่า พระราช_ 
ประกอบข้างหน้า เป็นนามราชาศัพท์ ตัวอย่างเช่น 
คำาว่า พระราชกำาหนด
  1.3) คำานามทีเ่ปน็ชือ่ส่ิงสามญัทัว่ไป ไม่
ถือว่าสำาคัญและไม่แยกให้เห็นว่าเป็นนามใช้เฉพาะ
กบัพระมหากษตัรยิ ์ใชค้ำาวา่ พระ_ นำาหนา้ ตวัอยา่ง
เช่น คำาว่า พระกร
  1.4) คำานามที่มีความสำาคัญรองลงมา 
พบการใชค้ำาวา่ ราช_เคร่ือง_ประกอบขา้งหนา้ เปน็
นามราชาศัพท์ ตัวอย่างเช่น คำาว่า ราชองครักษ์ 
เครื่องทรง
  1.5) คำานามที่เป็นชื่อสิ่งไม่สำาคัญ หรือ
ไม่ได้ให้ความสำาคัญ และเป็นคำาไทย พบการใช้คำา
วา่ _หลวง_ต้น ประกอบขา้งหลัง เปน็นามราชาศพัท ์
ตัวอย่างเช่น เรือนต้น
 นอกจากการใช้คำาว่า ต้น กับ หลวง 
ประกอบท้ายเพื่อเป็นนามราชาศัพท์แล้ว ยังพบ
การใช้คำาว่า_พระท่ีนั่ง_เสวย_บรรทม_ประทับ 
_ประพาส_ทรง_สรง ประกอบข้างท้าย เป็นนาม
ราชาศัพท์ ตัวอย่างเช่น คำาว่า รถยนต์พระที่นั่ง โต๊ะ
เสวย ที่บรรทม ที่ประทับ เที่ยวประพาส เครื่องทรง
 2) คำาที่ใช้สำาหรับเจ้านาย ตั้งแต่สมเด็จ
พระบรมราชินีลงไปถึงชั้นหม่อมเจ้า พบการใช้ ดังนี้
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  2.1) สำาหรับสมเด็จพระบรมราชินี 
สมเด็จพระยุพราช พระมหาอุปราช ตลอดจน
พระบรมราชโอรสธิดา ใช้คำาว่า พระราช_นำาหน้า
นามที่สำาคัญ ตัวอย่างเช่น คำาว่า พระราชหัตถเลขา
  2.2) ใช้คำาว่า พระ_นำาหน้านามที่ไม่
สำาคญัสำาหรบัเจา้นายตามข้อ 2.1) และใช้สำาหรบัเจา้
นายทั่วไป ทั้งในนามสำาคัญและไม่สำาคัญ เช่น คำาว่า 
พระญาติ
  2.3) ใช้คำาว่า_ทรง ประกอบข้างหลัง 
ตัวอย่างเช่น คำาว่า ไม้เท้าทรง หมวกทรง
  2.4) คำาทีเ่ปน็นามราชาศพัทส์ำาหรบัเจา้
นายอยู่ในตัว ตัวอย่างเช่น คำาว่า เจ้าจอม หม่อม วัง 
ตำาหนัก 
 3) ชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ หรือของใช้ที่
เปน็ของห่างไกลไม่ไดเ้กีย่วเนือ่งกบัพระมหากษตัรยิ ์
หรือเจ้านาย รวมทั้งเป็นคำาที่มีขึ้นมาหลัง ๆ  พบการ
ใช้คำาว่า พระพร
 4) นามที่บัญญัติคำาไว้ให้ใช้ต่างกัน ตาม
ชั้นของบุคคล ตัวอย่างเช่น คำาท่ีมีความหมาย
ว่า จดหมาย พบการใช้ จำานวน 3 คำา ได้แก่ ลาย
พระหัตถ์ ลิขิต จดหมาย คำาท่ีมีความหมายว่า คำา
สั่ง พบการใช้จำานวน 3 คำา ได้แก่ กระแสพระบรม
ราชโองการ พระบรมราชโองการ พระบัณฑูร
  2.1.3 นามราชาศัพท์ท่ีเป็นชื่อเฉพาะ
ของบุคคล การใช้คำาการศึกษานามราชาศัพท์ที่เป็น
ชื่อเฉพาะบุคคลในหนังสือสาส์นสมเด็จ ศึกษาจาก
คำานำาพระนามของพระมหากษัตริย์ พระมเหสี และ
พระบรมวงศานวุงศ ์มกีารใชส้ามานยนามนำาหนา้ชือ่ 
พบการใช้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
  1) คำานำาพระนามที่ใช้กับพระมหา
กษัตริย์ พบว่ามีใช้คำาว่า พระบาทสมเด็จพระ 
สมเด็จพระ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้า พระ 

  2) คำานำาพระนามที่ใช้กับพระมเหสี พบ
วา่มกีารใชค้ำาวา่ พระนางเจ้า สมเด็จพระนาง สมเด็จ
พระนางเจ้า พระนาง
  3) คำานำาพระนามทีใ่ชก้บัพระบรมวงศา
นุวงศ์ มีคำานำาพระนามโดยเฉพาะ เพื่อบอกสกุลยศ
และอิสริยยศ เรียกว่า สามานยนามบอกเครือญาติ 
และสามานยนามบอกชั้นเจ้านาย
 สามานยนามบอกเครือญาติ คือ คำานำา
พระนามที่แสดงว่าเป็นพระประยูรญาติชั้นใดกับ
พระมหากษัตริย์ จากการศึกษาสามานยนามบอก
เครือญาติในหนังสือสาส์นสมเด็จ พบการใช้คำานำา
พระนามบอกเครือญาติ ตัวอย่างเช่น พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ, พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ, พระเจ้า วรวงศ์เธอ, สมเด็จพระปิตุจฉา
เจ้า, สมเด็จพระมาตามหัยยิกา, พระเจ้ามไหยิกา
เธอ, พระเจ้าลูกยาเธอ, สมเด็จพระราชปิตุลา, 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบการใช้คำาว่า สมเด็จ
พระมหา, เจ้าฟ้าหญิง, เจ้าฟ้าชาย, พระองค์หญิง, 
หม่อมเจ้าหญิง, หม่อมเจ้าชาย, สมเด็จชาย, สมเด็จ
หญิง, หญิง, ชาย, องค์, เจ้าหญิง, เจ้าชาย, เจ้า, 
องค์ชาย, องค์หญิง, พระองค์, สมเด็จพระมหา 
ทูลกระหม่อม, หม่อมมารดา, คุณแม่, เสด็จ, เด็จ, 
เจ้าจอม, คุณจอมมารดา, เจ้าจอมมารดา นำาหน้า
พระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ 
  2.2 การใช้สรรพนามราชาศัพท์ จาก
การศึกษาการใช้คำาสรรพนามในหนังสือสาส์น
สมเดจ็ พบการใชค้ำาสรรพนาม แบง่ออกเปน็ 3 ชนดิ 
ได้แก่ สรรพนามบุรุษที่ 1 สรรพนามบุรุษที่ 2 และ
สรรพนามบุรุษที่ 3
 การใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 จากการศึกษา
คำาสรรพนามบุรุษที่ 1 พบการใช้ดังนี้ 1) สรรพนาม
บุรุษที่ 1 ที่ใช้กับบุคคลที่เสมอกัน ใช้คำาว่า เกล้า
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กระหม่อม หม่อมฉัน ฉัน เรา และ 2) สรรพนาม
บุรุษที่ 1 ที่ใช้กับบุคคลที่ตำ่ากว่า ใช้คำาว่า กู
 การใช้สรรพนามบุรุษท่ี 2 จากการศึกษา
คำาสรรพนามบุรุษที่ 2 พบการใช้สรรพนามบุรุษที่ 2 
ที่ใช้กับบุคคลที่เสมอกัน มีการใช้คำาว่า ฝ่าพระบาท 
ฝ่าบาท พระองค์ ฝ่าบาท ท่าน พระองค์ท่าน ทูล
กระหม่อม 
 การใช้สรรพนามบุรุษท่ี 3 จากการศึกษา
คำาสรรพนามบุรุษที่ 3 พบการใช้ดังนี้ 1) สรรพนาม
บรุษที ่3 เมือ่กลา่วถึงบุคคลท่ีสงูกว่า ใชค้ำาว่า สมเด็จ 
พระองค์ พระองค์เจ้า ทูลกระหม่อมท่าน พระองค์
เธอ ทูลกระหม่อม
  2) สรรพนามบุรุษที่ 3 เมื่อกล่าวถึง
บุคคลที่เสมอกัน ใช้คำาว่า ท่าน และ 3) สรรพนาม
บุรุษที่ 3 เมื่อกล่าวถึงบุคคลที่ตำ่ากว่า ใช้คำาว่า เธอ 
แก เขา
   2.3 การใช้กริยาราชาศัพท์ กริยา
ราชาศัพท์ที่ใช้ในหนังสือสาส์นสมเด็จพบการใช้ 8 
ลักษณะ ดังนี้
    2.3.1 กริยาราชาศัพท์ที่เป็นก
ริยาราชาศัพท์ในตัว ตัวอย่างเช่น คำาว่า เสวย ทูล
    2.3.2 การใช้คำาว่า ทรง_นำา
หน้าคำากริยาธรรมดา และนามราชาศัพท์เพื่อทำาให้
เป็นกริยาราชาศัพท์ ตัวอย่างเช่น คำาว่า ทรงปรับ 
ทรงสร้าง 
 นอกจาก ทรง ใช้ประกอบกับคำาอ่ืนแล้ว 
คำาวา่ ทรง ยงัใช้เปน็คำาเดีย่ว มคีวามหมายในตวั เชน่ 
ทรง มีความหมาย หมายถึง อ่าน 

 “เรือ่งอเิหนาเม่ือทลูไป ยงัไมไ่ดส้อบหนงัสอื
ทีห่มอ่มฉนัแตง่ไวข้า้งทา้ยหนงัสอื เลา่เรือ่งไปชวาครัง้
ที่สามยังถ้วนถี่กว่านั้น ขอให้ทรงอย่าข้ามเสีย”

(สาส์นสมเด็จ เล่ม 4 หน้า 109)

 นอกจากนี้ ยังพบการใช้ ทรง ประกอบกับ
คำาทบัศพัท ์พบจำานวน 2 คำา คือ ทรงเซ็น ทรงสปอร์ต
   2.3.3 การใชค้ำาวา่ เสดจ็ นำาหนา้คำา
กรยิาธรรมดา และนำาหนา้ราชาศัพท ์เพือ่ทำาใหเ้ป็นก
ริยาราชาศัพท์ ตัวอย่างเช่น คำาว่า เสด็จมา เสด็จลง 
เสด็จออก
   2.3.4 การใช้คำาว่า ตรัส นำาหน้าคำา
กรยิาธรรมดา และนำาหนา้ราชาศัพท ์เพือ่ทำาใหเ้ป็นก
ริยาราชาศัพท์ ตัวอย่างเช่น คำาว่า ตรัสขอ ตรัสเล่า 
ตรัสถาม
   2.3.5 การใช้คำาว่า กราบทูล_ 
ทลู_ นำาหนา้คำากรยิาธรรมดาและนำาหนา้ราชาศพัท์
เพื่อทำาให้เป็นกริยาราชาศัพท์ ตัวอย่างเช่น คำาว่า 
กราบทลูถวาย กราบทลูพระกรณุา กราบทลูปรึกษา 
ทูลหารือ ทูลอธิบาย
   2.3.6 การใช้คำาว่า โปรด_นำาหน้า
กริยาธรรมดา และนำาหนา้ราชาศพัทเ์พือ่ทำาใหเ้ปน็ก
ริยา ราชาศัพท์ ตัวอย่างเช่น คำาว่า โปรดตรัส โปรด
บอก โปรดฝาก
   2.3.7 การใช้คำาว่า รับ_ได้รับ_ 
นำาหน้าราชาศัพท์ เพื่อทำาให้เป็นกริยาราชาศัพท์ 
ตัวอยา่งเชน่ คำาวา่ ได้รับพระราชทาน ได้รับประทาน
อนุญาต รับพระราชอาญา
   2.3.8 การใช้กริยาราชาศัพท์แยก
ตามชั้นบุคคล ตัวอย่างเช่น คำาที่มีความหมายว่า 
ตาย พบการใช้จำานวน 14 คำา ได้แก่คำาว่า สวรรคต 
เสด็จสวรรคต เสด็จทิวงคต ถึงทิวงคต ทิวงคต 
ส้ินพระชนม์ ถึงชีพิตักษัย ส้ินชีพิตักษัย ส้ินชีพ 
มรณภาพ ถึงแก่พิราลัย ถึงพิราลัย ถึงแก่กรรม ตาย 
  2.4 การใช้ลักษณนามราชาศัพท์ การ
ใช้ลักษณนาม พบว่ามีการใช้ลักษณนามท่ีใช้กับคน
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และสิ่งของ พบการใช้คำาลักษณนาม จำานวน 3 คำา 
คือ คำาว่า พระองค์ องค์และคน ซึ่งลักษณะการใช้
นั้น แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การใช้ลักษณนาม
หลังคำาบอกจำานวนนับ และการใช้ลักษณนามหน้า
คำาบอกจำานวนนับ 
 3.	การเปรยีบเทยีบการใชค้ำาราชาศพัทใ์น
หนงัสอืสาสน์สมเดจ็กบัการใชค้ำาราชาศพัทใ์นสมยั
อยุธยาและการใช้คำาราชาศัพท์ในสมัยปัจจุบัน
 การใชค้ำาราชาศพัทใ์นหนงัสอืสาสน์สมเด็จ
เปรียบเทียบกับการใช้คำาราชาศัพท์ในสมัยอยุธยา
โดยศกึษาจากพระราชพงศาวดารในสมยัอยธุยา พบ
วา่ มีการใชค้ำาราชาศพัทท์ีเ่หมอืนกนั จำานวน 301 คำา 
คิดเป็นร้อยละ 15.35 และมีการใช้คำาราชาศัพท์ที่
แตกต่างกนั จำานวน 1,661 คำา คดิเป็นรอ้ยละ 84.57 
การใช้คำาราชาศัพท์ในหนังสือสาส์นสมเด็จเปรียบ
เทียบกับการใช้คำาราชาศัพท์ในสมัยปัจจุบันโดย
ศึกษาหนังสือราชาศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน 
และหนังสือราชาศัพท์ของสำานักงานเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ พบว่า มีการใช้คำาราชาศัพท์ที่
เหมอืนกันมากกวา่ จำานวน 1,385 คำา คดิเปน็รอ้ยละ
70.60 และมีการใช้ท่ีแตกต่างกัน จำานวน 577 
คำา คิดเป็นร้อยละ 29.40 และการใช้คำาราชาศัพท์
ในหนังสือสาส์นสมเด็จเปรียบเทียบกับการใช้คำา
ราชาศพัทใ์นสมยัอยธุยา และการใชค้ำาราชาศพัท์ใน
สมยัปจัจุบนั พบว่ามกีารใชค้ำาราชาศพัท์ท่ีเหมอืนกนั
ทั้ง 3 แหล่งข้อมูล จำานวน 236 คำา คิดเป็นร้อยละ 
12.03 และการใช้ที่แตกต่างกัน จำานวน 1,726 คำา 
คิดเป็นร้อยละ 87.97 

สรุปผลการวิจัย	และอภิปรายผล	
 การศึกษาราชาศัพท์ในหนังสือสาส์น
สมเด็จ ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็นประเด็น

ต่างๆ มีข้อสังเกต ดังนี้
 1.	การสร้างคำาราชาศัพท์ที่ปรากฏใน
หนังสือสาส์นสมเด็จ
 การสร้างคำาราชาศัพท์ในหนังสือสาส์น
สมเด็จ พบวิธีการสร้างคำา 4 วิธี ได้แก่ 1) สร้างโดย
การประสมคำาระหวา่งคำายมืกบัคำาไทย แบง่การสรา้ง
ออกเป็นคำานามราชาศัพท์และคำากริยาราชาศัพท์ 
การสร้างคำานามโดยใช้ คำาว่า พระ_พระราช_นำา
หน้าคำานามเป็นคำานามราชาศัพท์ และ คำาว่า ทรง_ 
นำาหน้า คำานามและคำากริยา ประกอบเป็นคำากริยา
ราชาศัพท์ 2) สร้างโดยการประสมคำาระหว่างคำา
ไทยกับคำาไทย 3) สร้างโดยการประสมคำาระหว่าง
คำาไทยกับคำายมื 4) สร้างโดยการยมืคำาจากภาษาอืน่ 
พบว่ามีการใช้คำายืมจาก ภาษาบาลีสันสกฤต ภาษา
เขมร ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็น 
2 ลักษณะ คือ การใช้คำายืมโดด ๆ และการใช้คำายืม
ประสมกับคำายืม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการสร้าง
ราชาศัพท์ของบรรจบ พันธุเมธา (2518 : 237 – 
241) ที่กล่าวถึง การใช้คำายืมที่มาจากภาษาอังกฤษ 
สร้างเป็นราชาศัพท์ โดยใช้คำาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
ประกอบ อาจเป็นเพราะในช่วงสมัยนั้น มีการใช้ใน
คำาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ทำาให้นำาคำาทับศัพท์มาส
รา้งเปน็ราชาศพัท์โดยตรง ไมเ่นน้ความเปน็ทางการ 
เช่น คำาว่า ออฟฟิศหลวง ทรงสปอร์ต ซ่ึงแสดงให้
เห็นความเปลี่ยนแปลงของภาษาในสังคม ซึ่งส่งผล
มาถึงการใช้ราชาศัพท์ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น การ
ใช้ราชาศัพท์ในสังคมไทย จึงมีโอกาสที่คำาบางคำาไม่
ได้รับความนิยม และหยุดใช้ไปตามยุคสมัย ในขณะ
ท่ีบางคำาเปน็คำาท่ีประกอบข้ึนใหม ่โดยคำาใหม่ๆ  ตาม
ยุคสมัยมาประกอบเป็นราชาศัพท์ จึงนับเป็นเรื่องที่
น่าสนใจศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้
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 2.	การใช้คำาราชาศัพท์ ท่ีปรากฏใน
หนังสือสาส์นสมเด็จ
 จากการศึ กษาการ ใช้ ราชาศัพ ท์ ใน
หนังสือสาส์นสมเด็จพบว่ามี การใช้นามราชาศัพท์ 
สรรพนามราชาศัพท์ กริยาราชาศัพท์ และลักษณ
นาม แต่ไม่พบการใช้คำาวิเศษณ์ ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก
หนังสอืสาสน์สมเด็จเป็นการเขยีนโตต้อบกนัระหวา่ง
สองพระองค ์ซึง่เปน็การใชภ้าษาเขียน จงึไมม่กีารใช้
คำาวิเศษณ์ เหมือนกับการใช้ภาษาพูด จึงไม่พบการ
ใช้คำาวิเศษณ์ โดยการใช้ราชาศัพท์ในหนังสือสาส์น
สมเด็จพบว่ามีการตัดทอนคำา การใช้คำาธรรมดา
แทนคำาราชาศัพท์ และมีการใช้คำาที่ไม่สมำ่าเสมอ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนาพร ปาลกะวงศ์ ณ 
อยธุยา เรือ่ง การวเิคราะหร์าชาศพัท ์ในวรรณกรรม
แปลสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช และยังพบว่ามีการใช้ราชาศัพท์ท่ีไม่สมำ่า
เสมอมีการใช้คำาสร้อยประกอบราชาศัพท์ อาจ
เนื่องมาจากการหนังสือสาส์นสมเด็จเป็นการเขียน
โต้ตอบกันระหว่างทัง้สองพระองคเ์ปน็การเขยีนสว่น
พระองค ์จงึลดความเปน็ทางการลง ใช้คำาทีเ่ขา้ใจได้
งา่ย ไม่ตอ้งมีหลกัเกณฑ์เครง่ครดัเหมอืนกบัการใชใ้น
เอกสารทางราชการ
 3.	การเปรียบเทียบการใช้คำาราชาศัพท์
ในหนังสือสาส์นสมเด็จกับการใช้คำาราชาศัพท์ใน
สมยัอธุยาและการใชค้ำาราชาศพัทใ์นสมยัปจัจุบนั
 การใช้ราชาศัพท์ในหนังสือสาส์นสมเด็จ
เปรียบเทียบกับการใช้คำาราชาศัพท์ในสมัยอยุธยา
โดยศึกษาจากพงศาวดารในสมัยอยุธยา พบว่ามี
การใช้ที่แตกต่างกันมากกว่า อาจเนื่องมากจากยุค
สมัยที่แตกต่างกันมาก และในสมัยอยุธยายังไม่มี
การกำาหนดแบบแผนการใช้ท่ีแน่นอน ทำาให้มีการ
ใช้ท่ีแตกต่างกันมาก และการใช้ในสมัยอยุธยาเป็น

ศึกษาจากพงศาวดาร ซึ่งสามัญชนเขียนขึ้นเพื่อ
บนัทึกเรือ่งราว เหตุการณข์องพระมหากษตัรย์ิ และ
ประเทศ ทำาให้มีการใช้คำาที่เคารพ ยกย่อง เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ มีความเป็นทางการมากกว่าใน
หนังสือสาส์นสมเด็จ เพราะเป็นส่ิงที่เขียนเก่ียวกับ
พระมหากษัตริย์
 การใช้ราชาศัพท์ในหนังสือสาส์นสมเด็จ
เปรียบเทียบกับการใช้คำาราชาศัพท์ในสมัยปัจจุบัน
โดยศึกษาหนังสือราชาศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน 
และหนังสือราชาศัพท์ของสำานักงานเสริมสร้าง
เอกลกัษณข์องชาติ พบวา่การใชร้าชาศพัทใ์นหนงัสอื
สาส์นสมเด็จมกีารใชท้ีเ่หมอืนกนักบัในสมยัปจัจุบนั
มากกวา่ อาจเนือ่งมาจากหนงัสอืสาสน์สมเดจ็อยูใ่น
สมยัทีม่กีารกำาหนดการใชร้าชาศพัทแ์ล้ว เปน็การใช้
ราชาศัพท์ของพระบรมวงศานุวงศ์โดยตรง ทำาให้มี
การใช้ที่เหมือนกันกับหลักการใช้ราชาศัพท์ในสมัย
ปจัจุบนั แต่การใชท่ี้มคีวามแตกต่างกนันัน้ พบวา่ ใน
หนงัสอืสาสน์สมเด็จมกีารใชค้ำาทีต่่างกัน หลกัการใช้
ที่แตกต่างกัน การใช้ราชาศัพท์ ที่ไม่สมำ่าเสมอ และ
มีการใช้คำาสามัญ ท้ังนี้ อาจเนื่องจากเป็นจดหมาย
ส่วนพระองค์ที่เขียนเพื่อโต้ตอบกัน จึงลดความเป็น
ทางการลง ใช้คำาที่เข้าใจได้ง่าย และไม่เคร่งครัด
เท่ากับหลักการใช้ในสมัยปัจจุบัน
 เมื่อเปรียบเทียบการใช้ราชาศัพท์ใน
หนังสือสาส์นสมเด็จกับการใช้คำาราชาศัพท์ในสมัย
อยุธยาและการใช้คำาราชาศัพท์ในสมัยปัจจุบัน พบ
วา่ มกีารใชท้ีแ่ตกต่างกนัมากกวา่ ทัง้นี ้อาจเนือ่งจาก
เพราะ วัตถุประสงค์ในการเขียนขึ้นต่างกัน และยุค
สมัยที่มีความแตกต่างกัน โดยในสมัยอยุธยาเขียน
ขึน้เพือ่บนัทกึเรือ่งราวเกีย่วกับพระมหากษตัรยิแ์ละ
ประเทศ ซ่ึงเขยีนขึน้โดยสามญัชน ทำาใหม้คีวามเปน็
ทางการ และในสมัยอยุธยายังไม่มีการกำาหนดหลัก
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การใช้อย่างชัดเจน ส่วนในหนังสือสาส์นสมเด็จ
เป็นลายพระหัตถ์ที่เขียนโต้ตอบกันเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น ในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการใช้
ราชาศัพทข์องพระบรมวงศานุวงศโ์ดยตรงการใชจึ้ง
ลดความเป็นทางการลง ไมเ่คร่งครดัเหมอืนหลกัการ
ใช้ในสมัยปัจจุบัน
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บทคัดย่อ
 การจดัการแหลง่ท่องเทีย่ว ของจงัหวดับรุรีมัยด้์วยเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวรวมถึงสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น ใน
การนำาเสนอฐานข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียว และเสนอแนวทางการจัดการแหล่งท่อง
เทีย่วของจงัหวดับรุรีมัย ์สำาหรับวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูได้ใชว้ธิกีารสำารวจขอ้มลูแหล่ง
ท่องเท่ียวและข้อมลูอืน่ๆ ซึง่ประกอบด้วย ขอ้มูลรา้นอาหาร โรงแรมและสถานบีรกิาร
นำ้ามัน แล้ว สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นจากความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงการ
ประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโปรแกรมและเสนอแนวทางการท่อง
เที่ยวหรือจัดทำาเป็นแพ็กเกจทัวร์ ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจำานวน 22 
แห่ง ข้อมูลร้านอาหารจำานวน 207 แห่ง โรงแรมจำานวน 95 แห่ง และสถานีบริการนำ้า
มนัจำานวน 252 แห่ง สำาหรบัโปรแกรมเวบ็แอพพลเิคชัน่สามารถตอบสนองตอ่ผูใ้ชง้าน
ได้ทันที ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ได้อย่างอิสระ นอกจาก
นี้ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการท่องเที่ยวหรือแพ็กเกจทัวร์ออกเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่ 
แพก็เกจทวัรป์ระเพณแีขง่เรอือำาเภอสตกึ ถงึอนสุาวรยีพ์ระพทุธยอดฟา้จฬุาโลก แพก็
เกจทัวร์งานแข่งว่าวอำาเภอห้วยราช ถึงอนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และแพ็ก
เกจทวัร์อทุยานประวตัศิาสตรเ์ขาพนมรุง้ถงึเขือ่นลำานางรอง ผลการประเมนิความพงึ
พอใจอยู่ในระดับดี

คำาสำาคัญ : เว็บแอพพลิเคชั่น การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

การจัดการแหล่งท่องเที่ยว	ของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
Management of Tourist Attractions in Buriram Province 

with GeoinformationTechnology
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Abstract
  The research on the management 
of tourist attractions in Buriram Province 
with Geo-information Technology aimed 
to gather tourist attractions, to create a 
web application for presenting database of 
tourist information, and to propose ways 
for managing tourist attractions in Buriram 
Province. For data collection and analysis, a 
web application derived from tourists’ needs 
was created after the survey of information 
of tourist attractions and other accessories : 
restaurants, accommodations, and gasoline 
service station. Also, tourists satisfaction
towards the program designed was evaluated.
In addition, the ways of making route trips or 
offering package tours were proposed. The 
results revealed that the numbers of tourist 
attractions, restaurants, accommodation,
and gas stations were 22, 207, 95, and 252, 
respectively. Considering the web application
created, it could immediately serve the 
needs of users and they can add, correct, 
or delete the information freely. The three 
route trips or package tours proposed by the 
researcher were Satuek Long Boat Racing 
Festival to King Rama I Monument, Huai Rat 
I-San Kite Festival to King Rama I Monument, 
and Phanom Rung Historical Sanctuary Park 
to Lam Nangrong Dam, the evaluation result 
of tourist satisfaction was at the good level.

Key Words : Web Application, Buriram 
 Tourism, Geoinformation 
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บทนำา
 ในปัจจุ บันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้
กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง
ต่อระบบเศรษฐกิจของโลกไปแล้วเป็นที่ยอมรับกัน
ว่าเกือบจะทุกประเทศในโลก อุตสาหกรรมท่อง
เท่ียวได้เจริญเติบโตจนเป็นสินค้าหลักในระบบ
การค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว และในหลาย
ประเทศ อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรม
ท่ีมีความสำาคัญอยู่ในระดับท่ี 1-3 ของ 10 อันดับ
แรกในอุตสาหกรรมสำาคัญของประเทศนั้นๆ อีก
ด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมีความสำาคัญต่อ
ความเจริญก้าวหน้า เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศต่างๆ ในโลกรวมทั้งประเทศไทย
เป็นอย่างมาก สำาหรับประเทศไทยนั้นเป็นท่ีเชื่อ
กันว่าความสำาคัญของการท่องเที่ยวจะมีมากขึ้นใน
อนาคต เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอย่างต่อ
เนื่อง และเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศที่
สำาคัญที่สุด 
 การเ ดินทางท่องเที่ ยวเป็นกิจกรรม
ธรรมชาติของมนุษย์ที่มีมาแต่โบราณกาล และได้
พัฒนาการมาเป็นลำาดับ ยิ่งมีความเจริญก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะการคมนาคม
ขนส่งก็ยิ่งทำาให้การเดินทางท่องเท่ียวขยายวงกว้าง
ออกไป จึงมีวัตถุประสงค์ต่างๆ อย่างหลากหลาย
ไม่ว่าเพื่อธุรกิจ นันทนาการ และการศึกษาหาความ
รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็น การเดินทางท่องเที่ยวซ่ึง
เป็นกิจกรรมส่วนบุคคลเหล่านี้ได้เจริญเติบโตรวม
กนัเปน็กลุ่มก้อนขึน้ จนกระทัง่ต้องอาศยัเทคโนโลยี
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ตา่งๆ เขา้มาชว่ยในการวางแผน การจดัองคก์าร และ
การตลาด รวมเข้าแล้วเรียกว่า “อุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ว” ซึง่จะมบีทบาทสำาคญัอยา่งมากตอ่ระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของนานาประเทศ 
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจึงถือได้ว่าเป็น
พลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจท่ีแสดงบทบาทเด่นชัด
ในแต่ละปีที่ผ่านมา ความสำาเร็จโดยรวมหรือบาง
ส่วนนั้น ย่อมมาจากพลังของฟันเฟืองหรือพลังขับ
เคลื่อนทั้งส่วนเล็กและส่วนน้อยที่ช่วยผลักดันให้
อตุสาหกรรมน้ีเคลือ่นไหวไปขา้งหน้าอยา่งไมห่ยดุยัง้
และแสดงบทบาทนำาในการเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งนำาไปสู่การจ้างงาน 
สร้างอาชีพ กระจายรายได้และการลงทุนในธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องมากมายหลายสาขา เป็นการสร้าง
ความมั่งคั่งให้กับประชาชน และประเทศชาติอย่าง
เอนกอนันต์ และนำาไปสูค่วามสำาเรจ็ในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย (เกศินี แตปูซู 
และคณะ, 2556 : 1)
 ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเท่ียวมากนัก ส่วนมาก
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่กัทอ่งเท่ียวรู้จกัและคุน้เคย เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวท่ีสำาคัญๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ไม่กี่
แหง่ อาท ิปราสาทพนมรุง้ ปราสาทเมอืงตำา่ เข่ือนลำา
นางรอง เปน็ตน้ แตย่งัมแีหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่า่สนใจอกี
มากมายทีย่งัไม่เปน็ทีรู่จ้กัของนกัทอ่งเทีย่ว จากการ
ศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัย
ของมนษุยม์าตัง้แต่สมยักอ่นประวตัศิาสตรส์มยัทวา
ราวดี และที่สำาคัญที่สุด พบหลักฐานวัฒนธรรมของ
ขอมโบราณ กระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ง
มีทั้งปราสาทอิฐและปราสาทหินเป็นจำานวนกว่า 
60 แห่ง รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีท่ีสำาคัญ ซึ่ง
กำาหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-18 อยู่

ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (มนต์เสน่ห์, 2556 
: 1) ซึ่งบางแห่งนักท่องเที่ยวไม่รู้จัก และนักท่อง
เที่ยวบางคนเดินทางไปเที่ยว และไม่ทราบตำาแหน่ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่ชัดเจน จึงทำาให้นักท่องเที่ยว
หลงทาง หรือนักท่องเที่ยวบางคนไปถึงสถานที่ท่อง
เท่ียว แต่ไม่ทราบว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว เพราะ
มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวน้อย
มาก รวมถึงข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวออนไลน์ ที่
กระจัดกระจายอยูต่ามเวบ็ต่างๆ ทำาใหน้กัทอ่งเทีย่ว
ทีไ่มถ่นดัในการใชเ้ทคโนโลยอีอนไลน ์เขา้ถงึขอ้มลูได้
ยาก และค้นหาข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวไม่สะดวก
จากปัญหาดังกล่าว การประยุกต์ใช้แผนท่ีร่วมกับ
สื่อออนไลน์เว็บแอพพลิเคชั่น ในการนำาเสนอแหล่ง
ทอ่งเทีย่วจงึจำาเป็นอยา่งมาก เพือ่ใหน้กัท่องเท่ียวเข้า
ถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองแก่
ความต้องการของนักท่องเที่ยว ด้วยเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศที่จะรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวบน
เวบ็ตา่งๆ มาจดัทำาเปน็ฐานข้อมลูไวด้ว้ยกนั และเปดิ
โอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก้ไข
และอพัเดทขอ้มลูของสถานทีท่อ่งเทีย่วได้ตามความ
เหมาะสมและแสดงเปน็เวบ็แอพพลเิคชัน่ใหน้กัท่อง
เที่ยวเป็นผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บในฐาน
ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์
 2. เพื่อสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นในการนำา
เสนอฐานข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
 3. เพือ่เสนอแนวทางการจดัการแหลง่ทอ่ง
เที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์
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ขอบเขตของการวิจัย
	 1.	ขอบเขตด้านพื้นที่
 จงัหวดับรุรีมัย ์มพีืน้ท่ีประมาณ 10,194.22 
ตารางกิโลเมตร (6,371,385.63 ไร่) ตั้งอยู่ที่ละติจูด
(Latitude) 14 องศา 5ลิปดา 0 พิลิปดาเหนือ ถึง 
15 องศา 50 ลิปดา 0 พิลิปดาเหนือ และลองจิจูด 
(Longitude) 102 องศา 20 ลิปดา 0 พิลิปดาตะวัน
ออก ถึง 103 องศา 35 ลิปดา 0 พิลิปดาตะวันออก
	 2.	ขอบเขตด้านเนื้อหา
 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่ 
ศนูย์วฒันธรรมอสีานใต ้ประเพณแีขง่เรอือำาเภอสตกึ 

ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนองบัวลีวัดป่าเขาน้อย
แห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดบุรีรัมย์ เขื่อนลำานางรอง
เขื่อนห้วยเมฆา งานแข่งว่าวอำาเภอห้วยราช
วนอุทยานเขากระโดง อุทยานลำานำ้ามาศ สวนนก
ปราสาทเมืองตำ่า อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง
ลานหินตัด วัดเขาพระอังคาร กุฏิฤาษีบ้านโคก
เมือง กุฏิฤาษีหนองบัวลาย สวนรมย์บุรี อนุสาวรีย์
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ประเพณีบุญบั้งไฟอำาเภอ
แคนดง เพลาเพลนิและสนามฟตุบอลนวิไอโมบายส
เตเดียม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ได้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของแหล่งท่อง
เที่ยว ในจังหวัดบุรีรัมย์
 2. สามารถนำาฐานข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดบุรีรัมย์
 3. ได้เว็บแอพพลิเคชั่น สำาหรับนำาเสนอ
ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดบุรีรัมย์
 4. สามารถนำาเวบ็แอพพลเิคชัน่ ไปเผยแพร่
สู่สาธารณะชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้งาน
 5. ได้แพ็กเกจทัวร์ สำาหรับเดินทางท่อง

เที่ยว ในจังหวัดบุรีรัมย์
 6. นักท่องเที่ยวสามารถใช้แพ็กเกจทัวร์ 
เพื่อเป็นตัวเลือกในการเดินทางท่องเที่ยว
 7. เพ่ือเปน็แนวทางแกผู้่ท่ีสนใจศกึษา เพ่ือ
พัฒนาต่อยอดของงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว ของ
จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
บุรีรัมย์ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในครั้งนี้
เป็นการวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณ
 1. วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า แ ล ะ กำ า ห น ด
วัตถุประสงค์เป็นการศึกษาหัวเร่ืองการทำาวิจัยโดย
วิเคราะห์ที่มาและความสำาคัญของปัญหา รวมทั้ง
กำาหนดวตัถปุระสงคใ์หส้ามารถแกป้ญัหาดงักลา่วได้
 2. ศึกษาและกำาหนดวิธีการสร้างเว็บ
แอพพลิเคชั่นศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เกีย่วขอ้ง จากแหล่งตา่งๆ และทีไ่ดร้วบรวมไวใ้นบท
ที่ 2 เพื่อนำามาเป็นวิธีการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นใน
การนำาเสนอแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
 3. กำาหนดข้อมูลท่ีใช้ และสำารวจภาคสนาม
เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพื้นท่ีศึกษาเพื่อ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. การนำาเข้าในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ซึ่งข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีส่วน
ประกอบ 2 ส่วนดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือ ข้อมูลเชิง
พื้นที่ (Spatial Data) ได้แก่แผนที่ต่างๆ และข้อมูล
เชิงบรรยาย (Non-Spatial Data) ได้แก่ ข้อมูลท่ี
อธิบายรายะเอียดในข้อมูลเชิงพื้นที่นั้นๆ ซ่ึงในการ
ศึกษาครั้งนี้ได้นำาเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ดังต่อไปนี้
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  1.1 การนำาเข้าโดยการ Digitize ซึ่งจะ
ทำาการแปลงข้อมูลแผนที่ให้เป็นข้อมูลเชิงเลข
  1.2 การนำ า เข้ าข้ อ มูลประ เภทจุด 
(Point) ด้วยวิธีการสร้างข้อมูลจุดจากค่าพิกัดใน
แกน x และ แกน y
  1.3 ขอ้มลูเชงิบรรยายไดน้ำาเขา้ทางแป้น
พิมพ์อักขระ (Keyboard)
 2. การสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น (Web 
Application)
  2.1 นำาแบบสอบถามความต้องการ เวบ็
แอพพลิเคชั่นของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ 
จำานวน 50 ชดุ มาหาคา่ความถี ่โดยใชส้ถติฐิานนยิม 
(Mode) เพ่ือหาความตอ้งการทีม่ากทีส่ดุของนกัทอ่ง
เทีย่วในแตล่ะขอ้ของแบบสอบถามเพ่ือเปน็แนวทาง
ในการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น 
  2.2 สร้างแผนที่ด้วยการบริการแผนที่
จากเว็บไซต์กูเกิล (API) ด้วยวิธีการเขียนโค๊ดด้วย
ภาษาจาวาสคริป (JavaScript) เพื่อดึงข้อมูลแผนที่
ต่างๆ จากกูเกิลมาแสดงเป็นแผนที่ แล้วกำาหนด
ตำาแหนง่สถานทีท่อ่งเทีย่ว รา้นอาหาร สถานบีรกิาร
นำ้ามัน และโรงแรมลงในแผนที่
  2.3 สร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูลโดยใช้ MySQL 
  2.4 สร้างเว็บแอพพลิเคช่ันด้วยภาษา 
PHPHTML เป็นภาษาหลัก และภาษา Java Script 
Ajax เป็นภาษาที่ใช้สร้างลูกเล่นต่างๆ ในการเขียน
โปรแกรมแอพพลิเคชั่น
  2.5 กำาหนดรายละเอียดข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวลงในโปรแกรมแอพพลิเคชั่น
  2.6 ท ด ล อ ง ใ ช้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า ภู มิ
สารสนเทศชั้นปีที่ 1 จำานวน 30 คน เพื่อวัดความ
พึงพอใจ ต่อโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น

  2.7 เสนอแนวทางในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว

ผลการวิจัย
 1. การรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดบุรีรัมย์
  1.1 ขอ้มลูแหล่งทอ่งเทีย่วแบง่ออกเปน็ 
4 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมี 
5 แหง่ แหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตรโ์บราณคดี
มีจำานวน9 แห่ง แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมมี
จำานวน 6 แห่งและอื่นๆ มีจำานวน 2 แห่ง รวมทั้ง
ส้ินจำานวน 22 แห่ง แต่ละแห่งมีการเก็บข้อมูล 3 
ส่วน คือข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ข้อมูลรูปภาพ และข้อมูล
เชิงบรรยาย และเครื่องมือในการเก็บข้อมูล แล้วนำา
มาจัดเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้
   1) ข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้แก่ ตำาแหน่ง
แหล่งท่องเที่ยว เก็บตำาแหน่งพิกัดของแหล่งท่อง
เที่ยวประเภทจุด (Point) จำานวน 22 ตำาแหน่ง
ด้วยเครื่องกำาหนดตำาแหน่งพิกัดบนพื้นโลก (GPS) 
และสร้างเป็นชั้นข้อมูลเชิงเส้น (Vector) พร้อมทั้ง
กำาหนดรหัสให้กับแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่ซำ้ากัน
   2) ขอ้มูลรปูภาพ คอื ขอ้มลูรปูภาพ
ที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละแห่งรูปภาพ
ข่าวประจำาแหล่งท่องเที่ยวซึ่งได้จากการถ่ายภาพ
หรอืการคน้ควา้จากอนิเตอรเ์นต็ (Internet) และนำา
ข้อมูลมาเก็บแยกเป็นหมวดหมู่ตามสถานท่ีท่องเท่ียว
โดยให้สอดคล้องกับเลขรหัสแหล่งท่องเที่ยว
   3) ข้อมูลเชิงบรรยาย คือ ข้อมูล
ที่อธิบายเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เช่น ข้อมูล
ประวตัขิองแหลง่ทอ่งเทีย่ว ขอ้มลูพืน้ฐานของแหลง่
ท่องเที่ยว โครงสร้างของแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลข่าว
ที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้นการค้นคว้าจาก
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อินเตอรเ์นต็ (Internet) และออกสำารวจภาคสนามเพือ่เกบ็ขอ้มลูในส่วนทีไ่มส่ามารถคน้ควา้จากอนิเตอรเ์นต็ 
โดยการสมัภาษณก์บัเจา้หนา้ที่ๆ  ดแูลสถานทีท่อ่งเทีย่วหรอืบคุคลทีอ่าศยัอยูร่อบๆ บรเิวณสถานทีท่อ่งเทีย่ว
และนำาข้อมูลมาเก็บในรูปแบบฐานข้อมูล โดยเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้ อย่างเป็นระบบ
 1.2 ข้อมูลอื่นๆ มี 3 ชั้นข้อมูล ได้แก่ ชั้นข้อมูลโรงแรมจำานวน 95 แห่งชั้นข้อมูลร้านอาหารจำานวน 
207 แห่ง และช้ันขอ้มลูสถานบีรกิารนำา้มนัจำานวน 252 แหง่ โดยมพีกัิดตำาแหนง่ในแตล่ะชัน้ขอ้มลูเพือ่ทราบ
ทีต่ัง้ ช่ือสถานที ่รายละเอยีดของสถานที ่และรปูภาพประกอบของสถานทีต่า่งๆ โดยเกบ็ในลกัษณะเดยีวกนั
กับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น
 2. สำารวจความต้องการของนักท่องเที่ยว
 ทำาการสำารวจความต้องการของนักท่องเที่ยวจำานวน 50 คน เพื่อทราบความต้องการของนักท่อง
เที่ยวว่าต้องการอะไรบ้าง ในเว็บแอพพลิเคชั่น โดยสรุปดังตาราง 1

ตาราง	1 แสดงความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีต้องการเว็บแอพพลิเคช่ันของแหล่งท่องเท่ียวฃในจังหวัดบุรีรัมย์

3.	เว็บแอพพลิเคชั่นของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์

ลำาดับ หัวข้อ จำานวน ร้อยละ

ลักษณะของเว็บแอพพลิเคชั่น

1.	สีเว็บแอพพลิเคชั่น

1.1 สีนำ้าเงิน (คราม ฟ้า ฟ้าอ่อน) 49 98

1.2 สีเขียว (เขียวเข้มเขียวอ่อน) 10 20

1.3 สีนำ้าตาล (นำ้าตาล แสด เหลือง เหลืองอ่อน) 5 10

1.4 สีแดง (สีเลือดหมู แดง ชมพู) 2 4

1.5 สีอื่นๆ ไม่ระบุ 0 0

2.	สีตัวอักษร

2.1 สีดำา 45 90

2.2 สีนำ้าเงิน 43 86

2.3 สีขาว 43 86

2.4 สีแดง 17 34

2.5 สีเขียว 11 22

2.6 สีนำ้าตาล 8 16

2.7 สีอื่นๆ ไม่ระบุ 0 0

3.	เมนูที่ต้องการในเพ็จหน้าแรก	สำาหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป

3.1 ข่าว 50 100

3.2 ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว 50 100
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ลำาดับ หัวข้อ จำานวน ร้อยละ

ลักษณะของเว็บแอพพลิเคชั่น

3.3 แผนที่ 50 100

3.4 ค้นหาเส้นทาง 50 100

3.5 ค้นหาอื่นๆ (ร้านอาหาร สถานีนำ้ามัน โรงแรม) 50 100

3.6 สมัครสมาชิก 50 100

4.	เมนูที่ต้องการ	ในหน้าเว็บของแหล่งท่องเที่ยว	สำาหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป

4.1 รูปภาพของแหล่งท่องเที่ยว 50 100

4.2 ข่าว 50 100

4.3 ประวัติแหล่งท่องเที่ยว (ข้อมูลอื่นๆ ด้วย) 50 100

4.4 ค้นหาอื่นๆ (ร้านอาหาร สถานีนำ้ามัน โรงแรม) 50 100

4.5 แผนที่ 50 100

4.6 ค้นหาเส้นทาง 50 100

4.7 ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว 50 100

ลักษณะของเว็บแอพพลิเคชั่นสำาหรับสมาชิก

1.	โครงสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น	สำาหรับสมาชิก

1.1 เข้า-ออก ระบบ สำาหรับสมาชิก 50 100

1.2 สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไข แหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง 50 100

1.3 กำาหนดตำาแหน่งแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง 50 100

1.4 กำาหนดตำาแหน่งร้านอาหาร สถานีนำ้ามัน โรงแรมได้ด้วยตนเอง 50 100

1.5 ค้นหาอื่นๆ (ร้านอาหาร สถานีนำ้ามัน โรงแรม) 50 100

1.6 แสดงแผนที่ 50 100

1.7 เพิ่มรูปภาพของแหล่งท่องเที่ยว 50 100

1.8 เพิ่มเติม ได้แก่ สามารถเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 1 2

2.	เมนูที่ต้องการในหน้าเว็บของแหล่งท่องเที่ยว	สำาหรับสมาชิก

2.1 เพิ่มข่าว 50 100

2.2 ร้านอาหาร 50 100

2.3 โรงแรม 50 100

2.4 สถานีนำ้ามัน 50 100

2.5 ประวัติ (ประวัติ ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้าง และข้อมูลอื่นๆ) 50 100

2.6 แผนที่ 50 100

2.7 รูปภาพ (ของแหล่งท่องเที่ยว) 50 100

ตาราง	1	(ต่อ)
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 สรา้งเวบ็แอพพลเิคชัน่ ตามความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่ว จำานวน 50 คน โปรแกรมเวบ็ฯ ทำางาน
ด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งต้องสามารถออกแบบระบบฐานข้อมูล ดังภาพที่ 1
 

ภาพที่	1 โครงสร้างการออกแบบฐานข้อมูล และระบบการทำางานของโปรแกรมเว็บฯ 
ดังภาพที่ 2 ให้เชื่อมโยงและทำางานด้วยกันได้

 

ภาพที่	2 โครงสร้างการออกแบบโปรแกรมแอพพลิเคชั่น
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 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดโดยจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ใช้งาน
ทั่วไป และ ผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิก
 3.1 ผู้ใช้งานท่ัวไป คือ นักท่องเท่ียวท่ัวไปที่เข้าเยี่ยมชมโปรแกรมเว็บฯ สามารถดูข้อมูลได้อย่าง
เดียวและไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถค้นหาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้จากเมนูการค้นหา 
และค้นหาในแผนที่ดังภาพที่ 3 ถึง ภาพที่ 9
 

ภาพที่	3	หน้าแรกสำาหรับนักท่องเที่ยว

 

ภาพที่	4	แผนที่สำาหรับนักท่องเที่ยว



184 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2558                     Vol. 13 No. 1 (January – April) 2015รมยสาร

 ภาพที่	5 ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว       ภาพที่	6 การค้นหาร้านอาหาร

 

	ภาพที่	7 การค้นหาเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว             ภาพที่	8 สมัครสมาชิก

 

ภาพที่	9 ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว
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 2.2 ผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิก คือ นักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในโปรแกรมเว็บฯ สมาชิก
สามารถเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มข้อมูลข่าว เพิ่มตำาแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยวของตนเอง เพิ่มรูปภาพของ
สถานที่ ลบและแก้ไขข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยต้นเองดังภาพที่ 10 ถึง ภาพที่ 17

 

ภาพที่	10 เพิ่มแหล่งท่องเที่ยว (สำาหรับสมาชิกเท่านั้น)   ภาพที่	11 เพิ่มข้อมูลข่าวของสถานที่ท่องเที่ยว

 

	ภาพที่	12 เพิ่มข้อมูลประวัติ และข้อมูลอื่นๆ      ภาพที่	13	เพิ่มข้อมูลร้านอาหาร

 

 ภาพที่	14 เพิ่มข้อมูลสถานีบริการนำ้ามัน         ภาพที่	15	เพิ่มข้อมูลโรงแรม
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 ภาพที่	16 เพิ่มข้อมูลรูปภาพ
 

ภาพที่	17 เพิ่มข้อมูลตำาแหน่งแหล่งท่องเที่ยว
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 การประเมินความพึงพอใจต่อโปรแก
รมเว็บฯ หลังจากที่โปรแกรมเว็บฯแล้วเสร็จ โดย
นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศชั้นปีที่ 1 จำานวน 
30 คน ผลปรากฏว่า นักศึกษาสาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมเว็บฯ อยู่
ในระดับมาก ร้อยละ 44.70 ระดับมากที่สุด ร้อยละ 
37.12 ระดบัปานกลางรอ้ยละ 16.97 ระดบันอ้ยรอ้ย
ละ 1.06 และระดับน้อยที่สุดร้อยละ 0.15 สรุปได้
วา่นกัศกึษาสาขาวชิาภูมิสารสนเทศมคีวามพึงพอใจ
ต่อโปรแกรมเว็บฯ อยู่ในระดับมาก
 3. เสนอแนวทางการจัดการแหล่งท่องเท่ียว
 ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการท่องเที่ยว
หรือแพ็กเกจทัวร์เป็น 3 เส้นทางดังต่อไปนี้
  3.1 แพ็กเกจทัวร์ ประเพณีแข่งเรือ
อำาเภอสตึก ถึงอนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
โดยเริ่มต้นจากประเพณีแข่งเรืออำาเภอสตึก เพลา
เพลิน วัดป่าเขาน้อย วนอุทยานเขากระโดง สนาม
ฟุตบอลนิวไอโมบายสเตเดียม สิ้นสุดท่ีอนุสาวรีย์
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ตั้งแต่เวลา 09.00 น.–
18.30 น. เป็นเวลา 9 ชั่วโมง 30 นาที
  3.2 แพ็กเกจทัวร์ งานแข่งว่าวอำาเภอ
ห้วยราช ถึงอนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
โดยเริ่มต้นจากงานแข่งว่าวอำาเภอห้วยราช ศูนย์
วฒันธรรมอสีานใต้ สวนนก วดัปา่เขานอ้ย วนอทุยาน
เขากระโดง สนามฟตุบอลนวิไอโมบายสเตเดยีม สวน

รมย์บุรีสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.–18.20 น. เป็นเวลา 9 ชั่วโมง 
20 นาที
  3.3 แพ็กเกจทัวร ์อทุยานประวตัศิาสตร์
เขาพนมรุ้งถึงเขื่อนลำานางรอง โดยเริ่มต้นจาก
อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง กุฏิฤาษีหนองบัว
ลาย กฏิุฤาษีบา้นโคกเมอืง ปราสาทเมอืงตำา่ ลานหนิ

ตัด สิ้นสุดที่เขื่อนลำานางรอง ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
–17.40 น. เป็นเวลา 7 ชั่วโมง 40 นาที

อภิปรายผล
 การวิจัยการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ พบว่า 
ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการสรา้งโปรแกรมเวบ็แอพพลเิคชัน่ 
ในส่วนต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น สามารถ
ทำางานได้จริงบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(Internet) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความ
สอดคล้องกันกับการศึกษาของวุฒิชัย แก้วแหวน 
(2546) ที่กล่าวถึงการจัดทำาระบบการจัดการ
เผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย
สาธารณะ (Internet) สามารถเพิ่มข้อมูล การแก้ไข
ข้อมูล เป็นต้น ผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะ และ
ลดตน้ทนุของผูท้ีต่อ้งการใช้งานขอ้มลูภมูสิารสนเทศ 
ตลอดจนทักษะและวิธีการทางด้านเทคนิคของการ
พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP ของผู้พัฒนา ใน
ส่วนการสร้างโปรแกรมขึ้นมาของผู้วิจัยในครั้งนี้ได้
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือนำาเสนอแหล่งท่องเที่ยวโดยการ
ใช้ซอฟท์แวร์รหัสเปิด (Open source) มาใช้งาน
เพือ่ชว่ยในการลดตน้ทนุสำาหรบัผูท้ีต่อ้งการใชข้อ้มลู
แหล่งท่องเที่ยว สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
บุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนั้น ผู้วิจัยได้
ทำาการรวบรวมข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว และข้อ
มูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว แล้วจัดการ
ด้วยฐานข้อมูลและแสดงบนโปรแกรมเว็บแอพพลิ
เคชัน่ สามารถใชง้านไดห้ลากหลาย เชน่ คน้หาขอ้มลู
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล และ
ลบข้อมูลได้อย่างมีอิสระ เช่นเดียวกันกับการศึกษา
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ของจักรกฤช เตโช (2545) ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ
คน้หาสถานทีท่อ่งเทีย่วและสถานท่ีสำาคญัในจงัหวดั
เชียงใหม่ได้รวดเร็วและถูกต้อง ทำาให้สามารถใช้
ประโยชน์ในการวางแผนเส้นทางการท่องเท่ียวได้
อย่างมีประสิทธิภาพและได้ทดลองระบบบนระบบ
ปฏิบัติการเครือข่าย และการศึกษาของกิติมา กิจ
ประเสริฐ และคณะ (2551) ที่กล่าวว่า วางแผนการ
ทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่ง
ถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาและยังช่วยใน
งานด้านการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่ให้ใชง้านได้งา่ย ถูก
ต้องและมีความทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งผู้ประกอบ
การท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์สามารถนำาข้อมูล
สารสนเทศสถานที่ท่องเท่ียว สถานท่ีสำาคัญ ไปใช้
ในกิจกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงทาง
เลือกที่จะนำาเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้อย่างเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การนำาเอาข้อมูลแผนที่จากกูเกิล (Google) มาใช้
งานให้เกิดประโยชนม์ากกวา่เดมิ ทำาใหล้ดคา่ใชจ้า่ย
ในด้านตา่งๆ เชน่ ภาพถา่ยทางดาวเทยีม ขอ้มลูถนน 
เป็นต้น โดยการนำามาประยุกต์ใช้งานกับฐานข้อมูล
ที่มีอยู่ โดยใช้ภาษา PHP ตัวกลางในการเช่ือมโยง
ทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันกลายเป็นโปรแกรมเว็บแอพ
พลเิคช่ัน และมกีารทดสอบความพงึพอใจตอ่โปรแก
รมเว็บฯ ผลออกมาอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเสนอแนวทางการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยเสนอเป็นแพ็กเกจทัวร์ 3 เส้นทางดัง
ที่กล่าวแล้วในข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางในการเดิน
ทางท่องเที่ยว นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่เป็นสมาชิก 
สามารถเพิ่มแหล่งท่องเท่ียว เพ่ิมข้อมูลอ่ืนๆ แก้ไข
ข้อมูลและลบข้อมูลได้อย่างมีอิสระ

ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้
 1. การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้เขียนโปรแกรม
เวบ็แอพพลเิคชัน่ ของแหลง่ทอ่งเทีย่วจงัหวัดบรุรีมัย ์
มขีอ้มลูกลุ่มตัวอยา่ง ของแหลง่ทอ่งเทีย่วจำานวน 22 
แหง่ และมขีอ้มลูพืน้ฐานในการอำานวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม และ
สถานนีำา้มนั ทีเ่ปน็ขอ้มลูแกน่กัทอ่งเทีย่วสำาหรบัเดนิ
ทางท่องเที่ยว
 2. โปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่นของแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์สามารถทำางานผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนั้นผู้ใช้งานทั่วไป สามารถ
เข้าดูข้อมูลออนไลน์ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
 3. โปรแกรมเวบ็ฯ มเีมนสูำาหรบัการสมคัร
เปน็สมาชกิเพ่ือเพ่ิมข้อมลูแหล่งท่องเท่ียว ดังนัน้ผู้ใช้
งานทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิก และนำาเสนอ
ขอ้มลูแหลง่ทอ่งเทีย่วดว้ยตนเอง โดยการเพิม่ แกไ้ข 
และลบข้อมูลได้อย่างอิสระ
 4. การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการ
เดินทางท่องเที่ยวหรือแพ็กเกจทัวร์ไว้ 3 เส้นทาง 
ดังน้ัน ภายใน 1 วัน นักท่องเท่ียวสามารถเดินทาง
ท่องเท่ียวตามแพ็กเกจทัวร์ ท่ีกำาหนดไว้ได้ 3 ทางเลือก 

ข้อเสนอแนะเพื่อการทำาวิจัยต่อไป
 1. โปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่นของแหล่ง
ทอ่งเทีย่วจังหวัดบุรรีัมย์ไม่สามารถเพิม่ขอ้มูลที่เป็น
วดีโีอ และ ไฟลเ์อกสารตา่งๆ ได ้ดงันัน้ในการทำาวจิยั
ครั้งต่อไปควรจะมีตัวเลือกในการเพิ่มข้อมูลเหล่านี้
 2. การวจิยัคร้ังนีม้แีหลง่ทอ่งเทีย่วท่ีเปน็ก
ลุ่มตัวอย่าง จำานวน 22 แห่ง ซึ่งไม่เพียงพอสำาหรับ
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ดัง
นั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรจะสำารวจข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มทั้งจังหวัดบุรีรัมย์
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 3. การวจิยัครัง้นีม้ขีอ้มลูร้านอาหาร โรงแรม และสถานนีำา้มนั เฉพาะขอ้มลูบรเิวณแหลง่ทอ่งเทีย่ว
และตามเสน้ทางของแหลง่ทอ่งเทีย่วหนึง่ไปยงัอกีแหง่หนึง่เทา่นัน้ ดังนัน้การวจัิยคร้ังตอ่ไปควรจะสำารวจทัง้
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น
 4. ควรเพิ่มชั้นข้อมูลอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว เช่น สถานีตำารวจ ศูนย์สุขภาพชุมชนของตำาบล เป็นต้น 
 5. ถา้หากนำาโปรแกรมเวบ็ฯ นีไ้ปใชง้านทัง้ประเทศ ควรจะเปล่ียนระบบการจัดการฐานข้อมลู จาก 
MySQL เป็นอย่างอื่น เช่น Oracle ที่มีประสิทธิภาพในการทำางานมากกว่า
 6. ปัจจัยที่นำามาพิจารณา ในการตัดสินใจจัดทำาแพ็กเกจทัวร์ในครั้งนี้ ค่อยข้างน้อย ดังนั้นในการ

วิจัยครั้งต่อไป ควรพิจารณาปัจจัยในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น จุดแวะพักระหว่างการเดินทาง ร้าน
ขายของฝาก สินค้าโอทอป (OTOP) หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นต้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในการจัดทำา
แพ็กเกจทัวร์
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่างและ 2) ตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่างดำาเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) โดยมีขั้นตอนการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 4 ขั้นตอน 
คือ ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาและการกำาหนดโครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรมข้ันตอนท่ี 2
การรา่งและการประเมนิความเหมาะสมหลกัสตูรฝกึอบรม ขัน้ตอนท่ี 3 การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมและขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม
 ผลการวิจัย พบว่า
 1. หลกัสตูรฝกึอบรมเพือ่เสรมิสรา้งสมรรถนะการวจิยัในชัน้เรยีนสำาหรบัครู
โรงเรยีนประถมศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง มโีครงสร้างของหลักสูตร 
2 ส่วน ได้แก่ องค์ประกอบของหลักสูตรมี 6 ประการ คือ 1) หลักการของหลักสูตร
ฝกึอบรม 2) วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรฝกึอบรม3)เนือ้หาสาระของหลกัสตูรฝึกอบรม
4) การจดักิจกรรมการฝกึอบรม 5) ส่ือทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม และ 6) การวัดและประเมนิ
ผลกับแผนการฝึกอบรม มี 4 เรื่องดังนี้ การกำาหนดปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน การ
กำาหนดนวัตกรรมการวิจัยในช้ันเรียน การวางแผนการวิจัยในชั้นเรียนและการเขียน

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน

สำาหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
The development of the training course for promoting

the classroom Research competency of the teachers in the primary
schools in the Lower Northeast
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รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
 2. ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียนสำาหรับครู
โรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ในแต่ละด้านปรากฏ ดังนี้
  2.1 ด้านความรู้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน
หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
  2.2 ด้านเจตคติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสตูรฝกึอบรม มเีจตคตท่ีิดตีอ่การวจิยัในชัน้เรยีน
หลงัการฝกึอบรมสงูกว่ากอ่นการฝกึอบรมอยา่งมนียั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
  2.3 ด้านทักษะ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ทักษะการวจิยัในชัน้เรยีน โดยสามารถเขียนเคา้โครง
วิจัยในชั้นเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดี

คำาสำาคญั : การวจิยัในชัน้เรยีน, การพฒันาหลกัสตูร

ABSTRACT
 This research aimed 1) to create the 
training course to improve competency of 
classroom research for the Primary School 
Teachers in the Lower Northeast, and 2) to 
evaluate the effectiveness of training course 
to improve the competency of classroom 
research for primary school teachers in the 
Lower Northeast. This research was the
research and development which was
divided into 4 steps as follows: step 1 was 
to study and establish the framework for 
the training course; step 2 was to draft and 

evaluate the appropriateness of the training 
course; step 3 was to check the effectiveness 
of the training course; step 4 was to improve 
the training course. The research findings 
were as follows:
 1. The training course consisted 
of six components : 1) The principles of 
the training course, 2) The objectives of 
the training course, 3) The contents of the 
training course, 4) The organization of the 
training activities, 5) The materials used in 
the training course, 6) The evaluation and 

plan of the training course, which consisted of
four elements : (1) Identifying the problems
of conducting classroom research, (2)
determining innovation for conducting 
classroom research, (3) Planning the
classroom research, (4) Reporting results of 
the classroom research.
 2. The effectiveness of the training

course towards improving classroom
research competency of primary school 
teachers in the Lower Northeast in each 
aspect was shown as follows:
  2.1 Knowledge: The personnel 
who received training have increased more 
knowledge and understanding than before 
receiving training at a statistical significance 
level of .01.
  2.2 Attitude: The personnel
who received training had a more positive
attitude towards conducting classroom 
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research than before received training at a 
statistical significance level of .01.
  2.3 Skills : The personnel who 
received training had skill in conducting 
classroom research by writing a good quality 
of research proposal at a high level.

Key Words : Classroom Research, 
Development of the Training course

บทนำา
 ปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปมาก
ทำาให้สังคมโลกเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่าง
รวดเร็วเพื่อให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าในยุค
ข่าวสารข้อมูลจึงจำาเป็นต้องจัดการศึกษาสำาหรับ
เยาวชนไทยซึง่เปน็เรือ่งสำาคญัทีร่ฐับาลใหค้วามสนใจ
เป็นพิเศษ อีกทั้งได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและกลยุทธ์
ในการจัดการศึกษาโดยการปฏิรูปการเรียนรู้ 
ให้นักเรียน ครูผู้สอนและผู้บริหารมีบทบาทในการ
ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหาข้อค้นพบ และ
พัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นระบบดีย่ิงข้ึน (ทัศนีย์ ชาติไทย,
2547 : 10) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ในมาตรา 24 มาตรา 30 และมาตรา 48 เป็น
กฎหมายแม่บททางการศึกษาของไทยท่ีกำาหนด
ให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้
เรียนต้องนำากระบวนการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ครูผู้สอนต้องวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนผู้
บริหารสถานศึกษาต้องวิจัยเพื่อประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษา รวมทั้งคาดหวังให้ครูพัฒนา
ตนเองในด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิชาการโดย
ใช้กระบวนการวิจัย (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2550 : 1) 

 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 ได้กำาหนดให้
ครูต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานไว้ในมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย 
สมรรถนะ 9 ด้าน คือ 1) ภาษาและเทคโนโลยี
สำาหรับครู 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การจัดการ
เรียนรู้ 4) จิตวทิยาสำาหรับครู 5) การวดัและประเมนิ
ผลทางการศึกษา 6) การบริหารจัดการห้องเรียน 7) 
การวิจัยทางการศึกษา 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา และ 9) ความเป็นครู 
ซ่ึงสมรรถนะการวิจัย หมายถึง คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมของบุคคลในด้านความรู้ความเข้าใจการ
วิจัยในชั้นเรียน ด้านทักษะการวิจัยในชั้นเรียน และ
ด้านเจตคติที่มีต่อการวิจัยในชั้นเรียน
 ในอดีตที่ผ่านมานั้นครูผู้สอนส่วนใหญ่มี
ความคิดว่าการสอนกับการวิจัยแยกส่วนกัน การ
วิจัยไม่ใช่งานของตนแต่เป็นหน้าที่ของนักวิชาการ
หรือนักวิจัยเท่าน้ัน ดังท่ีสุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์ 
(2544 : 4) ได้สรุปว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับครูในการ
ทำาวจิยัในชัน้เรยีนสว่นใหญเ่กดิจาก 1) ครขูาดความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทำาวิจัยในชั้นเรียน 2) 
ครูไม่ตระหนักในความสำาคัญของการวิจัย 3) ครู
เห็นว่าการวิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องที่ยาก 4) ขาด
แนวทางหรอืผูใ้หค้ำาแนะนำาในการทำาการวจิยัในชัน้
เรียน 5) ขาดเอกสารตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
วิจัยในชั้นเรียน และ 6) ครูไม่มีเวลาในการทำาวิจัย
ในชัน้เรียนเพราะแยกงานวจัิยออกจากการเรียนการ
สอน นอกจากนั้น Sardo – Brown, Welsh and 
Bolton (1995 ; อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2553 
: 4) กล่าวว่า ครูมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่างานวิจัยไม่ใช่
อยู่ในขอบเขตของครูที่จะปฏิบัติได้ และการไม่ได้
รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนในด้านการ
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ทำาวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสุธาสินี บุญญา
พิทักษ์ (2545 : 7) ที่กล่าวว่า ครูเข้าใจผิดว่าการ
วิจัยกับการเรียนการสอนไม่เป็นเรื่องเดียวกัน และ
เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับครู ครูขาดแรงจูงใจ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนไม่แสวงหา
เทคนิคใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้ ครูขาดแหล่ง
เรียนรู้และที่ปรึกษาด้านวิจัย จึงไม่นำาไปสู่การสร้าง
สมรรถนะหรือการนำาไปปฏบิัตไิดอ้ย่างเป็นปกต ิครู
จงึไม่ไดเ้รยีนรู้ผา่นกระบวนการวจิยั และไมส่ามารถ
นำาการวิจัยไปสู่การประยุกต์ใช้ได้ และยังพบว่าครู
ขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคนิควิธกีารดำาเนิน
การวิจัยในช้ันเรียน จึงทำาให้ครูไม่สามารถพัฒนา
ตนเองได้ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะในด้านบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวิจยั พบว่าขาดผูเ้ช่ียวชาญท่ีมคีวาม
รูด้า้นการวจัิยในช้ันเรียนทีค่อยใหค้ำาแนะนำาแกค่รผูู้
สอน และยงัขาดแหลง่ขอ้มลูท่ีเพยีงพอในการดำาเนนิ
การวิจัยในช้ันเรียนจึงทำาให้การแก้ปัญหาด้านการ
เรยีนการสอนของครโูดยการทำาวิจยัในชัน้เรยีนยงัไม่
สามารถทำาไดอ้ยา่งเตม็ที ่สง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนไม่ดีเท่าที่ควร
 การฝึกอบรมเป็นการให้การศึกษาหลังวัย
เรียน ซึ่งกลุ่มที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มบุคคลที่
ทำางานแล้ว หรือเป็นผู้ใหญ่ (Adult Learner) เมื่อ
พูดถงึการฝกึอบรมจงึมีความหมายเก่ียวขอ้งสมัพันธ์
กบั “งาน” “คนทีป่ฏบิตังิาน” “การทำางาน หรอืการ
ปฏิบัติงาน” และ “การเรียนรู้” เพื่อการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิผล (จงกลนี ชุติมาเทวินทร์, 2544 : 1) 
ในขณะที่ โกลต์สไตน (Goldstein, 1993 : 3) กล่าว
ว่า การฝึกอบรมเปน็กระบวนการจดัการเรยีนรูอ้ยา่ง
เป็นระบบ เพื่อสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ (Knowl-
edge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และ
เจตคติ (Attitude) อันจะช่วยปรับปรุงการปฏิบัติ

งานมีประสิทธิภาพสูงข้ึนดังน้ันการฝึกอบรมจะ
เปน็กระบวนการหนึง่ทีจ่ะพฒันาครเูพือ่เพิม่คณุภาพ
การวจัิยในชัน้เรยีนของครใูห้มคีวามรู้ และทกัษะใน
การวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 จากการสำารวจข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้วิจัย
ซ่ึงสอดคล้องกับ อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ (2552 : 
234) พบว่า ครูมีภาระงานสอนค่อนข้างมากและ
มีกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องรับผิดชอบที่นอกเหนือจาก
การสอนรวมทัง้งานของสถานศกึษาและงานบรกิาร
ชุมชนประกอบกับครูมีความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
น้อย ครูไม่มีแรงจูงใจ ขาดแรงเสริมในการสร้าง
สมรรถนะการทำาวิจัยในชั้นเรียน ขาดแหล่งเรียนรู้
และที่ปรึกษาด้านการวิจัยในช้ันเรียนรวมทั้งปัญหา
อุปสรรคที่พบในการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของ
ครูได้แก่ปัญหาในการผลิตครูที่ไม่เน้นกระบวนการ
วิจัย ดังนั้นครูจึงมีความถนัดในการสอนมากกว่า
การทำาวจิยั เนือ่งจากกระบวนการพฒันาครเูนน้การ
ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การสอนมากกว่าศาสตร์
การวิจัยทำาให้ครูส่วนใหญ่มีข้อจำากัดเกี่ยวกับวิธี
การดำาเนินการวิจัยและจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และการประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์รมหาชน) 
ท่ีประเมนิกลุ่มโรงเรียนสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอน
ล่างได้กล่าวถงึการทำาวจัิยในชัน้เรียนของครูประถม
ศึกษาว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้พัฒนาโรงเรียนโดย
ใชก้ระบวนการวจิยัในชัน้เรยีน และครสูว่นใหญไ่มม่ี
ประสบการณ์ในการจัดทำาวิจัยในชั้นเรียน ตัวอย่าง
เช่น การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการ
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า โรงเรียนส่วน
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ใหญ่ไม่ได้ทำาวิจัยไว้สำาหรับพัฒนาและแก้ไขปัญหา
การเรียนการสอน ทั้งนี้เป็นเพราะว่าครูส่วนใหญ่
ขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำาวิจัย ขาด
ผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำาปรึกษาในการทำาวิจัยแก่ครู 
รวมทั้งการส่งเสริมให้ครูผู้สอนที่ปฏิบัติจริง คลุกคลี
กับปัญหาการเรียนการสอนให้ทำาวิจัยก็ไม่ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่ส่วนใหญ่จะส่ง
เสริมในระดับกระทรวง กรม กอง โดยผู้วิจัยมักไม่
ได้เป็นผู้ที่มีหน้าที่สอน ดังนั้นการนำาผลวิจัยไปใช้
ในโรงเรียนเรียนจึงไม่เกิดผล และจากการสอบถาม
ความต้องการพัฒนาครูประถมศึกษาในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า ครูขาดความรู้ความ
เข้าใจ ขาดทักษะ และมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการทำาวิจัย 
ขาดการปฏิบัติการในการวิจัย ซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงท่ี
สง่ผลใหก้ารวจัิยของครไูมบ่รรลผุล และไมไ่ด้ใชก้าร
วจิยัเปน็สว่นหน่ึงของการสอน นอกจากนีย้งัตอ้งการ
ส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะทางด้านการวิจัยให้
ปรากฏชัดเจน รวมทั้งต้องการรูปแบบที่สามารถ
เข้าใจง่าย นำาไปปฏิบัติได้ (สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1, 2554 : 16)
 จากปัญหาดังกล่าวสรุปได้ว่าครูมีปัญหา
เก่ียวกับการทำาวิจัยในช้ันเรียนหลายด้าน เช่น ครู
ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียน ครูไม่มีแรงจูงใจ ขาดการเสริมแรง ขาด
แหล่งเรียนรู้และท่ีปรึกษาในการทำาวิจัย ภาระงาน
นอกเหนอืจากการสอนมากรวมทัง้ขาดงบประมาณ
และการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหาร ดังนั้น การ
พัฒนาครูให้มีทักษะการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนำาผล
การวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนของครแูละพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนไดอ้ยา่ง
เหมาะสมนัน้ จงึจำาเป็นตอ้งสง่เสรมิให้ครทูำาการวิจยั
ในชัน้เรยีนมากข้ึนโดยการจดัให้มกีารฝกึอบรมเกีย่ว

กบัการวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่ใหค้รมูคีวามรูค้วามเข้าใจ
มทีกัษะและมเีจตคติทีด่ตีอ่ทำาการวจิยัในชัน้เรยีนดงั
นั้นผู้วิจัยในฐานะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู การ
ผลิตครู และมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูทำางานวจัิยในชัน้เรียนรวมทัง้รับรู้เกีย่วกบัปญัหา
ในการทำาวิจัยในชั้นเรียนของครูมาโดยตลอด จึงมี
ความสนใจท่ีจะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริม
สร้างสมรรถนะ ด้านความรู้ความเข้าใจการวิจัยใน
ชั้นเรียน ด้านทักษะการวิจัยในชั้นเรียน และด้าน
เจตคตทิีม่ต่ีอการวจิยัในชัน้เรยีนสำาหรบัครเูพือ่ใหค้รู
มคีวามรู ้ความเขา้ใจ มีเจตคตทีิด่ตีอ่การทำาวจิยั และ
สามารถนำาการวจิยัไปสูก่ารปฏบิติัได้ โดยใช้รปูแบบ
การวจิยัปฏิบติัการ ซ่ึงผูว้จิยัคดิวา่จะสามารถพฒันา
สมรรถนะการวิจัยของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริม
สร้างสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับครู
โรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
 2. เพ่ือตรวจสอบประสิทธผิลของหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในชั้น
เรียนสำาหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง

คำาถามการวิจัย
 1. หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ เสริมสร้าง
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับครูโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ควรมีลักษณะอย่างไร
 2. หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นเ พ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับครู
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โรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างมีประสิทธิผลเพียงใด

ความสำาคัญของการวิจัย
 1. หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ เสริมสร้าง
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับครูโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของ
ครู และพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
 2. เปน็แนวทางใหค้รแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่งไดพ้ฒันา
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
 3. ผูบ้รหิาร คร ูหรอืบคุลากรทางการศกึษา 
สามารถนำาหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัย
ในชั้นเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา เนื้ อหาของ
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัย
ในชั้นเรียนสำาหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 หน่วยการเรียนรู้ 
ได้แก่ หน่วยที่ 1 การกำาหนดปัญหาการวิจัยในชั้น
เรียน หน่วยที่ 2 การกำาหนดนวัตกรรมในการวิจัย
ในช้ันเรียน หน่วยท่ี 3 การวางแผนวิจัยในช้ันเรียน 
และหน่วยท่ี 4 การเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียน
โดยสอดแทรกทักษะการวิจัยในช้ันเรียน และเจตคติ
ท่ีมีต่อการวิจัยในช้ันเรียนไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
 2. กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนประถม
ศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีการ
ศึกษา 2555 จำานวน 30 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่ม

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

สุ่มโรงเรียนแล้วกำาหนดกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นครูที่มี
วุฒิปริญญาตรี และมีวิทยฐานะชำานาญการ

วิธีดำาเนินการวิจัย
 โดยมีขั้นตอนการวิจัยและการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาและการกำาหนด
โครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรม โดยศึกษาจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ขัน้ตอนที ่2 การรา่งและการประเมนิความ
เหมาะสมหลักสูตรฝึกอบรม
  2.1 นำาขอ้มลูพืน้ฐานจากขัน้ตอนที ่1 มา
กำาหนดเนื้อหาและกิจกรรมของหลักสูตรฝึกอบรม
ตรวจสอบร่างของหลักสูตรฝึกอบรม และประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้แบบ
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรในประเด็น
ต่างๆ ประเมินความเหมาะสม 5 ระดับ โดยผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 7 คน แล้วนำามาคำานวณหาค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสมปรากฏว่า ได้ค่าเฉลี่ยทุกข้อผ่านที่
กำาหนด (3.51) และมีค่าเฉลี่ยรวม 4.30
  2.2 ประเมินความสอดคล้องของ
หลักสูตรฝึกอบรม โดยคำานวณหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence
: IOC) ผลพบว่า มีค่าตั้งแต่ 0.86 – 1.00
  2.3 ทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่มย่อย 
จำานวน 9 คน
  2.4 การปรับปรุงร่างหลักสูตรฝึกอบรม
หลังทดลองใช้
 ขัน้ตอนที ่3 การตรวจสอบประสทิธผิลของ
หลักสูตรฝึกอบรม
 นำาหลักสูตรฝึกอบรมท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไข
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ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และดำาเนินการ
นำาหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายและ
ประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยใช้แบบแผน
การทดลองแบบ One – Group Pretest – 
Posttest Design กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึก
อบรมเป็นครูประถมศึกษาท่ีได้มาด้วยความสมัครใจ
จำานวน 30 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรมตาม
หลักสูตร 5 วัน จำานวน 30 ชั่วโมง 
 ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรฝึก
อบรม
 นำาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้ง
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม 
โดยพจิารณาจากผลการประเมนิสมรรถนะการวจิยั
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งทางด้านความรู้ความ
เขา้ใจดา้นทกัษะการวิจยัในช้ันเรยีน และดา้นเจตคติ
ท่ีมีต่อการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้หลักสูตรมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น

เครื่องมือการวิจัย
 1. หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ เสริมสร้าง
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับครูโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ประกอบด้วย
  1.1 หลักการของหลักสูตรฝึกอบรม
  1.2 วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรฝกึอบรม
  1.3  เนือ้หาสาระของหลกัสตูรฝกึอบรม
  1.4  การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
  1.5  สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม
  1.6  การวัดและประเมินผล
  ลักษณะของหลักสูตรได้นำาสมรรถนะ
ดา้นการวจิยัในชัน้เรียนของครโูรงเรยีนประถมศกึษา 

ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านทักษะ 
ด้านเจตคติ
 2. เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
  2.1 แบบทดสอบดา้นความรู้ความเขา้ใจ
การวิจัยในชั้นเรียนก่อนและหลังการฝึกอบรม
เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำานวน 30 ข้อ มีวิธีการให้คะแนนเป็นรายข้อ คือ 
ตอบถกูได้ 1 คะแนน ตอบผดิได้ 0 คะแนน มคีา่ความ
ยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอำานาจ
จำาแนก (Discrimination) ต้ังแต่ 0.20 – 1.00 ขึน้ไป
คา่ความเชือ่ม่ัน 0.80 (บญุชม ศรสีะอาด, 2545 : 10)
  2.2 แบบวดัเจตคตทิีม่ตีอ่การวจิยัในชัน้
เรียน จำานวน 15 ข้อ เป็นแบบวัดเจตคติ 5 ระดับ 
  2.3 แบบประเมินการวัดสมรรถนะการ
วจิยัในชัน้เรยีนดา้นทกัษะ ซึง่เปน็แบบประเมนิแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 9 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. หาคา่เฉลีย่ ( ) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ค่าร้อยละ
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
ความรู้และเจตคติของครูโรงเรียนประถมศกึษากอ่น
และหลังการฝึกอบรมโดยใช้สถิติทดสอบ t – test 
แบบ Dependent โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาเร็จรูป

สรุปผลการวิจัย
 1. ลักษณะหลักสูตรฝึกอบรม
  1.1 องค์ประกอบและเนื้อหาของ
หลักสูตรฝึกอบรม
  หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ เสริมสร้าง
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับครูโรงเรียน



198 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2558                     Vol. 13 No. 1 (January – April) 2015รมยสาร

ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
มีองค์ประกอบ 6 ประการ คือ 
  1. หลักการของหลักสูตร
  2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม
  3. เนื้อหาสาระของหลักสูตรฝึกอบรม
  4. การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
  5. สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม
  6. การวัดและประเมินผล มี 4 หน่วย 
คือ
   1) การกำาหนดปัญหาการวิจัยใน
ช้ันเรียน เป็นเนื้อหาเก่ียวกับความหมายของการ
วจิยัในช้ันเรยีน ลกัษณะของงานวจิยัในชัน้เรยีนการ
กำาหนดปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน
   2) การกำาหนดนวัตกรรมการวิจัย
ในชั้นเรียนเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการ
ศกึษา นวตักรรมการเรยีนรูก้ระบวนการในการสรา้ง
และพัฒนานวัตกรรม
   3) การวางแผนการวจิยัในชัน้เรยีน
เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาหลักการ ทฤษฏี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำาหนดจุดมุ่งหมายของ
การวิจัยในช้ันเรียน การกำาหนดขอบเขตของการ
วิจัยในชั้นเรียนการตั้งสมมติฐานของการวิจัยในชั้น
เรียนการกำาหนดตัวแปรและตัวแปรแทรกซ้อนการ
กำาหนดและเลอืกกลุม่ตัวอยา่ง การกำาหนดแบบแผน
การวิจัยในชั้นเรียนการกำาหนดสถิติที่ใช้ในการวิจัย
ในชั้นเรียน
   4) การเขียนรายงานวิจัยในชั้น
เรียนเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการ
เขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
  1.2 ผลการประเมินความเหมาะสม
และความสอดคล้องของร่างหลักสูตรฝึกอบรม
    1.2.1 ผลการพจิารณาความเหมาะ

สมของรา่งหลกัสตูรฝกึอบรมโดยผูท้รงคณุวฒุเิทยีบ
กับเกณฑ์ที่กำาหนด (  = 3.51) พบว่า ความเหมาะ
สมของร่างหลักสูตรฝึกอบรมมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 
4.30 อยู่ในระดับมาก โดยที่ความเหมาะสมของร่าง
หลกัสตูรฝึกอบรมในทุกหวัขอ้สงูกว่าเกณฑท์ีก่ำาหนด 
ทัง้นีม้คีา่เฉลีย่ความเหมาะสมอยูใ่นระดับมากถงึมาก
ที่สุด 
   1.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 7 คน มี
ความเห็นว่า แต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรฝึก
อบรมมีความสอดคล้องกันในระดับสูง มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องต้ังแต่ 0.86 – 1.00 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์
ที่ตั้งไว้ คือ ดัชนีความสอดคล้อง 0.50 ขึ้นไป 
 2. ประสิทธิผลการฝึกอบรม
  2.1 ผลการฝกึอบรมสามารถสอบผา่น
ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในแต่ละหน่วย 
พบว่า สมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียนของผู้เข้าฝึก
อบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
การวจัิยในชัน้เรียนสำาหรับครูโรงเรียนประถมศกึษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผ่านเกณฑ์
ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในแต่ละหน่วย
ทุกหน่วยทั้ง 3 ด้าน
  2.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการ
พัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนด้านความรู้
ความเข้าใจ ด้านทักษะต่อการวิจัยในชั้นเรียน และ
ด้านเจตคติที่มีต่อการวิจัยในชั้นเรียนก่อนและหลัง
การใช้หลักสูตรฝึกอบรม พบว่า ค่าเฉลี่ยสมรรถนะ
การวิจัยในชั้นเรียนด้านความรู้ความเข้าใจ ด้าน
ทักษะและด้านเจตคติหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรม
สงูกวา่กอ่นใชห้ลกัสตูรฝกึอบรมอยา่งมนียัสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 3 ด้าน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมมีผลสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนด้านทักษะ 
(เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน) ระดับดี จำานวน 22 คน 
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และระดับปานกลาง จำานวน 8 คน
  2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อหลักสูตรฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบ
ว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝกึอบรมหลกัสตูรฝกึอบรมเพือ่เสรมิสรา้งสมรรถนะ
การวจิยัในชัน้เรยีนสำาหรบัครโูรงเรียนประถมศกึษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปรากฏว่า
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.48 มีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้ 
ความพึงพอใจเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความ
พึงพอใจต่อคู่มือฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 
อยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไป 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
ความพึงพอใจต่อวิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 
อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล
 จากการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
เพือ่เสรมิสรา้งสมรรถนะการวจิยัในชัน้เรยีนสำาหรบั
ครูโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียง
เหนอืตอนลา่ง ผูว้จัิยไดอ้ภปิรายผลตามวตัถปุระสงค์
ของการวิจัย ดังนี้
 1.	ลักษณะหลักสูตรฝึกอบรม
  1.1 ผูว้จิยัไดส้งัเคราะหเ์อกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องที่สะท้อนความต้องการ
ในการอบรมได้เนื้อหาที่ต้องอบรม จำานวน 4 หน่วย 
ได้แก่ 1) การกำาหนดปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน 2) 
การกำาหนดนวัตกรรมในการวิจัยในชั้นเรียน 3) การ
วางแผนวิจัยในชั้นเรียน และ 4) การเขียนรายงาน
การวิจัยในช้ันเรียนและได้พัฒนาหลักสูตร ซึ่งมี
องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการของ
หลักสูตร 2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม 

3) เนื้อหาสาระของหลักสูตรฝึกอบรม 4) การจัด
กิจกรรมการฝึกอบรม 5) ส่ือที่ใช้ในการฝึกอบรม 
6) การวัดและประเมินผล การฝึกอบรมเป็นการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้น (Intensive 
workshop) ตามหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับครูโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
เป็นเวลา 30 ชั่วโมง ใช้เวลาในการฝึกอบรม 5 วัน 
สำาหรับ วิธีประเมินผลการฝึกอบรม มีหลายวิธี อาทิ 
การประเมินความรู้ความเข้าใจ การประเมินทักษะ
การวิจัย และประเมินเจตคติต่อการวิจัยในชั้นเรียน 
โดยประเมนิทัง้กอ่น ระหวา่งและหลงัการอบรม การ
ตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูรฝกึอบรม โดยการจดั
ประชุมกลุ่มสนทนา ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
(Focus group) จำานวน 7 คน เพื่อระดมความคิด
เห็น จัดลำาดับเนื้อหาความสำาคัญของเนื้อหาของ
หลักสูตรฝึกอบรม พร้อมกับให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตร จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือประเมินความสอดคล้องของ
องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง
หลักการฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
และทกุประเด็นมคีวามสอดคล้องกนั ทัง้นีเ้นือ่งจาก
ว่าการพัฒนาองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม
ครัง้นี ้ไดด้ำาเนนิการตามกระบวนการวจิยัและพฒันา 
และเป็นไปตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของ
ทาบา (Taba, 1962 : 12), เซเลอร ์และคณะ (Saylor 
and Others, 1974 : 21 – 26) และวิชัย วงษ์ใหญ่ 
(2543 : 77)
 2.	ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรม
 ผลการตรวจสอบประสทิธผิลของหลกัสตูร
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในชั้น
เรียนสำาหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวัน
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ออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีประเด็นที่นำามาอภิปราย
ได้ ดังนี้
  2.1ผลการประเมินด้านความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสำาหรับ
ครูโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
อบรมมีนัยสำาคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.01 เหตทุีผ่ลการ
ทดสอบหลงัการฝกึอบรมสูงกวา่กอ่นการอบรม อาจ
เปน็เพราะวา่ หลกัสตูรฝกึอบรมท่ีสรา้งขึน้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูเ้ขา้รบัการอบรมตามแนวคดิ
ของทาบา (Taba, 1962 : 12) และวิชัย วงษ์ใหญ่ 
(2543 : 77) ส่วนการกำาหนดวิธีการประเมินผล
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และจุดประสงค์ของเน้ือหาสาระของหลักสูตรซ่ึง
สอดคล้องกับบัณฑิต ตั้งประเสริฐ (2550 : 96) ที่
กล่าวว่า การกำาหนดวัตถุประสงค์จะต้องสอดคล้อง
กับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
และกิจกรรมการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณร์ว่มกนั จะทำาใหผู้เ้ขา้รบัการฝกึอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจตามจุดประสงค์
  2.2 ผลการประเมนิด้านทักษะการวจิยั
ในชั้นเรียน ผู้เข้ารับการอบรมได้เขียนเค้าโครงวิจัย
ในช้ันเรียน โดยมีผลงานที่เสร็จและครบตามแบบ
ประเมินเค้าโครงวิจัยอยู่ในระดับดี จำานวน 22 คน 
และระดับปานกลาง จำานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของผูเ้ขา้รบัการอบรมและสามารถนำาเคา้โครง
วิจัยไปพัฒนาต่อได้ เมื่อเปิดภาคเรียน
  2.3 ผลการประเมินด้านเจตคติต่อ
การวิจัยในช้ันเรียน พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัย

ในชั้นเรียนสำาหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเจตคติต่อการวิจัย
หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นยัสำาคญัทางสถติิทีร่ะดับ 0.01 กล่าวคอื มเีจตคติที่
ดีในระดับมากต่อการวจัิยในชัน้เรียน ทัง้นีเ้นือ่งจาก
ผู้เขา้รับการอบรมเห็นวา่การฝึกอบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว เป็นการอบรมตามขั้นตอนการวิจัยและ
วทิยากรผูใ้หค้วามรูไ้ดพ้ยายามให้ความรูค้วามเขา้ใจ
อย่างเป็นระบบ และมีการปฏิบัติการอย่างเข้มข้น 
โดยใช้เวลา 5 วัน ทำาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงวิจัยใน
ชั้นเรียนได้ สามารถทำาได้จริงและสามารถนำากลับ
ไปพัฒนาต่อได้ที่โรงเรียน
  2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัย
ในชั้นเรียนสำาหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม โดย
รวมอยูใ่นระดับมาก เฉล่ียรวมเท่ากบั 4.48 ท้ังนีเ้ปน็
เพราะว่า หลักสูตรเป็นเรื่องที่ผู้เข้าอบรมสนใจท่ีจะ
หาความรู้อยู่แล้ว และเป็นเวลาที่จัดอบรมเหมาะ
สมเพราะปดิภาคเรยีน ทำาใหผู้เ้ขา้อบรมสามรรถเขา้
อบรมได้ครบเวลาตามหลักสูตร และผู้เข้ารับอบรม
ได้รับความรู้ ความเข้าใจมีประโยชน์สามารถนำาไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาท
หน้าที่ของครูประถมศึกษาทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับ
การฝกึอบรมไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นความรูค้วามคดิ
เห็นและประสบการณ์ซ่ึงกันและกันในกลุ่ม โดยผู้
เข้าอบรมได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาหลักสูตรผลการ
ประเมินจึงออกมาในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
 1.	ข้อเสนอแนะ
  1.1 ควรนำาหลักสูตรดังกล่าวนี้ ไป
ใช้กับครูโรงเรียนประถมศึกษาในภาคอ่ืนๆ ของ
ประเทศไทยและผู้ที่นำาหลักสูตรนี้ไปใช้ ซึ่งได้แก่ 
ศึกษานิเทศก์หรือนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีอยู่
ในสำานักงานเขตพื้นท่ีหรือสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรศึกษารายละเอียดของ
หลักสูตร
  1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ย
สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนด้านความรู้ความ
เข้าใจ และด้านเจตคติหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรม
สูงกวา่กอ่นใชห้ลกัสตูรฝกึอบรมอยา่งมนียัสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 2 ด้าน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมมีผลสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนด้านทักษะ 
(เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน) ระดับดี จำานวน 22 คน 
และระดับปานกลาง จำานวน 8 คน ดังนั้น ควรมี
การวิจัยติดตามผลหลังการฝึกอบรมผ่านไปแล้ว 6 
เดือน หรือ 1 ปีเพื่อติดตามผลการนำาความรู้ความ
เข้าใจและทักษะที่มีต่อการวิจัยในช้ันเรียนที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน

 2.	ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 ควรจัดอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
โดยแยกเป็นสาระเพื่อความชัดเจน และให้ผู้รับการ
ฝึกอบรมเข้าใจง่าย
  2.2 การนดัหมายการเขา้อบรมควรเร่ิม
อบรมเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ที่อยู่ไกลได้เข้าอบรมทันเวลา
  2.3 ควรมีตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน
ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ศึกษาหลากหลาย เพื่อเห็น
แนวทางในการทำาวิจัยในชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น
  2.4 ควรวิจัยหาแนวทางอื่นในการ
พัฒนาสมรรถนะการวิจัยนอกเหนือจากการใช้
หลักสูตรฝึกอบรม
  2.5 ควรศึกษาปัจจัยท่ีทำาให้ผู้ทำาวิจัย
ในชั้นเรียนสามารถนำาผลการวิจัยในชั้นเรียนไป
พัฒนาการเรียนการสอนได้
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อ
รายวิชาสนุทรียศาสตร์กบัภมิูปญัญาท้องถิน่ ในประเด็นดังนี ้1) ด้านหลักสูตรการเรียน
การสอน 2) ดา้นผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐาน 3) ดา้นบคุลากรสายผูส้อน [ดนตร ี
(โสตศิลป์), นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์] และ 4) ด้านสื่อการเรียนการสอน การดำาเนินการ
วิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 สร้างแบบสอบถามจากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่ 2 ประเมิน
ความเหมาะสมของแบบสอบถามโดยผูเ้ช่ียวชาญ และปรบัปรงุแบบสอบถามใหม้คีวาม
เหมาะสม ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของแบบสอบถามจากการสอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 จำานวน 683 คน ได้มาโดย
วธิกีารแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ปน็แบบสอบถามทีม่คีา่ความเชือ่มัน่ เทา่กับ .8267 
สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำามาสรุปและ
อภิปรายผลข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 

 ผลการวิจัย พบว่า : 
  1. จำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 683 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาเพศหญิง ร้อยละ 68.4 และเพศชาย ร้อยละ 31.6 มีอายุระหว่าง 17-19 ปี 
ร้อยละ 74.7 และอายุระหว่าง 20-23 ปี ร้อยละ 25.3 ระดับการศึกษาชั้นปีที่ 2 ร้อย
ละ 42.8 ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 31.9 และชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 25.3 ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 
1/2556 ร้อยละ 57.2 และภาคการศึกษาที่ 2/2556 ร้อยละ 42.8 สาขาวิชาที่ศึกษา
มากที่สุดคือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 34.7 รองลงมาคือ สาขาวิชาการ

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาสุนทรียศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น	

กรณีศึกษา	:	นักศึกษาภาคปกติ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	ปีการศึกษา	2556
Opinions of students on the Aesthetics and Local Wisdom courses :

A case study of Regular students of Buriram Rajabhat University
in the academic year 2013

ธงรบ	ขุนสงคราม	1

Thongrob Khunsongkram

1 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรรีมัย์
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พัฒนาสังคม ร้อยละ 32.0 และน้อยที่สุดคือ สาขา
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ร้อยละ 7.0 โดยสังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 
89.5 และคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 10.5
  2. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
รายวิชาสุนทรียศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า 
ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 
(  = 3.81, S.D. = 0.71) ในด้านผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน อยู่ในระดับมาก (  = 4.02, S.D. 
= 0.73) ในดา้นบคุลากรสายผูส้อน อยูใ่นระดบัมาก 
ทางดนตรี (โสตศิลป์) (  = 4.06, S.D. = 0.73) ทาง
นาฏศิลป์ (  = 4.07, S.D. = 0.70) ทางทัศนศิลป์ 
(  = 3.89, S.D. = 0.77) และในด้านสื่อการเรียน
การสอน อยู่ในระดับมาก (  = 4.02, S.D. = 0.73) 
  3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
   3.1 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
และด้านผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน พบว่า 
หลักสูตรมีความครอบคลุมในเน้ือหาได้ดี ผู้เรียนได้
รับรู้เก่ียวกับความงามของศิลปะท้ัง 3 ศาสตร์ ท้ัง
ด้านดนตรี (โสตศิลป์) นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่
มีความเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เวลาเรียน 5 
สัปดาห์ น้อยไปเพราะเนื้อหาแต่ละศาสตร์มากจึง
ทำาใหผู้เ้รยีนจำาแนกเนือ้หาไมไ่ด ้อาจารยผู้์สอนมกีาร
วดัผลและประเมินผลท่ีหลากหลาย ในระหวา่งเรยีน
ผู้เรียนผู้สอนช่วยกันแสดงความคิดเห็นและแลก
เปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั และเนน้คุณธรรม
จรยิธรรม ทัง้นี ้รายวชิาสนุทรยีศาสตรกั์บภูมปัิญญา
ท้องถิ่นสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อีกด้วย
   3.2 ด้านบุคลากรสายผู้สอน พบว่า 
อาจารย์ผูส้อนมกีารเตรยีมการสอนท่ีด ีมกีารอธบิาย
แผนบริหารการสอนและจุดประสงค์ของรายวิชา
เปน็อยา่งด ีอาจารยผ์ูส้อนมมีนษุยสมัพนัธดี์ มกีริยิา

วาจา ท่าทางในขณะสอนอย่างเหมาะสม เคร่งครัด
ในการเข้าเรียน การตรงต่อเวลา เน้นการแต่งกาย
ถกูระเบียบในชัน้เรยีน แตผู่ส้อนเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีน
ซักถามแสดงความคิดเห็นน้อยเกินไป ผู้เรียนสับสน
เวลาเรียนของผู้สอนแต่ละศาสตร์สาขาวิชา และ
อยากให้รายวิชานี้มีผู้สอนเพียงคนเดียว 
   3.3 ดา้นสือ่การเรยีนการสอน พบวา่ สือ่
การเรียนการสอนบางศาสตร์สาขาวิชาน้อยไป และ
สือ่อปุกรณใ์นการจดัการเรยีนการสอนยงัไมเ่พยีงพอ
ต่อจำานวนนักศึกษา

คำาสำาคัญ	:  ความคิดเห็น, รายวิชาสุนทรียศาสตร์
  กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน, นักศึกษาภาคปกติ 

Abstract
 This research aimed to survey the 
opinions of students on the Aesthetics and 
Local Wisdom courses: A case study of Regular 
students of Buriram Rajabhat University in the 
academic year 2013 in the following issues 
: 1) The course and instruction, 2) Learning 
outcomes as specified in Thai qualification 
framework, 3) instructors [Music (Audio arts), 
Dramatic arts, Visual arts] and 4) the media 
of education. The Research was divided into 
3 steps: Step 1 to create the model from 
studying of concept, theory and relevant 
research and interviews with experts; Step 2 
to check the appropriateness of questionnaire 
by the experts and to revise the questionnaire 
to get appropriateness; Step 3 to check the 
possibility of questionnaire by questioning 
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from the sample of 683 regular students in 
the academic year 2013, which was selected 
by Purposive Sampling. The research tool was 
a questionnaire with the alpha reliability 
at. 8267. Statistics used to analyze were
percentage (%), mean (  ) and standard 
deviation (S.D.) andthe data were analyzed 
to arriveat conclusion and discussion by the 
descriptive analysis. Research findings were 
as follows :
 1. There were 683  people  who
responded to the questionnaire, which
accounted for 100 percent, and most of which 
were female, accounted for 68.4 percent, 
and followed by male, accounted for 31.6 
percent, between the ages of 17-19 years, 
accounted for 74.7 percent and aged between 
20-23 years, accounted for 25.3 percent, most 
of students were the 2nd year students, 
accounted for 42.8 percent, and followed 
by the 1st year students, accounted for 31.9 
percent and the lowest were in the 3rd year 
students, accounted for 25.3 percent, most of 

students studied in semester 1/2013, accounted
for 57.2 percent and in semester 2/2013,
accounted for 42.8 percent, most of students 
were the students of the program in Public 
Administration, accounted for 34.7 percent, 
and followed by students of the program 
in Social Development, accounted for 32.0 
percent and the lowest were students in the 
program in Business English, accounted for 

7.0 percent, most of students affiliated to the 
Faculty of Humanities and Social Sciences, 
accounted for 89.5 percent, and followed 
by the Faculty of Management, accounted 
for 10.5 percent.
 2. Opinions of students toward the 
Aesthetics and local Wisdom courses: the 
overall results in aspect of the course and 
instruction were at a high level (  = 3.81, S.D. 
= 0.71), the overall results in aspect of learning 
outcomes as per Thai qualification framework 
were at a high level (  = 4.02, S.D. = 0.73) The 
overall results in aspect of the instructor were 
at a high level in this respective order: Music 
(Audio arts) (  = 4.06, S.D. = 0.73), Dramatics 
(   = 4.07, S.D. = 0.70), Visual arts (  = 3.89, 
S.D. = 0.77) and the overall results in aspect 
of media of instruction were at a high level
(  = 4.02, S.D. = 0.73).
 3. Comments and suggestions.
  3.1 The course and instruction and 
learning outcomes as per Thai Qualification 
Framework: it was found that the course was 
covered with the contents, and students got 
to know about the esthetics related to local 
wisdom in 3 arts: Music (Audio arts), Dramatic 
and Visual arts; time duration of 5 weeks was 
found insufficient to handle with the contents 
of each discipline and to make the students 
identify the content; Instructors used a variety 
of evaluation and during classes instructors 
helped students express their opinions and 
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exchange ideas with each other, and focus on 
moral and ethics; moreover, the course on 
aesthetics and local wisdom can be applied 
in everyday life.
  3.2 The teaching personnel : it was 
found that Instructor was prepared well to 
teach, and explained the course syllabus and 
the purpose of the course very well; Instructor
had a manners good relationship, verbal, 
gestures while teaching appropriately, 
strict in the class attendance and Punctuality, 
gave importance to proper dressing in the
classroom, however, instructor allowed 
students to express their opinions very little; 
learners were confusing with timetable of 
instructor of each program, required this 
course to be taught by only one instructor.
  3.3 Media for instruction : it was 
found that educational materials in some 

discipline were very few, and media for
instruction were insufficient for all students. 
 
Key Words : opinions, the Aesthetics and 
Local Wisdom courses, regular students.

บทนำา
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี
พทุธศักราช 2540 กำาหนดเกีย่วกบัการศกึษาโดยให้
สถานศึกษาต้องจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
การฝกึทกัษะ กระบวนการคดิ การเผชญิปญัหา การ
แก้ปัญหา และการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้คิดเป็นทำาเป็น 
มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม จึงทำาให้การศึกษามี

คุณภาพ และคุณภาพในเรื่องของความคิดเห็นของ
นักศึกษา เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจัดการเรียนการสอน สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษา การปรับปรุงคุณภาพ
ในรายวิชา เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของนักศึกษาและความคิดเห็นของนักศึกษาให้
มากที่สุด สอดคล้องกับมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจที่กำาหนดไว้ในพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 
6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 47 - 51 และประกาศของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง นโยบายและ
แนวทางดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อแสดงเจตจำานง
ร่วมกันที่จะดำาเนินการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต 
การให้บริการและการจัดการ ให้สอดคล้องกับพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้
กำาหนดมาตรฐานสำาหรับหลักการประเมินคุณภาพ
ภายนอกะดับอุดมศึกษา ไว้ 8 มาตรฐาน 28 ตัว
บ่งชี้ แต่ตัวชี้วัดดังกล่าว มักให้ความสำาคัญของงาน
ด้านวิชาการ เช่น โครงสร้างและประสิทธิภาพของ
หลักสูตร หรือคุณภาพการสอน อัตราส่วนจำานวน
อาจารย์ต่อนักศึกษา วุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้สอน และการพัฒนาการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
(2553 : 4) ได้อธิบายและกล่าวถึงผลกระทบจาก
นโยบายทางการศึกษาไว้ว่า จากนโยบายทางการ
ศึกษาของรัฐบาลซ่ึงได้กำาหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายสงัคมและคณุภาพชวีติ ไดร้ะบถุงึการปฏริปู
การศึกษาทั้งระบบโดยปฏิรูปโครงสร้างและการ
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บริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุง
การบริหารจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา การส่งเสริมให้ภาค
เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ
โดยมุ่งเน้นในระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้สนองตอบ
ความต้องการด้านบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ การ
พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา การ
จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่
ระดบัอนบุาลไปจนถงึมธัยมศกึษาตอนปลาย พรอ้ม
ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความ
เสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการ

ศึกษาแก่ประชากรในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  ได้แก่ 
ผูย้ากไร้ ผู้พกิาร หรอืทพุพลภาพ ผูอ้ยูใ่นสภาวะยาก
ลำาบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และ
ชนต่างวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ การ
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาให้มีการประนอมและไกล่เกลี่ยหนี้ 
เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีเพิ่มมากข้ึน การส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชงิสรา้งสรรคอ์ยา่งชาญฉลาด เพือ่เสรมิ
สร้างการเรียนรู้ และการเร่งรัดการลงทุนด้านการ
ศึกษา และเรียนรู้อย่างมีบูรณาการในทุกระดับ
การศึกษาและในชุมชน ที่กล่าวมาแล้วนั้นล้วนแล้ว
แต่เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรเพื่อให้สามารถตอบสนองสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
  ดั งนั้ น  ทางสาขาวิ ชาดนตรี  คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ไดต้ระหนกัถงึความ
สำาคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงหลักสูตร

การเรียนการสอนขึ้นและระบุรายวิชาพ้ืนฐานแกน
คณะในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ที่นักศึกษาต้องเรียน 
คือ วิชาสุนทรียศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงการคิด
กับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป โดย
สามารถจำาแนกข้อแตกต่างระหว่างคุณค่าทางด้าน
สุนทรียศาสตร์ ทั้ง 3 ด้าน คือ ศาสตร์ทางการเห็น 
ศาสตร์ทางการเคล่ือนไหว และศาสตร์ทางการ
ได้ยิน เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้นักศึกษา
สามารถนำาไปบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดย
ผ่านประสบการณ์จริงในธรรมชาติและเงื่อนไขทาง
สงัคม และสามารถนำาความรูเ้กีย่วกบัสนุทรยีศาสตร์
ไปใช้ในชีวิตเพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีในสังคม
ได้ ดังคำาอธิบายรายวิชาที่ว่า ศึกษาและวิเคราะห์
สุนทรียศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้านการ
เห็น การฟัง และการเคลื่อนไหว เพื่อบูรณาการสู่
การประยุกต์ใชใ้ห้สอดคลอ้งกับบรบิทสงัคมปจัจบัุน
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำาให้ผู้วิจัย
เกิดความตระหนักและสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี
ต่อรายวิชาสุนทรียศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กรณีศึกษา: นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-3 ที่เรียน
รายวชิาสนุทรศีาสตรก์บัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภาคการ
ศกึษาที ่1 และภาคการศกึษาที ่2 ประจำาปกีารศกึษา 
2556 ซ่ึงเปน็การศกึษาความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ  ที่
คาดว่าจะเป็นตัวแปรสำาคัญที่มีผลต่อการเรียนการ
สอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงรายวิชาสุนทรียศาสตร์กับภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศกึษาความคดิเห็นของนักศกึษาท่ีมตีอ่
รายวิชาสุนทรียศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน กรณี
ศึกษา : นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2556 ในประเด็นดังนี้
 1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
 2. ด้านผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
 3. ด้านบุคลากรสายผู้สอน [ดนตรี (โสต
ศิลป์), นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์] 
 4. ด้านสื่อการเรียนการสอน

สมมติฐานของการวิจัย
  นักศึกษาภาคปกติมีความคิดเห็นอย่างไร
ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุนทรียศาสตร์
กบัภมิูปญัญาทอ้งถิน่ทีส่ง่ผลตอ่การเรยีนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตร ในด้านหลักสูตรการเรียนการ
สอน ด้านผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน ด้าน
บุคลากรสายผู้สอน [ดนตรี (โสตศิลป์), นาฏศิลป์, 
ทัศนศิลป์] และด้านสื่อการเรียนการสอน 

วิธีการวิจัย
 ผู้วิจัยนำาเสนอตามลำาดับขั้นตอนดังนี้
  1.	ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ศึกษาความคิดเห็นของ
นกัศกึษาทีม่ต่ีอรายวิชาสนุทรยีศาสตร์กบัภูมปัิญญา
ท้องถิ่น กรณีศึกษา : นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2556 ใน
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน ดา้นบุคลากรสายผูส้อน [ดนตร ี
(โสตศิลป์), นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์] และด้านสื่อการ
เรียนการสอน

  2.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	
   2.1 ประชากรเป้าหมายในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาภาคปกติที่เรียนรายวิชา
สุนทรียศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคการศึกษา
ที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

จำานวน  683  คน  โดยใช้วิธีการแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
   2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย
คร้ังนี ้เปน็นกัศกึษาสาขาวชิาการพัฒนาสังคม ชัน้ปี
ที่ 1 (หมู่ 1, 2, 3, 4) สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 
(หมู่ 1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 (หมู่ 
1, 2, 3, 4) สาขาวชิาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและ
โรงแรม ชั้นปีที่ 2 (หมู่ 1, 2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นปีที่ 3 (หมู่ 1, 2) และสาขาวิชาภาษา อังกฤษ
ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 (หมู่ 1) 
  3.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 เป็น
แบบสอบถาม มี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) แบบประมาณค่า (Rating 
Scale) และคำาถามแบบปลายเปิด (Open-ended 
Question) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่เพศ อาย ุระดับ
ชั้นการศึกษา ภาคการศึกษา สาขาวิชา และคณะที่
สังกัด  
   ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
รายวิชาสุนทรียศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น แยก
ออกเป็นรายด้านดังนี้ ด้านหลักสูตรการเรียนการ
สอน ด้านผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน ด้าน
บุคลากรสายผู้สอน [ดนตรี (โสตศิลป์), นาฏศิลป์, 
ทัศนศิลป์] และด้านสื่อการเรียนการสอน 
   ตอนที ่3  แบบสอบถามในลักษณะ
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ปลายเปิดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติมเก่ียวกับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการ
เรียนการสอนรายวิชาสุนทรียศาสตร์กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
  4.	การเก็บรวบรวมข้อมูล
   4.1 ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Data) 
เป็นขั้นการสร้างแบบสอบถาม โดยการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติและความพึง
พอใจ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการ
ศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน การจัดการเรียน
การสอนรายวิชาสุนทรียศาสตร์ และเอกสารที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่เปน็แนวทางในการสรา้งกรอบแนวคดิ
การวิจัย
   4.2 ข้อมูลขั้นทุติภูมิ (Secondary 
Data) เปน็ขัน้การรวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัเกบ็รวบรวม
แบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถาม แล้วนำาไป
วิเคราะหท์างสถิตเิพือ่หาผลการศกึษา แบบสอบถาม
ทัง้หมด 683 ฉบบั เก็บรวบรวมแบบสอบถามได ้683 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
 5.	การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้ วิ จัยทำาการวิ เคราะห์ข้อมูล ด้วย
คอมพิวเตอร์ (Computer) โดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences for WINDOWS) ตามขัน้ตอนดงันี้
   5.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ แล้ว
นำาเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจำานวน (N) และค่า
ร้อยละ (%)
  5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
นกัศกึษาทีม่ต่ีอรายวิชาสนุทรยีศาสตร์กบัภูมปัิญญา
ท้องถิ่น กรณีศึกษา: นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2556 

วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D.)

   5.3 การวิเคราะห์แบบสอบถามแสดง
ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิทีเ่ปน็คำาถาม
ลักษณะปลายเปิด (Open-ended Question) 
วิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) แล้ว
นำา เสนอขอ้มลูเชงิพรรณนาวเิคราะห ์(Descriptive 
Analysis) 
  6.	การนำาเสนอข้อมลู ผู้วจัิยนำาเสนอข้อมูล
ในรปูแบบเอกสารงานวจิยั บทความวจิยั และขอ้มลู
ซีดีรอม (CD-R) โดยใช้วิธีการเชิงพรรณนาวิเคราะห์

สรุปและอภิปรายผล
 ผลจากการศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาสุนทรียศาสตร์กับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา: นักศึกษาภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2556 
สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
 1. ข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบ
ว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง (ร้อยละ 68.4) 
และเพศชาย (ร้อยละ 31.6) มีอายุระหว่าง 17-19 
ปี มากที่สุด (ร้อยละ 74.7) และอายุระหว่าง 20-23 
ป ี(รอ้ยละ 25.3) ระดบัการศกึษาชัน้ปทีี ่2 มากทีส่ดุ 
(รอ้ยละ 42.8) รองลงมาคือ ช้ันปท่ีี 1 (รอ้ยละ 31.9) 
และชัน้ปทีี ่3 (รอ้ยละ 25.3) ศกึษาในภาคการศกึษา
ที่ 1/2556 มากที่สุด (ร้อยละ 57.2) และภาคการ
ศึกษาที่ 2/2556 (ร้อยละ 42.8) สาขาวิชาที่ศึกษา
มากที่สุดคือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ร้อยละ 
34.7) รองลงมาคอื สาขาวชิาการพัฒนาสังคม (ร้อย
ละ 32.0) และน้อยที่สุดคือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (ร้อยละ 7.0) โดยสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
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และสงัคมศาสตร ์มากท่ีสดุ (รอ้ยละ 89.5) และคณะ
วิทยาการจัดการ (ร้อยละ 10.5) จากการศึกษาวิชา
สุนทรียศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นรายวิชา
ที่อยู่ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ีเปิดสอนใน
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
 ซึง่สอดคลอ้งกบัปรชัญาคณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ ทีว่า่ “สรา้งคนดว้ยศาสตร ์พฒันา
ชาติด้วยภูมิปัญญา ธำารงศาสนาและวัฒนธรรม นำา
ท้องถิ่นสู่สากล” (ฝ่ายกิจการนักศึกษา, 2556 : 1) 
ดังที่ กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2537) ได้อธิบาย
ไว้ว่า คุณภาพการศึกษา หมายถึง ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของระบบการศึกษาในการพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ซึ่งผู้เรียน
เป็นผู้รับบริการที่สำาคัญที่สุดของระบบการศึกษา 
เนื่องจากเป็นผู้ที่บริโภคและสัมผัสกับบริการด้าน
การศึกษาโดยตรง (Primary Customer) ดังนั้น 
การวัดคุณภาพบริการในมุมมองของผู้เรียน จึงก่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำาหรับผู้บริหาร สถาบันการ
ศกึษา เพือ่ทำาความเข้าใจและพฒันากระบวนการสง่
มอบงานบริการให้มีคุณภาพ เมื่อผู้เรียนได้รับรู้งาน
บริการทีม่คีณุภาพ สง่ผลให้เกดิแรงจงูใจในการเรยีน
และเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ ทำาให้ผลลัพธ์
ของระบบการศึกษาหมายถึง ผู้สำาเร็จการศึกษาที่
เป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะในวิชาชีพ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อื่น ๆ  สามารถสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล
  2. ผลการศกึษาความคดิเห็นของนักศึกษา
ที่มีต่อรายวิชาสุนทรียศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
   2.1 ดา้นหลกัสตูรการเรยีนการสอน โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.81, S.D. = 0.71) 
เม่ือพิจารณาพบว่า ความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ทีส่ดุคอื เนือ้หารายละเอยีดตา่ง ๆ  ของแตล่ะรายวชิา
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการทำางาน อยู่ในระดับ
มาก (  = 3.90) รองลงมาคือ การจัดการเรียนการ
สอนครอบคลุมคำาอธิบายรายวิชาท่ีกำาหนด (  = 
3.89) และค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือ การกำาหนดระยะเวลา
ในการเรียนและจำานวนหน่วยกิตมีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก (  = 3.71) และด้านผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(  = 4.02, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาพบว่า ความ
คิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ คุณธรรม จริยธรรม 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.14) รองลงมาคือ ทักษะ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ (
= 4.08) และค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือ ทักษะปฏิบัติเฉพาะ
วิชาชีพ อยู่ในระดับมาก (  = 3.86) 
   แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ความสำาคัญในด้านการจัดการ
เรยีนการสอนรายวชิาพืน้ฐานรายวชิาสนุทรยีศาสตร์
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาก เพราะมีความเหมาะ
สมด้านเนื้อหาและหน่วยกิตเป็นอย่างดี เนื่องจาก
รายวิชานี้เป็นวิชาหนึ่งที่มีความสำาคัญต่อผู้เรียน
ที่สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ ทำาให้มี
จิตใจที่ดีต่อสังคม และได้ความรู้ในศาสตร์ด้าน
ต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น 
อาทิ นำาไปพัฒนาตนทางกาย ทางจิตใจ คุณธรรม
จริยธรรม ให้มีทัศนคติที่ดี และสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการอยู่ร่วมกับสังคมอ่ืนได้ ดังวิสัย
ทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่กล่าวไว้ว่า 
“มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรัีมยเ์ปน็สถาบนัอดุมศกึษา 
แห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์
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สากล” (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ม.ป.ป. : 
4) สอดคล้องกับ ประกิจ รัตนสุวรรณ (2535 : 
327) ที่กล่าวถึงลักษณะทัศนคติ คือ 1) พฤติกรรม
หรือความรู้สึกด้านจิตใจที่มีสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่งใน
สังคม 2) ทัศนคติที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ และ 3) การแสดงออกทางทัศนคติ
หรือการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
  2.2 ด้านบุคลากรสายผู้สอน [ดนตรี 
(โสตศิลป์), นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์]
   2.2.1 ด้านบุคลากรสายผู้สอน 
[ดนตรี (โสตศิลป์)] โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
4.06, S.D. = 0.73) เม่ือพิจารณาพบว่า ความคิดเห็น
ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ผู้สอนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
และมีบุคลิกภาพท่ีดี อยู่ในระดับมาก (  = 4.26) รอง
ลงมาคือ ผู้สอนมีการใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะ
สม ส่งเสริมและก่อให้เกิดการเรียนรู้ (  = 4.18) และ
ค่าเฉล่ียตำา่สุดคือ ผู้สอนให้คำาแนะนำาปรึกษาและสนใจ
ตอบข้อซักถามของนักศึกษาท้ังในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน อยู่ในระดับมาก (  = 3.94)
  2 . 2 . 2  ด้ าน บุคลากรสายผู้ ส อน 
(นาฏศิลป์) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
4.07, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาพบว่า ความคิด
เห็นที่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ผู้สอนแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยและมีบุคลิกภาพท่ีดี อยู่ในระดับมาก (  
= 4.25) รองลงมาคือ ผู้สอนมีการใช้คำาพูดที่สุภาพ 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.20) และค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือ 
ผู้สอนมีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม ส่ง
เสริมและก่อให้เกิดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (  
= 3.90) 
  2.2.3 ด้านบุคลากรสายผู้สอน (ทัศน
ศิลป์) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.89, S.D. 
= 0.77) เม่ือพจิารณาพบวา่ ความคดิเหน็ทีม่คีา่เฉลีย่

มากท่ีสุดคือ ผู้สอนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและมี
บุคลิกภาพที่ดี อยู่ในระดับมาก (  = 4.33) รอง
ลงมาคือ ผู้สอนสามารถสอนให้เข้าใจเนื้อหาและมี
การอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน อยู่ในระดับมาก (  = 
4.27) และค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือ ผู้สอนทำาการสอนครบ
ตามเนือ้หาไดต้รงตามลกัษณะรายวชิาทีเ่รยีน อยูใ่น
ระดับมาก (  = 3.85) 
 จากผลการศึกษาความคิด เห็นของ
นกัศกึษาทีม่ตีอ่รายวชิาสนุทรยีศาสตร์กบัภมูปิญัญา
ท้องถิ่น ด้านบุคลากรสายผู้สอน [ดนตรี (โสตศิลป์), 
นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์] โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ ทั้งนี้ นอกจากอาจารย์ผู้สอนต้องมีความรับ
ผิดชอบในด้านการสอนแล้วยังต้องมีคุณลักษณะ
เฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับ วุฒิ วัฒนสิน (2541 : 121-
122) ที่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะเฉพาะด้านการสอน 
คือ 1) มีความรู้ เช่น ความรู้ในเนื้อหา หลักสูตรการ
เรียนการสอน มวีทิยาการใหม ่ๆ  มหีลกัทางจิตวทิยา 
เป็นต้น 2) มีความสามารถ เช่น ความสามารถด้าน
วิชาที่สอน สามารถสาธิตและปฏิบัติให้ผู้เรียนได้
ดู สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ในทุกระดับ มีวิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย เป็นต้น และ 3) มีคุณธรรม เช่น 
ต้องเป็นผู้ทรงคุณธรรม จริยธรรม ความดีความงาม มี
พฤติกรรมท่ีดี เท่ียงธรรม ใจกว้างยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รอบคอบ มีเหตุผล เป็นต้น และสอดคล้อง
กับ ศุภวัฒน์ เอมโอช (2539 : 52-54) ท่ีกล่าวถึงวิธี
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาไว้ว่า 1) ต้องตรง
กับจุดประสงค์ท่ีกำาหนดในการเรียนการสอน และ
ครอบคลุมกรอบการพัฒนานักศึกษา ท้ัง 3 ด้าน คือ 
ด้านพุทธพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 2) 
ไม่ยึดหลักสูตรเป็นบรรทัดฐานตายตัว โดยท่ีอาจารย์
ผู้สอนสามารถยืดหยุ่นเน้ือหาได้ตามความเหมาะสม
กับสถานการณ์ และ 3) มีการเตรียมการสอนล่วง
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หน้า เพ่ือทำาให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างสัมฤทธ์ิ
ผลตามจุดมุ่งหมายท่ีกำาหนดไว้ในการเรียน
   2.3 ด้านสื่อการเรียนการสอน โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.02, S.D. = 0.73) เมื่อ
พจิารณาพบวา่ ความคดิเหน็ทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุคอื 
มีความเหมาะสมและทนัสมัย อยูใ่นระดับมาก (  = 
4.14) รองลงมาคือ มสีือ่และอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการเรยีน
การสอนทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.08) และค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือ ผู้สอน
ใชส้ือ่ประกอบการเรยีนการสอนทัง้ในหอ้งเรยีนและ
นอกหอ้งเรยีน ทำาใหน้กัศกึษามคีวามเขา้ใจในเนือ้หา
มากยิ่งขึ้น อยู่ในระดับมาก (  = 3.86) 
 จากผลการศึกษาความคิด เห็นของ
นกัศกึษาทีม่ต่ีอรายวชิาสนุทรยีศาสตร์กบัภูมปัิญญา
ท้องถิ่น ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า มีความ
เหมาะสมและทันสมัย สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้ 
เพราะในการเรียนการสอนผู้สอนต้องใช้สื่อเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีจากสื่อการเรียนการสอน 
ซึ่งมีหลายรูปแบบเช่น หนังสือ เอกสาร ตำารา วีดิ
ทัศน์ อินเตอร์เน็ต วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผู้สอน
นำาเสนอแก่ผู้เรียน ผู้สอนสามารถเลือกสื่อท่ีเหมาะ
สมเพื่อการตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ และ
ต้องนำาเสนอจากสื่อที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้น สนใจเรียน สื่อการเรียนการสอน
ที่ผู้สอนนำามาใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา
สุนทรียศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถ่ินมีความหลาก
หลาย สอดคลอ้งกับ อทุุมพร จามรมาน (2545 : 29) 
ที่กล่าวถึงสื่อการเรียนการสอนไว้ว่า สื่อการเรียน
การสอนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สื่อสิ่ง
พมิพ ์หมายถงึ สือ่ประเภทหนงัสอื พจนานุกรม คูมื่อ 
สารานุกรม แผ่นพับ 2) สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อ

ประเภทวิดีทัศน์ แถบบันทึกเสียง สื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ซีดีรอม อินเตอร์เน็ต และ 3) ส่ืออื่น ๆ 
หมายถงึ สือ่อืน่ใดทีม่ปีระโยชนเ์อือ้ตอ่การเรยีนการ
สอน ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สื่อกิจกรรม กระบวนการ สื่อเครื่องมือ วัสดุและ
อุปกรณ์ และสอดคล้องกับ จริยา เหนียนเฉลย 
(2546 : 102-103) ที่อธิบายไว้ว่า การเลือกสื่อการ
สอนนัน้ผูส้อนต้องมคีวามเขา้ใจในเรือ่งวตัถปุระสงค์
ของการเรียนการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ รูปแบบ 
และระดับการเรียนรู้ ความชำานาญทางการสอน
เนือ้หา ความคุน้เคย และความเขา้ใจในคณุลกัษณะ
และธรรมชาติของสื่อการสอน อย่างไรก็ตาม การ
เลือกใช้สื่อการสอนครูอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการ
พิจารณาอยา่งรอบคอบในทุก ๆ  ด้าน ท้ังในเร่ืองของ
ความเหมาะสมกับเนือ้หา รปูแบบการเรยีนการสอน 
ลกัษณะของผูเ้รยีน สภาพแวดลอ้ม ทัง้นี ้ครอูาจารย์
ผู้สอนต้องเข้าใจว่าไม่มีส่ือการสอนใดท่ีดีท่ีสุด และ
สื่อการสอนที่ดีที่สุดนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการสอนและ
วิธีการใช้ของครูอาจารย์ผู้สอนเป็นสำาคัญ

ข้อเสนอแนะ
 จากผลของการศึกษาในคร้ังนี้ ผู้วิจัยสรุป
ประเด็นตามความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาและการเรียนการสอนให้เกิด
ประโยชน์ต่อไปดังนี้
 1.	ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้
   1.1 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ท่ีมี
ระดับการปฏิบัติตำ่าสุดคือ การกำาหนดระยะเวลา
ในการเรียนและจำานวนหน่วยกิตมีความเหมาะสม 
และด้านผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานท่ีมรีะดับ
การปฏิบัติตำ่าสุดคือ ทักษะปฏิบัติเฉพาะวิชาชีพ ดัง
นั้น ผู้จัดการเรียนการสอนรายวิชาสุนทรียศาสตร์
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรปรับเนื้อหาวิชาเรียนใหม่



ROMMAYASAN 213ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2558                     Vol. 13 No. 1 (January – April) 2015

และเพิ่มทักษะการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้อง เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับช่วงเวลาเรียนได้
อย่างเหมาะสม 
  1.2 ด้านบุคลากรสายผู้สอน [ดนตรี 
(โสตศิลป์), นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์] ท่ีมีระดับการ
ปฏิบัติตำ่าสุดคือ ผู้สอนให้คำาแนะนำาปรึกษาและ
สนใจตอบข้อซักถามของนักศึกษาทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ผู้สอนมีการใช้สื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม ส่งเสริมและก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
และผู้สอนทำาการสอนครบตามเนื้อหาได้ตรงตาม
ลกัษณะรายวชิาทีเ่รียน ดงันัน้ ผูส้อนควรตระหนกัถงึ
การเรยีนการสอนในปัจจบัุนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสำาคญั 
เปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนเรยีนรูด้้วยตนเอง ใชส้ือ่การเรยีน
การสอนท่ีเหมาะสม ส่งเสริมและก่อให้เกิดการเรียนรู้
แก่ผู้เรียน และผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนให้
ครบตามเนือ้หาและตรงตามลกัษณะรายวชิาทีเ่รยีน 
  1.3 ดา้นสือ่การเรยีนการสอน ทีม่รีะดับ
การปฏิบัติตำ่าสุดคือ ผู้สอนใช้สื่อประกอบการเรียน
การสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทำาให้

นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น  ดังนั้น 

ผู้สอนควรใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น เพราะสื่อบาง
อย่างอาจสอนในทางปฏิบัติไม่ชัดเจนทำาให้ผู้เรียน
เขา้ใจได้ยาก ผู้สอนจึงควรใชส่ื้อในทางปฏบิติัทีน่อก
เหนอืจากการสอนในหอ้งเรียน เพ่ือทีจ่ะทำาให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้และเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น  
  2.	ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
   2.1 ควรทำาการศึกษาประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนในรายวิชา
สุนทรียศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ทราบ
ถึงการเรียนการสอนว่าเกิดประโยชน์กับผู้เรียนได้
มากนอ้ยเพยีงใด และสอดคลอ้กบัสภาพปญัหาและ
ความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงหรือไม่
   2.2 ควรทำาการศึกษารายวิชาอื่น ๆ ใน
หลักสูตรที่ผู้สอนจัดการเรียนการสอนในแต่ละปี
การศึกษา เพื่อจะได้ทราบความคิดเห็นของผู้เรียน
ในรายวิชานั้น ๆ เพ่ือท่ีผู้สอนจะได้นำาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 



214 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2558                     Vol. 13 No. 1 (January – April) 2015รมยสาร

เอกสารอ้างอิง

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา. (2537, เมษายน - มิถุนายน). บทบาทของกรมวิชาการกับการพัฒนาคุณภาพ
 การศึกษา. สารพัฒนาหลักสูตร. 14(9) : 3.
จริยา เหนียนเฉลย. (2546). เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพฯ.
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2549). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	ด้วย	SPSS. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ :
 วี. อินเตอร์ พริ้นท์ จำากัด.
บุญชม ศรีสะอาด. (2541). การพัฒนาการสอน. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก.
ประกิจ รัตนสุวรรณ. (2535). การวัดผลและประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา. (2556). คู่มือฝ่ายกิจการนักศึกษา	ประจำาปีงบประมาณ	2556. บุรีรัมย์ : 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. (ม.ป.ป.). คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. บุรีรัมย์ : 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 
วุฒิ วัฒนสิน. (2541). ศิลปะระดับมัธยมศึกษา. ปัตตานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำานักวิทยบริการ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
ศุภวัฒน์ เอมโอช. (2539). หลักการสอน. จันทบุรี : สถาบันราชภัฏรำาไพพรรณี.
สาขาวิชาดนตรี. (2553).	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาดนตรี	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2553). 
 บุรีรัมย์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 
อุทุมพร จามรมาน. (2545). การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่นสู่การสอน
	 ที่เน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ฟันนี่.



ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2558                     Vol. 13 No. 1 (January – April) 2015

บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทาง
สงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชว้ทิยาศาสตร์โดยใชก้ารเรียนแบบผสมผสานตามวธิกีารทาง
วิทยาศาสตร์และการเรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่มีต่อความ
สามารถในการโต้แย้งและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันจำานวน 52 คน จาก 2 ห้องเรียน ซ่ึงได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แล้วแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 จำานวน 26 คน เรียนโดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และกลุ่มที่ 2 จำานวน 26 คน เรียนโดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตาม
วัฏจกัรการเรยีนรู ้7 ข้ันเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรยีน
รูป้ระเดน็ปัญหาทางสังคมท่ีเกีย่วขอ้งกบัการใชว้ทิยาศาสตร ์3 เรือ่ง ไดแ้กก่ารปลกูถา่ย
อวยัวะการใชถ่้านหนิพลงังานทางเลอืก (พลงังานนิวเคลยีร)์ โดยใชก้ารเรียนแบบผสม
ผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับการเรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น อย่างละ 3 แผน ใช้เวลาเรียนแผนละ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2) แบบทดสอบความ
สามารถการโต้แย้ง แบ่งเป็น 4 ชุดๆ ละ 4 ข้อ 3) แบบทดสอบการวัดการคิดวิเคราะห์ 

การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์

โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์และการเรียนแบบผสมผสาน

ตามวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้นที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน
Comparison of Effects of Learning Socio-scientific Issues using the 

Mix Methods based on the Scientific Method and the 7-E Learning 
Cycle Approach on Argumentation and Analytical Thinking

 of Grade 9 Students with Different Achievement Motivations

สุรศักดิ์	สีระสูงเนิน	1/ จีระพรรณ	สุขศรีงาม	2/	บุษรา	ยงคำาชา	3/	ปรเมษฐ์	จันทร์เพ็ง	4
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จำานวน 30 ข้อ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสำาคัญ 
ดา้นความสมัพนัธ ์และด้านหลกัการ สถติทิีใ่ช้ในการ
ทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก ่Paired t-test และ F-test 
(Two-way MANCOVA และ ANCOVA) ผลการ
วจิยัพบวา่ นกัเรยีนโดยสว่นรวมและจำาแนกตามแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกีย่วขอ้งกับการใชว้ทิยาศาสตร์โดยใชก้ารเรยีนแบบ
ผสมผสานตามวธิกีารทางวทิยาศาสตร์และการเรยีน
แบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นมีการ
พัฒนาความสามารถในการโต้แย้งเพิ่มขึ้นจากการ
สอบครั้งที่ 1-4 และมีการคิดวิเคราะห์โดยรวมและ
เป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน (p< 
.05) นกัเรยีนทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีนสงู
มีความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิเคราะห์
โดยรวมและรายด้านมากกว่านักเรียนท่ีมีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนตำ่า (p< .05) ส่วนนักเรียน
ทีเ่รยีนดว้ยรูปแบบผสมผสานตามวัฏจกัรการเรยีนรู้
7 ขั้น มีความสามารถเฉพาะการคิดวิเคราะห์โดย
รวมมากกว่านักเรียนที่เรียนด้ายรูปแบบผสมผสาน
ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (p< .001) นอกจากนี้
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและรูปแบบการเรียนต่อการคิดวิเคราะห์ ราย
ด้านทั้ง 3 ด้าน (p≥ .058)

คำาสำาคัญ : ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
  กับการใช้วิทยาศาสตร์, ความสามารถ
  ในการโต้แย้ง, การคิดวิเคราะห์, 
  รูปแบบผสมผสานตามวิธีการทาง
  วิทยาศาสตร์, รูปแบบผสมผสาน
  ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 

ABSTRACT
  This research aimed to study and 
compare effects of learning socio-scientific 
issues using the mixed methods based 
on the scientific method and the mixed 
methods based on the 7-E learning cycle 
approach on argumentation and analytical 
thinking abilities of 52 grade 9 students with 
different achievement motives. They were 

selected by using the cluster random
sampling technique and divided into 2 
groups : the first group of 26 students 
learned by the mixed methods based on the 
scientific method and the second group of 
26 students learned by the mixed methods 
based on the 7-E learning cycle approach. 
Instruments for the research included :
1) lesson plans on 3 socio-scientific issues : 
Organ Transplantation, Coal Consumption, 
and Alternative Energy (Nuclear Energy), 
using the mixed methods based on the 
scientific method and the 7-E learning cycle 
approach, each issue carried 3 plans and 
each plan carried 3 hours of learning in 
a week ; 2) four argumentation tests, each 
carried 4 items ; and 3) the analytical 
thinking test with 3 subscales and 30 items 
: analysis of elements, analysis of relationship,
and analysis of organizational principles. 
The collected data were analyzed for testing 
hypotheses by means of the Paired t-test 
and the F-test (Two-way MANCOVA and 
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ANCOVA). The research findings revealed 
that the students as a whole and as
classified according to achievement motives 
who learned the socio-scientific issues by 
the mixed methods based on the scientific 
method and the 7-E learning cycle approach 
showed developments of argumentation 
abilities from the 1st test to the 4th test; and 
showed more analytical thinking in general 
and in each subscale after learning than 
before learning(p < .001). Also, the students 
with high achievement motive indicated 
more argumentation and analytical thinking 
as a whole and in each subscale than the 
students with low achievement motive 
(p< .001). The students who learned the 
socio-scientific issues by the mixed methods 
based on the 7-E learning cycle approach

evidenced more analytical thinking as
a whole and in each subscale than the
counterpart students (p < .0001). Otherwise, 
there were no statistical interactions of the 
two independent variables on argumentation
and analytical thinking in general and in each 
subscale (p≥ .058) 

Key Words : socio-scientific issues, argumen-
tation ability, analytical thinking, the mixed 
method based on the scientific method, the 
mixed method based on the 7-E learning 
cycle approach

บทนำา
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งใน
สังคมโลกปัจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์
เก่ียวข้องกับชีวิตของทุกคนทั้งในการดำารงชีวิต
ประจำาวันและงานอาชีพต่างๆ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544 : 1) มี
ความสำาคัญในด้านพัฒนาวัตถุและพัฒนาคนให้มี
ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) มี
จติใจเชงิวทิยาศาสตร์ และมีเจตคติเชงิวทิยาศาสตร ์
(Scientifc Attitude) (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2530 : 
1) วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ของ
โลกปัจจุบันประเทศต่างๆ จึงจัดให้มีการเรียนการ
สอนในโรงเรยีน ตัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนถงึอดุมศกึษา 
(ไพฑูรย ์สุขศรีงาม, 2530 : 1) ในการจัดกจิกรรมการ
เรยีนการสอน เพ่ือทีจ่ะใหเ้กดิความสามารถดงักลา่ว
มาแล้วนั้นจะต้องจัดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์ โดยการสอนสืบเสาะทีใ่ชก้ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Process) จะสามารถ
พัฒนาความสามารถทางด้านสติปญัญา และเจตคติ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตร์ได้ (Tamir, 1983 : 659) 
การจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ โดยเนน้ความ
สัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 
จะมีจุดเริ่มต้นมาจากนักเรียนเอง เริ่มจากความคิด
ความสนใจและสิ่งที่สัมพันธ์กับตัวนักเรียน ดังนั้น 
ครูต้องจัดการให้นักเรียนเป็นผู้ต้ังคำาถามวางแผน
กำาหนดวิธีหาคำาตอบ กำาหนดวิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูการลงมือดำาเนนิงาน การวเิคราะหข์อ้มลูและ
นำาเสนอผลงาน ทกุขัน้ตอนนกัเรยีนจะเปน็ผูก้ำาหนด
เองท้ังส้ิน ครูเป็นผู้รู้กรอบของรายวิชาและรู้เป้าหมาย
ของหลักสูตรจะทำาหน้าที่เลือกประเด็นและคำาถาม
ที่นักเรียนสนใจ การเรียนการสอนจะยึดผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางยึดประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นสำาคัญ
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ให้ความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการใช้
ทรัพยากรท้องถิ่นให้หลากหลายทั้งทรัพยากร
ธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลโดยฝึกให้ผู้เรียน
ทำางานร่วมกัน ครูเตรียมการสอนโดยใช้ประเด็น
ปญัหาทีก่ำาลงัเกิดขึน้ในปจัจุบนัและควรเป็นประเด็น
ที่นักเรียนทุกคนรับทราบและคุ้นเคย การเรียนการ
สอนเริ่มต้นด้วยการอภิปรายร่วมกันของนักเรียน
จากคำาถามหรอืสถานการณท์ีค่รสูร้างขึน้ ครตูอ้งรอ
คำาตอบโดยใหน้กัเรยีนเรยีงความคดิ และใหน้กัเรยีน
ได้อภิปรายร่วมกัน (Yager and Tamir, 1993) เพื่อ
เพิ่มความสนใจในวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดย
กำาหนดเนื้อหาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในบริบทของ
สังคม (Zeidler and others, 2004 : 360) และต่อ
มาไดม้กีารขบัเคลือ่นการใชป้ระเดน็ปญัหาทางสงัคม
ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการใช้วทิยาศาสตร ์(Socioscientific 
Issue : SSI) โดยเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้
มีการตัดสินใจภายใต้การใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
ใชศ้ลีธรรมและหลักคุณธรรมเขา้มารว่มในการตดัสนิ
ใจ (Zeidler and others, 2004 : 44-45)
 การสอนโดยใชป้ระเดน็ปัญหาทางสงัคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ (Socioscientific 
Issues) เปน็การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ระเดน็ปญัหา
ทางสังคมที่เกิดข้ึนในปัจจุบันและยังหาข้อสรุปไม่
ได้ (Reis, 2009 : 1) เสริมสร้างพลังให้กับนักเรียน
เพื่อจะได้แนวคิดว่าประเด็นปัญหาต่างๆ ที่จะนำามา
พจิารณาน้ันจะตอ้งยดึหลกัคณุธรรม จรยิธรรม รวม
ท้ังเรือ่งราวตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคม (Zeidler and 
others, 2004 : 360) ข้อดขีองการใช้ประเดน็ปัญหา
ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ว่าเป็น
วธิกีารจดัการเรยีนรู้ท่ีให้ผูเ้รยีนไดรู้วิ้ทยาศาสตร์จาก
สถานการณใ์นชีวติจรงิเหน็ความมอียูจ่รงิและความ
เกีย่วขอ้งของวิทยาศาสตรใ์นชีวติจรงิ สง่เสรมิทักษะ

การคิดวิเคราะห์ขั้นสูง ได้แก่ การคิดเชิงเหตุผล การ
คิดวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ (Pedretti, 
1999 ; Lewis, 2003) ทักษะในการตัดสินใจและลง
ความเห็น (Lewis, 2003) ทักษะและความสามารถ
ในการอภิปรายอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยมีหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์และมีหลักฐานประกอบทักษะ
การตีความหมายเพื่อประเมินคุณค่าและความน่า
เชื่อถือของข้อมูลและข่าวสารที่มีอยู่ (Sadler and 
Zeidler, 2003) ทักษะการตั้งคำาถามและการตอบ
คำาถาม (Pedretti, 1999) เสริมสร้างความเข้าใจตัว
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่
ศึกษา (Sadler and Zeidler, 2003) เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนได้สนทนา อภิปรายและโต้แย้ง ซึ่งการ
โต้แย้งจะมีการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมหรือมีการ
ประเมนิความคดิเหน็เกีย่วกบัจริยธรรมในการตัดสิน
ใจแกป้ญัหาในประเดน็นัน้ๆ (Zeidler and Nichols, 
2009 : 49)
 ความสามารถในการโต้แย้ง (Argumentation)
เปน็ผลทีไ่ดจ้ากผลลพัธข์องบคุคลหรอืกลุม่คนทีถ่าม
และอธบิายแล้วแสดงเหตุผลหรือทศันคติ เนือ่งจาก
การโต้แย้งเกิดจากบุคคลตั้งแต่ 2 คน หรือกลุ่มคน
ที่มีทัศนคติหรือความเห็นที่ตรงกันข้ามกัน (Khun 
and Udell, 2003 : 1245–1260) การโต้แย้ง
เปน็การศกึษาเกีย่วกบัการสร้างและการอา้งเหตุผล
เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างที่นำาไปสู่ข้อสรุป (Driver 
and others, 2000 ; Zohar and Nemet, 2002) 
ความสามารถในการชักจูง และเป็นขั้นตอนนิรนัย
เหตุผลตั้งแต่ 1 ข้อหรือมากกว่า สำาหรับข้อมูลที่ใช้
นั้นเรียกว่าหลักฐานสนับสนุนการโต้แย้ง ส่วนข้อ
สรปุจะเรยีกวา่ขอ้กล่าวอา้งของการโตแ้ยง้ ซึง่ทกัษะ
การโต้แย้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ 
การตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น การอภิปราย
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อย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
และใช้เหตุผลประกอบ การตีความหมายเพื่อ
ประเมินค่าและความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร
ที่มีอยู่ และสุดท้ายคือการตั้งคำาถามและการตอบ
คำาถาม โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทางสังคมท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ เป็นวิธีท่ีมีความ
สำาคัญและมีผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ของผู้เรียน
 ส่วนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) เป็นการคิดอย่างใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง เป็นความคิดที่เริ่มต้นจากสถานการณ์
ที่มีความยุ่งยาก และสิ้นสุดลงด้วยสถานการณ์ที่
ความชัดเจน (ลักขณา สริวัฒน์, 2549 : 68 ) เป็น
ความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของ
เหตุการณ์เรื่องราวหรือเนื้อหาต่างๆ ว่าประกอบ
ด้วยอะไร มีความสำาคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุ อะไร
เป็นผล และที่เป็นอย่างนั้นอาศัยหลักการอะไรซึ่ง
จะต้องใช้กระบวนการตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้อง
สมเหตุสมผล 
 การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (The Mixed methods Based on 
The Scientific method) เป็นรูปแบบการสอน
ที่สามารถปรับให้เหมาะสม สอดคล้อง ใช้กับการ
สอนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้วิทยาศาสตร์ ท่ีไม่เน้นการทดลอง วิธีการทาง
วทิยาศาสตร์ทีผู่วิ้จัยปรับปรงุแลว้ ม ี5 ขัน้ คอื 1) ขัน้
รับรู้ปัญหา 2) ขั้นเสนอแนวคิด 3) ขั้นเก็บรวบรวม
ข้อสนเทศ(เก็บรวบรวมข้อมูล) 4) ข้ันวิเคราะห์ 
สังเคราะห์แนวคิด 5) ขั้นสรุปยืนยันแนวคิด และ
ผลการวิจัยทีเ่ก่ียวกบัการสอนโดยใชป้ระเดน็ปญัหา
ทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ (SSI) 
โดยการจดัการเรยีนการสอนแบบผสมผสานตามวธิี

การทางวทิยาศาสตร ์พบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนประเด็น
ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์
โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาความสามารถในการโต้
แย้งและการคิดขั้นสูงเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน (กฤษติ
กานต์ พันธุ์ชัย, 2556 : 72 – 75 ; ชนิกา ไผ่ผาด. 
2556 : 75 – 78 ; ปิยะฉัตร ชาญตะกั่ว, 2556 : 
60 – 63 ; สราวุฒิ คำาประสาร, 2556 : 68-72 )
รปูแบบการสอนสำาหรบัการเรยีนประเดน็ปญัหาทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์แบบหนึ่ง 
คือ รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (The 
Mixed Methods Based on The 7E Learning 
Cycle) ซึ่งมีขั้นตอนได้แก่ (1) ขั้นตรวจสอบความรู้
เดิม (Elicitation Phase) (2) ขั้นเร้าความสนใจ 
(Engagement Phase) (3) ขั้นสำารวจและค้นหา 
(Exploration Phase) (4) ข้ันอธบิาย (Explanation
Phase) (5) ขั้นขยายความรู้ (Expansion Phase/ 
Elaboration Phase) (6) ข้ันประเมินผล (Evaluation
Phase) และ (7) ขั้นนำาความรู้ไปใช้ (Extension 
Phase) และผลการวิจัยที่เกี่ยวกับสอนโดยใช้
ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์ (SSI) โดยการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
พบว่า นักเรียนที่เรียนมีการพัฒนาความสามารถใน
การโตแ้ยง้ และความสามารถในการคดิระดบัสงู เชน่ 
การคดิเชงิเหตผุล การคดิเชงิวพิากษ์วจิารณ ์เพิม่ขึน้
จากก่อนเรียน (ชีวารัตน์ ชาระมาตย์. 2556 : 80 – 
82 ; สมบัติ เผื่อแผ่, 2556 : 78 – 81)
 จากความสำาคัญของการเรียนประเด็น
ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ 
และรูปแบการสอนที่หลากหลายดังกล่าวมาแล้ว 
เป็นผลทำาให้ครูวิทยาศาสตร์เกิดความสับสนว่ารูป
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แบบการสอนใดจึงจะดีกว่ากัน หรือใช้ประโยชน์
ในการสอนได้กว้างขวางกว่ากัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจทีจ่ะศึกษาเปรยีบเทียบการเรยีนประเดน็
ปัญหาสังคมเกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้การเรียนแบบผสมผสานตามรูปแบบวิธีทาง
วิทยาศาสตร์กับวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิเคราะห์ 
ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมแีรงจงูใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน จะมีความสามารถ
ในการโต้แย้งและการคิดวิเคราะห์ต่างกันหรือไม่
อยา่งไรเพือ่นำาไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาการเรียน
การสอนวทิยาศาสตรใ์ห้มคีณุภาพและพฒันาผูเ้รยีน
ใหม้คีวามสามารถในดา้นทักษะตา่งๆ ปรบัตัวเข้ากบั
สภาพสังคมปัจจุบัน แสดงความคิดเห็น และตัดสิน
ใจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เปน็พลเมืองทีมี่ประสทิธภิาพ และสามารถดำารงชวีติ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการโต้แย้ง
หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
โดยส่วนรวมและจำาแนกตามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนและรูปแบบการเรียน 
 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความ
สามารถในการคิดวเิคราะห ์กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน
เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
สว่นรวม และจำาแนกตามแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการ
เรียนและรูปแบบการเรียน
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
โต้แย้งและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลัง

เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการใช้

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธ์ิทางการเรยีนแตกต่างกนัและ
เรียนด้วยรูปแบบการเรียนต่างกัน

สมมุติฐานของการวิจัย
 1. นักเรียนโดยส่วนรวมและจำาแนกตาม
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และตามรูปแบบการเรียนหลัง
เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้วิทยาศาสตร์ มีการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นจากก่อน
เรียน
 2. นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่าง
กัน และเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกันหลัง
เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการโต้แย้งและการ
คิดวิเคราะห์แตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 1.	ประชากร	
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2556 จำานวน 10 ห้องเรียน จำานวน 
263 คน ซ่ึงเป็นนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในศูนย์เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ 3 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 7
	 2.	กลุ่มตัวอย่าง
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำาลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
บ้านโนนสูง อำาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
จำานวน 2 ห้องเรียน จำานวน 52 คน ซึ่งได้จากการ
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สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

เครื่องมือในการวิจัย
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เรียนด้วย
ประเดน็ปญัหาทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์
จำานวน 3 เรื่อง คือ การปลูกถ่ายอวัยวะ การใช้
ถ่านหิน และพลังงานทางเลือก (พลังงานนิวเคลียร์) 
โดยใช้รูปแบบการเรียน 2 รูปแบบ คือ
  1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ประเด็น
ปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์
ด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามวิธีทาง
วิทยาศาสตร์จำานวน 3 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม
ทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง
  1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ประเด็น
ปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ด้วย
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น จำานวน 3 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม
ทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง
 2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการโต้
แยง้เปน็แบบทดสอบชนดิเขยีนตอบของนกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 4 ชุด ชุดละ 4 ข้อโดยชุดที่ 1-3 
ใชเ้วลาทำา 30 นาท ีใชส้อบหลงัเรยีนแตล่ะแผน และ
ชุดที่ 4 ใช้เวลาทำา 1 ชั่วโมง ใช้สอบหลังทำาการสอน
เสร็จสิ้นแล้ว
 3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ี3 เปน็แบบ
ทดสอบชนดิเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก โดยใชส้ถานการณ ์
จำานวน 30 ข้อใช้เวลาในการทำาข้อสอบ 60 นาที
 4. แบบวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธ์ิทางการเรยีน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตร

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำานวน 20 ข้อ
ใช้เวลาในการทำาข้อสอบ 20 นาที

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ในการวิ จัยคร้ังนี้ ผู้ วิ จัยได้ดำาเนินการ
ทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลูด้วยตนเอง โดยมรีาย
ละเอียดดังต่อไปนี้
 1. ผู้วิจัยนำาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปขอความร่วมมือจาก
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง อำาเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูล
 2. ผูว้จิยัจบัสลากนกัเรียนเพือ่แบง่นกัเรยีน
ออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
  1.1 กลุ่มทดลองท่ี 1 เรียนโดยใชรู้ปแบบ
การเรียนผสมผสานตามวิธีทางวิทยาศาสตร์
  1.2 กลุ่มทดลองท่ี 2 เรียนโดยใชรู้ปแบบ
การเรียนผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
 3. ผู้วิจัยนำาแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ไปสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม แล้วแบ่ง
นักเรียนเป็นนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงและ
นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตำ่า โดยใช้คะแนน
เฉลี่ยจากการตอบแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ที่ได้
ปรับให้อยู่ในรูปของคะแนนมาตรฐาน T-Score 
ได้แก่ กลุ่มที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีคะแนน 
T-Score 50 คะแนนขึ้นไป และกลุ่มที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ตำ่า มีคะแนน T-Score ตำ่ากว่า 50 คะแนน
ซ่ึงนักเรียนท้ัง 2 กลุ่ม มีคะแนน เฉล่ียแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน (p < .001)
 4. ผู้วิจัยทำาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
กับนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนผสมผสาน
ตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ และนักเรียนที่เรียนด้วยรูป
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แบบการเรียนผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
โดยใช้แบบวัดการคิดวิเคราะห์
 5. ดำาเนนิการสอนโดยผูว้จิยัเป็นผูส้อนเอง
ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้เน้ือหาเดียวกัน ระยะเวลาท่ีใช้
สอนเท่ากัน คือ ใช้เวลากลุ่มละ 9 ชั่วโมงหลังสอน
เสรจ็ทำาการทดสอบใหน้กัเรยีนทำาการสอบวดัความ
สามารถในการโต้แย้ง ฉบับที่ 1-3
 6. เมื่อดำาเนินการสอนเสร็จแล้ว ผู้วิจัยให้
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ทำาแบบทดสอบ
หลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดการ
คิดวิเคราะห์ และแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การโต้แย้งฉบับที่ 4
 7. ตรวจผลการทำาแบบทดสอบ แล้วนำา
คะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ เพื่อ
ทดสอบสมมุติฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลมีลำาดับขั้นตอน ดังนี้
 1. นำากระดาษคำาตอบทีไ่ดจ้ากการทดสอบ
วดัความสามารถในการโตแ้ยง้ หลงัการสอนมาตรวจ
ตามเกณฑ์การให้คะแนนและคำานวณ หาร้อยละใน
แต่ละประเด็นปัญหา แล้วนำาเสนอในรูปตาราง
 2. นำาคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบวดัความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์มาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 3. นำาคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดการ
คิดวิเคราะห์และการโต้แย้ง มาทดสอบข้อตกลง
เบื้องต้นของการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมพหุคูณสองทาง (Two-way MAN-
COVA) โดยทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งการโตแ้ยง้
กับการคิดวิเคราะห์ โดยหาค่า Homogeneity of 
Variance,Homogeneity of Regression Slope, 

และ Homogeneity of Variance - Covariance 
Matrices ซึ่งข้อมูลสอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าว
 4. วิเคราะห์คะแนนก่อนเรียน (Pre-test) 
และหลังเรียน (Post-test) ของคะแนนวัดความ
สามารถในการโต้แย้งและการคิดวิเคราะห์ โดยใช้
สถิติทดสอบ Paired t-test
 5. การทดสอบความแตกต่างของคะแนน
เฉลีย่ความสามารถในการโต้แยง้ และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์โดยรวมหลังเรียนของนักเรียน
ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน และเรียนโดยใช้รูป
แบบการเรียนต่างกัน โดยใช้ F-test (Two-way 
MANCOVA)
 6. ทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์เป็นรายด้านหลังเรียนของนักเรียน ที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน และเรียน
โดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกนั มาวเิคราะหท์างสถิติ
เพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้ F-test (Two-way 
ANCOVA) 

ผลการวิจัย
 1. นักเรียนโดยส่วนรวม นักเรียนที่มีแรง
จงูใจใฝ่สัมฤทธิท์างการเรยีนสงู และนกัเรยีนทีม่แีรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนตำ่า หลังเรียนประเด็น
ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์
โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มีการพัฒนาความสามารถในการโต้
แย้งเพิ่มขึ้นจากการสอบครั้งที่ 1-4 และมีการคิด
วิเคราะห์โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน คือ 
ด้านความสำาคัญ ด้านความสัมพันธ์ และด้านหลัก
การเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน (p < .05)
 ส่วนนักเรียนโดยส่วนรวม นักเรียนที่มีแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและนักเรียนที่มีแรง
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จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนตำ่า หลังเรียนประเด็น
ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์
โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 
7 ขั้น มีการพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งเพ่ิม
ขึ้นจากการสอบครั้งที่ 1-4 และมีการคิดวิเคราะห์
โดยรวมและเป็นรายดา้นท้ัง 3 ดา้น เพิม่ข้ึนจากก่อน
เรียน (p < .05)
 2. นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน 
หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
การใชว้ทิยาศาสตรม์คีวามสามารถในการโตแ้ยง้และ
การคิดวิเคราะห์โดยรวม (ตาราง 1) และเป็นราย
ดา้น ทัง้ 3 ดา้น (ตาราง 2) แตกตา่งกนั โดยนกัเรยีนที่
มแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรียนสงูมคีวามสามารถ
ดงักลา่วมากกวา่นกัเรยีนทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์าง

การเรียนตำ่า (p < .05)
 3. นกัเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบต่างกนั หลัง
เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วทิยาศาสตรม์คีวามสามารถเฉพาะการคดิวเิคราะห์
โดยรวม (ตาราง 1) และรายด้าน ทั้ง 3 ด้าน (ตาราง 
2) แตกต่างกัน โดยนักเรียนที่เรียนด้วยแบบผสม
ผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความสามารถ
เฉพาะการคิดวิเคราะห์ดังกล่าวมากกว่านักเรียนท่ี
เรยีนด้ายรปูแบบวธีิการทางวทิยาศาสตร ์(p< .001)
 4. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและรูปแบบการเรียนต่อความสามารถ
ในการโต้แย้งและการคิดวิเคราะห์โดยรวม (ตาราง 1) 
และรายด้านท้ัง 3 ด้าน (ตาราง 2) (p≥ .058)
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ตารางท่ี	1 การเปรียบเทียบความสามารถในการโต้แยง้และการคดิวิเคราะหโ์ดยรวมหลังเรียนประเด็นปญัหา
ทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรียนทีม่แีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิต่์างกนัและเรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนต่างกัน (Two-way MANCOVA) 

               Multivariate Test

Source of 

Variation
Test  statistic

จำานวน

ตัวแปร

ตาม

F
Hypothesis

Df

Error

df
P

Partial 

Eta

Squared

Pillai’s Trace 2 9.951 2.000 45.000 <.001* .307

การโต้แย้ง Wilks’ Lambda 2 9.951 2.000 45.000 <.001* .307

Hotelling’s Trace 2 9.951 2.000 45.000 <.001* .307

Roy’s Largest Root 2 9.951 2.000 45.000 <.001* .307

การคิด Pillai’s Trace 2 2.069 2.000 45.000 <.001* .084

วิเคราะห์ Wilks’ Lambda 2 2.069 2.000 45.000 <.001* .084

Hotelling’s Trace 2 2.069 2.000 45.000 <.001* .084

Roy’s Largest Root 2 2.069 2.000 45.000 <.001* .084

แรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์

Pillai’s Trace 2 12.480 2.000 45.000 <.001* .357

Wilks’ Lambda 2 12.480 2.000 45.000 <.001* .357

Hotelling’s Trace 2 12.480 2.000 45.000 <.001* .357

Roy’s Largest Root 2 12.480 2.000 45.000 <.001* .357

รูปแบบ

Pillai’s Trace 2 79.476 2.000 45.000 <.001* .779

Wilks’ Lambda 2 79.476 2.000 45.000 <.001* .779

Hotelling’s Trace 2 79.476 2.000 45.000 <.001* .779

Roy’s Largest Root 2 79.476 2.000 45.000 <.001* .779

ปฏิสัมพันธ์

Pillai’s Trace 2 .657 2.000 45.000 .523 .028

Wilks’ Lambda 2 .657 2.000 45.000 .523 .028

Hotelling’s Trace 2 .657 2.000 45.000 .523 .028

Roy’s Largest Root 2 .657 2.000 45.000 .523 .028

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่	2	การเปรียบเทียบความแตกต่างการคิดวิเคราะห์เป็นรายด้านหลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน และเรียนด้วยรูป
แบบการเรียนต่างกัน (Two-way ANCOVA)

การคิดวิเคราะห์
Source of

Variation
SS df MS F P

Partial Eta

Squared

1. ด้านความสำาคัญ

ก่อนเรียน

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

.206

6.240

1

1

.206

6.240

.573

17.382

.453

<.001*

.012

.270

รูปแบบการเรียน 41.159 1 41.159 114.661 <.001* .709

ปฏิสัมพันธ์ .272 1 .272 .757 .389 .016

ความคลาดเคลื่อน 16.871 47 .359

2. ด้านความสัมพันธ์

ก่อนเรียน

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

.058

7.675

1

1

.058

7.675

.156

20.818

.694

<.001*

.003

.307

รูปแบบการเรียน 37.193 1 37.193 100.887 <.001* .682

ปฏิสัมพันธ์ .022 1 .022 .059 .809 .001

ความคลาดเคลื่อน 17.327 47 .369

3. ด้านหลักการ

ก่อนเรียน

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

1.666

11.323

1

1

1.666

11.323

3.657

24.855

.062

<.001*

.072

.346

รูปแบบการเรียน 23.844 1 23.844 52.340 <.001* .527

ปฏิสัมพันธ์ 1.725 1 1.725 3.787 .058 .075

ความคลาดเคลื่อน 21.411 47 .456

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาและการเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับการเรียนแบบผสมผสานตาม
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่มีผลต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน อภิปรายผลได้ดังนี้
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยส่วนรวม และจำาแนกตามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธี
การทางวิทยาศาสตร์และแบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีการพัฒนาความสามารถในการโต้
แย้งจากการสอบครั้งที่ 1-4 เพิ่มขึ้น และมีการคิดวิเคราะห์โดยรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความ
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สำาคัญ ด้านความสัมพันธ์ และด้านหลักการเพิ่มขึ้น
จากก่อนเรียน (p< .05) ซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์
สอดคล้องกับการเรียนการสอนประเด็นปัญหาทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้วิธี
ผสมผสานตามวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์ของนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยส่วนรวมและจำาแนกตาม
แรงจูงใจใฝสั่มฤทธิ ์(ชนกิา ไผผ่าด, 2556 : บทคดัยอ่) 
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 โดยส่วน
รวม (สราวุฒิ คำาประสาร, 2556 : บทคัดย่อ) และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยส่วนรวม (วินนา 
ประคองบุญ, 2556 : บทคัดย่อ) ซึ่งพบว่านักเรียน
มีความสามารถในการโตแ้ยง้เพิม่ข้ึนนอกจากนีแ้บบ
ผสมผสานตามวฏัจักรการเรยีนรู ้7 ขัน้ สอดคลอ้งกบั
การเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ
วฏัจกัรการเรียนรู ้7 ข้ัน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 1 โดยส่วนรวม (สมบัติ เผื่อแผ่, 2556 : 
บทคัดย่อ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โดยส่วน
รวมและจำาแนกตามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (ชีวารัตน์ 
ชาระมาตย์, 2556 : บทคัดย่อ) และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยส่วนรวมและจำาแนกตามแรง
จงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(สุกญัญา ประดษิฐแ์ทน่, 2555 : 81) 
ซ่ึงพบวา่นกัเรยีนมกีารพฒันาความสามารถในการโต้
แย้งจากการสอบครั้งที่ 1-4 และมีการคิดวิเคราะห์
โดยรวมเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน
 การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้  อาจ
เน่ืองมาจากครูผู้สอนใช้รูปแบบการสอนแบบผสม
ผสาน(Mixed Method) ตามรูปแบบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Method) มี 5 ขั้น และ
แบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน ถึง
แม้วา่รปูแบบการเรยีนทัง้สองจะมขีัน้ตอนการเรยีน
ต่างกันแต่ใช้กิจกรรมการเรียนเหมือนกัน คือ การ
บรรยาย การถามตอบ การสืบเสาะหาความรู้ การ

อภิปรายกลุ่มย่อย การแสดงบทบาทสมมติ การ
อภิปรายกลุ่มใหญ่ ทั้งสองวิธีเป็นการสอนแบบผสม
ผสานประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียน
จึงมีโอกาสได้ฝึกความสามารถในการโต้แย้งและ
การคดิวิเคราะหไ์ด ้ซึง่บางสว่นสอดคลอ้งกบัผลการ
ศึกษาของไซมอนและคณะ (Simon and others, 
2006 : 235-260) ทีพ่บวา่การพฒันาทกัษะในการโต้
แยง้ของนกัเรียนโดยใชบ้ทบาทสมมติ การกระตุ้นส่ง
เสริมสนบัสนนุการสร้างเหตุผลสนบัสนนุและเหตุผล
คัดค้านของนักเรียนพร้อมมีหลักฐานสนับสนุน
ยืนยันพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งได้ 
 2. นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง หลัง
เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์มีความสามารถในการโต้แย้งและการ
คดิวเิคราะห์โดยรวมและเปน็รายด้าน ท้ัง 3 ด้าน คอื 
ด้านความสำาคัญ ด้านความสัมพันธ์ และด้านหลัก
การ มากกว่านกัเรยีนทีม่แีรงจูงใจใฝสั่มฤทธิท์างการ
เรยีนตำา่ (p < .05) ซึง่นกัเรยีนทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ์
ทางการเรียนสูงสอดคล้องกับผลการศึกษากับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 (ชวีารัตน ์ชาระมาตย,์ 
2556 : 82 ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 (ชนิกา 
ไผ่ผาด, 2556 : 76) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 (สุกัญญา ประดิษฐ์แท่น, 2555 : 81) ซึ่งพบ
ว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมี
ความสามารถในการโต้แยง้มากกวา่นกัเรียนทีม่แีรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนตำ่า
 การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่อง
มาจากนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
สงูซึง่เปน็แรงขบัใหพ้ยายามทีจ่ะประกอบพฤตกิรรม
ที่จะประสบสัมฤทธิผล เป็นผู้มีความมุ่งมั่น มีความ
น่าเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบ กล้าแสดง
ความคิดเห็นมากขึ้น พยายามแสวงหาความรู้เพื่อ
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พัฒนาตนเองอยู่เสมอ กระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำาเร็จ
ละล่วงไปด้วยดี แข่งขัน และเป็นผู้ที่พยายามที่จะ
เอาชนะอุปสรรคต่างๆ โดยไม่ย่อท้อ (McClelland 
and others, 1953 : 110-111) เป็นผู้ที่มีความทะ
เยอทยาน มีความอดทนที่ทำางานยากๆ เป็นเวลา
นาน และมีความพยายามปฏิบัติงานให้ดีอยู่เสมอ 
(Hermans, 1970 : 353 : 363) จึงมีส่วนช่วยให้
นักเรียนพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งและการ
คิดวิเคราะห์ได้ดีกว่านักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนตำ่า
 3. นกัเรยีนท่ีเรยีนดว้ยแบบผสมผสานตาม
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความสามารถเฉพาะการ
คิดวิเคราะห์โดยรวมและรายด้านทุกด้าน มากกว่า
นักเรียนที่เรียนด้ายรูปแบบผสมผสานตามวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ (p< .001)
 การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ี อาจเนื่อง
มาจากการสอนแบบผสมผสาน (Mixed Method)
ตามรูปแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Method)  มี 5 ขัน้ ไดแ้ก ่1. ขัน้รบัรูป้ญัหาใชค้ำาถาม
นำาเพือ่ใหน้กัเรยีนรว่มวเิคราะหแ์ละแสดงเหตผุล 2. 
ขั้นเสนอแนวคิดครูบรรยายองค์ประกอบของการ
โต้แย้ง 3. ขั้นรวบรวมข้อสนเทศ นักเรียนอภิปราย
กลุ่มย่อยหาหลักฐานและเหตุผลสนับสนุน 4. ขั้น
วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด นักเรียนนำาเสนอและ
อภิปรายกลุ่มย่อย 5. ขั้นสรุปยืนยันแนวคิดนักเรียน
และครูร่วมสรุปแนวคิดโดยการอภิปรายกลุ่มใหญ่
และตอบคำาถาม ช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการ
แสวงหาความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา 
นำาไปสู่การพัฒนาการคิดของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
(ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2550 : 14 - 16) ส่วนแบบผสม

ผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ประกอบด้วย 
1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิมใช้คำาถามนำาเพื่อให้

นักเรียนแสดงความรู้เดิม 2. ข้ันเร้าความสนใจใช้
คำาถามนำาและครูบรรยายองค์ประกอบของการ
โต้แย้ง 3. ข้ันสำารวจและค้นหาใช้กิจกรรมการ
สืบเสาะและอภิปรายกลุ่มย่อย 4. ขั้นอธิบาย ใช้
บทบาทสมมุติกระตุ้นให้นักเรียนร่วมอภิปรายและ
สร้างเหตุผลสนับสนุนและเหตุผลคัดค้าน 5. ขั้น
ขยายความรู้ ร่วมกันอภิปรายและครูบรรยายเพิ่ม
เติม 6. ขั้นประเมินผล นักเรียนทำาแบบทดสอบ
ความสามารถในการโต้แย้ง 7. ขั้นนำาความรู้ไปใช้ 
นักเรียนทำากิจกรรมเก่ียวกับประเด็นปัญหาทาง
สังคมท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ท้ังสองรูปแบบ
เป็นการเรียนผสมผสาน(Mixed Method) ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลาก
หลายประกอบกบัมกีารใชค้ำาถามนำาเพ่ือใหน้กัเรียน
ได้แสดงเหตุผลและคิดสนับสนุนหรือคิดคัดค้าน
นักเรียนจึงมีโอกาสฝึกความสามารถในการโต้แย้ง
อยา่งเพียงพอซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศกึษาของดอว์
สัน และเวนวิลล์(Dawson andVenville, 2008 : 
67 - 90) ที่พบว่าอย่างน้อยมีปัจจัย 2 ประการที่
ส่งเสริมพัฒนาการของความสามารถในการโต้แย้ง
ของนักเรียนคือบทบาทของครูในการส่งเสริมการ
อภปิรายรวมทัง้ชัน้และการใชค้ำาถามชีน้ำาใหน้กัเรยีน
แสดงเหตผุลสนบัสนนุและเหตผุลคดัคา้นนอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของไซมอล และคณะ 
(Simon and others, 2006 : 235 - 260) ที่พบ
วา่การพัฒนาทักษะในการโต้แยง้ของนกัเรียนโดยใช้
แบบผสมผสานตามวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน บทบาท
สมมตกิารกระตุน้สง่เสรมิสนบัสนนุการสรา้งเหตผุล
สนับสนุนและเหตุผลคัดค้านของนักเรียน และการ
ฝึกใหน้กัเรียนสะท้อนการคดิเชงิเหตุผลพร้อมมหีลัก
ฐานสนับสนุนยืนยัน ทำาให้พัฒนาความสามารถใน
การโต้แย้งและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้ดี
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 4. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและรูปแบบการเรียนต่อความ
สามารถในการโต้แย้งและการคิดวิเคราะห์โดยรวม
และรายด้านทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความสำาคัญ ด้าน
ความสัมพนัธ ์และดา้นหลกัการ ซึง่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษากับนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่3 (จติธนา 
พาสงิหส์.ี 2555: บทคดัยอ่) ซึง่พบว่าไมม่ปีฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีนและรปูแบบ
การเรยีนตอ่ความสามารถในการโตแ้ยง้ และการคดิ
วิพากษ์วิจารณ์โดยรวม และรายด้านของนักเรียน
การทีผ่ลการวจิยัปรากฏเชน่นี ้เนือ่งจากรปูแบบการ
เรยีนผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบดว้ยวธิี
สอนที่หลากหลายเช่นวิธีสอนแบบอุปนัยการแสดง
บทบาทสมมตสิถานการณจ์ำาลอง การอภปิรายกลุม่
ยอ่ย และการอภิปรายกลุม่ใหญเ่ป็นต้นประกอบกบั
มีการใช้คำาถามนำาเพื่อให้นักเรียนหาแสดงหลักฐาน
และเหตุผลต่างๆ ในการโต้แย้งเพื่อทำาให้มีความ
เข้าใจในแนวคิดที่ดีข้ึนนอกจากน้ีในการอภิปราย
กลุ่มย่อย สมาชิกแต่ละคนมีความเป็นอิสระในการ
แสดงความคดิเหน็ ท้ังสนบัสนนุและคดัคา้นความคดิ
เห็นของสมาชิกคนอื่น นักเรียนมีโอกาสที่จะสำารวจ
ทัศนะของบุคคล ต่างๆ และท้ายที่สุดแต่ละกลุ่มก็
จะได้ความคิดเห็นชองกลุ่มซึ่งเป็นความคิดเห็นกับ
เหตุผลที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่มสรรค์นิยม
เชิงสังคม (Social Constructivism) (ไพฑูรย์สุขศรี
งาม.2550 : 1-3) ดังนั้นการเรียนการสอนแบบผสม
ผสานตามวธิกีารทางวทิยาศาสตรแ์ละการเรยีนแบบ
ผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ันจึงพัฒนา
ความสามารถในการโตแ้ยง้และการคดิวเิคราะห์ของ
นักเรียนทั้งนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงและนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตำ่าได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้
 1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัย
ไปใช้
  1.1 ครูวิทยาศาสตร์ควรศึกษาราย
ละเอียดและวิธีการสอนให้เข้าใจ ทั้งการสอนแบบ
ผสมผสานตามวธีิการทางวทิยาศาสตรแ์ละแบบผสม
ผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นวิธีการเรียน
รู้และฝึกการค้นหาคำาตอบ วิเคราะห์คำาตอบ ตาม
ขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผล ครูต้องจัดเตรียมข้อมูล
มากพอทีจ่ะทำาใหน้กัเรยีนมทีศันะทัง้ในทางบวกและ
ทางลบชว่ยใหนั้กเรียนเกดิทกัษะการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา เพ่ือกระตุ้นให้
นักเรียนสามารถเลือกตัดสินใจด้วยตัวเอง 
  1.2 การเรยีนประเดน็ปญัหาทางสงัคมที่
เกี่ยวข้องกบัการใชว้ทิยาศาสตรโ์ดยการโตแ้ยง้ เป็น
เร่ืองใหมค่รูผู้สอนจำาเปน็ต้องศกึษารายละเอยีด และ
วิธีการสอนเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การสอน
 2. การเสนอแนะสำาหรบัการศกึษาวจิยัครัง้
ต่อไป
  2.1 ควรมีการเปรียบเทียบความ
สามารถในการโต้แย้งโดยใช้ประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ตามรูปแบบวิธีการ
ทางวทิยาศาสตร์และตามรูปแบบวฎัจักรการเรยีนรู้
7 ขั้นกับวิธีการสอนอื่น เช่น รูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสาน 4 ข้ันของ Lin และ Mintezes หรือ
เทคนิคการคิดที่ดีทางวิทยาศาสตร์
  2.2 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเกี่ยวข้อง
กับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้เวลาในการสอนให้นานยิ่งขึ้น 
เช่น 1 ภาคการศึกษา
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ประเมินความต้องการพัฒนาครู
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
2) ศึกษาสภาพการพัฒนาครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษามธัยมศึกษา เขต 32 3) พฒันาชดุฝกึอบรมครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา และ 4) เพือ่
เสนอแนวทางการพฒันาครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา ประชากร ไดแ้ก ่บคุลาการทางการ
ศกึษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32
จำานวน 3,027 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน
มัธยมศึกษาจำานวน 304 คน ซึ่งได้มาโดยตารางกำาหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และ
มอร์แกน และการสุ่มอย่างง่าย ครู 32 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการฝึก
อบรม 5 คน เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยั ไดแ้ก ่แบบประเมนิความตอ้งการ แบบสอบถาม 
ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่น 0.9828 และ 0.9831 ตามลำาดับ ชุดฝึกอบรมครู
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80.32/83.65 แบบประเมินความ
พึงพอใจในโครงการฝึกอบรม และแบบประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาครูใน
โรงเรยีนมัธยมศกึษา สถติิทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

การพัฒนาครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	32
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ผลการวิจัย พบว่า
 1. ความต้องการพัฒนาครูตามความคิดเห็น
ของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มี 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดประเมินผลการ
เรียน และด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และ พบว่าความต้องการพัฒนาครู โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง
 2. สภาพการพัฒนาครูตามความคิดเห็น
ของบคุลากรในโรงเรยีน โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดับมาก ยกเว้นด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง
 3. ชุดฝึกอบรมครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ซึ่งมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80.32/83.65 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 และผลสัมฤทธิ์ก่อน
และหลังฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้มีส่วนร่วมใน
การฝกึอบรมมคีวามพงึพอใจตอ่ การใชช้ดุฝกึอบรม 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
 4. การพัฒนาครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
มี 8 ขั้นตอน คือ ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง สร้างแบบประเมินความต้องการและ
แบบสอบถามสภาพการพฒันาครปัูจจบัุน วเิคราะห์
ข้องมูลจากแบบประเมินและแบบสอบถาม สร้าง
ชุดฝึกอบรม หาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม นำาชุดฝึก
อบรมไปปฏิบัติ ประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรม และ
เขยีนรายงานผลการฝกึอบรมสำาหรบั การดำาเนนิการ
ครั้งต่อไป

คำาสำาคัญ : การพัฒนาครู ความต้องการและสภาพ
  การพัฒนาครู ชุดฝึกอบรม การพัฒนา
  ครู และโรงเรียนมัธยมศึกษา

Abstract
  This research aimed 1) to assess the 
needs for teacher development in secondary 
schools affiliated to Secondary Educational 
Service Area Office 32, Buriram Province; 2) 
to study the state of teacher development in 
secondary schools; 3) to develop the training 
packages for teacher development in secondary
schools; and 4) to propose guideline for the 
teacher development in secondary schools. 
The population included 3,027 personnel in 
the secondary schools. The sample consisted
of 304 personnel in secondary schools,
derived through Krejcie and Morgan’s
Sample-size Table and the simple random 
sampling technique, 32 personnel and 5
experts in curriculum and training. The
instruments used in this research were the 
needs assessment and the questionnaire with 

the reliability of 0.9828 and 0.9831 respectively ;
the training packages for secondary school 
teachers with the efficiency of E1/E2 = 
80.32/83.65; and the assessment of the 
satisfaction in the training packages, and the 
assessment of the appropriateness of the 
teacher development in secondary schools. 
The statistics used for analyzing the data 
were percentage, mean, standard deviation 



ROMMAYASAN 235ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2558                     Vol. 13 No. 1 (January – April) 2015

and t-test. The main research findings were 
summarized as follows:
 1. The needs for teacher development
in secondary schools affiliated to Secondary
Educational  Service Area  Office  32,
as perceived by the personnel included four 
aspects, namely school curriculum development,
learning process development, learning mea-
surement and evaluation, and research for 
educational quality development. It was also 
found that the needs for teacher development
as a whole and individually were at the high 
level, except in the research for educational 
quality development aspect it was found at 
the moderate level.
 2. The state of teacher development 
in secondary schools as perceived by the 
personnel as a whole and individually was 
at the high level, except in the research for 
educational quality development aspect, it 
was found at the moderate level.
 3. The training packages for teacher 

development in secondary schools, constructed
by the researcher had the efficiency of  E1/E2

= 80.32/83.65, which was higher than the 
criterion of E1/E2 = 80/80. The pretest and 
posttest learning achievements were found 
with statistically significant difference at level 
of .01. In addition, it was also found that the 
participants taking part in training had the
satisfaction towards the implementation
of the training packages as a whole and

individually at the high level.
 4. The teacher development in 
secondary schools had 8 steps : 1) to study 
relevant basic data and documents, 2) to 
construct the assessment of needs and
the questionnaire on the current teacher
development condition, 3) to analyze the 

data from the assessment and the questionnaire,
4) to construct the training packages, 5) to 
calculate the efficiency of the training
packages, 6) to implement the training 
packages, 7) to evaluate the training
packages, and 8) to report on the training for 
further implementation. 

Key Words : Teacher development, needs 
for and condition of teacher development,          
training packages, the teacher development, 
and secondary schools

บทนำา	
 การศกึษาระดับมธัยมศกึษา เปน็การศกึษา
ที่ต่อจากระดับประถมศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความ
รู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสมกับวัย ความ
ต้องการ ความสนใจ และความถนัด เพื่อให้บุคคล
เขา้ใจและรูจ้กัเลอืกอาชพีทีเ่ปน็ประโยชนแ์กต่นเอง
และสังคม การศกึษาระดบัน้ีแบ่งออกเปน็ 2 ช่วงชัน้ 
คือ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ใช้เวลาเรียนช่วงชั้นละ 3 ปี นับว่าเป็นการศึกษา
ระดบักลาง ซึง่จดัขึน้สำาหรบัเดก็วัยรุ่นอายปุระมาณ 
12 - 17 ปี ให้ได้เรียนหลังจากจบประถมศึกษาและ
เพือ่เปน็พืน้ฐานในการศกึษาระดบัสงูขึน้ไป ผูท้ีเ่รยีน
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จบชั้นมัธยมศึกษา อาจออกไป ประกอบอาชีพที่
เหมาะสมกับวัยและความสามารถ หรือศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา ดงันัน้ในระดับมัธยมศกึษาตอน
ต้นให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนกลุ่มวิชาการ วิชาชีพตาม
ความถนัด และความสนใจ สว่นในระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย พึงให้ผู้เรียนได้เน้นการเรียนกลุ่มวิชา
ที่ผู้เรียนจะยึดเป็นอาชีพต่อไป (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552 : 1-4)
 ครูคือบุคคลสำาคัญในการจัดการกระบวนการ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ครูมัธยมศึกษาควรเป็น
บคุคลทีม่คีวามรูต้ามกลุม่สาระทีร่บัผดิชอบในระดับ
สูงสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
องค์ความรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ เพื่อถ่ายทอด
ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรู้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตรงตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน สามารถ
พัฒนานักเรียนได้ทุกกลุ่มทำาให้มีความรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มศักยภาพเป็นไปตามเอกัตภาพอย่าง
แท้จริง และครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความเสียสละ 
มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรูใ้นรายวชิา
ท่ีรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความรู้ใน
หลักสูตรมัธยมศึกษา และสามารถนำาไปใช้ได้อย่าง
ดี สอดคล้องความต้องการของผู้เรียน อีกท้ังต้องมี
ความรู้ความเข้าใจใน การวัดประเมินผลตามสภาพ
จริงที่หลากหลาย และสามารถนำากระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตรงตามสภาพ
จริง (ศักดิ์สิน ช่องดารากุล, 2554 : 83 - 95)
 ครูมีหน้าที่ ในการพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คุณภาพด้วยการให้ การศึกษา โดยเฉพาะในด้าน
การสอนต้องเน้นการสอนคนให้มากกว่าการสอน
หนังสอื เพือ่ใหเ้ขาเปน็คนเก่งและคนดเีป็นประโยชน์

แก่สังคม จึงได้ชื่อว่าเป็นครูที่แท้จริง (ประวิตร 
ชศูลิป,์ 2542 : 10) แตป่จัจบัุนปญัหาดา้นการพฒันา
หลกัสตูรโรงเรยีน ด้านการพฒันากระบวนการเรยีนรู้
ด้านการวัดประเมินผลการเรียน และด้านวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นปัญหาที่พบมาก
(รุ่งนภา นุตรวงศ์ และคณะ, 2553 ; ทิศนา แขมมณี 
และคณะ, 2545 3-12 ; ฉันทนา กล่อมจิต, 2549 ; 
แขก มูลเดช, 2555 ; นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์, 2554) 
นอกจากนีก้ารพฒันาหลกัสตูรโรงเรียนเพือ่การเรยีน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ แต่การพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนใช้เวลานานจึงเห็นผลการพัฒนาได้ชัดเจน 
ซึ่งไม่ได้รับผลสำาเร็จ เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องขาดความ
รู้ในการทำาหลักสูตรโรงเรียน ทำาให้ครูขาดความเชื่อ
มั่นของหลักสูตรโรงเรียน และครูขาดความสนใจ 
ไม่ร่วมมือทำาหลักสูตรโรงเรียนทำาให้การดำาเนินงาน
ลา่ชา้จึงได้หลกัสตูรโรงเรยีนทีไ่มไ่ดคุ้ณภาพ (ชยัวฒัน ์
สทุธริตัน,์ 2545 : 2) นอกจากนีอ้ปุสรรคอกีประการ 
คือ ขาดความร่วมมือจากบุคลากร และขาดความรู้
ในการสรา้งหลกัสตูรโรงเรยีน พบวา่บคุลากรเคยชนิ
กบั การรับหลักสูตรทีเ่สร็จไปปฏบิติัมากกวา่จึงขาด
ความต้ังใจ หรือไมม่แีรงจูงใจในการพัฒนาหลักสูตร 
(หน่วยนิเทศการศึกษา, 2545 : 9-10)
 การพฒันากระบวนการเรยีนรูข้องนกัเรียน
ให้ได้ผลดี มีปัจจัย 9 ข้อ ได้แก่ ผู้บริหารต้องเน้น
การพัฒนางานวิชาการ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครู
มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ครบวงจร ครูต้องพัฒนาตนเองเสมอ การเตรียม
การสอน โดยนำาความรู้มาใช้ มีแนวคิดท่ีชัดเจนใน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ครูต้องจัดการเรียนรู้
เพือ่ใหน้กัเรยีนมีความสามารถในการปรบัตวั และผู้
ปกครองกับชุมชนให้ความร่วมมือ (ทิศนา แขมมณี 
และคณะ, 2545 : 3-12)
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 นอกจากนี้ วารีรัตน์ แก้วอุไร (2547 : 43 
- 58) กล่าวถึงครูเป็นผู้นำาในการกำาหนดการเรียนรู้
ของนักเรียนให้สามารถแสดงออกว่านักเรียนเรียน
รู้โดยเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อการพัฒนา
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติ
ปัญญา และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบ
ดว้ย แนวคิดและทฤษฎขีองการพฒันากระบวนการ

เรียนรู้แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ วิธีการ
จัดการ เรี ยน รู้  ปั จจั ย ท่ีส่ ง เสริ มการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ และปัญหาในการพัฒนาการ
เรียนรู้ ซึ่งส่วนมาก เกิดจากความไม่พร้อมของครู 
ในดา้นความรูท้างวชิาการ เนือ่งจากขาดการพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน เป็นองค์ประกอบสำาคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทำาให้ได้ข้อมูลในการพิจารณา
วา่นักเรยีนเกิดคุณภาพการเรยีนรูต้ามผลการเรยีนรู้
ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู้ โดยวิรัช วรรณ
รัตน์ (2537 : 5-11) กล่าวถึงสาเหตุปัญหาการวัด
ประเมินผล คือ ด้านบุคลากร และด้านเครื่องมือ
แต่ปัญหาด้านบุคลากร มีความสำาคัญมาก เพราะ
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือว่ามีคุณภาพหรือไม่ ซึ่ง
บุคลากรเกิดจากการขาดความรู้ในการใช้เคร่ือง
มือใช้วัดในด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
สะทอ้นให้เห็นว่า ครสูอนแตใ่นหนงัสอืหรอืเรือ่งราว
ที่มีให้ในตำารา รวมไปถึงครูขาดเทคนิควิธีการวัดผล
และประเมินผลที่ถูกต้อง
 ในทำานองเดียวกันการศึกษาของ บุญชู 
ชลัษเฐียร (2549 : 1-3) แสดงถึงสภาพการวัดและ
ประเมินผลการเรยีนระดบัโรงเรยีน ผูบ้รหิารโรงเรยีน
ให้ความสำาคัญกับการประเมินในระหว่างเรียนมาก
ท่ีสุด ขณะที่การประเมินความพร้อมก่อนเรียนใน

ระดับตำ่าสุด ดังนั้นเพื่อพัฒนาระบบการวัดประเมิน
ผลการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องกำาหนด
ระเบียบและแนวปฏิบัติให้โรงเรียนถือปฏิบัติเป็น
มาตรฐานที่มาจากความเห็นของครู อย่างไรก็ตาม
อปุสรรคสำาคญัคอืความรูค้วามเขา้ใจและความมัน่ใจ
ของครู
 งานวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีความสำาคัญไม่ต่างกับงาน
วิชาการที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ครูสามารถทำาวิจยั
ทีง่่ายทีสุ่ด คอื วจัิยในชัน้เรียน ซ่ึงมีประโยชนใ์นการ
พัฒนานักเรียนโดยตรง เป้าหมายของการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดย
สภาพความเป็นจริงแล้วการวิจัย ในชั้นเรียนไม่ใช่
ส่ิงที่แปลกใหม่จากหน้าที่ที่ครูปฏิบัติอยู่ ครูจึงเป็น
บุคคลที่ทำาวิจัยในชั้นเรียนตลอดเวลา ผู้วิจัยคือตัว
ครู การวิจัยในช้ันเรียนเริ่มด้วยการปฏิบัติการวิจัย 
การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผู้
วจัิยประสบอยู ่จากนัน้ทำาการศกึษากำาหนดแนวทาง
แก้ปัญหาด้วยวิธีการหรือเคร่ืองมือต่างๆ เกิดการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ครูประสบกับ
ปัญหาในการวิจัยหลายด้าน ทั้งที่เกิดจากตัวครูเอง 
ได้แก่ ครูขาดด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ
ความสนใจพัฒนาตนเองเรื่องการวิจัยอย่างจริงจัง
ในการทำาวจัิยในชัน้เรียนเนือ่งจากไม่เคยทำางานวจัิย
มากอ่น หรอืจากสภาพแวดลอ้มในการทำาวจิยั ไดแ้ก่ 
ด้านบุคลากรที่ให้คำาปรึกษาในการทำาวิจัย ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ และการส่งเสริมจากผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่
เหน็ความสำาคญัในการทำาวจัิยในชัน้เรียน ปญัหาการ
ทำาวจิยัในช้ันเรยีนของครอูยู่ในระดบัมาก ซ่ึงส่งผลใน
การพฒันาการการเรยีนการสอน เพราะเมือ่รูป้ญัหา
แต่ไมท่ำาวจัิยยอ่มไมรู้่วธิแีกป้ญัหาได้ (อนวุติั คูนแกว้, 
2546 : 2 - 44)
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 สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 ได้จัดการประชุมเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน การวัดและประเมินผล
เรียนรู้ เพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ณ ห้องประชุมศรี
สว่างรัตน์ สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะ
ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้พบปัญหา
หลักสูตรโรงเรียนเพ่ิม ภาระให้ผู้เรียนและครูยังกำาหนด
โครงสร้างหลักสูตรไม่ครบถ้วน สาระเพ่ิมเติมท่ีกำาหนด
ไว้ส่งผลกับคุณภาพผู้เรียนยังไม่มีประสิทธิภาพ และ
การจัดการเรียนรู้ยังไม่มีความสอดคล้องกับแผนการ
สอนท่ีสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 ได้กำาหนดไว้ ด้านการวัดประเมินผลการ
เรียนครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การ
วัดประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านอ่ืนๆ 
นอกจากด้านการออกข้อสอบซ่ึงครูมีความรู้ในการ
ออกข้อสอบวัดประเมินผลการเรียนของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (สังกัดสำานักงาน เขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 32. 2556)
 จากความเป็นมาและความสำาคัญของ
ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาครู
ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศกึษามัธยมศึกษา เขต 32 เพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาการ
จัดการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
 2. hhhhเพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา

 3. เพือ่พฒันาชดุฝกึอบรมการพฒันาครใูน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
 4. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 
ระยะ ดังขั้นตอนดังต่อไปนี้
 ตอนที่	 1	 การศึกษาความต้องการและ
สภาพการพัฒนาครู ประชากร ได้แก่ บุคลา
การทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
3,027 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน
มัธยมศึกษาจำานวน 304 คน ซึ่งได้มาโดยตาราง
กำาหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน และ
การสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
แบบประเมนิความต้องการและแบบสอบถามสภาพ
การพัฒนาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีวิธีดำาเนิน
การวิจัยดังต่อไปนี้
 1. สร้างร่างแบบประเมินความต้องการ
และแบบสอบถามสภาพการพัฒนาครตูาม คำานยิาม
ศัพท์เฉพาะ และนำาร่างแบบสอบถามการพัฒนาครู
ทีส่รา้งขึน้ พบอาจารยท์ีป่รึกษาเพือ่ตรวจสอบความ
ถูกต้อง สอดคล้องของข้อคำาถามกับนิยามของคำา
ศัพท์เฉพาะ และปรับปรุงข้อคำาถามตามคำาแนะนำา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อปรับปรุงแบบสอบถาม 
จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพ่ือประเมินความ
เหมาะสมในข้อคำาถาม เพื่อให้ได้ข้อคำาถามที่
ครอบคลุมตรงกับสภาพจริง
 2. นำาแบบประเมินความต้องการและ
แบบสอบถามสภาพการพัฒนาครูมาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ปรากฏว่า คำาถามทุกข้อมีค่าความ
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สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80–1.00 และผู้เช่ียวชาญ
มีข้อแนะนำาในการใช้ภาษา ปรับปรุงข้อคำาถามตาม
ที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำา และนำาแบบสอบถามปรับปรุง
แล้วไปใช้กับครูจากโรงเรียนอื่นท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
30 คน จากนั้นนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ปรากฏว่า แบบสอบถาม
ทั้ง 2 ฉบับมีความเชื่อมั่น 0.9828 และ 0.9831 
ตามลำาดับ
 3. นำาแบบสอบถามท้ัง 2 ฉบับไปใชก้บักลุม่
ตวัอยา่งจรงิ 304 คน ซึง่ไดม้าโดยตารางกำาหนดกลุม่
ตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน และการสุ่มอย่าง
ง่าย รวบรวมเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำา
มาพัฒนาชุดฝึกอบรมต่อไป
 ตอนที่	 2	 การพัฒนาชุดฝึกอบรม โดย
นำาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความ
ต้องการและแบบสอบถามสภาพการพัฒนาครู เพื่อ
นำามาร่างชุดฝึกอบรมครู โดยกำาหนดหลักการของ
หลักสูตรเป็น การกำาหนดกรอบและวัตถุประสงค์
ของชุดฝึกอบรมอย่างกว้างๆ โดยให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของครู ซึ่งเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝกึอบรมมีความรูค้วามเขา้ใจงานวชิาการ 4 ดา้น 
ได้แก่ การจัดทำาหลักสูตรโรงเรียน การจัดกิจกรรม
พฒันาผูเ้รยีน การวดัและประเมนิผลการศกึษา และ
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากนั้นนำา
ข้อสรุปสภาพปัญหาและความต้องการของครูจาก
แบบสอบถามสภาพการพฒันาคร ูและแบบประเมนิ
ความตอ้งการมากำาหนดเปน็เนือ้หาสาระของชดุฝกึ
อบรม ประกอบด้วยจุดประสงค์ให้สอดคล้องกับจุด
หมายชุดฝึกอบรม เนื้อหาสาระกำาหนดรายละเอียด
ของความต้องการของครูจากแบบประเมินความ
ต้องการพัฒนาครู กิจกรรมการฝึกอบรม กำาหนด

ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหา
สาระ และสื่อ การฝึกอบรม กำาหนดให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระและกิจกรรมการฝึกอบรม และให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบชุดฝึกอบรมโดยแบบประเมิน
ความเหมาะสมของชดุฝึกอบรม แบบประเมนิความ
สอดคล้องของชุดฝึกอบรม และปรับปรุงตามคำา
แนะนำา และไดท้ดลองใชช้ดุฝกึอบรมเปน็รายบคุคล 
กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่แล้วจึงหาประสิทธิภาพชุด
ฝึกอบรม ปรากฏว่าได้ค่า E1/E2 = 80.32/83.65 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ E1/E2 = 80/80
 ตอนที่ 	 3 	 การพัฒนาครู โรง เรี ยน
มธัยมศกึษา	ผูว้จิยัไดป้ระมวลขัน้ตอนในการพฒันา
ชดุฝกึอบรมจากชดุฝกึอบรมทีใ่ชใ้นตอนที ่2 และนำา
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 7 คนพิจารณา แล้วนำามาหา ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ปรากฏว่าทุกขั้นตอนมี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.70 – 1.00 ถือว่าใช้ได้

สรุปผลการวิจัย
 ผลการวิจัยการพัฒนาครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักเขตพื้น ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 โดยใช้ชุดฝึกอบรม สรุปผลได้
ดังนี้
 1. ความต้องการการพฒันาคร ูในโรงเรยีน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักเขตพื้น ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 มี 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
การวดัประเมนิผลการเรยีน และการวจิยัเพือ่พฒันา
คุณภาพการศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเกือบทั้งหมดอยู่ในระดับ
มาก ยกเว้นด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง
 2. สภาพการพัฒนาครู ใ น โร ง เ รี ยน
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มัธยมศึกษา สังกัดสำานักเขตพื้น ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 มี 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
การวดัประเมนิผลการเรยีน และการวจิยัเพือ่พฒันา
คุณภาพการศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเกือบทั้งหมดอยู่ในระดับ
มาก ยกเว้นด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง
 3. ชุดฝึกอบรมครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสำานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80.32/83.65 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ E1/E2 = 80/80 และผลสัมฤทธิ์ก่อนและ
หลังฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้มีส่วนร่วมในการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกอบรม โดย
รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
 4. การพัฒนาครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
มี 8 ขั้นตอน คือ ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง สร้างแบบประเมินความต้องการและ
แบบสอบถามสภาพการพฒันาครปัูจจบัุน วเิคราะห์
ข้องมูลจากแบบประเมินและแบบสอบถาม สร้าง
ชุดฝึกอบรม หาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม นำาชุดฝึก
อบรมไปปฏิบัติ ประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรม และ
เขยีนรายงานผลการฝกึอบรมสำาหรบัการดำาเนินการ
ครั้งต่อไป

อภิปรายผล
 จากผลการวิจัย พบว่า ชุดฝึกอบรมการ
พัฒนาครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัด
บรุรีมัย ์ทีผู่ว้จัิยสรา้งขึน้ไดพ้ฒันาผูเ้ข้าอบรมตามจดุ
ประสงค์ของหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในงาน
วิชาการ 4 ด้านได้แก่ การจัดทำาหลักสูตรโรงเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการ
ศึกษา และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งอภิปรายเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
 1. การศึกษาสภาพและความต้องการการ
พัฒนาครู
  1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
ตามความเห็นของบุคลากร อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดทำาหลักสูตรโรงเรียน มีแนวทางมา
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
ถึงโรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆ มีการให้ความรู้
ครูมากเพียงใดครูส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการทำาหลักสูตรโรงเรียน ครูจึงมีความ
ต้องการด้านหลักสูตรโรงเรียนผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2545 : 152) 
ที่ได้วิจัยปัญหาด้านหลักสูตรโรงเรียน และพบว่า
ปัญหาอุปสรรคของการสร้างหลักสูตรโรงเรียน 
2 ประเด็น คือ การขาดความร่วมมือกันในการ
ปฏิบัติงานสร้างหลักสูตรโรงเรียนของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องในการสร้างหลักสูตรโรงเรียน และ
การขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้างหลักสูตร
โรงเรียน ในทำานองเดียวกันยังสอดคล้องกับ รุ่ง
นภา นุตรวงศ์ และคณะ (2553 : 9-10) ที่ได้วิจัย
นำาร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พ.ศ. 2551 และพบว่าปัญหาอุปสรรคในการ
จัดทำาหลักสูตรโรงเรียน ให้ผลที่สอดคล้องสัมพันธ์
กันถึงปัญหาอุปสรรคสำาคัญในการจัดทำาหลักสูตร
โรงเรียน ได้แก่ การขาดความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากร ซึ่งพบว่าบุคลากรทั้งในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับโรงเรียนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่
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  1.2 การศึกษาสภาพและความต้องการ
การพฒันาครดูา้นการพฒันากระบวนการเรียนรูต้าม
ความเห็นของบุคลากร โดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมากทั้งน้ีเนื่องจากถึงแม้ว่าโรงเรียนมีการส่ง
เสริมให้ครูมีกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
มากเพียงใดก็ตามแต่ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องของโครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตอบ
สนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้ จากผลการ
วิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี และคณะ 
(2545 : 3-12) ทีไ่ดว้จัิยดา้นการพฒันากระบวนการ
เรยีนรู ้และพบวา่การจดัการเรยีนการสอนยงัไม่เอือ้
ตอ่การเสรมิสรา้งความสามารถของนกัเรยีนใหเ้จรญิ
งอกงาม เนื่องจากการเรียนการสอนมุ่งถ่ายทอด
เน้ือหา ไม่เน้นกระบวนการ ซึ่งเป็นไปได้ที่ครูขาด
แนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของนักเรยีนไปปรับใชใ้นกระบวนการเรยีนการสอน
  1.3 การศึกษาสภาพและความต้องการ
การพัฒนาครูด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน
ตามความเห็นของบุคลากร โดยรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมากทั้งนี้เนื่องจาก โรงเรียนยังขาดการ
ประเมินผลการเรียนที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพราะ
ครูมุ่งเน้นการประเมินจากข้อสอบมากกว่าการ
ประเมินอย่างอื่น อีกทั้งครูยังเลือกใช้เครื่องมือใน
การวัดผลประเมินผลการเรียนไม่ถูกต้อง ผลการ
วิจัยสอดคล้องกับ วิรัช วรรณรัตน์ (2537 : 5-11) ที่
กลา่วถงึปัญหาในการวดัผลและประเมินผลวา่เกดิมา
จากสาเหตุสองประการ คือ ด้านครู และด้านเครื่อง
มือวัดผล แต่ปัญหาด้านบุคลากรมีความสำาคัญมาก 
เพราะวา่จะเกีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสอบวดั 

ว่ามีคุณภาพหรือไม่ ซึ่งครูเป็นผู้กำาหนดการเลือกใช้
เครื่องมือ และสร้างเครื่องมือโดยตรง ดังนั้นปัญหา
เกีย่วกบัครผูู้สอน มสีาเหตุมาจากการขาดความรู้ใน
การการเลือกใช้เคร่ืองมือในการวัดประเมินผลการ
เรียน
  1.4 การศึกษาสภาพและความต้องการ
การพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศกึษา ระดบัการพัฒนาครแูละความตอ้งการพฒันา
ตามความคดิเหน็ของบคุลากรอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
และบุคลากรที่มีอายุราชการตำ่ากว่า 15 ปี อายุ
ราชการระหวา่ง 15-30 ป ีมคีวามสนใจในการวจิยัใน
ชั้นเรียนน้อย อาจเป็นเพราะว่าเร่ิมทำางานจึงไม่พบ
ปัญหาในชั้นเรียนมากนักหรือแก้ปัญหาแล้วแต่ไม่รู้
ว่าการแก้ปัญหานั้นคือการวิจัย และอาจคิดว่ายังไม่
ถึงเวลาทำาวิทยฐานะจึงยังไม่ให้ความสำาคัญกับการ
วิจัย ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ อนุวัติ คูณแก้ว 
(2546 : 38-43) ซ่ึงได้วิจัยศึกษาสภาพปัญหาการ
ทำาวิจัยในชั้นเรียนของครูในจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
พบวา่ครสูว่นใหญไ่มเ่คยทำาวจิยัในชัน้เรยีน ปญัหาที่
อยูใ่นระดับมาก คอื ครูขาดทักษะและประสบการณ์
ในการทำาวจิยัในช้ันเรยีน ความสามารถในการเขยีน
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน และขาดผู้เชี่ยวชาญใน
การให้คำาปรึกษา
 2. คุณภาพของชุดฝึกอบรม เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกำาหนดจากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
ในส่วนประกอบของชดุฝึกอบรม ได้แก ่สภาพปญัหา
และความจำาเป็น หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการ สื่อ 
และวธิกีารวดัประเมนิผล พบวา่ โครงร่างหลักสูตรมี
ความสอดคลอ้งกันทกุประเดน็ ตามเกณฑท์ีก่ำาหนด 
คือ มากกว่า หรือเท่ากับ 0.5 (สำาเริง บุญเรืองรัตน์, 
2529 : 95) และมีความเหมาะสมที่จะนำาไปทดลอง
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ใช้ได้ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ คือมากกว่า 
หรือเท่ากับ 3.50 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 214) 
แสดงว่า ชุดฝึกอบรมการพัฒนาครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การนำาหลักสูตรไปใช้ตามจุดมุ่งหมายได้อย่างมี
คุณภาพตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
 ท้ังน้ีได้ใช้หลักการพัฒนาชุดฝึกอบรม โดย
ใช้หลัก ADDIE Model (Forest, 2014) ประกอบด้วย 
5 ข้ันตอน ได้แก่ วิเคราะห์ (Analysis – A) ออกแบบ 
(Design – D) พัฒนา (Development – D) ทดลอง

ใช้ (Implementation – I) และประเมินผล
(Evaluation – E) โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยทีเ่ก่ียวขอ้ง การสำารวจสภาพและความ
ตอ้งการพัฒนาครู เพื่อนำาขอ้มลูมากำาหนดเป็นโครง
ร่างหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา เพื่อให้ได้
ร่างหลักสูตรที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย สื่อการอบรม 
คู่มือการฝึกอบรม ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบ
ทดสอบ ก่อนนำาไปทดลองใช้มีการตรวจสอบความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างชุดฝึก

อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน 5 คน แล้วปรับปรุง 
จึงนำาไปทดลองใช้กับครูแบบรายบุคคล 3 คน และ
แบบกลุ่มย่อย 10 คน โดยการทดลองแต่ละครั้ง
ผู้วิจัยได้หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมด้วย โดย
ต้องผ่านเกณฑ์ 80/80 อีกท้ังปรับปรุงให้มีความ
ถูกต้องมากขั้น ซ่ึงดำาเนินการอย่างเป็นระบบส่งผล
ให้ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำาหนด
 ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับอัลโลอา 
และคริสตินา (Ulloa & Cristina, 2014) ได้ศึกษา
การฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการทำางานเป็นทีม
ในกลุ่มนกัศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์ไฟเฟอร ์(Pfeifer, 
2014) ได้เปรียบเทียบผลการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

ทักษะการบริหารจัดการด้วยวิธีการฝึกอบรมที่แตก
ตา่งกนั และชมดิท ์(Schmidt, 2014) ไดศ้กึษาความ
สัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจจาก การฝึกอบรม
เพื่อพัฒนางานกับความพึงพอใจในงานโดยรวมพบ
ว่า ข้ันตอนการดำาเนินงานวิจัยที่ศึกษาส่วนใหญ่มี
ขั้นตอนอยู่อย่างน้อย 4 ขั้นตอน และขั้นตอนที่มี
ความคล้ายกัน คือ ขั้นแรกเป็นการการศึกษาข้อมูล
พืน้ฐานโดยศกึษาจากสภาพปัญหากบัความตอ้งการ
ในการพัฒนาตนเองของครู ขั้นต่อมาทำาการสร้าง
ชุดฝึกอบรมต้องคำานึงถึงปัญหาของครูทั้งทางด้าน
การเรียนการสอนและในด้านสภาพความเป็นอยู่ 
เมื่อสร้างชุดฝึกอบรมแล้วต่อไปเป็นขั้นการทดลอง
ใช้ และขั้นสุดท้ายงานวิจัย บางเรื่องเป็นขั้นการ
ปรับปรุงแก้ไขชุดฝึกอบรม บางงานวิจัยเป็นขั้นการ
ประเมินผลและติดตามผล และอาจเพ่ิมข้ันตอนใน
การทดลองฝึกอบรมอีกครั้ง
  2.1 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของครูหลัง
จากฝกึอบรม สงูกว่ากอ่นฝึกอบรม อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ด้วยการนำาสื่อ กิจกรรม 
ใบงานอุปกรณ์มาใช้ได้อย่างเหมาะสมส่ง ผลให้ผู้
เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะชุดฝึกอบรม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความหลากหลายและนำามาใช้
อยา่งเปน็ระบบทำาใหผู้เ้ขา้อบรมไดร้บัประสบการณ์
หลากหลาย สอดคล้องกับ สุเมธ งามกนก (2549) 
ที่ได้วิจัยชุดฝึกอบรมเพ่ิมอำานาจในการทำางานเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน กระทรวงศกึษาธกิาร พบวา่ พบวา่คะแนนเฉลีย่
จากการประเมนิสมรรถนะดา้นความรู ้ดา้นทกัษะใน
การปฏิบัติงาน และด้านบุคลิกลักษณะการปฏิบัติ
งาน ในการฝึกอบรมหลังการทดลอง สูงกว่าก่อน
การทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
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  2.2 ผู้รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
ชุดฝึกอบรมระดับมากถึงมากที่สุดเฉลี่ยรวม 4.50 
(ระดับมาก) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่ารูปแบบและ
กิจกรรมที่น่าสนใจ มีการเรียนรู้ตลอดเวลา โดย
เฉพาะเปน็เรือ่งทีค่รใูหค้วามสนใจ เหมาะสมกบัการ
ไปปรบัใชใ้นโรงเรยีน อกีท้ังผูว้จิยัจดัการฝกึอบรมให้
สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ของจาร์วิส 
(Jarvis, 1993 : 130-156) ที่กล่าวถึงหลักการสอน
ผู้ใหญ่ 3 วิธี คือ วิธีการสอนโดยครูเป็นศูนย์กลาง 
วิธีการสอนโดยนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง และวิธีการ
สอนโดยนกัศกึษาเปน็ศนูยก์ลางรายบคุคล และหลกั
การฝึกอบรมผู้ใหญ่ จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ (2542 
: 97) ดังน้ันการปฏิบัติกับผู้ใหญ่ไม่เหมือนกับเด็ก 
เพราะผู้ใหญ่สามารถในการรับผิดชอบได้ เคารพ
ตนเอง และกำาหนดวิถีของตนเอง หากมีการทำาจริง
ปฏิบัติจริงใจ เปิดโอกาสให้ค้นพบตัวเองเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยบรรยากาศการเรียนรู้ต้องมีความสบาย
ทั้งกายและใจ ธรรมชาติของผู้ใหญ่ชอบเรียนจาก
ประสบการณต์รง ทำาใหผู้ใ้หญเ่รยีนรูไ้ดเ้รว็กวา่ และ
การอบรมผู้ใหญ่ ควรเริ่มต้นจากภาพรวมก่อน ต่อ
จากนั้นจึงระบุทีละขั้นตอน ตามด้วยการแสดงให้
เห็นภาพรวม ทำาให้ผู้รับการฝึกอบรมได้แสดงออก
อยา่งเต็มที ่ไดฝ้กึประสบการณ์ร่วมกนั และสามารถ
นำาความรู้ไปใช้ในการทำากิจกรรมและชีวิตประจำาวันได้

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการผลการวิจัยนำาไปใช้
 1. ควรนำาชุดฝึกอบรมการพัฒนาครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ไปใช้กับพัฒนาครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอื่นๆ โดย
ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทโรงเรียนมัธยมศึกษานั้นๆ

 2. ควรนำ าการพัฒนาครู ในโรง เรี ยน
มัธยมศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัด
ประเมินผลการเรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ใช้พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
 3. ควรนำ าการพัฒนาครู ในโรง เรี ยน
มัธยมศึกษา ไปใช้กับหน่วยงานการศึกษาในสังกัด
อื่น เช่น สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
และสำานักงานการอาชีวศึกษา เป็นต้น
 4. ควรทำาความเขา้ใจหลกัชดุฝกึอบรมกอ่น
นำาหลักสูตรไปใช้ควรศึกษาหลักสูตรฉบับนี้ทุกข้ัน
ตอน และควรศกึษารายละเอยีดของหลกัการ จดุมุง่
หมาย เนื้อหา กิจกรรมและวิธีดำาเนินกิจกรรม รวม
ทัง้เตรยีมอปุกรณแ์ละเอกสารประกอบใหพ้รอ้มกอ่น
นำามาฝึกอบรม

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรสำารวจความต้องการการพัฒนาครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา จากผู้บริหารโรงเรียน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาครู เช่น ศึกษานิเทศก์ และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม เป็นต้น
 2. ควรมีการประเมินและติดตามผล
หลังการฝึกอบรมครูอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อช่วย
ให้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมครูมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. ควรมีการศึกษาการพัฒนาครูแยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของครูมากยิ่งขึ้น
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บทปริทัศน์หนังสือ	
(Book	Review) 

บทนำา
 คริสตศักราช 2015 นับเป็นก้าวย่างท่ีภาครัฐบาลและเอกชนต่างต่ืนตัวเพื่อก้าวสู่ “การเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (AEC) การต่ืนตัวสู่ภาวการณ์ดังกล่าวพบเห็นได้จากการรณรงค์และ การ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ท้ังน้ี “พวกเราชาวไทย” หนึ่งในประชากรแห่งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์รับรู้กัน

เพียงพอแล้วหรือยัง ว่าประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงมีมุมมองต่อพวกเราอย่างไรการได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นหลัก

ฐานทางประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เสมือนได้เห็นมุมมองในมิติที่แตก

ต่างออกไป ทั้งนี้ การศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติหนึ่ง ๆ ยอมเป็นเรื่องธรรมดาที่ ผู้บันทึก มักให้ข้อมูล

ที่แสดง “ข้อดี” หรือ “ข้อเด่น” ของชนชาติตน และให้ข้อมูลที่แสดง “ข้อเสีย” หรือ“ข้อด้อย” ของชนชาติ

อืน่ (ทีเ่ป็นศัตร)ู จึงไม่แปลกทีม่กัจะมนัียยะการมองทีแ่สดงความขดัแย้งทัง้ ไทยมองเขมร เขมรมองไทย ไทย

มองลาว ลาวมองไทย ไทยมองพม่า พม่ามองไทย 

 เขมร “ถกสยาม” ที่เรียบเรียงและถ่ายทอดโดย	ศานติ	ภักดีคำา ผ่านการคัดสรรข้อมูลจากเอกสาร

และเรื่องราวที่ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชา ที่เกี่ยวข้องกับไทย ความเรียงแต่ละเร่ือง

ใน เขมร “ถกสยาม” เสมือนบทปริทัศน์ข้อมูลจากหลายด้าน ทั้งจากเอกสาร ตำานาน เรื่องเล่า เหตุการณ์

ในประวัติศาสตร์ ตลอดจนบทเพลง ภาพยนตร์ โดยได้เปิดเผยข้อมูลพร้อมแสดงทัศนคติที่ค่อนข้าง “เป็น

กลาง” ต่อการมองไทยผ่านสายตาชนชาติเขมร 

1 อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณภัทร		เชาว์นวม	1/	Napat	Chawnuam
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ความนำาลำ้านัยยะ ไทยในทัศนะเขมร	:	“พระเอก”	หรือ	“ผู้ร้าย”	ในประวัติศาสตร์กัมพูชา

 ปฐมบทตามสารบญัของ “ถกสยาม” เป็นการเชือ่มโยงให้ผูอ่้านทราบว่าผูเ้ขยีนได้นำาเสนอเรือ่งราว

เพื่อ “ถก” ในประเด็นใดบ้าง โดยเชื่อมโยงให้เห็นว่าข้อมูลที่ปรากฏทั้งในตำานาน พระโค พระแก้วเดโชดำา

ดินบ็อณฎำาตาเมียะฮ์ (ซ่ึงจะกล่าวถึงต่อไป) ล้วนมีนัยยะของการมอง “ไทย” ว่าเป็น “ผู้ร้าย” มากกว่า

พระเอก ที่ปรากฏเพียงบางช่วง สั้น ๆ ในร่องรอยประวัติศาสตร์กัมพูชา

 ผูเ้ขยีนสรปุประเดน็ปฐมบทก่อนการเข้าสูเ่นือ้หาในแต่ละช่วงไว้ว่าเราไม่สามารถสรุปได้ว่า “ไทย” 

ในทศันคตขิองกมัพชูาเป็น “พระเอก” หรอื “ผูร้้าย” กนัแน่ แต่สิง่ท่ีผู้เขียนพยายามนำาเสนอคอื ไม่ว่า “ไทย” 

ในเอกสารประวัติศาสตร์กัมพูชาจะเป็น “พระเอก” หรือ “ผู้ร้าย” ก็ตาม แต่เอกสารประวัติศาสตร์กัมพูชา

มีมุมมองต่อไทยซับซ้อนหลายด้าน หลายลักษณะ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราน่าจะเรียนรู้และทำาความเข้าใจเพื่อสร้าง

ความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างประเทศเพือ่นบ้านทัง้สองนีต่้อไปในอนาคตมใิช่หรือ?เชือ่ว่าจากข้อคำาถามดังกล่าว

ของผูเ้ขยีนกระตุน้ความตระหนกัรูใ้ห้ผูอ่้านได้ข้อคำาตอบในใจทีเ่ป็นไปทำานองเดียวกนัคอื การเรียนรู้มมุมอง

ของประเทศเพื่อนบ้านที่มีต่อเราช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน เพ่ือการก้าวเดินไปพร้อมกันอย่าง

สมานฉันท์

ที่มา ที่ไป	จาก	“เสียม (สยาม)” สู่	“ไถ (ไทย)”	บริบทและความหมายในการรับรู้ของชาวกัมพูชา

 การใช้คำาเรียกขานชนชาติไทยว่า “เสียม” ของกัมพูชา เป็นประเด็นที่นักวิชาการหลายท่านได้

แสดงทัศนะไว้หลายแง่มุม ทั้งนี้ ศานติ ภักดีคำา ได้เรียบเรียงข้อมูลประเด็น จาก “เสียม” สู่ “ไทย” บริบท

และความหมายในการรับรู้ของชาวกัมพูชา เพื่อเปิดเผยให้ทราบว่าบริบทของการใช้คำาว่า “เสียม” และ 

“ไทย” ของกัมพูชามีนัยยะอย่างไร โดยได้แสดงข้อสันนิษฐานเชิงสรุปไว้ว่าภาษาเขมรปัจจุบันมีคำาที่ใช้เรียก

คนไทยและประเทศไทย 2 คำา คือ คำาว่า “เสียม” ซึ่งเป็นคำาที่สันนิษฐานว่าน่าจะมีการใช้มาตั้งแต่สมัยก่อน

พระนคร สมยัพระนคร และสมยัพระนครจนถงึปัจจบุนั และคำาว่า “ไถ (ไทย)” ซึง่เป็นคำาทีน่่าจะเกดิขึน้ภาย

หลังเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากประเทศสยามมาเป็นประเทศไทยแล้ว

 สำาหรับคำาว่า “เสียม” ในภาษาเขมรสมัยหลังพระนครและสมัยปัจจุบันค่อนข้างมีนัยยะถึง

ประเทศไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับกัมพูชาในอดีต เนื่องจาก “เสียม” เคยเป็นผู้รุกรานประเทศกัมพูชา ด้วย

เหตุน้ีคำาว่า “เสียม” จึงมีความหมายในเชิงลบแฝงอยู่ด้วย ส่วนคำาว่า “ไถ (ไทย)” เป็นคำาที่ใช้อย่างเป็น

ทางการ จึงเป็นคำาที่มีความหมายค่อนข้างเป็นกลาง ไม่มีนัยยะทางชาติพันธุ์หรือความหมายในเชิงลบมาก

นัก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคำานี้เป็นคำาที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่เมื่อไม่นานมาน้ีและเป็นคำาที่ใช้อย่างเป็นทางการใน

ภาษาราชการ
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 ด้วยเหตุนี้ท่ีคำาว่า “เสียม” ในภาษาเขมรในปัจจุบัน นอกจากจะหมายถึง “คนไทย” และ 

“ประเทศไทย” ตามความหมายของคำาตามปกติแล้ว คำาว่า “เสียม” ในภาษาเขมรยังมีนัยยะในด้านลบจึง

ไม่น่าแปลกใจเมื่อสื่อมวลชนกัมพูชาในปัจจุบันนำาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับกรณีความขัดแย้งระหว่างไทย-

กัมพูชา ในกรณีปราสาทเขาพระวิหาร จึงเลือกที่จะกล่าวถึง “ประเทศไทย” โดยใช้คำาว่า “เสียม” ซึ่งมีนัย

ยะด้านลบดังกล่าว

มุมมองนักวิชาการประวัติศาสตร์ใน คนไทย	“อพยพ”	 มาแย่งดินแดนเขมร	 ในทัศนะนักประวัติศาสตร์

เขมร

 ผูเ้ขยีนได้นำาเสนอหนงัสอืของ ดร.มเิชล ตราเณ เรือ่ง “ประวตัศิาสตร์ของพระราชอาณาจกัรกัมพูชา 

สัมพันธภาพระหว่างประชาชนเขมร-ไทย ตั้งแต่คริสตวรรษที่ 13” (ปฺรวตฺติสาสตฺรไนพฺระราชาณาจกฺรกมฺพุ

ชา สมฺพันฺธภาพรวางปฺรชาชนแขฺมร-ไถ จาบ่ตำางพี ส.ว. ที ไน ค.ส.) เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยความ

สัมพันธ์ระหว่างประชาชน กัมพูชา-ไทย โดยเฉพาะ ดั้งนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราจะมาพิจารณาดูว่าใน

ปัจจุบันทัศนคติของนักประวัติศาสตร์กัมพูชาท่ีมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-กัมพูชา เป็น

อย่างไร โดย ดร.มิเชล ตราเณ ได้เรียบเรียงเนื้อหาไว้ 4 บท 

 แม้ผู้เขียนจะไม่ได้อภิปรายเนื้อหาทั้งหมดของหนังสือดังกล่าว แต่ก็ได้เลือกประเด็นท่ีพินิจแล้ว

สามารถ “ช่วยให้ผู้อ่าน” ทราบทัศนคติของชาวกัมพูชา โดยเฉพาะนักวิชาการกัมพูชาที่มีต่อประวัติศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา มานำาเสนอ โดยได้ข้อสรุปว่า ดร.มิเชล ตราเณ ได้พยายามอธิบาย

ประวตัศิาสตร์ความสมัพนัธ์ระหว่างประชาชนเขมร-ไทย เนือ้หาหลายแห่งกล่าวถึงความสมัพันธ์เชงิสงคราม 

ปัญหาชายแดน โดยได้กล่าวถงึดนิแดนและความสมัพันธ์ทางวฒันธรรมในอสีานใต้ของไทยกบักัมพูชา ทัง้นี้ 

ศานติ ภักดีคำา ได้ตั้งข้อสังเกตให้ชวนพิจารณาว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยในปัจจุบันควรศึกษาใน

ฐานะประวัติศาสตร์ของ “ประเทศไทย” ไม่ใช่ “ประวัติชนชาติไทย” และนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ของดินแดนที่เป็นประเทศไทย เนื่องจากความเป็น “ชนชาติไท” เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ 

 การเรียนประวัติศาสตร์ไทยจึงควรเริ่มตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยซึ่งเกดิขึ้นพร้อม

กับยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศกัมพูชา แล้วจึงเข้าสู่สมัยทวารวดีอันเป็นสมัยประวัติศาสตร์ (ร่วมกับ

สมัยฟูนันและเจินละ) ต่อมาได้มีพัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยไม่ให้ความสำาคัญเพียงเร่ืองของ 

“ชนชาติไท” เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ว่า “กลุ่มรัฐทวารวดี” จะเป็นกลุ่มชนหรือชนชาติใด และ แม้จะใช้ภาษามอญ

เป็นภาษาทางราชการดังปรากฏในศิลาจารึกกระท่ังในยุคต่อมาเมื่ออิทธิพลวัฒนธรรมอาณาจักรเขมรสมัย

พระนครขยายเข้ามาในลุ่มแม่นำ้าเจ้าพระยาในราวพุทธศตวรรษที่ 15 ก็ไม่สามารถสรุปได้เช่นเดียวกันว่าคน

ที่อยู่อาศัยในดินแดนนี้จะเปลี่ยนจากคนมอญหรือ “ชนชาติมอญ” ไปเป็นคนเขมร หรือ “ชนชาติเขมร” 
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ทั้งหมดได้ ดังที่นักวิชาการกัมพูชามักอ้างว่าดินแดนลุ่มแม่นำ้าเจ้าพระยาเป็นดินแดนที่ชาวกัมพูชาอาศัยอยู่

มาก่อน เพราะจากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างหลากหลาย เช่นนี้แล้ว

เมื่อเปลี่ยนมาเป็นรัฐของกลุ่มที่พูดภาษาไทยในพุทธศตวรรษที่ 19 ก็คงไม่อาจระบุได้เช่นกันว่าผู้คนที่อาศัย

อยูบ่รเิวณนีจ้ะเป็น “ชนชาตไิท” ท้ังหมด หากแต่น่าจะผสมผสานกนัอย่างหลากหลาย ทัง้กลุม่คนทีพ่ดูภาษา

มอญ ภาษาเขมร ภาษาไทย และกลุ่มชนอื่นๆ เช่น กลุ่มคนจีน เป็นต้น 

 ประเด็นที่ผู ้เขียนชวนให้ผู ้อ่านพิจารณาเพิ่มเติมคือ นักวิชาการกัมพูชายังคงใช้แนวคิดทาง

ประวัติศาสตร์ที่นักวิชาการฝรั่งเศสได้วางแบบแผนไว้ตั้งแต่ในยุคอาณานิคม ซึ่งเน้นความเป็น “ชาตินิยม” 

และเน้น “ประวัติศาสตร์ชนชาติ” โดยเฉพาะตำาราที่เขียนโดยกลุ่มนักวิชาการฝรั่งเศสรุ ่นเก่าอย่าง 

ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ 

 ประเด็นเรื่องกำาเนิด “ชนชาติไท” ที่พัฒนามาเป็น “ไทย” หรือ “ไทยสยาม” นับเป็นจุดเริ่มต้น

ความขดัแย้งทางประวัตศิาสตร์ระหว่างไทย-กัมพชูา หากไม่สามารถสร้างความเข้าใจร่วมกันในประเดน็นีไ้ด้ 

ย่อมยากที่จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ ดร.มิเชล ตราเณ ยังได้อ้างถึงผลงานของ

ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ แล้วให้ข้อมลูว่าไทยไม่ได้รบัอทิธพิลภาษาสนัสกฤตจากอนิเดียโดยตรง แต่รบัผ่าน

เขมร อย่างไรก็ตามข้อมูลจากศิลาจารึกในปัจจุบันได้พบจารึกภาษาสันสกฤตในภาคใต้ของไทยจำานวนมาก 

สนันษิฐานว่าไทยอาจได้รบัอทิธพิลโดยตรงจากอนิเดยีโดยผ่านเข้ามาทางดินแดนในภาคใต้ ไม่ได้ผ่านกมัพูชา

มาก่อน เช่นนี้แล้วปัญหาสำาคัญอีกประการหนึ่งของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในต่างประเทศคือเอกสาร

ประวัติศาสตร์ของไทยโดยเฉพาะที่พบใหม่และข้อมูลใหม่ ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการเผยแพร่เป็นภาษาต่าง

ประเทศเท่าทีค่วร เพราะฉะนัน้ข้อมลูส่วนใหญ่ทีน่กัวชิาการใช้ในเรือ่งเกีย่วกบัประวตัศิาสตร์ไทยจงึค่อนข้าง

เป็นข้อมูลเก่าซึ่งหลายอย่างไม่เป็นที่ยอมรับกันแล้วในยุคปัจจุบัน ผู้เขียนเสนอแนะไว้ว่าปัญหาเหล่านี้นัก

วิชาการไทยคงต้องช่วยกันคิดพิจารณาต่อไป

ไขความตามข้อวิเคราะห์พระแก้วในตำานานพระโค-พระแก้ว	:	พระแก้วมรกตจริงหรือ?

 ความเรียงดังกล่าวได้กล่างถึงบทความเรื่อง Nandin and His Avatars ของ Ang Chulean เสนอ

บทวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหราหว่างพระแก้วมรกตกับตำานานพระโค-พระแก้วของเขมร โดยอ้างอิงจาก

เอกสารต่างๆ เช่น พงศาวดารเมืองเชียงใหม่ แต่เมื่อผู้เขียนตรวจสอบกับเอกสารต่างๆ ตามที่อ้างมา เช่น 

พงศาวดารเมืองเชียงใหม่ (ตามความเข้าใจของ Ang Chulean ซึ่งแท้จริงแล้วควรเรียกว่า ตำานานพื้นเมือง

เชียงใหม่) ไม่ปรากฏว่ามีตำานานเรื่องพระแก้วมรกตตามที่อ้างมา มีแต่เรื่องพุทธสิหิงค์ บทความเรื่องนี้จึง

เป็นการเสนอข้อสันนิษฐานใหม่ท่ีต่างออกไปจากบความของAng Chulean โดยศึกษาเปรียบเทียบจาก

เอกสารประวัติศาสตร์แล้วเสนอคำาตอบว่า หากพระแก้วในตำานานพระโค-พระแก้วมิได้หมายถึงพระแก้ว

มรกตแล้ว พระแก้วในตำานานพระโค-พระแก้ว ควรจะเป็นผู้ใดในประวัติศาสตร์เขมร
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 เมือ่พจิารณาจากพระราชพงศาวดารกรุงศรอียธุยาทีผู่เ้ขยีนกล่าวถงึโดยสงัเขป แสดงให้เหน็ว่าพระ

โคในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหมายถึงรูปเคารพในศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) “พระโค” เป็นเทพ

พาหนะของพระศิวะของพระศิวะ หนึ่งในพระเป็นเจ้าทั้งสามของพราหมณ์ (ฮินดู) และเป็นสิ่งศักดิ์ซึ่งชาว

เขมรนบัถอืมาก ผูเ้ขยีนจงึตัง้ข้อสงัเกตว่าเป็นไปได้หรือไม่หากพระโคในตำานานพระโค-พระแก้ว อาจจะเป็น

รูปเคารพ พระโคสัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) หรือความรู้อันเขมรเคยมีอยู่ ซึ่งถูกนำาไปไว้ที่กรุง

ศรอียุธยา จากตำานานพระโค-พระแก้ว ไดก้ล่าวไว้ว่าพระโคตลอดออกมาจากท้องแมก่่อนพระแกว้จึงคลอด

ออกมาภายหลงั แต่เนือ่งจากแม่ของพระโค-พระแก้วคลอดลกูออกเป็นววัคือพระโค ทำาให้ประชาชนรงัเกยีจ 

หากตคีวามว่าพระโคเป็นสญัลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์ จะเหน็ได้ว่าในขณะนัน้ประชาชนไม่นบัถอืศาสนา

พราหมณ์ (ฮินดู) แล้วเพราะฉะนั้นพระแก้วซึ่งเป็นน้องจึงอยู่ในเมืองไม่ได้ ด้วยเหตุที่เกี่ยวข้องกับศาสนา

พราหมณ์ (ฮินดู) 

 ผูเ้ขยีนได้วเิคราะห์ไว้ว่าตำานานพระโค-พระแก้ว อาจเป็นสญัลกัษณ์ของกษตัรย์ิ (เชือ้พระวงศ์เขมร) 

ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) จึงถูกขับไล่ออกมาจากเมืองด้วย โดยได้เชื่อมโยงเนื้อเรื่องในตำานานที่ว่า 

เม่ือพระแก้วหวิ พระโคจะคายอาหารออกาจากปากให้พระแก้วได้กิน ซ่ึงหากถอืว่าส่ิงทีอ่ยูใ่นท้องพระโคคอื

สรรพวิยาการแล้ว พระแก้วก็เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่รับเอาความรู้จากพระโค (ศาสนาพราหมณ์) นอกจากนี้

พระแก้วในตำานานยังเป็นพระราชบุตรเขยของพระเจ้าแผ่นดินเขมร ดังนั้นจึงอาจนับพระแก้วเป็นเชื้อพระ

วงศ์กไ็ด้ จากข้อสงัเกตดงักล่าว ผูเ้ขยีนจงึเชือ่ว่าพระแก้วเป็นบคุคลซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของสถาบนักษตัริย์เขมร 

อำานาจการปกครองแผ่นดนิหรอือาจจะมากกว่าจะเป็นพระแก้วมรกตอย่างน้อยก็ไม่น่าจะหมายถงึความชอบ

ธรรมทางพระพุทธศาสนา กล่าวโดยสรุปคือ ผู้เขียนมีความเห็นว่าพระโคน่าจะหมายถึงรูปพระโคซึ่งเป็นสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นท่ีเคารพบูชาได้ถูกนำามายังกรุงศรีอยุธยาในฐานะผู้ชนะและเป็นใหญ่เหนือเขมร ส่วนพระ

แก้วก็น่าจะหมายถึงพระยาแก้วเชื้อพระวงศ์องค์สำาคัญซึ่งถูกนำาตัวมาเป็นองค์ประกันในกรุงศรีอยุธยา เพื่อ

มิให้เขมรคิดการขบถ 

 ผู้เขียนได้สรุปประเด็นการสื่อความเชิงสัญลักษณ์ เรื่องพระโค-พระแก้วไว้ว่าหากกล่าวถึง ในด้าน

สญัลักษณ์ พระโคน่าจะได้แก่สรรพวทิยาการอนัมาจากศาสนาพราหมณ์ (ฮนิด)ู หรอืความรูท้ีเ่ขมรได้รบัจาก

อินเดีย ส่วนพระแก้วน่าจะได้แก่สัญลักษณ์ของพระราชอำานาจทางการเมืองเขมรที่ถูกย้ายมาไว้ที่กรุง

ศรีอยุธยาโดยมิได้หมายถึงพระแก้วมรกตหรือสัญลักษณ์แห่งความชอบธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีอยุธยา

ตีมาได้จากเมืองเขมรอย่างแน่นอน

เรื่องเล่าขานสู่จอเงิน	เดโชดำาดิน	:	ตำานานไทยสู่ภาพยนตร์เขมร

 เรื่องเล่า เดโชดำาดินหรือ ขอมดำาดินเป็นที่รับรู ้ของชาวไทยส่วนหนึ่งจากวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ท้ังนี้เอกสารท่ีเก่าท่ีสุดที่กล่าวถึงขอมดำาดินคือพงศาวดารเหนือฉบับพระวิเชียร
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ปรีชา (น้อย) ไม่ระบุว่า พญาเดโชดำาดินชื่ออะไร เอกสารเขมรซึ่งเก่าที่สุดเรียบเรียงในสมัยรัชกาลที่ 5 เรียก

ขอมดำาดินว่าพระยาเดโชดำาดินหรือเจ้าพระยาเดโชดำาดินทุกฉบับ น่าสังเกตว่าเท่าที่ผู้เขียนตรวจสอบเรื่อง

ขอมดำาดินในนิทานพื้นบ้านเขมรไม่ปรากฏว่ามีเรื่องขอมดำาดินเลย แม้แต่ในหนังสือประชุมนิทานพื้นบ้าน

เขมร (ปฺรชุมเรืองเพฺรงแขฺมร) ทั้ง 9 ภาค ของพุทธศาสนบัณฑิตย์ กรุงพนมเปญเรื่องเดโชดำาดินนี้ปรากฏใน

พระราชพงศาวดารกมัพชูาเท่านัน้ ไม่ปรากฏว่าเร่ืองนีแ้พร่หลายเป็นนทิานพ้ืนบ้านเขมร และแม้จะกล่าวถงึ

ในแบบเรียนบ้าง แต่ก็เป็นเรื่องที่ได้ข้อมูลมาจากพงศาวดารกัมพูชาฉบับต่าง ๆ เท่านั้นเอง

 ผู้เขียนได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเมื่อเขมรได้นำาเรื่องเดโชดำาดินในพงศาวดารเหนือ (ฉบับพระวิเชียร

ปรีชา (น้อย)) ไปแต่งขยายความต่อในพงศาวดารนัน้ได้ขยายความเฉลิมพระเกยีรติยศให้กษตัริย์เขมรยิง่ขึน้ 

โดยเฉพาะในเดโชดำาดนิฉบบัภาพยนตร์ได้เพิม่เรือ่งและสร้างตัวละครทัง้ฝ่ายชาย ฝ่ายหญิงขึน้ใหม่หลายคน 

เพือ่ให้เกิดอรรถรสน่าตดิตาม ทัง้นี ้ผูเ้ขยีนได้แสดงทศันคตบินพ้ืนฐานข้อเทจ็จรงิว่าตำานานเป็นเพยีงเรือ่งเล่า

ขานกันสืบมาโดยไม่มีพื้นฐานความจริงเพียงพอ ผู้บันทึกหรือ ผู้บอกเล่ามักถ่ายทอดเรื่องราวโดยสอดแทรก

ทัศนคตแิละอคต ิไม่ว่าเร่ืองพญาเดโชดำาดนิกเ็ป็นหน่ึงในตำานานไทยทีไ่ปปรากฏในกมัพูชาเช่นเดียวกบัตำานาน

เรื่องอื่น ๆ เช่น ตำานานรัตนพิมพ์วงศ์ ซึ่งถูกนำาไปผนวกอยู่ในพงศาวดารกรุงกัมพูชา ดังนั้น แม้ภาพยนตร์

เรื่องเดโชดำาดินจะให้ภาพความขัดแย้งระหว่างเขมร-ไทย อยู่บ้าง แต่เรื่องเหล่านี้ถือเป็นตำานานแต่ครั้งอดีต 

ส่วนภาพยนตร์ที่แม้จะสร้างจากตำานานมีจุดประสงค์หลักเพื่อความบันเทิงมากกว่าทางการเมือง เช่นนี้แล้ว 

ไม่ว่าคนเขมรหรือคนไทยก็สามารถชมภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างสนุกสนานได้เช่นกัน โดยให้ “ตำานาน” เป็น

เพียงกรณีตัวอย่างที่เราพึงศึกษาอย่างถี่ถ้วนและมีวิจารณญาณต่อไป

ร่องรอยเรื่องราว	อานามสยามยุทธ์	:	ความทรงจำาในเพลงโบราณกัมพูชา

“สงคราอานามสยามยุทธ์ สงครามที่ไทยรบเวียดนาม บนแผ่นดินเขมร”

ผูเ้ขียนได้นำาเสนอให้เหน็ว่านอกจากเอกสารประวติัศาสตร์บนัทกึกนัมาในลกัษณะลายลกัษณ์อกัษรทีไ่ด้จาร

และบันทึกไว้ ทั้งนี้ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำาคัญอีกประการหนึ่งคือประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมาใน

ลักษณะของมุขปาฐะซึ่งเล่าสืบต่อกันมา หลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทนี้แม้จะมีไม่มากนัก แต่ก็เป็น

เรื่องที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะบันทึกเรื่องราวแล้ว ยังสามารถบันทึกความคิดความรู้สึกของคนในสังคม

ที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี 

 บทเพลงโบราณของกัมพชูาทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์อานามสยามยทุธ์ท่ีนำาเสนอท้ังสองบท แม่จะมเีนือ้

ความสั้นๆ แต่ก็สามารถสะท้อนถึงความคิดและความรู้สึกของชาวกัมพูชาท่ีมีต่อเหตุการณ์สงครามในคร้ัง

น้ันได้เป็นอย่างด ีเพราะแม้จะใช้ถ้อยคำาสัน้ๆ แต่มคีวามหมายแฝงนยัยะไม่น้อย ทีส่ื่อสารเร่ืองราวจากชนรุ่น

หนึ่งผ่านไปยังชนอีกรุ่นหนึ่ง เห็นได้จากบเพลงแรกนั้นกล่าวถึงการปกครองของเวียดนามโดยเฉพาะการท่ี

เวยีดนามในยคุนัน้สงัหารบรรพบุรษุชาวกมัพชูาเสยีแล้วนำาศรีษะมาเป็นสามเส้า ทำาให้ชาวกมัพชูาเคยีดแค้น
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และสั่งสอนลูกหลานว่าอย่าคบหากับเวียดนาม แต่เนื้อเพลงอีกบทหนึ่งกลับบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในกัมพูชา

ตั้งแต่การปกครองกัมพูชาของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน) จนถึงสมัยที่เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงห

เสน)ี นำาทพัมาขบัไล่เวยีดนามแล้วอญัเชญิสมเด็จพระหริรักษ์รามาอศิราธบิดี (พระองค์ด้วง)กลับมาขึน้เสวย

ราชสมบัคิกัมพูชา นำาความยินดีมาสู่ชาวกัมพูชาเพราะทำาให้บ้านเมืองมีความสงบสุขปราศจากสงคราม 

บทเพลงที่ 2 จึงเป็นเพลงที่แสดงความรู้สึกชื่นชมยินดีต่อเหตุการณ์ขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระหริรักษ์รา

มอศิราธบิด ี(พระองค์ด้วง) ดงันัน้ เพลงโบราณของกมัพชูาซึง่มทีีม่าจากสงครามอานามสยามยทุธ์ นอกจาก

จะให้ข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ทีส่อดคล้องกบัหลักฐานทางประวติัศาสตร์อืน่ๆ แล้ว ท่ีสำาคญับทเพลงท้ัง 2บท

นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของชาวกัมพูชาในเวลานั้นที่มีต่อสงครามอานามสยามยุทธ์อย่างที่ไม่สามารถ

จะศึกษาได้จากเอกสารประวัติศาสตร์อื่นอีกด้วย

วรรณกรรมวัจนกรรม	บอ็ณฎำาตาเมยีะฮ์	(คำาสัง่ตาเมยีะฮ์)	:	วรรณกรรมชวนเช่ือของกัมพชูายุคอาณานิคม

ฝรั่งเศส

 วรรณกรรมเรื่องบ็อนฎำาตาเมียะฮ์ (បណ្ដា ំតាមាស : คำาสั่งตาเมียะฮ์) มีลักษณะเป็นวรรณกรรม

ชวนเชื่อทางการเมือง เพื่อสร้างความชอบธรรมให้อาณานิคมฝรั่งเศสโดยผ่าน “ตาเมียะฮ์” (ตามาส) เป็นผู้

เล่าเรื่องด้วยการสนับสนุนบทบาทและสร้างความชอบธรรมของรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศสที่จะปกครอง

กัมพูชา วรรณกรรมเขมรเรื่องน้ีได้จึงรับการสนับสนุนให้จัดพิมพ์เผยแพร่จากรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นจำานวนถึง 

10,000 เล่ม เนื้อหาสำาคัญของวรรณกรรมเขมรเรื่องบ็อนฎำาตาเมียะฮ์ แบ่งออกได้ 3 ส่วน เนื้อหาส่วนแรก

เป็นประเดน็ “อานามสยามยทุธ์” : กัมพชูาในฐานะสนามประลองยทุธ์ระหว่างไทย-เวยีดนาม”โดยเริม่กล่าว

ถงึสภาพบ้านเมืองของกมัพชูาในยคุสงครามอานามสยามยทุธ์ซ่ึงเป็นยคุทีก่มัพชูาต้องประสบภาวะบ้านแตก

สาแหรกขาด และแม้สงครามจะสงบแต่กัมพูชายังถูกแทรกแซงทางการเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านคือไทย

และเวยีดนาม ประเดน็ทีส่องเป็นเรือ่ง“กัมพชูา : การเข้ามาของฝรัง่เศส” ซึง่นำาเสนอเรือ่งราวสาเหตทุีฝ่รัง่เศส

เข้ามาในกัมพูชาเป็นพระประสงค์ของสมเด็จพระหริรักษ์รามาอิศราธิบดี (พระองค์ด้วง) โดยไม่ได้กล่าวถึง

ฝรั่งเศสในด้านลบแต่อย่างใด

 ประเด็นต่อมาคือ “อาณานิคมฝรั่งเศส : ความชอบธรรมในการปกครองกัมพูชา” เป็นการกล่าว

ถึงคุณความดีของฝรั่งเศสเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาปกครองกัมพูชา เน้นยำ้าให้ชาวกัมพูชารู้คุณอาณานิคมฝร่ังเศส

และไม่คิดทำาการต่อต้านฝรั่งเศสเพราะจะทำาให้บ้านเมืองกลับไปสู่สภาพบ้านเมืองแตกแยกดังท่ีเคยเกิดขึ้น

มาก่อนหน้านั้น ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงแสดงทัศนะไว้ว่าวรรณกรรมเรื่องบ็อนฎำาตาเมียะฮ์ น่าจะเขียนขึ้นเพื่อ

สร้างความชอบธรรมให้กับฝรั่งเศสในการปกครองกัมพูชาในฐานะอาณานิคมโดยผ่านตัวบทวรรณกรรมจึง

อาจกล่าวได้ว่าวรรณกรรมเรื่องบ็อนฎำาตาเมียะฮ์ หรือคำาส่ังตาเมียะฮ์จัดเป็นวรรณกรรมชวนเชื่อทางการ

เมืองของกัมพูชาสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส 
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บอกกล่าวเล่าถึงเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์	 (แบน)	 เหตุที่ทำาให้สยามปกครองพระตะบองกว่าหนึ่งศตวรรษ 

และเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์	(ชุ่ม	อภัยวงศ์)	:	ในตำานานการเล่าขานของชาวพระตะบอง

 หากจะกล่าวถึงเมืองอู่ข้าวอู่นำ้าสำาคัญของกัมพูชา เมืองพระตะบองถือเป็นเมืองหนึ่งที่นอกจากจะ

เป็นหัวเมืองสำาคัญแล้วยังเป็นเมืองอู่ข้าวอู่นำ้าท่ีสำาคัญ เนื่องจากมีพื้นที่ติดโตนเลสาบและมีแม่นำ้าสังแกไหล

ผ่านพระตะบองจึงเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์นำ้า แหล่งนำ้า ที่นา 

ทั้งนี้ในนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) เรื่อยมาจนถึงสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ (รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ซึ่ง ศานติ ภักดีคำา ได้กล่าวถึงช่วงสมัยที่

ขนุนางชาวสยามได้เข้ามาปกครองเมอืงอูข้่าวอูน่ำา้ของกมัพชูา โดยได้ กล่าวถงึ เจ้าพระยาอภยัภเูบศร์ (แบน) 

และที่มาที่ไปอันนำาไปสู่เหตุที่ทำาให้สยามปกครองพระตะบองกว่าหนึ่งศตวรรษ โดยผู้ที่เข้ามาปกครองล้วน

เป็นบตุรหลาน ญาตวิงศ์ของเจ้าพระยาอภยัภเูบศร์ (แบน) ทีส่บืเชือ้สายและปกครองพระตะบองมากว่าหนึง่

ศตวรรษ 

 ล่วงถึงสมัยรัตนโกสินทร์ พระตะบองในช่วงสมัยของ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์(ชุ่ม อภัยวงศ์) ปรากฏ

ตำานานการเล่าขานของชาวพระตะบองถึงการรักษาอำานาจอย่างเหี้ยมเกรียม และการปกครองอันเด็ดขาด

ของท่าน ดังที่ชาวพระตะบองนิยมเรียกขานท่านว่า “ท่านเจ้า” หรือ “โลกมฺจ๊ะส์”

ไขความคำาขานในปัจฉิมบทปราสาทเขาพระวิหาร	:	จาก	“ศรีศิขริศวร”	ถึง	“เพรียะฮ์วิเฮียร์”

 หากกล่าวถงึศาสนสถาน นาม “ศรีศิขริศวร” หรอื “ศรีศขเรศวร” เชือ่ว่าผูท้ีไ่ด้ยนิน้อยคนจะทราบ

ว่าเป็นชือ่เดมิของ “ปราสาทเขาพระวิหาร” ทัง้ๆ ท่ีเป็นชือ่อนับ่งบอกถึงทีม่าของการสร้างศาสนสถานแห่งนี้ 

 ศานติ ภักดีคำา ได้ไขความคำาขาน ศรีศิขริศวร	สู่	เพรียะฮ์วิเฮียร์ หรือ ในสำาเนียงไทย	พระวิหาร

ไว้ว่าชือ่เดมิของปราสาทเขาพระวหิารมปีรากฏในศิลาจารึกพระเจ้าสุริยวรมนัที ่1K.380 (จารึกประสาทเขา

พระวิหาร 1, ปราสาทเขาพระวิหาร 4) ณ โคปุระปราสาทแห่งนี้ เนื้อความระบุว่า “...พระเจ้าสุริยวรมันที่ 

1 ได้ทรงสถาปนาศิววึงค์นามว่า “สูรยวรรเมศวร” ประดิษฐานไว้ที่ “ชัยเกษตร” (ปราสาทพนมบาเส็ท) ต่อ

มาในปี พ.ศ.1561 พระองค์จงึสถาปนาศวิลงึค์ข้ึนอกี 3 แห่ง คอืศรศีขิรศีวร (ศวิลงึค์ทีป่ราสาทเขาพระวหิาร) 

อีศานตีรถะและศรีสูรยทริ (ปราสาทพนมจิซอร์)...”

 หากพจิารณาจากข้อความในจารกึหลกันี ้แสดงให้เห็นว่า “ศรขีรศิวร” เป็นชือ่ของ “ศวิลงึค์” และ

ช่ือนี้ก็ได้ใช้เป็นชื่อของศาสนสถานแห่งนี้ด้วย ดังข้อความในจารึกหลักเดียวกันนี้ท่ีกล่าวถึง “ศรีศิขริศวร” 

ในฐานะที่เป็นศาสนสถานว่า “...960 ศก สัปตมี แรม เดือนศราวณ นั้น พระบาทกัมรเตง กำาตวนอัญศรีสูรย

วรรมเทวะ เสด็จพระกะลาเสวา ณ นครศรียโศธรปุระ มีพระบันทูลต่อพระกัมรเตงอัญศรีราชปติวรรม เป็น

หลานพระกัมรเตงอัญศรีราชปติวรรมอันอันเป็นเจ้าเมืองอวธยาปุระ ซึ่งกัมรเตงชคตศรีภัทเรศวร ลิงคปุระ 

(ปราทสาทวัดภู) มาประดิษฐาน ณ ศรีขรีศวร (ปราสาทเขาพระวิหาร) โดยพระเดชะ...”
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 คำาว่า “ศรศีขิรศิวร” เป็นคำาภาษาสนัสกฤตทีส่นธกินั ระหว่างคำาว่า “ศขิร” หมายถงึ “ภเูขา” และ 

“อีศวร” หมายถึง “ผู้เป็นใหญ่สงูสุด” เมื่อสนธิคำาทั้งสองเข้าดว้ยกันเปน็คำาว่า “ศรีขรีศวร” จึงมีความหมาย

ว่า “ผูเ้ป็นใหญ่แห่งขนุเขา” อันหมายถงึ “พระศวิะ” น่ันเอง แสดงให้เหน็ว่าปราสาทเขาพระวหิาร หรอื “ศรี

ศิขรีศวร” เป็นปราสาทท่ีสร้างขึ้นเพ่ือุทิศถวาย “พระศิวะ” เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย

หลงัจากรชักาลพระเจ้าสรุยิวรมนัที ่1 เป็นต้นมา ปราสาทเขาพระวิหารหรอื ศรศีขิรศีวร น่าจะมผีูด้แูลรกัษา

เนื่องจากเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธ์ิของอาณาจักรกัมพูชาโบราณสืบเนื่องต่อมาจนถึงรัชกาลของพระเจ้าสุ

ริยวรมันที่ 2 (พ.ศ.1656- หลัง พ.ศ.1688) จึงปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับพราหมณ์ในราชสำานักกัมพูชาผู้หนึ่ง

ชือ่ว่า “ทวิากรบณัฑติ” ได้กลัปนาสิง่ของต่างๆ ให้กบั “กมัรเตง ชคต ศรีศขริศวร” ณ ปราสาทเขาพระวหิาร 

(ซึง่ยงัคงเรยีกชือ่ปราสาทแห่งนีว่้า “ศรศีขิรศีวร” และประวติัของทิวากรบณัฑิตปรากฏในศลิาจารึกปราสาท

เขาพระวิหาร 2 (K.383) 

 จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ชื่อ “ปราสาทเขาพระวิหาร” หรือ “ปราสาทเพรียะฮ์วิเฮียร์” 

น่าจะเกดิขึน้ภายในหลงัจากศาสนสถานแห่งนีถ้กูลมืเลือนไป และกลายสภาพเป็นปราสาทท่ามกลางป่าเขา 

ดงันัน้ชือ่นีน่้าจะเกดิข้ึนในสมยัหลงัพระนครของกมัพชูาหรอืตรงกบัสมยักรงุศรอียธุยาของไทย อย่างไรก็ตาม

ไม่ปรากฏหลักฐานการกล่าวถึงปราสาทหลังนี้ทั้งในเอกสารโบราณของไทยและกัมพูชา

 แม้ว่านักวิชาการบางท่านจะอ้างถึงตำานาน “พระเจ้าปักษีจำากรง” ในราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา 

(ทีเ่ขยีนขึน้ในรชักาลสมเดจ็พระนโรดมบรมรามเทวาวตาร ตรงกบัสมยักบัรัชกาลที ่5 ของไทย) ว่าเป็นตำานาน

เกียวกับการสร้าง “ปราสาทเขาพระวิหาร” เมื่อตำานานกล่าวถึง “วิหารสวรรค์” ซึ่งตามตำานานกล่าวว่า

พระเจ้าปักษีจำากรงเป็นผู้สร้างขึ้น แต่ตามข้อเท็จจริง “วัดวิหารสวรรค์” ที่กล่าวถึงในตำานานเรื่องพระเจ้า

ปักษีจำากรงกล่าวถึง คือ “วิหารสวรรค์” ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของกัมพูชา ปัจจุบันอยู่ในจัง

หวัดกันฎาล ประเทศกัมพูชา ไม่ได้หมายถึง “ปราสาทเขาพระวิหาร” แต่ประการใด ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่า

ในเวลานั้นชาวเขมร (ยกเว้นผู้คนท้องถิ่น) ได้หลงลืมปราสาทเขาพระวิหารไปแล้ว อย่างน้อยแผนที่โบราณ

สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งมีการระบุถึงโบราณสถานสำาคัญบางแห่ง เช่น พุทไธสมัน (บันทายฉมาร์) กลับไม่มีการ

ระบถึุงปราสาทเขาพระวหิารแต่ประการใด แต่ช่ือ “ปราสาทเขาพระวิหาร” หรอื “ปราสาทเพรยีะฮ์วเิฮยีร์”

จะมาปรากฏหลักฐานเป็นที่รู้จักขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือ.. ในคริสต์ศตวรรษที่ 19-20 เมื่อฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง

กมัพชูาในฐานะรฐัในอารกัขา และได้เข้าสำารวจดนิแดนบรเิวณภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืของไทยในเวลานัน้ 

อันนำาไปสู่การปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสในปี พ.ศ.2447

 ผู้เขียนได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่า “ปราสาท (เขา) พระวิหาร” กับ “ปราสาทเพรียะฮ์วิเฮียร์” คือชื่อ

เดียวกัน โดย คำาว่า ปราสาท (เขา) พระวิหาร เป็นคำาเดียวกับคำาว่า ปราสาทเพรียะฮ์วิเฮียร์ แต่ออกเสียง

ต่างกันกล่าวคือ คำาว่า ปราสาท ในภาษาเขมรเขียนว่า ប្រាសាទ (ปฺราสาท) ออกเสียงว่า ปรา-สาด ส่วนคำา

ว่า พระ ในภาษาเขมร เขยีนว่าប្្រះ (พระ) ออกเสยีงว่า เปรีย๊ะฮ และคำาว่า วหิาร ในภาษาเขมรเขยีนว่าវហិារ 
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ออกเสียงว่า วิเฮีย เป็นคำายืมภาษาบาลีท่ีนำามาใช้ทั้งในภาษาไทยและภาษาเขมร หมายถึงที่อยู่อาศัย วัด 

(รวมทั้งใช้กับวัดในศาสนาอื่นด้วย เช่น วิหารจาม หรือ วิเฮียร์จาม หมายถึง มัสยิด แต่ในภาษาเขมรคำาว่า 

“วิหาร” ยังหมายรวมเฉพาะเจาะจงถึง “อุโบสถ” หรือ “โบสถ์” ก็ได้ เช่นนี้แล้วไม่ว่า “ปราสาท (เขา) พระ

วิหาร” จะออกเสยีงตามภาษาไทยว่า “ปราสาท (เขา) พระวิหาร” หรืออกเสยีงว่า “ปราสาทเพรียะฮ์วิเฮียร์”

ตามการออกเสียงในภาษาเขมร ก็หมายถึงชื่อเดียวกัน ผู้เขียนได้สรุปไว้ว่า การใช้ “ชื่อ” ไม่ว่าจะเป็น 

“ปราสาทเขาพระวิหาร” หรือ “ปราสาทเพรียะฮ์วิเฮียร์” จึงเป็นเพียงการกำาหนดเพิ่มใช้ให้เป็นที่รับรู้กันได้

ในสงัคมเท่านัน้ “ชือ่” บางชือ่ทีป่รากฏใช้ในภาษาไทย–ภาษาเขมร จึงเป็นส่ิงทีน่่าสนใจไม่น้อย เพราะแม้จะ

เขียนด้วยรูปเขียนเดียวกัน แต่ออกเสียงคนละอย่างตามอักขรวิธีของภาษานั้นๆ ก็สามารถทำาให้เกิดเป็น 

“ปัญหา” บางอย่างขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อ “ปราสาทเขาพระวิหาร” “เสียมราฐ” ในภาษาไทย กับชื่อ 

“ปราสาทเพรียะฮ์วิเฮียร์” และ “เสียมเรียบ” ใน วิธีการออกเสียงของภาษาเขมร อันรวมท้ังชื่อเรียก

ประเทศไทยว่า “สยาม” ที่ภาษาเขมรออกเสียงว่า “เสียม (เซียม)” ซึ่งเบื้องหลังถ้อยคำาปกติก็มีนัยยะบาง

อย่างแฝงเร้นอยู่ 

 ข้อมูลข้างต้นนำาเสนอเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจถึงท่ีมาของชื่อเดิมแห่งศาสนสถานอัน มีนาม

เรียกขานในปัจจุบันว่า “ปราสาทเขาพระวิหาร” หรือ “ปราสาทเพรียะฮ์วิเฮียร์” ทั้งนี้ ศานติ ภักดีคำา ได้ทิ้ง

ท้ายไว้ในความเรียงอันเป็นปัจฉิมบทนี้ว่าไม่ว่าปราสาทหินหลังนี้จะมีชื่อว่า “ศรีศิขริศวร” หรือ “ปราสาท

เขาาพระวหิาร” หรอื “ปราสาทเพรยีะฮ์วิเฮยีร์” กด็ ีแต่เมือ่นำามาใช้แล้วสามารถสือ่สารให้เกดิความ “เข้าใจ” 

ได้ว่าหมายถึงอะไร จะไม่ดีกว่าหรือ หรือจะให้เรียกชื่อใดชื่อหนึ่ง (ที่คนไม่รู้จัก) แล้วมีคนถามต่อว่า หมายถึง

อะไร?

บทสรุป
 เขมร “ถกสยาม” เป็นเสมอืนการหยิบยกประเด็นมา “ถก” อนัสะท้อนแง่มมุที ่พี ่(เขมร) มอง น้อง 

(ไทย) ในลักษณะ “ถกแถลง” เพื่อเปิดมุมมองแก่ผู้อ่านที่เป็น “คนไทย” ให้พึงเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากมุม

มองของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสมานฉันท์ ดังคำานิยมที่ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ได้กล่าวไว้ว่า Make Love 

not war with our Asean/ Usakhane neighbors “ปลูกแต่ต้นรัก อย่าก่อสงคราม กับเพื่อนบ้านของเรา

ในอาเซียน/อุษาคเนย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกัมพูชา (และลาว)” หากมวลมนุษยชาติคิดเห็นและประพฤติ

ไปในทิศทางดังคำากล่าวข้างต้นแล้ว ความสงบและสันติสุขคงไม่ใช่แค่คำาที่เป็นเพียงนามธรรมอีกต่อไป
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญารัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำาสำานักงานเทศบาลตำาบลห้วยโพธิ์
อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 E-mail address : kornarpha@gmail.com

 Ms.KonApha Wongkasem, received her master’s degree in Business Administration 
from Khonkean University, doing doctoral degree in Public Administration, Khonkean 
University ; at present works as an internal audit officer, Huai Pho Sub-District Municipality, 
Mueang District, Kalasin province.
 E-mail address : kornarpha@gmail.com
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา	ศรีตะวัน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ศรีตะวัน สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท Master of Science (M.S.) 
in Early ChildhoodEducation, Grambling State University of Louisiana, U.S.A. และกำาลัง
ศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาบริหารการศึกษา (คณะศึกษา
ศาสตร์)  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 Asst. Prof.KhanitthaSritawan, received her master’s degree in Early Childhood 
Education from Grambling State University of Louisiana, U.S.A., doing doctoral degree in 
Educational Administration, Vongchavalitkul University ; at present works as Assistant 
Professor in the program of Early Childhood Education, Faculty of Education, Buriram 
Rajabhat University.

นางสาวขวัญนภา	วงศ์ไพศาลสิริกุล

 นางสาวขวญันภา วงศไ์พศาลสริกิลุ สำาเรจ็การศกึษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกจิมหาบณัฑิต 
(บธ.ม.) สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑติ (ปร.ด.) สาขาวชิาการบรหิารการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์มหาวทิยาลัยปทุมธาน ีปจัจุบนัเปน็อาจารย์
ประจำาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 E-mail address : loma_kwuan@hotmail.co.th

 Ms.Khwuannapa Wongphaisansirikun, received her master’s degree in Business 
Administration from Ramkhamhaeng University, doing doctoral degree in Human Resource 
Development, Pathumthani University, at present works as a lecturer in the program of 
Social Development, Faculty of Humanities and Social Science, Buriram Rajabhat University.
 E-mail address : loma_kwuan@hotmail.co.th
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ว่าที่ร้อยโทคธาวุธ	พลโคตร

 ว่าที่ร้อยโทคธาวุธ พลโคตร สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(รป.ม) สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญารัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
 E-mail address : ktw_pk@hotmail.com

 Acting Lt.Khathawut Phonkhot, received his master’s degree in in Public Policy 
and Strategic Management, School of Public Administration, NIDA, doing doctoral degree in 
Public Administration, Khonkean University, at present works as a lecturer in the program 
of Public Administration, Nakhonratchasima Rajabhat University.
 E-mail address : ktw_pk@hotmail.com

นางสาวจริยา	ชาตะสุวัจนานนท์

 นางสาวจริยา ชาตะสุวัจนานนท์ สำาเร็จการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต (รป.ม) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญารัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปจัจุบนัเปน็อาจารยป์ระจำาสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์คณะรฐัศาสตรแ์ละนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎั
กาฬสินธุ์ 
 E-mail address : jariya_pang.pa@hotmail.com

 Ms.Chariya Chatasuwatchananon, received her master’s degree in Local Government,
School of Public Administration, NIDA, doing doctoral degree in Public Administration, 
Khonkean University, at present works as a lecture in the program of Public Administration, 
Faculty of Political Sciences and Law, Kalasin Rajabhat University.
 E-mail address : jariya_pang.pa@hotmail.com
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นางสาวจารุกัญญา	อุดานนท์

 นางสาวจารกุญัญา อดุานนท ์สำาเรจ็การศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
(รป.ม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญารัฐ
ประศาสนศาตรดษุฎบัีณฑิต มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปจัจบุนัเปน็อาจารยป์ระจำาสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 E-mail address : JimLim66@hotmail.com

 Ms.Charukanya Udanon, received her master’s degree in Public Administration, 
Graduate School, Southeast Asian University, doing doctoral degree in Public Administration, 
Khonkean University, at present works as a lecturer in the program of Public Administration, 
Faculty of Arts and Sciences, Nakhonphanom University.
 E-mail address : JimLim66@hotmail.com

นายชลาวัล	วรรณทอง

 นายชลาวัล วรรณทอง สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ และกำาลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษม ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 E-mail address : naruto_cacachi@hotmail.com

 Mr.Chalawan Wanthong, received his bachelor’s degree in Geo-Informatics, 
Buriram Rajabhat University, doing master’s degree in Geo Informatics for Management, 
Graduate School, Kasembundit University, at present works as a lecturer in the program of 
Geo-Informatics, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-mail address : naruto_cacachi@hotmail.com
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นางสาวดนยาพันธ์	สรรพกิจ

 นางสาวดนยาพนัธ ์สรรพกิจสำาเรจ็การศกึษาปริญาตรี หลักสูตรศกึษาศาสตร์บณัฑิต (ศษ.บ.) ภาค
วิชาโสตทัศนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และกำาลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
ศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต (ศศ.ม.) สาขาวชิาวัฒนธรรมศาสตร์ คณะวฒันธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 E-mail address : aomaoo@gmail.com 

 Ms. Donyaphan Sanphakit, received his bachelor’s degree in Audiovisual Education, 
Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, doing master’s degree in Cultural 
Sciences, Faculty of Cultural Sciences, Mahasarakham University.
 E-mail address : aomaoo@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงรบ	ขุนสงคราม

 ผูช่้วยศษสตราจารยธ์งรบ ขนุสงคราม สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรศลิปศาสตรมหา
บัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา (Ethnomusicology) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาดนตรี (ศศ.บ.) ภาควิชามนุษยศาสตร์ และดำารงตำาแหน่ง รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 E-mail address : kh_thongrob@hotmaill.co.th

 Asst. Prof.Thongrop Khunsongkhram, received his master’s degree in Ethnomusicology
from Kasetsat University, Bangkhen campus, at present works as Assistant Professor in the 
program of Music, Department of Humanities and serves as Deputy Dean for Student Affairs, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-mail address : kh_thongrob@hotmaill.co.th
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นายธนา	ดุจเพ็ญ

 นายธนา ดจุเพญ็ สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศ.ม.) สาขา
วิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ปัจจุบันเป็นผู้อำานวยการโรงเรียนอนุบาลธีรา อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 E-mail  address : Thana_Dugpen@hotmail.com

 Mr. Thana Dutphen, received his master’s degree in Civil Engineering, College 
of Engineering,Rangsit University, doing doctoral degree in Educational Administration, 

Graduate School, Buriram Rajabhat University, at present works as a Director of Thira 
Kindergarten School, Mueang district, Buriram province.
 E-mail address : Thana_Dugpen@hotmail.com

นางสาวณภัทร	เชาว์นวม

 นางสาวณภัทร เชาวน์วม สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) สาขาวชิา
ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ ๒) ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี และสำาเร็จการศึกษาปริญญาโท 
หลกัสตูรศลิปศาสตมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) สาขาวชิาเขมรศกึษา จากภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 E-mail address : J_fattty@hotmail.com 

 Ms.Naphat Chaonuam, received her bachelor’s degree in Thailanguage (Second 
Class Honors), and her master’s degree in Khmer Studies, Department of Oriental Language, 
Faculty of Archeology, Silpakorn University, at present works as a lecturer in the program 
of Thai Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat university.
 E-mail address : J_fattty@hotmail.com
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นางสาวพรทิพย์	ครามจันทึก

 นางสาวพรทพิย ์ครามจนัทกึ สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต (อ.ม.) 
สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร กำาลังศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 E-mail address : ann_away@hotmail.com

 Ms. Phonthip Khramchantuek, received her master’s degree in Thai Language form 
Silpakorn University, at present does doctoral degree in Thai Language in the program of 
Thai Language, Faculty of Humanities, Kasetsat University.
 E-mail address : ann_away@hotmail.com

นางพิมพ์ลิขิต	แก้วหานาม

 นางพิมพ์ลิขิต แก้วหานาม สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)
สาขาวิชาการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์าร คณะทรพัยากรมนษุย ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญารัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปจัจุบนัเปน็อาจารยป์ระจำาสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์คณะรฐัศาสตรแ์ละนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎั
กาฬสินธุ์ 
 E-mail address : Palmy511@gmail.com

 Mrs.Phimlikhit Kaeohanam,received her master’s degree in Human Resource 
Development, School of Human Resource Development, NIDA, doing doctoral degree in 
Public Administration, Khonkean University, at present works as a lecturer in the program 
of Public Administration, Faculty of Political Science and Law, Kalasin Rajabhat University.
 E-mail address : Palmy511@gmail.com
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นางสาวพสุวดี	พลพิชัย

 นางสาวพสวุดี พลพชิยั สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ (รป.ม) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญารัฐ
ประศาสนศาตรดษุฎบัีณฑิต มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปจัจบุนัเปน็อาจารยป์ระจำาสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 E-mail address : Pasuvadee.p@gmail.com

 Ms.Phasuwadi Phonphichai, received her master’s degree in Public Administration, 
Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, doing doctoral degree in 
Public Administration, Khonkean University, at present works as a lecturer in the program 
of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Suratthani Rajabhat 
University.
 E-mail address : Pasuvadee.p@gmail.com

นางพองาม	บุบผาไชย

 นางพองาม บุบผาไชย สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขา
วิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กำาลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชาภาษาไทย สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์
 E-mail address : porngam290557@gmail.com

 Mrs. Phongam Bupphachai, received her bachelor’s degree in Library Science, 
Faculty of Humanities,Ramkhamhaeng University, doing master’s degree in Cultural Sciences, 
Faculty of Cultural Sciences, Mahasarakham University, at present works as a lecturer in 
the program of Thai Language, Department of Humanities, Faculty of Social Technology, 
Rajamangala Universityof Technology Kalasin.
 E-mail address : porngam290557@gmail.com
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นางสาวมณฑกาญจน์	สิทธิสาร

 นางสาวมณฑกาญจน์ สิทธิสาร สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร คณะมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กำาลังศกึษาระดบัปรญิญาโท
หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ตำาแหนง่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำานักงานเลขานุการกรมวิชาการเกษตร
 E-mail address : noonmony@gmail.com

 Ms.Monthakan Sitthisan, received her bachelor’s degree in Thai for communication, 
Faculty of humanities, Universityof Thai Commerce, doing master’s degree in Thai Language, 
Faculty of Humanities, Kasetsat University, at present works as general administrative 
officer in the Office of Secretariat of Department of Agriculture.
 E-mail address : noonmony@gmail.com

นางสาวรัตน์ชนก	จันยัง

 นางสาวรัตน์ชนก จันยัง สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขา
วชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร และกำาลังศกึษาระดับปริญญาโท 
หลกัสตูรบรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ (บธ.ม.) วชิาเอกการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ปัจจุบันเป็นพนักงานในตำาแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ง
ชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 E-mail address : ratchanok@nsm.or.th

 Ms. Ratchanok Chanyang, received her bachelor’s degree in Business computer, 
Faculty of Business Administration, doing master’s degree in General Management, 
Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 
at present works as an internal audit officer, National Science Museum, Ministry of Science 
and Technology.
 E-mail address : ratchanok@nsm.or.th
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นางรินทร์หทัย	กิตติ์ธนารุจน์

 นางรนิทรห์ทัย กิตติธ์นารจุน ์สำารจ็การศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วท.ม.) 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาสถิติประยุกต์คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 E-mail address : Rinthana@hotmail.com

 Mrs. Rinhathai Kitthanarut, received her master’s degree in Applied Statistics from 
Chiang Mai University, at present works as a lecturer in the program of Applied Statistics, 
Faculty of Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-mail address : Rinthana@hotmail.com

นายสถาพร	วิชัยรัมย์

 นายสถาพร วิชัยรัมย์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 
สาขาวชิาบรหิารองคก์าร คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกริก และกำาลังศกึษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (ปร.ด.) สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์วิทยาลยับนัฑติศกึษาดา้นการจัดการ มหาวิทยาลยั
ศรปีทมุ ปจัจุบนัดำารงตำาแหนง่หวัหนา้สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ภาควชิาสงัคมศาสตร ์คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 E-mail address : pj8989@hotmail.com

 Mr.Sathaphon Wichairam, received his master’s degree in Organizational 
Administration, Faculty of Liberal Arts, Krirk University, doing doctoral degree in Public 
Administration, Graduate College of Management, Sripatum University, at present works as 
a chairman of the program of Public Administration, Department of Social Sciences, Faculty 
of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-mail address : pj8989@hotmail.com
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รองศาสตราจารย์	ดร.สมศักดิ์	ศรีสันติสุข

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข สำาเร็จการศึกษาปริญญาเอก M.S. (Rural Sociology),
Iowa State University, U.S.A., Ph.D (Sociology) , Kansas State University, U.S.A. ปัจจุบันเป็น
ประธานหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาร่วมการจัดการพัฒนาชนบท (MRDM) บัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์
ประจำาสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 E-mail address : somsri4@kku.ac.th

 Assoc. Prof.Somsak Srisantisuk, received his master’s degree in Rural Sociology 
from Iowa State University, U.S.A. and his doctoral degree in Sociology from Kansas State 
University, U.S.A., at present serves as a chairman of the international program in 
Rural Development Management, Graduate School and works as Associate Professor in 
the program of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khonkean 
University.
 E-mail address : somsri4@kku.ac.th

นายสุรศักดิ์	สีระสูงเนิน

 นายสุรศักดิ์ สีระสูงเนิน สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และกำาลังศึกษาระดับริญญาโท หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปัจจุบันรับราชการครู ตำาแหน่ง ครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนสูง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
 E-mail address : k7surasak@gmail.com

 Mr. Surasak Sirasungnoen, received his bachelor’s degree in General Science, Faculty 
of Education, Buriram Rajabhat University, doing master’s degree in Science Education,
Faculty of Science, Mahasarakham University, at present works as a senior professional teacher 
at Ban Nonsung School, Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 7.
 E-mail address : k7surasak@gmail.com 
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นางสาวสิริกัญญา	ค่ายหนองสวง

 นางสาวสิริกัญญา ค่ายหนองสวง สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหา
บณัฑติ (รป.ม) สำานกัวชิารฐัประศาสนศาสตร ์คณะรฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญารัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 E-mail address : x_duss@hotmail.com

 Ms. Sirikanya Khainongsuang, received her master’s degree in Public Administration, 
Department of Public Administration, Faculty of Political Scienceand Public Administration, 
Chiang Mai University, at present does doctoral degree in Public Administration, Khonkean 
University.
 E-mail address : x_duss@hotmail.com

นายอุดม	ชัยสุวรรณ

 นายอุดม ชัยสุวรรณสำาเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศ
อินเดีย กำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ศนูยบ์ณัฑติศึกษา มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตเชยีงใหม ่ปจัจบุนัเปน็อาจารยป์ระจำา
กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 E-mail address : udomchai2509@hotmail.com

 Mr. Udom Chaisuwan, received his master’s degree in Philosophy from University 
ofMadras, Republic of India, doing doctoral degree in Buddhist Studies, Graduate School, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai campus, at present works as a 
lecturer in the section of Philosophy and Religion, Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-mail address : udomchai2509@hotmail.com
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นายอุทิศ	ทาหอม

 นายอุทิศ ทาหอม สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขา
วิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (นโยบายและการวางแผนทางสังคม) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) ปจัจุบนัเปน็อาจารยส์าขาวชิาการพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 E-mail address : arm.utit.tahom@gmail.com

 Mr. Uthit Thahom, received his master’s degree in Social Development Administration
 (Social Policy and Planning), School of Social and Environmental Development, NIDA, at 
present works as a lecturer in the program of Social Development, Faculty of Humanities 
and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-mail address : arm.utit.tahom@gmail.com
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือ
บทความจากงานวิจัยส่งตีพิมพ์	ในวารสารวิชาการ	รมยสาร

 1. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม ชาติพรรณ 
บรรณารักษ์ ดนตรี นาฏศิลป์ กฎหมาย การพัฒนาสังคม การศึกษา การเมือง วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
 2. เปน็บทความภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ในกรณีเปน็บทความภาษาองักฤษตอ้งผา่นการตรวจ
สอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งให้บรรณาธิการ
 3. ต้องระบุชื่อบทความ และชื่อ – สกุลจริงของผู้เขียนบทความ พร้อมวุฒิการศึกษาตำาแหน่งและ
สถานที่ทำางานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. ต้นฉบับบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร TH SarabanPSK 
16 พร้อมทั้งแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดส่งมาที่ http://www.human.bru.ac.th/rom/
 5. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 6. หากเปน็งานแปลหรอืเรยีบเรยีงจากภาษาตา่งประเทศตอ้งมหีลกัฐานการอนญุาตใหต้พีมิพเ์ปน็
ลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 7. บทคัดย่อต้องมีสาระสังเขปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้า
กระดาษ A4
 8. บทความควรมีตาราง แผนภูมิ ภาพประกอบ ตามความเหมาะสม
 9. บทความที่ส่งมาตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้องอย่างน้อย
สองท่าน
 10. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ แต่ไม่ส่งต้นฉบับ
คืนผู้เขียน

คำาแนะนำาสำาหรับการเตรียมต้นฉบับบทความ
 1. การพิมพ์ต้นฉบับ จะต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word
 2. ขนาดของต้นฉบับ จัดหน้ากระดาษโดยใช้กระดาษขนาด A4 (21×29.7 ซม.) 
 3. กรอบของข้อความ ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้ จากขอบกระดาษด้านบน 3.81 ซม. 
ด้านล่าง 2.54 ซม. ด้านซ้าย 3.81 ซม. ด้านขวา 2.54 ซม.
 4. ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์
 5. การจัดแนวข้อความ ให้ใช้การจัดกระจายแบบไทย
 6. รูปแบบตัวอักษรใช้ TH SarabanPSK และจัดพิมพ์บทความเป็น 1 คอลัมน์
 o ชื่อเรื่อง ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยให้นำาชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน
  ■ ภาษาไทย ใชอ้กัษรขนาด 18 point, กำาหนดจัดแนวขอ้ความชดิขวา, ทำาขอ้ความเปน็ตัวหนา
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  ■ ภาษาอังกฤษ ใช้อักษรขนาด 18 point, กำาหนดจัดแนวข้อความชิดขวา, ทำาข้อความเป็นตัวหนา
  ■ ชือ่ผูเ้ขยีนใหร้ะบชุือ่เตม็นามสกลุเตม็ของผู้เขยีนครบทกุคน เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
   โดยมีเชิงอรรถแสดงรายละเอียดของผู้เขียน ไว้ท้ายหน้าแรกของบทความ
  ■ ใช้ภาษาไทยในบรรทัดที่ 1 และภาษาอังกฤษในบรรทัดที่ 2 โดยใช้อักษรขนาด 14 point 
   กำาหนดจัดแนวข้อความชิดขวา
  ■ กำาหนดเชิงอรรถไว้ท้ายหน้าแรกของบทความ โดยใช้อักษรขนาด 14 point
  ➢ กรณีเป็นนิสิตนักศึกษา
    -  ให้ระบุว่าเป็นนิสิตหรือนักศึกษาปริญญา ? หลักสูตร ชื่อหลักสูตร (อักษรย่อหลักสูตร) 
     สาขาวิชา ? คณะ ? มหาวิทยาลัย ? 
    - อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ระบุตำาแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด (คณะ.................มหาวิทยาลัย
     .........................)
  ➢ กรณีไม่ใช่นิสิตหรือนักศึกษา
    - ให้แสดงรายละเอียดของผู้เขียน ระบุตำาแหน่งและหน่วยงานที่สังกัด
 o บทคัดย่อ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นำาบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนบทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษ (Abstract) ซึ่งต้องมีเนื้อหาตรงกัน
  ■ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ให้จัดทำาเพียง 1 ย่อหน้าหรือไม่เกิน 250 คำา
   หรือไม่เกิน 15 บรรทัด
  ■ ชือ่ “บทคดัยอ่” และ “Abstract” ใชอ้กัษรขนาด 18 point, กำาหนดจัดแนวขอ้ความชดิซ้าย 
   ทำาข้อความเป็นตัวหนา
  ■ บรรทัดแรกเว้น 1 แท็บ หรือ 1.25 ซม. จากขอบกระดาษด้านซ้าย
  ■ ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย ใช้ขนาดอักษร 16 point, กำาหนดจัดแนวข้อความกระจายแบบไทย
  ■ ข้อความบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point, กำาหนดจัดแนวข้อความกระจายแบบไทย
 o คำาสำาคัญ	(Keyword) ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อ (Abstract) ควรเลือกคำาที่สำาคัญ
  เก่ียวข้องกับบทความ ประมาณ 4 – 5 คำา เว้นระหว่างคำาด้วย Comma (,) ใช้ตัวอักษรภาษาไทย
  หรือภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point
 o รายละเอียดบทความ
  ■ หัวข้อใหญ่ ใช้อักษรขนาด 18 point, กำาหนดจัดแนวข้อความชิดซ้าย, ทำาข้อความเป็นตัวหนา
  ■ หวัขอ้รอง ใช้อกัษรขนาด 16 point, กำาหนดจดัแนวขอ้ความชดิซา้ย, ทำาขอ้ความเปน็ตวัหนา
  ■ ตัวอักษร ใช้อักษรขนาดขนาด 16 point, กำาหนดจัดแนวข้อความกระจายแบบไทย,
   ทำาข้อความเป็นตัวธรรมดา
  ■ บรรทัดแรกเว้น 1 แท็บ หรือ 1.25 ซม. จากขอบกระดาษด้านซ้าย
 o การอ้างอิงในเนื้อหา การอ้างอิงแทรกเนื้อหา ให้มีชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ อยู่ในวงเล็บแต่
  ถ้ามีอยู่แล้วให้ใส่เฉพาะปีที่พิมพ์ในวงเล็บ เช่น 
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  ■ ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2550 : 5) กล่าวว่า ……
  ■ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง (ฉันทะ จันทะเสนา, 2556)
  ■ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (หฤทัย อาจปรุ, 2544 : 103)
 o การเขียนเอกสารอ้างอิง รายชื่อเอกสารที่ใช้เป็นหลักในการค้นคว้าวิจัยที่ได้ตรวจสอบเพื่อ
  นำามาเตรียมรายงานและมีการอ้างถึง จัดเรียงลำาดับตามตัวอักษรโดยเริ่มจากเอกสาร
  ภาษาไทย เอกสารภาษาองักฤษโดยใชร้ะบบของ APA (American Psychological Association) 
  มีรูปแบบ ดังนี้

  ■ หนังสือแปล

ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์).ชื่อเรื่อง(แปลจาก...โดย...)(ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์:
สำานักพิมพ์.
ฟิชเชอร์, มาร์ก. (2535). เป็นเศรษฐีในชั่วพริบตา (แปลจาก The Instant millionaire 
  โดย จิรพล ฉายัษฐิต). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

  ■ วารสารนิตยสาร

ผู้เขียนบทความ.(ปีที่พิมพ์,เดือน).ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร.ปีที่หรือเล่มที่(ฉบับที่):
หน้าที่ตีพิมพ์บทความ.
ศศิวิมล ศักดา, (2549, เมษายน-พฤษภาคม). เทศกาลสงกรานต์ 4 ภาค. 
  วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2(12) : 2-5.

  ■ หนังสือพิมพ์

ผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์,เดือนวันที่).ชื่อบทความ.ชื่อหนังสือพิมพ์.หน้าที่ตีพิมพ์บทความ.
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ. (2551, มีนาคม 30). อาจารย์ราชภัฏกับความท้าทายใหม่.	มติชน. หน้า 5

  ■ หนังสือที่มีผู้รับผิดชอบแต่ละบทแต่ละตอน

ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อเรื่องหรือชื่อตอน.ในชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่จัดทำา,
ชื่อหนังสือ.(หน้า).สถานที่พิมพ์:สำานักพิมพ์.
ศิริพร ลิมตระการ. (2540). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน. ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
   เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย (หน้า 1-36). นนทบุรี : สำานักพิมพ์
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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  ■ บทความในหนังสือรวมเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อบทความ.ในชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ.(บก.)ชื่อเรื่อง.
(หน้า).สถานที่พิมพ์:สำานักพิมพ์.
ครรชิต มาลัยวงศ์. (2536ก). การประมวลผลคำาคืออะไร. ใน คอมพิวเตอร์น่ารู้	(หน้า 77). 
   กรุงเทพฯ : สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

  ■ วิทยานิพนธ์

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.(ปีที่พิมพ์).ชื่อวิทยานิพนธ์.ระดับวิทยานิพนธ์.สาขาวิชา
คณะมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน.
ชาติชาย พานิชชอบ. (2544). แนวโน้มบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต. 
   วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
   บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์.

  ■ รายงานการวิจัย

ชื่อสกุล.(ปีที่พิมพ์).ชื่องานวิจัย.(ครั้งที่พิมพ์).สถานที่พิมพ์:สำานักพิมพ์.
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ. (2544). รายงานการวิจัยเรื่อง	แนวคิดเชิงอุดมการณ์และอัตลักษณ์แห่งกวี
	 	 	 ประชาชนในร้อยกรองของ	ประเสริฐ	จันดำา. (บุรีรัมย์ : คณะมนุษยศาสตร์และ
   สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

  ■ สื่อโสตทัศน์

ชื่อผู้ผลิต.(ตำาแหน่งในการผลิต).(ปีที่ผลิต)ชื่อเรื่อง.[ประเภทสื่อ].สถานที่ผลิต :
หน่วยงานผู้ผลิต.
ศิราณี อินทรหนองไผ่. (2546). วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องแผลและการพันผ้าพันแผล.
  [วีดิทัศน์]. มหาสารคาม : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

  ■ การสัมภาษณ์

ผู้ให้สัมภาษณ์.(ปี,เดือนวันที่ให้สัมภาษณ์).ตำาแหน่งหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.สัมภาษณ์.
แม้นมาศ ชวลิต, คุณหญิง. (2542, สิงหาคม 26). นายยกสมคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.
  สัมภาษณ์
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  ■ ฐานข้อมูลออนไลน์

   ● หนังสือออนไลน์จากเว็บไซต์

ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อหนังสือ.ค้นเมื่อวันที่เดือน,ปีจากแหล่งสารสนเทศ
มนู อรดีดลเชษฐ์. (ม.ป.ป.). ความจำาเป็นต้องมี พรบ.	คุมครองข้อมูลส่วนบุคคล. 
  ค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2552 จาก http://2ebook.com/stou/readind/index.php

  ■ สารสนเทศอื่นๆ	จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ชื่อผู้เขียน.(ปีที่แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล).ชื่อเรื่อง.ค้นเมื่อวันที่เดือน,ปีจาก
แหล่งสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิพิธภัณฑ์ผ้า. (2551). ผ้าแพรวา. ค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2552 จาก 
            http://2ebook.com/stou/readind/index.php
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Guideline	for	submission	of	the	review	article	or	research	
article	for	publishing	in	the	Ramayasan	Academic	Journal

 1. The article should have the theme on Humanities and Social Sciences related 
  to language, literary work, ethnography, library science, music, dramatic art, law, 
  social development, education, politics, culture, geography, history and art work
 2. The article should be in Thai or English, and authenticity of English article must 
  be examined by the language expert before submission to the editor
 3. Title of article, name, and surname of author of article along with qualification, 
  position, and affiliation in Thai and English should be clearly stated
 4. The length of the manuscript of the article should not exceed than 12 pages 
  of A4 paper and should be typed in font type THSarabanPSK in 16 point size, 
  and manuscript along with electronic file can be submitted to editorial board  
  via the website: http://www.human.bru.ac.th/rom/index.php/2014-06-10-07-47-
  57. html.
 5. The article should not be published elsewhere
 6. In case of the work being translated or compiled from the foreign language, 
  the evidence in written form from the copyright owner must be obtained
 7. The abstract should be both in Thai and English, and the total length of which 
  should not exceed than 1 page of A4 paper
 8. The article should have table, chart, and picture in appropriate place
 9. The article submitted for publication will be reviewed at least by two peer 
  reviewers in the related fields 
 10. The board of editors will inform the author whose article had not been 
   considered for publication, but will not return the manuscript of article

Guideline	for	preparation	of	the	manuscript	of	the	article
 1. The manuscript should be typed with computer program, Microsoft Word 
 2. The page size of manuscript is set to A4 (21x29.7 cm.)
 3. The text boundary of each page should have following margins: 3.81 cm. from 
  the upper margin of paper, 2.54 cm. from lower margin, 3. 81 cm. from left 
  margin, 2.54 cm. from right margin 
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 4. The line spacing is one space of computer
 5. Text alignment is Thai Distributed
 6. Font type is TH SarabanPSK and printed in one column
 o Title 
  ■ The title must be both in Thai and English and Thai title should come first
  ■ Font size of title in Thai is 18 point, flush right, bold font style 
  ■ Font size of title in English is 18 point, flush right, bold font style 
  ■ The full name and surname of author in Thai and English should be specified 
   and footnote indicating the details of author should be inserted at the end 
   of first page of article
  ■ Thai is used in the first line and English is used in the second line and font 
   size is 14 point and flush right
  ■ Footnote is inserted in the first page of article, and font size is 14 point
  ■ In case of student, please specify Degree, Program, Faculty, University
  ■ In case of advisor, please specify Position, Affiliation (Faculty and University)
  ■ In case of non student, please specify details of author such as position and 
  affiliated institution
 o Abstract
  ■ Abstract should be both in Thai and English and Abstract in Thai should come 
   first and the content of both abstracts should be identical 
  ■ Abstract in Thai and English should confine to one paragraph and should not 
   exceed than 250 words or 15 lines
  ■ The font size of abstract is 18 point, flush left, bold font style 
  ■ The first line should leave one tab or 1.25 cm. from the left margin
  ■ The font size of abstract in Thai is 16 point, Thai distributed alignment
  ■ The font size of abstract in English is 16 point, Thai distributed alignment
 o Keyword 
  ■ Keyword is typed after the abstract
  ■ 4-5 important words should be selected from the related article 
  ■ A space between words is separated by comma (,)
  ■ Font size of Thai or English is 16 point 
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 o Detail of Article
  ■ Font size of heading is 18 point, flush left, bold font style 
  ■ Font size of sub heading is 16 point, flush left, bold font style 
  ■ Font size is 16 point, Thai distributed, regular font style 
  ■ Indentation of first line from the left margin is one tab or 1.25 cm. 
 o In-text	Reference	
  ■ In in-text reference, name of author and date of publication are put in the 
   parentheses, if the name is mentioned in the text, only date of publication 
   should be inserted in the parentheses, for instance
  ■ Priyanut Phibunsarawut (2007: 5) says that….
  ■ Real Development of Local (Chantha Chanthasena, 2014)
  ■ Helping each other (Haruethai Atpru, 2001: 103)
 o Writing Reference 
 List of document used in research that had been examined to prepare report  
 and reference is set in alphabetical order, which begins with documents in Thai  
 and then English in the line of APA style (American Psychological Association), 
 the format of which is shown as follows:

  ■ Translated book

Author.(Date).Title.(translated from...by...) (Edition). Place of 
Publication:Publisher.
Fisher Mark. (1992). Pen	Setthi	Nai	Phrip	Ta (translated from The instant millionaire by  
 Chiraphon Chayatthit). Bangkok: SE-Education

  ■ Journal

Author. (ym).Title of Article.Title of Journal.Year or Volume, (No): 
Page.
Sasiwimon Sakda, (2006, April-May). Festival of Songkran of Four Regions. Journal of Ministry 
 of Travel and Sport. 2 (12): 2-5.

  ■ News	Paper

Author.(y,md).Title of article.Title	of	News	Paper.Page.
Bunsanoe Triwiset. (2008, March 30). Rajabhat Teacher and New Challenge. Matichon. Page 5.
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 ■ Book	with	Responsible	Person	in	Each	Chapter	and	Section

Author.(Date).Title.In Author or Agent of Production.
Title of book.(Page).Place of Publication:Publisher.
Siriphon Limtrakan. (1997). Introduction to Reading. In Sukhothaithammathirat University, 
 Textbook	on	Thai	reading. (Page 1-36). Nonthaburi : Sukhothaithammathirat 
 University.

 ■ Article in Collected Book

Author.(Date of Publication).Title of Article.In compiler or editor.Title. 
(Page).Place of publication:Publisher.
Khanchit Malaiwong. (1993a) What is data processing of word. In computer	to	be	known 
 (Page 77). Bangkok: Institution of Data Processing for Study and Development, 
 Thammasat University.

  ■ Thesis

Author.(Date).Title of Thesis.Degree,Program,Faculty, 
University or Institution.
Chatchai Pha Nit Chop. (2001). Trend of Role of Basic Education School Board in the 
 future. Master of education Thesis, Program in Educational Administration, 
 Graduate School, Buriram Rajabhat Institution.

 ■ Research

Author. (Date of Publication).Title of research.(Edition).Place of 
Publication:Publisher.
Bunsanoe Triwiset. (2001). Research	on	concept	and	identity	of	local	poet	in	the	poem	of	
 Prasoet Chan Dam. Buriram: Faculty of Humanities and Social Science, Buriram 
 Rajabhat University.
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 ■ Television

Producer.(Position).(Date).Title.[Media].Place of Publication:Agent of 
Production. 
Sirani Inthonnongphai. (2003). Video to assist the instruction on a wound and bandaging. 
 [Video]. Mahasarakham: Faculty of Nursing, Mahasarakham University. 

 ■ Interview

Interviewer.(y,mdof interview).Position or Address to Contract. 
Interview.
Maenmat chawalit. (1999, August 26). Chairperson of Thailand Library Association. Interview.

 ■ Online Database
  • Online Book from Website

Author.(Date).Title of Book.Retrieved ondmyfrom
Information source.
Manu Oradidonchet. (n.d.). The	need	to	have	personal	information	protection	act.  
 Retrieved on may 22, 2009 from http://2ebook.com/stou/readind/index.php

  • Other Information from Internet

Author.(Date of revision of data).Title.Retrieved ondmyfrom 
Information Source
Naresual University, Cloth Museum. (2008). Prae Wa silk. Retrieved on June 6, 2009 from 
 http://2ebook.com/stou/readind/index.php
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